שיעור רביעי – העלאת מחשבות זרות במשנת
ר' צבי הירש מזידיטשוב
 .1עיון בספר 'בית ישראל' בהשוואה ל'פרי קדש
הילולים' ,אבחון הסוגות ,דרכי הכתיבה ונמעני
הטקסט.
 .2העלאת מחשבות זרות אצל ראשוני החסידים
ואצל ר' צבי הירש מזידיטשוב.
 .3השימוש של ר' צבי הירש במשנת ראשוני
החסידים ,ובמתן הדגש הקבלי-לוריאני.
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אופן העלאת המחשבות הזרות ע"פ ר' משה מדולינה ,דברי משה ,דף ט ע"א
אמנם הנה מבואר בספרים חדשים בשם הרב הקדוש הבעש"ט ז"ל מה שאמר על מאמר חז"ל כל
האומר שמע וכופלה הרי זה מגונה אמר לי רב פפא לאביי ודלמא לא כיון דעתו א"ל חברותא
כלפי שמיא מחינן ליה במרפזתא דנפחי עד שיכוון דעתי' ע"ש [עיין שם ר.ג] שכתבו מ"ש [מה
שכתבו ר.ג] בשם קדשו באריכות ושורש הדברים כי ענין המחשבת זרות אשר באים להאדם בתוך
התפלה או בעוסקו בתורה הוא אותן הנצוצות קדושת אשר נפלו ע"י אותו האיש בתוך הקליפות
או בגלגול זה או בגלגול הקודם או ע"י חטא אד"הר אשר כל נשמות ישראל היו נכללים בו ולזה
מגיע על כל א' מישראל לתקן הנצוצות המגיע על חלקו .ולזה כאשר האדם עומד בתפלה ורוצה
לדבק א"ע בהקדושה אז באים אותן הנצוצות ג"כ אליו כדי לתקנם .ע"ש באריכות הדברים
שהביאו משל נאה לזה ע"ש.
ואני בעצמי שמעתי מפיו קדשו ז"ל בזה הלשון צריך להתחכם הרבה בענין המחשבות זרות אשר
באים לאדם בעומדו בתפלה כי המה כוחותיו ממש אשר באים אליו לתקנם :והנה להבין דברי
קדשו ז"ל בענין התחכמות הזה מה ענינו .אך הענין הוא כי ביאת המחשבות האלו הם דוגמת
גלוים אשר מתגלים לאדם ע"י החלומות שאין גילוי הדבר בא מפורש רק שהוא בא מלובש ונעלם
בתוך איזה מעשה שהוא דוגמתו .כמבואר בעץ חיים סוף פרק יוד שער קליפות נוגה ע"ש .ולזה
צריך להם להתחכם ולהבין דבר מתוך דבר ענין הפגם להבינו ולתקנו ע" י גדרים שיקבל על עצמו
בענין זה ,ויתחיל להתפלל בהתלהבות ודביקות יותר ואז ע" י זאת הוא מעלה את הנצוצות הנ"ל
להחזירם להקדושה.
דברי משה פרשת בא.
...והנה ג"כ יש להבין הלא כל כוונתם הוא שלא ישהא בדבר רק שיעש' בזריזות ומדוע כתבו
בלשון חמיצה הי' להם לומר מצוה הבא לידך אל תהשהינו או בלשון עשה בזריזות אך כוונתם ז"ל
הי' במכתבם כן להודיע ג"כ טעם הדבר כי הלא נודע כי ענין חמץ מורה על היצה"ר כמבואר בכל
הספרי' והנה ג"כ נודע מה שהביא בס' חובת לבבות ששאלו לחסיד א' טעם על שהי' ממהר
בהלוכו תמיד והשיב מפני שמהירות הוא רחוק מן הגאות וקרוב למצוא חפצו ע"י  .ור"ל כי בדבר
אשר נעשה ע"י שהי' אז בנקל לבוא לידי איזה מחשבת חוץ או התפארות או איזה גאוה משא"כ
כשעושה תיכף כאשר מתעורר לבו לאיזה מצוה או תפלה ועושה בזריזות גדול שלא יהי' לו פנאי
וזמן כלל להרהר בשום דבר אחר אז ודאי ינצל מכל זה  .והנה שמעתי מפי קדשו של מורי החסיד
האלהי הרב הבעש"ט ז"ל שהזהיר על הזריזות והמהירת בעסק התפלה לאנשים כערכו בכדי
שינצל מן מחשבת זרות ואמר בשם גיסו הרב החסיד מ' גרשון קוטבר ז"ל שאמר משל יפה על
האנשים שאינם שוהים א"ע בזה שאינם מרגישים כלל בתפלתם אם הי' במחשבה זרה אם לאו :
ואמר משל כי הי' דרך א' מסוכן מאד והוא שהי' צריך לילך דרך יער שהי' שם מחבואות של
גזלנים ושודדים שהיו מצפ' לאיזה עובר ושב ואז קמו ממחבואיהם וגזלו וחמסו וטרפו ועשו בו
פצעי' וחבורת וכל מי שהי' מוכרח לילך דרך היער הי' מהלך במרוצה גדולה מאד של יהי'
להחורשי' פנאי לילך ולבא איליו ממחבואתם שיושבי' בו  .פעם א' נסעו שני אנשי' בחבורה אחת
והי' אחד מהם שתוי שיכור מאד והשני לא כן הי' רק כדרך כל הארץ והנה בנסעם דרך היער הזה
אז זה שהי' שלם בשכלו נסע במהירות גדול עד שעבר בשלום את היער בלי פגע  :וחבירו השני
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השיכור הלך לאט לאט פסיעה אחר פסיעה  .והרוצחים הי' טורפ' אותו והכו בו ועשו לו חבורים
ופצע' והוא לא הרגי' בדבר כלל מחמת שיכרותו הגדול  :ואח"ז פגעו זה בזה ועמד הראשון והתמי'
עצמו על זה השני ושאל אותו איך נצלת שלא המיתו אותך בהכאות גדולות שעשו לך  .והשני
השיכור הי' מתמי' א" ע על תמיהתו של זה ואמרו שאינו יודע שום דבר של איזה שעשו לו כי
לדעתו הלך בשלום בלי פגע  :עד שהראשון הראה לו במראה את הפצע' והחבורת שבכל איבריו
וגם כתמים מן הדם שהי' שותת על בגדיו מן הפצעי' והחבורת  .והוא נשאר בתמיהותו ואינו זוכר
כלל  :והנמשל מובן מעצמו שלא נעריך (נאריך) בדבר:

 .2ר' יעקב יוסף מפולנאה בן פורת יוסף ,דף לח ע"ב – לט ע"א.
וביאר מה הוא ענין קבלת עול מלכות שמים והענין כי האדם מחויב להאמין כי מלא כל הארץ
כבודו ית' לית אתר פנוי מיני' וכל המחשבות של האדם יש בו מציאותו ית' וכל מחשבה הוא
קומה שלימה וכאשר יעלה במחשבתו של אדם בעת עסקו בתפלה איזה מחשבה רעה וזרה היא
באה אל האדם לתקנה ולהעלותה ואם אינו מאמין בזה אין זה קבלת עול מלכות שמים שלימה כי
מקצר ח"ו במציאותו ית' [ ]...הכוונה כי המחשבה עצמה היא מכה את האדם כמו במרזפתא
דנפחא כדי לתקנו ולהעלותו ולמה הוא חוזר שנית לומר שמע כאילו ח"ו בפעם ראשון לא היה
שם מציאות הש"י ונמצא הוא מקצר במציאותו ית' [ ]...ולכך אמר משתקין אותו ודפ"חח.
תולדות יעקב יוסף ,פרשת חקת ,ד"ה ויבואו כל העדה
...והצדיק הוא המשים אל לבו חטאתו ומריו ,כמ "ש דוד (תהלים נא ,ה) חטאתי נגדי ,ועפ "ז פירש
הרב הב "ש פסוק (תהלים קכו ,ו) הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע וכו ' ,עיין לקמן .מה שאין כן
הרשע אין אלהים כל מזמותיו (תהלים י ,ד) ,וכמ"ש הרב המגיד מ' מענדיל על פסוק (שמות א ,טז)
אם בן הוא והמיתן אותו וכל הבת תחיון וכו'.
והנה האדם העוסק בתורה ותפלה בלא דחילו ורחימו ,לא פרחת לעילא ,ומכל שכן אם יש בו
מחשבות זרות שנקראו קדשים פסולין ,ונמסרו לחיצונים .וכשחוזר האדם בתשובה ,מגביה
הניצוצות הקדושים שנמסרו אל החיצונים .ולכך כשעומד בתפלה או בעסקו בתורה ,עומדים
המחשבות זרות לבלבל תורתו ותפלתו ,כי המחשבות זרות הם חטאותיו ,ועומדים לפניו כדרך
מלחמה ,אבל כוונתם שיתקנם ולהוציאן מעמקי הקליפות ,והיינו על ידי שיחרד כשירגיש שהם
עוונותיו ויצטער עליהן ,וביאור הדבר קבלתי מרבי ואין צריך להאריך כאן.
וידוע דמימי החסדים נקרא זרע ,והטעם כי היא טפה כלולה מן ך "ז אתוון ,וכל אחד כלול מי "ס
גימטריא ר"ע ,והשבעה חסדים גימטריא זרע ,ועיין במאורי אור במערכת אות ז'(סי' טו) ,יעו"ש.
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