
 

 

 

 

 

 

 

 

 372  גליון

 

 ?יותר' גדול 'לשמוח בהישג או לחלום  -רשת ויקהל פ

 תקווה-בית מדרש פתח 'הרב-מרכז'שלוחת  -הרב נתנאל רוזן 

 

'כבר הרי , ש'להמשיך מעלההמניעים 'חליש את נ ניתן לשמוח בהישג, אך בכך אפשרויות:הצלחה ישנן שתי אחרי 

, וכך להישאר דרוכים ושאפתנים, אך בדרך ותרהשנהמלאכה את דווקא אפשר להדגיש , מנגדלמשהו מדהים. הגעתי' 

בחר ? יש שיאמרו: להגיבאם כן כיצד נכון . הדרך ביניים לא מגיעים לסוף-ביעדיללא שמחה כי  ,להישבר יםעלול זו

ניסיון לשלב  שזהו'. הבעיה בכך, מעברשואפים הוסף נוסח מעין 'על אף ההצלחה אנו . שמח בהצלחה, ואז בשניהם

את הדרך כל תמריץ שיבוא להדגיש ו השמחה, מכהה את השאפתנות,שמעצימה את הרי כל מילה ש. מנוגדיםמרכיבים 

 ?בהפוגעת את השאפתנות ולא  מעצימההאם ישנה שמחה שיעיב על השמחה.  –שנותרה 

ש , נראה שיישראל את לספורנאסר , אם אולם .. הקב"ה מצווה למנות את ישראל בשקליםשקליםפרשת בנא נתבונן 

 ?מראש הוא נאסרמדוע  – חיוביבאמת דבר  המנייןלעקוף את האיסור? ואם ד'  מדוע מורה לנוומשהו שלילי,  בכך

שתי בחינות: סופיים ואינסופיים. ישנן  לעם ישראל  ."ה'שפת אמת'רעיוני שכתב בעל נוכל להבין זאת על פי יסוד 

מחד, אסור  :שבזה טמון הפתרוןתכן יי. 1הם סופייםנמצאים בארץ ההישראלים אלו אך , אינסופי - שורשם בשמים

גם מצווה למנות אותם,  נההוא מושג אינסופי, הרבה מעבר לגלוי לפנינו, אך עם זאת יש שהרי  –לספור את ישראל 

  .תהאינסופיהמהות  מופיעה–המניין הזה דרך בדרך עקיפה, כיוון ש

 וכך כותב מרן הרב זצ"ל: בחיינו. שניהם גורליים  'אינסופי'וה 'סופי'הנפש האדם. בישראל כך שם שהדבר בוכ

 ...למעלה מכל הגבלההעליון ש המוסר הגשמתהולכים הם באותם העקבות של  סעיפיוכל האור השמימי, 

לא  ...כללמעל ה פרטיםלא יקרעו ה 'אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא'. לא יקרעו העולמות זה מזה

 2...התיקונים הפרטייםמכל  אור אין סוף, ולא יעורטל אין סוףמ הכולינתק 

ם' ללא חלום ילהיות מערכת אחת. חיים 'ריאלישנועדו  'עולמותת קריע' הואב'אינסופי'  רק שימוש רק ב'סופי' או

 , כי אי אפשר ליישם אינסוף)'מעורטל'( הוא חלום לא ישים מאידך חלום אינסופי מחניקים את נפש האדם. אך –אינסופי 

 'סעיפים'כיצד? ה השלובים זה בזה. ,סופייםיעדים יבו חלום אינסופיהפתרון טמון ב .יעדים סופיים ללאכשלעצמו 

  .'למעלה מכל הגבלה'ש תאת השאיפה האינסופי המגשימהסופיים 

הדרך  הם –חלומות גדולים ואינסופיים, כגון תיקון העולם, לימוד התורה כולה או הקמת רשת בינלאומית של חסד 

להט זה יש ליצוק לתוך אמנם, . הכרחי לשאוף רחוקשאיפות נמוכות מצמצמות את הנפש. הנכונה להתמלא בלהט. 

קטן. תוך כדי שידיו היעד את האינו רואה כלל הוא  שכןעם 'להט אינסופי',  יעד קטןקרובים. האדם הגדול מבצע  םיעדי

לפעמים יש מקום לדברי . ולכן הוא מתלהב – ומתגשםהולך השלב האחרון מחשבתו עסוקה בעסוקות בשלב הבא, 

ליד עידוד כגון 'גם דף גמרא אחד הוא דבר גדול', אך זו לא הדרך העיקרית. שיח כזה מרגיל לבינוניות, והוא לעולם לא יו

כי הוא הגשמה של  – 'דף בודד'הדרך העיקרית היא לשמוח בקניית התורה כולה.  –התלהבות כמו האידיאל השלם 

את האדם התלהבות מהחזון  תאלא להיפך, היא ממלא הרצוןזו השמחה שאינה מקטינה את  .דיאל האינסופיהאי

  .עד אין סוףהגדול, ומעצימה את רצונו להמשיך 
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