
העבודה  שהיא  המחשבה  כלי  פיתוח  לעניין  שבנו 

שכבר  כפי  ה’.  בעבודת  להצלחה  בדרך  המרכזית 

החזקה  המחשבה  הקודמים,  במאמרים  הזכרנו 

אותה  ולפתח  אחת  מחשבה  לחשוב  הכח  שהיא 

מרכזית  למחשבה  שתהפך  עד  רבים  בחיזוקים 

היא המטרה שלנו  במוחו של האדם  תימוט  שבל 

ולהוביל  בתפילה  לעמוד  שנוכל  יתברך.  בעבודתו 

אותה במחשבה חזקה שלא תזרום בנהר המחשבות, 

וכזוטו של ים ושלוליתו של נהר תאבד מן האדם 

בשטף המחשבות הבלתי פוסקות במוחו.

מתפלל  האחת  תפילות.  סוגי  שתי  לנו  נתאר 

התרגשות  ללא  בלבד.  המוח  בכוונת  המתפלל 

וללא התעלות כלל, לבין תפילה עם התרגשות ועם 

שימת לב במחשבה חזקה ומורחבת.

בפסוקי  כשאומר  בלבד,  ומוחו  בדעתו  המתפלל 

... הללוהו שמש  מן השמים  ה’  ‘הללו את  דזמרה 

וירח, הללוהו כל כוכבי אור’, הוא מבין שיש בשמים 

ה’.  שם  את  מהללים  והם  אור  וכוכבי  וירח  שמש 

נשארו  והעבודה  התפילה  אליו.  קשר  כל  לכך  אין 

הזה  בעולם  הוא  כי  ממנו,  למעלה  בלבד,  בהשגה 

של ממשות וישות, והתפילה בעולם השכל וההבנה 

לעצמה. ולכן התפילה לא משפיעה על נפשו כלל.

ופיתוח  ציור  של  בכח  מתפלל  הוא  כאשר  אולם 

מחשבה חזקה ומורחבת, בדמיון חיובי ומוחשי, אזי 

כאשר הוא אומר את המילים הללו, הוא רואה מול 

עיניו את השמש ואת הירח כשהם יחד עם כל צבא 

מעלה עומדים ומהללים את שם ה’, והוא עומד יחד 

מן  ה’  את  ‘הללו  כולו  העולם  לכל  ומצווה  עימהם 

השמים’. כאן הוא מחובר למילים, כאן הוא מרגיש 

כל  לשירת  מצטרף  כשהוא  עצומה  התרגשות 

הבריאה לבורא ית”ש, הרי אם כן אין דומה תפילה 

בכח הציור ופיתוח המחשבה החזקה לתפילה אשר 

בלעדה. 

וזה הוא ענין הכנעה אמתית שבאדם, אם היא מן האור ששוכן עליו יכולה להיות הכנעה, ואם לאו אין זו הכנעה. ו‘סימן לגסות הרוח 
עניות בתורה‘ )סנהדרין כד.( שבאם הוא עני בתורה ואין אור קדושה בו, אי אפשר לו שיהא נכנע והוא גס הרוח ואפילו אם נדמה לו 

)דרך המלך נח תר“צ(שהוא נכנע ושפל רוח אין הכנעה וענווה אמתית רק בערות וריקות

דבר נא באזני העם ... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול )טו יג(

ובגמ’, דבר נא וגו’ שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה קיים 

בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם )ברכות ט:(.

והקושיא מפורסמת, וכי אין צורך לקיים הבטחות ללא חשש מטענת אברהם אבינו?

דבר והיפוכו מדברים אנו בתפילה. ‘ברוך אתה ה’ - לשון נוכח. ‘אשר קידשנו במצותיו’ 

- לשון נסתר. בזמנים מיוחדים אף מנגנים אנו ‘אתה - הוא אלקנו’, וכאן הסתירה היא 

מיניה וביה, נוכח ונסתר בחדא מחתא. כיצד מתיישבים הדברים.

הביאור בזה הוא כשנכיר את הכוחות הטמונים באדם. 

‘ושכנתי בתוכם’ - אמר ה’ לישראל, בתוך כל אחד ואחד. אולם אין השי”ת נמצא רק 

בתוך כל אחד ואחד אלא אף למעלה מכל אחד ואחד. ]‘סובב’ ו’ממלא’ כל עלמין[. 

ובאופן מעשי הידיעה הזו אומרת עבורנו, כי ישנו כח אלוקי המחיה אותנו וממלא את 

יותר אשר  מוקפים בקדושה עליונה  כל עצמותנו בקדושה עליונה, אולם אנחנו גם 

עדיין לא מצומצמת דיה בכדי להיבלע בעצמותנו, אזי היא בינתיים חופפת מסביבנו, 

וככל שאנו נזדכך ונעמול לתקן את מעשנו ומחשבותינו נזכה לחלק גדול יותר של 

חיות אלוקית, והקדושה שבנו תתגבר ותתעלה. 

‘אתה’ לחלק השי”ת  בתפילה אנו מזכירים את שתי הכוחות הנפלאים הללו, לשון 

הנמצא בתוכנו, ובד בבד גם את חלק ה’הוא’ ואת חלק ה’קידשנו’ - הנסתר הנעלה 

מהשגתנו.

בזה נבין גם את הפלא הגדול מדוע האדם אף פעם איננו מרוצה ממצבו. כל פעם 

שכבש יעד מסויים ואפילו הוא גבוה במיוחד, הוא שוב לא מרגיש סיפוק, הוא רוצה 

לכבוש יעד חדש. הכל מגיע מהיסוד האמור כי כוח עליון חופף עליו ונותן לו להרגיש 

כי הוא עדין רחוק מהיעד הסופי, והרי הוא משתוקק ליותר ויותר השיגים.

בנוסף, כשח”ו יחטא האדם, הרי הוא פוגם בחלק האלוקי אשר טמון בתוכו, וכתפילת 

דוד המלך ע”ה )תהלים נא(, ‘ורוח קדשך אל תקח ממני’. ובאותה שעה מכיון שהוא 

ריק מכח אלוקי איננו ראוי לנס באם הוא ח”ו בעת צרה. 

אולם בחסד ה’ על עמו, החלק שעדיין לא שלו, היינו הכח החופף מעליו לא נפגם, 

והוא הנותן כח לשוב בתשובה ולזכות ל’השיבה לי ששון ישעך’ )שם(. שכח ה’סובב’ 

את הנשמה ישוב וימלא את חיותו הפנימית. ואז, לאחר שהכח שוב ימלא את האדם 

אז הוא יהא ראוי לנס. 

היו  לא  הרי  ממצרים  כשיצאו  ישראל  עם  פתחנו.  בה  הקושיא  מתיישבת  כן  ואם 

ראויים לנס, השי”ת עדיין לא שכן בקרבם, כי עובדי עבודה זרה היו רח”ל, וממילא לא 

היו ראויים לנס של ביזת הים לקבל את ה’רכוש גדול’, אולם רק בשביל שלא יאמר 

אותו צדיק, מכח ההבטחה שהובטח לאברהם, אזי גם כשלא היו ראויים זכו לנס. 

)דרך המלך פסח יום ב’ תר”צ(

כח הציור - הבסיס 
למחשבה חזקה



אנו דנים ב’נסיונות’ שצצים בגיל הזקנה בתוקף 

ימי  בכל  כי  היא,  לכך  שהסיבה  וביארנו  גדול, 

חייהם עד הנה כאשר היה דבר ניסיון לפניהם 

טיפלו  הם  המחלה  בשורש  לטפל  במקום 

המחלה.  מחמת  שצצו  בבעיות  בסימפטומים, 

ההערה  משמעות  את  להבין  מבקשים  ואנו 

החמורה שניתנה להם כי הם לחמו בצורה לא 

נכונה. הכיצד היה עליהם להילחם ולנצח בדרך 

הנכונה ביותר.

ננסה לבאר את הדברים על בוריים. כל מחשבת 

האדם  של  במוחו  המתעוררת  ותאוה  רצון 

הכוונה  ‘רושם’  בנפשו.  רושם  עושה  היא  הרי 

לעשות  חפץ  אשר  ענין  אותו  בנפשו  שנחרת 

בכל דרך שהוא. האדם ירא השמים אשר עול 

החושים  כי  ויודע  עליו  חופף  יתברך  מלכותו 

ונלפת  נחרד  הוא  הרי  הפקר  אינן  והמעשים 

יוצא למלחמה  והוא  מהתעוררות התאווה הזו 

על אויבו החפץ לטרדו מן העולם. 

וכאן עומדות לפניו שתי אפשרויות למלחמה. 

זו  מחשבה  תצא  לבל  להילחם  היא  האחת 

אשר  החיצונה  ה’תודעה’  אל  המצאה  ממקום 

ולא  בה  להרהר  שלא  שנלחם  דהיינו  לפניו, 

עשיה  של  מצב  דל  על  התאווה  את  להעלות 

בפועל ח”ו. בדרך מלחמה זו נלחמים רוב עובדי 

ה’ יקרים מפנינים אהוביו של מקום.

חיל  גיבורי  אמתיים,  מלחמה’  ‘יודעי  אולם 

המלחמה,  דרך  את  מרבותיהם  קיבלו  אשר 

בכדי  רק  נלחמים  לא  בזה, הם  לא מסתפקים 

הסכר,  את  פורץ  איננו  שהלכלוך  לשמוח 

נלחמים  הם  גדותיה.  על  עולה  אינה  והצחנה 

את  לעקור  נלחמים  הם  הנפש.  את  ‘לנקות’ 

זוהי  זו.  תאוה  מן  בנפשם  שנעשה  ה’רושם’ 

מלחמה קשה, קשה עד מאוד, וצריך תחבולות 

מיוחדות על זה. 

ובמחילה מידידי שנפשו יוצאת כבר לדעת את 

העצות היעוצות, בס”ד בפרק הבא.

צודק הוא ידידי בהערתו המחכימה.

‘בטוב טעם כתבת על ארבעת התנאים שיש בתהליך מזיגת הכוס. אולם את 

התנאי העיקרי והכי חשוב לא הזכרת. הוא הראשון והחשוב במעלה לדעתי. 

התנאי הוא שהבקבוק יהא גבוה יותר מהכוס בעת השפיכה’.

המשפיע  המחנך  בחינוך.  לדילוג  ניתן  ובלתי  הכרחי  תנאי  ידידי.  צודק  אכן 

חייב להיות במצב גבוה מהחניך. ואם נתבונן, הרי שזה דו סטרי. גם המחנך 

חייב להיות גבוה מהמתחנך, נכבד בהילוכו, מנומס בהנהגתו ומתנהג בהתאם 

למעמדו. דמות שתהיה מעוררת כבוד והערכה מצד החניך העומד ונושא עיניו 

לעבר המחנך לראות את ההנהגה הנכונה ולהרגיש בטוח בצילו של איש רם 

מעלה ונכבד כראוי וכיאות למחנך בישראל.

והבקבוק הגבוה יש בו גם את הענין המרכזי בו אנו דנים, דהיינו, שהכוס תהיה 

נמוכה מן הבקבוק. כלומר, הוא חייב להכניע את עצמו בפני המחנך.

החניך  בדורות הקודמים  כי אם  בחינוך.  ביותר  זהו האתגר הקשה  ובדורינו, 

היה מרגיש באופן טבעי את העליונות של רבו עליו, הוא היה מרכז המידע 

שלו לכל דבר וענין, הוא היה סבור כי אין חכם יותר ואין מבין יותר בכל הוויות 

להקשיב  יוצאת  ונפשו  כרויות  היו  אזניו  טבעי  באופן  מרבו.  יותר  העולם 

וללמוד ממנו אורחות חיים. 

אולם, בימנו, שהמידע הנכנס למוחותיהם התמימים והזכים של צאצאינו הוא 

והשבועונים, ספרי  גם ללא המחנך, ספרי הקומיקס  כך  כל  רבים  ממקורות 

המתח והאימה, העיתונים המחולקים חינם תחת כל עץ רענן. בנוסף, חלונות 

תורני  משיעור  בהרבה  טוב  ומריחים  יותר  הרבה  נוצצים  הצבעוניים  הראוה 

נוסף מול ספר בלתי מושך לכאורה ומול לוח שנכתבים עליו מילים וטבלאות 

מעוררות מחשבה וסיכום חומר מסובך.

האם בתקופה בה הרוגע והשלווה מופרים על ידי עשרות מכשירים המפריעים 

את השלווה הגופנית והנפשית, ומסיחה את דעתו מן החשק לשמוע דברי 

דעת  את  לקרב  להצליח  ניתן  המלמד,  של  הזכים  ממעיינותיו  ושכל  טעם 

מהמעין  ללגום  צמא  שהתלמיד  למצב  להגיע  שייך  האם  למחנכו.  התלמיד 

של רבו.

ֵגר הרבה  ֶשָלנּו הינו ְמַאתְּ והתשובה הנכונה והאמתית היא: אכן, החינוך בדור כְּ

יותר מבדורות קודמים. הוא צריך הרבה יותר שימת לב והשקעה, אולם הוא 

בהחלט ניתן ליישום. כי אם הכוס לא מגיעה מעצמה אל הכוס ואם הטלה 

לא מגיע מעצמו ללגום ממי המעין הזכים נצטרך פשוט להביא אותו לשם, 

אך לא להביא בידים ובכח, אלא לגרום לו לרצות וללגום. לגרום לו להתכופף 

מרצונו לעבר הכוס.

הבקבוק.  אל  הכוס  קרוב  היא  והיחידה  האחת  שמטרתן  יזומות  בפעולות 

בגישה נכונה שהמחנך הינו אכן מרומם יותר מהחניך, אולם לא מנותק ממנו. 

כשהוא אכן מטיל בו מרה, אך הוא מצליח להעביר לתלמיד את ההבנה הנכונה 

בתכלית כי הוא אוהבו אהבת נפש בכל מצב ובכל מקרה, היא הדרך ואין בלתה 

לשמור על נפש צאצאינו שכל שאיפתם תהא לקבל את מזיגת הכוס בכוס 

יפה ויין מתוק המשמח אלקים ואנשים לדור ודור ולנצח נצחים.
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העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה ולהערות והארות

כדי מזיגת כוס יפה
מלחמת החיים פרק ה’

להדפסת 500 גליונות השבוע 
נתקבלה תרומת 

הרה“ג מאיר הרשקוביץ שליט“א
להולדת בתו תחי‘

יזכו לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש“ט
מתוך רוב נחת דקדושה


