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 'כאילו באמת'
 

נמצאים בתקופה בה אנשים נעים בין שתי אנו 

המצב  שאלות. האחת טכנית והשניה רוחנית.

הטכני הוא ההגבלה שהאדם נכנס אליה בניגוד 

לרצונו, והרוחנית היא כיצד הוא ממנף את המצב 

 הזה להשיג ממנו תועלת.

 

היא שאם אדם יחפש לחיות כל הזמן האמת 

'בעולם האצילות' ויזניח את המציאות הטכנית כמו 

שהיא וינסה להתעלם ממנה לא יגיע לאף מקום. 

דת השי"ת היא, לעבוד המצב הנדרש מאיתנו בעבו

עם המצבים הללו שעוברים עלינו ולהבין היכן 

נקודת העבודה תופסת אותנו. בראש ובראשונה 

אדם צריך לסדר את התסבוכת שנקלע אליה 

דווקא במצב הטכני שלה, כי כל זמן שלא יסדר את 

הטכני הוא יסתובב חסר אונים ללא כל יכולת 

ין משהו שעדי 'חי'להתקדם רוחנית, מאחר וגופו 

חסר לו, ואם לא יסדר זאת יהיה לו קשה מאוד 

לאחר מכן להשיג את המטרה הרוחנית שלשמה 

 הגיע למצב שנמצא. 

הזו שאנו חווים כעת הינה תקופה של  התקופה

פחד. פחד כזה שלא הורגלנו אליו מעולם, פחד 

האמת שאנו כל הזמן חווים שלא היה מעולם. 

פחד כלכלי מצבים של פחד, אם זה פחד קיומי, 

פחד מפגישה וכדו'. אך הפחד הייחודי שכעת 

הופיע הוא פחד שמאיים עלינו. הקב"ה נותן לאדם 

מצב של מינוף שלא קיבל לו אותפחד כדי להביא 

עולם ללא הפחד. ר' למעולם ולא היה יכול להגיע 

אשר זי"ע תמיד החדיר בנו את היסוד שהקב"ה 

בודת עו מתגלה אלינו דרך המידות )פחד לדוגמא(

האדם היא לראות שהוא שולט על המידה ולא 

שהמידה תשלוט עליו ואז הוא יאבד את האפקט 

 של המטרה שהקב"ה שלח לו את המידה הזאת.

 

שאל האם ללכת למקוה או לא. אנו יודעים   מישהו

'חישב לעשות מצוה ונאנס ולא את מאמר הגמ',  

 עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה'.

ע מעלה עליו הכתוב ומה הפירוש וצריך להבין מדו

כאילו? אך ישנם שני מצבים בהם אדם מקיים 

מצוות. מצד אחד אדם יכול לקיים מצוות אך בעצם 

לא יהיה מונח שם כלל, ומנגד יכול האדם לעשות 

את המצוה בדוחק ומתוך קושי רב וללא כל 

ההידורים אך הוא מונח היטב בעשייה שלו 

 ?ובדביקות בבורא. מה טמון כאן

 

יכול לומר מגיל בר מצוה לא פספסתי אף יום   אדם

לא מקוה ואיך אתמודד כעת עם הגזירה החדשה. 

ן ועכשיו אין לי מנין. יפספסתי אף יום תפילה במני

מבאר הפרי הארץ זי"ע, שהיסוד הוא ב'כאילו'!! 

כלומר, כל מה שאדם עושה הוא בכאילו. הלא 

הקב"ה עושה הכל דרכינו, אך היות והאדם 

שמורכב מגוף ונפש, יש לו את המלחמה התמידית 

לקחת את העשייה שלו לעצמו וברגע שלוקח 

קב"ה לעצמו את העשייה הוא חי בפירוד מה'. ה

ברוב רחמיו לוקח לו את העשייה כדי שיפנים שגם 
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מה שפעל ועשה עד היום באופן נפלא ביותר, זה 

לא עשייה שלו אלא הקב"ה נמצא שם בעשייה הזו. 

א"כ מתבאר שהמצב העכשווי הוא נפלא מאין 

כמותו כי זה הזמן שהאדם יעשה סדר בכל 

העשייה שלו אחורה וימנף אותה להכיר 

לכן, כשאדם  הכל עד היום!שהקב"ה עשה לו 

יגיע לשמים לאחר מאה ועשרים וישאלו אותו, האם 

היה במקוה בזמן שהיה קורונה או האם התפלל 

ין, אם חי את החיצוניות של הדברים, יאמר יבמנ

שלא התפלל ולא טבל, אך אם הוא מינף את המצב 

להכיר שכל הזה להכיר את הבורא דרך החוסר, 

ה גם מאת ה', ושלו זה רק מה שכן היה לו עד היום ז

אזי בוודאי שטבל אף יותר מכל יום אחר בכאילו... 

שבאמת טבל והתפלל אף יותר מכל יום שבאמת 

למטרה התפלל )בטכני(. כי במצב הנתון הגיע 

חוסר הטבילה וחוסר המניין לגלות של האמתית 

 את הקב"ה בעשייה התמידית שלו.

 

ך ה' "ולהפשט שמבארים את הפסוק בתהלים,    זה

לכאורה  חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו",

אם הקב"ה משלם לאדם כאילו שעשה מדוע בכלל 

צריך לשלם לו על דבר כזה??? אך לפי הביאור 

להכרה  אנו מגיעים סוף סוףכשהנ"ל מובן מאוד ש

וכיצד? על ידי כל מיני  ,דבר יםעוש איננוהזו ש

ו שהם נדברים שעד היום היה מובן מאליו אצל

 ,תפילה במניין ,כמו למשל טבילה במקווה ,נעשים

וכל מיני מצבים   ,או לשבת בליל הסדר עם הילדים

אך אנו מתחילים שכאלו שכעת הם חסרים לנו 

להפנים שהקב"ה בעצם רוצה לעזור לנו 

היום  להפנים שכל מה שהיה מובן מאליו עד

באמת אינו מובן מאליו, אלא הקב"ה נתן לנו 

את החסדים הללו, והדרך היחידית שלנו 

כי הלא להבין זאת זה רק על ידי החוסר הזה. 

אין דבר שהאדם עושה בשלימות מכיוון שהאדם 

לא מושלם. אך עם זה הוא מסוגל  –הוא נולד כך 

לאדם הכאב שמתעורר    .להתמודד מאחר ויודע זאת

ת המעט הזה שעושה שלא בשלימות הוא שגם א

לוקחים ממנו והוא נשאר בלי כלום לכאורה, זה 

הכאב שמציק לו שעד היום היה רגיל למצב הטבעי 

שעושה אי אלו דברים אולם כעת גם את זה לא 

וכבר אמר הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב  יכול.

שכשאדם מרגיש שעשה מצוה, זהו סימן שלא   זי"ע,

כשמרגיש שלא קיים את המצוה נכנס כלל למצוה, ו

 אז יש סיכוי רב שנכנס למצוה...

 

מתבאר שמה שהקב"ה כביכול לקח מאיתנו א"כ 

 –את העשייה זה לא בשביל לקחת אלא להיפך 

לתת לנו משמעות בכל העשיה שעשינו עד עכשיו 

שהיא גם כן ממנו יתברך ואם כן העבודה שלנו 

כעת היא לנטרל את הגוף שלנו מהעשייה הזו 

 ולחבר אותה עם בורא כל עולמים.

 

העבודה הזו ניתנת ליישום דווקא בעת החוסר  כל

והכאב. ר' אשר זי"ע היה מספר תמיד כיצד הגיע 

לדרך עבודה זו. בהיותו ילד בחיידר היו עושים בכל 

שנה מסיבת גמר וכל אנשי ירושלים ונקיי הדעת היו 

בחיידר מי באים להשתתף. גולת הכותרת היתה 

היות הילד שיעשה את ה'הדרן' וידרוש לפני יזכה ל

כולם. באותה שנה זכה ר' אשר להיות הילד 

שיסיים. וכשעמד על הבמה והתחיל לדבר לפתע 

שכח כל מה שהיה צריך לומר ולא יכול היה להוציא 

מפיו הגה. וגם מה שכן הצליח היה לא ברור... דבר 

אחד הוא זכר מאותו מקרה, את המכות שחטף 

על ה'בושות' שעשה... לאחר שנים לאחר מכן 

שהסתובב עם הפצע הפתוח הזה שהוא לא מסוגל 

לעמוד ולדבר וכו'... ואף היה אצל מטפלים בארץ 

ובחו"ל עד ששמע פעם אחד הרופאים שאמר, אין 

דרך לעזור לו. או אז היה הולך לשדות של 

מטרסדורף בירושלים דאז והיה צועק יחד עם 

יר לו את הדרך. עד התנים והשועלים שהקב"ה יא

שכל המעבר  שאמר, שהקב"ה האיר לו את הדרך

הזה הוא כדי שימנף את העשייה שלו ויפנים שכל 

מה שלמד והצליח זה הכל הקב"ה בעצמו שעושה 

את זה דרכו. ומאז כבר שבעים שנה שהוא מדבר 

את הדרך וכל פעם שמדבר יש לו איזה חידוש שלא 

 היה קודם לכן.

 

אדם נמצא בו אינו כואב כל של החוסר שה המצב

כך כמו ההשוואה שהוא עושה בין המצב שהיה לו 

לבין המצב של עכשיו. והמשלנו לכך משל חזק 

לפני שנים חיפשנו דירה בירושלים. מאוד, ש

והתפרסמה דירה בת שלושה חדרים. הלכנו לראות 

והנה אנו נכנסים לדירה עם סלון מרווח מאוד 

היכן הם שלושת החדרים  נוומרפסת. לשאלת

האם יש לכם דמיון?  :השיב בעל הדירה ,שפורסמו

רואים אתם את הפינה ההיא, שם זה 'כאילו' 

 ...נהשי המטבח, והפינה ההיא היא בכאילו החדר

מיון?... הקב"ה שם אותנו במצב של מה אין לכם ד

כאילו, אדם כאילו הוא שולט, כאילו שאפשר 

 כאילו הבנק ,להגיע לכל מקום בעולם עם מטוס
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כאילו ראש  ,לנו משכנתא עקלאו ליכול לתת 

הממשלה מחליט החלטות... וכן על זה הדרך, רק 

הבעיה היא שאנו שכחנו את הכאילו ועברנו לחיות 

 את כל זה באמת במציאות.

 

מתבאר, שהקב"ה נותן לנו הכל ורוצה לתת  א"כ

כדי שאדם יוכל לקבל הוא  ךלנו אף יותר מזה. א

ם כך בא חייב לתת את ההכרה מי נותן לו! לש

המצב של החוסר, כדי שאדם לא רק יאמר בפה 

תודה רבה אלא ממש יחיה זאת שכל מה שיש לו 

עד היום זו השפעה שמיימית. וממילא ימשיך את 

השרשרת הזו של ההשפעה הברוכה שיש לו. וזהו 

הדגש של ה'כאילו' כי הכל זה כאילו, השאלה היא 

 מתי סוף סוף נפנים את זה וניתן מקום של כבוד

לבורא שנותן לנו הכל. חישב לעשות מצוה ונאנס 

הסיבה לכך היא כדי שיכיר שכל  –ולא עשאה 

עשייתו היא הכאילו עשה ובאמת השי"ת מזכה אותו 

לעשות את המצוה, ואז מעלה עליו הכתוב כאילו 

עשאה מכיוון שדווקא אז מתברר שהוא אכן הפנים 

חסד כי ולך ה'  שהקב"ה נותן לו את העשייה שלו.

 מעשהו.כ –ה תשלם לאיש את

 

ת לפני ליל הסדר. ישנם שני מצבים עומדים כע  אנו

ובפרט בפסח, והם, מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. 

שקטן היודע לשאול יאמר ב'מגיד' בהגדה מובא 

הוי אומר שהילד הגיע למצב שהוא מה נשתנה. 

ע את דכבר מבין שישנה שאלה רק הוא אינו יו

התשובה. זהו מצב של מוחין דקטנות. המצב בו 

הו מצב של מוחין המבוגר עונה את התשובה ז

דגדלות. ויש לפני שניהם מצב בו אדם כלל לא יודע 

שישנה איזו שאלה שצריך לשאול... הרבי 

זצוקלל"ה היה נוהג לבאר באופן נפלא את הפסוק 

 "..."והיה כי ישאלך בנך מחר לאחר מה זאת

מדוע כתוב שמחר הוא ישאל? כשאדם מגיע 

הביתה בליל הסדר כולו נינוח, מבליג על כל 

הכישלונות נעים הליכות ובסבר פנים יפות, מיד 

מתעוררים כל הילדים להבין מה קרה פתאום 

שבכל ליל שבת הוא לא כזה רגוע ועכשיו לפתע 

השתנה. חושב הילד אולי ב"ה הגיעו זמנים יפים 

ואבא החליט להשתנות. אך למחרת הסדר חוזרים 

ההערות והצעקות, אז מקשה הבן, אבא, מה קרה 

ית נינוח כל כך וכעת שוב אתה צועק... שאתמול הי

מחר... ומה עונה האבא  –וזהו כי ישאלך בנך 

בהגדה, בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים. מה זה בחוזק 

יד? התחלנו לעיל לבאר שיש מוחין דגדלות ומוחין 

מוחין זה מצב של שלוש עשרה  עד גילדקטנות. 

שלוש עשרה עד עשרים הוא מצב דקטנות. מגיל 

ל. מעשרים עד ארבעים הוא נקרא שוב של גדו

מוחין דקטנות )ב( ומארבעים והלאה מוחין דגדלות 

ד על דעת רבו עד גיל מווזהו אין אדם ע )ב(.

 ארבעים.

 

ילד כשהוא קטן שואל כל הזמן שאלות   נו,ילעניינ

מתחיל לעשות  13ובוחן כל הזמן דברים. מגיל 

שוב בעצמו ולהבין אך כל זה בחיצוניות. לאחר מכן  

מגיל עשרים עד ארבעים מתחילים שאלות אולם 

ולאחר גיל  ,כעת התהיות הם בפנימיות של האדם

גם  ,שניהגדלות הארבעים מתחיל הזמן של 

בפנימיות. כלומר תחילה האדם מקבל כוח חיצוני 

בלבד לבחון את הדברים ומגיל עשרים הוא מקבל 

א"כ  את הכוח לבחון את הדברים גם בפנימיותם.

בסדר היא שאלות אלה שאדם שואל המצב של ש

גמור, מכיון שזהו התהליך שאדם עובר כדי 

להתפתח ולהגיע לתשובה. משא"כ אם כלל לא 

יודע לשאול שאז הוא במצב של תינוק שכלל לא 

יודע שעליו לשאול משהו. הגמ' אומרת שתינוק 

כשטועם טעם חיטה יודע לומר אבא. כלומר שהוא 

 מתחיל לזהות אובייקטים. 

 

נסה לתרגם את זה לעבודת ה', אדם חווה נ אם

בכל ימיו תהליך, תחילה הוא מתחיל לשים לב 

לחיצוניות הדברים שואל את השאלות הנכונות 

והקב"ה מכוון אותו לתשובות, אולם ברור שהיעד 

היינו ההכרה התמידית  –הסופי הוא גדלות שני 

תוך כדי  בכל רגע באופן שורשי בבורא יתברך

. המצב בגלות מצרים היה האדםביטול הישות של 

כה נמוך שאף לא ידעו כלל שעליהם לשאול איזו 

וכמו שמבאר המאור ממש כמו תינוק. שאלה! 

עיניים זי"ע שזו נקראת גלות הדעת שלא היה כלל 

ומשם הקפיץ אותם את השכל לשאול שאלות. 

הקב"ה ליציאת מצרים שהיתה הכרה בהירה ביותר 

כדי להמחיש ] לם.בבורא שהוא מנהיג את כל העו

זאת מספרים שפעם הגיע אדם לחפץ לחיים זצ"ל 

ואמר לו שיש מצוה להתענג בשבת אך התענוג שלו 

הוא לנסוע לים ולעשן, והוא רוצה שהרב יסביר לו 

מדוע זה אסור. שאל אותו הח"ח: האם אתה כבר 

מעשן ונוסע לים בשבת? ענה לו, כן! אמר הח"ח 

ך. שאל אותו אדם אם כן אין לי אפשרות להסביר ל

זאת  יתמדוע? אמר לו הח"ח: כל זמן שלא עש

בפועל, הרי שיש לך שאלה ועליה אפשר לענות 
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 כלל לךכעת שאתה כבר 'שם' אין  תשובה. אך

וזה אינני  הסכמה לדברהנך חפש משאלה אלא 

אך כל התהליך הזה עבר דרך  [...יכול לתת לך

עשר המכות והכאבים... ישנם אנשים שהקב"ה 

מזכה אותם להתחיל 'לשאול שאלות' בכאבים 

שלהם, וישנם אנשים שכבר בגיל שמונה מתחילים 

אצלם השאלות ר"ל. וישנם כאלו שחיים טוב 

ועושים הכל אולם אין להם שאלות, ושום דבר מכל 

שאדם יחיה עם   האמור לעיל לא מדבר אליהם. כדי

קשר בורא הוא צריך את כל התהליך גם של 

השאלות )שבאות דרך הכאב( וגם את התשובות 

)שהקב"ה מנהיג את זה ואנו צריכים להתבטל 

אליו(. אמנם במצרים השטן שלט כ"כ חזק שלא 

היה די בכך להוציא את בנ"י עם מוחין דקטנות 

שהם תשובות חיצוניות בלבד. ישנם אנשים שברגע 

שהו לא מסתדר להם מיד באים בטרוניה למה שמ

ה' עשה לנו ככה?... במצרים היה כזה חושך שהיו 

חייבים לתת לבני ישראל כאלו מוחין שהכל יהיה 

אני ולא מלאך אני ולא שרף 'ברור עד הסוף. וזהו 

. זו בהירות של יציאת מצרים. לאחר 'אני ולא אחר

שיצאו בני ישראל והחלו ללכת במדבר לכיוון 

גדלות דבלת התורה נלקחו מהם אותם המוחין ק

ושוב התחיל התהליך של השאלות מדוע אנו 

במדבר והיה עדיף שנישאר במצרים ואיך נשיג 

אוכל... עד קבלת התורה שם שוב הגיעו בני ישראל 

למצב של מוחין דגדלות אמנם כאן כבר היתה זו 

 על ידי עבודתם.

 

אלות נקודת הקטנות והגדלות הן הם הש לסיכום:
והתשובות שביארנו לעיל. וכשהוציא הקב"ה אותנו 
ממצרים הוא שלף אותנו משם בבת אחת בראש 
ובראשונה כדי לנתק אותנו מהמצב הזה. אך לאחר 
מכן חוזרת העבודה מחמת שבפועל לא עברנו שום 
שינוי מהותי שאנו עשינו. ולכן עד היום הזה אנו 

לות עוברים כל פעם מצבים כדי שנתעורר דרכם לג
את מציאות ה'. כל מצב שכזה בונה את האדם 
ומוסיף לו לגדלות המוחין שלו. ודוגמא לדבר ניתן 
לראות אם למשל ילד קטן מאושפז חלילה בבית 
חולים, עובר שבוע ימים והילד נהיה בוגר בחודש... 

לנו עוד אברך מחבורתנו הק' שמאושפז בביה"ח   יש
 ה אלכסנדר משה בן זלאטע לאהאושמו לרפו

לרפו"ש, והוא סיפר שבביה"ח לא נותנים להם שום 
משככי כאבים בשום אופן. וכששאל מדוע לא 

יל להתגבר על המחלה בנותנים, הסבירו לו שבש
ואם יתנו לו משככי כאבים לא   ,הגוף צריך להילחם

תיווצר מלחמה על הנגיף כי הגוף לא כאוב ולא 
יפעיל את הנוגדנים הטבעיים שלו, אך אם יכאב לו 
ודאי יתגונן בהתאם... כך גם כשאדם עובר כאבים 
זו הדרך היחידה לעורר אותו לחיות עם קשר בורא. 
וזהו בעל כרחך אתה חי. מבאר המגיד ממעזריטש 
זי"ע מדוע תינוק במעי אמו מלמדים אותו כל התורה 
כולה וכשיוצא משכיחים ממנו על ידי שהמלאך 

נו ממכה בו... והשאלה הנשאלת מדוע משכיחים מ
ים? ותרץ כפי שביארנו למדואם משכיחים מדוע מ

לעיל, שמכניסים לאדם את כל המוחין ומראים לו 
את כל התמונה, אך לאחר מכן לוקחים לו הכל כדי 
שיעבוד על זה לבד... והקושי נועד לא להקשות 
אלא להראות לאדם את נקודת החיכוך שלו בין מה 
 שעד עכשיו חשב שיש לו למצב שכעת באמת הוא

 מגלה שאין לו כי ס"ה הכל מאיתו יתברך.

 
()נכתב ע"י ר' נפתלי בינג הי"ו 
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