
בשורה עגומה הגיע לפתחו של אותו אדם בצהרי היום.
פקיד מעונב וחתום פנים דפק על דלת ביתו והגיש לו 
את המכתב. הוא ביקש את חתימתו על שאכן קיבלו, 
והלך כלעומת שבא. הממוען פתח את המכתב ועיניו 
נפשו נתפס בעת שעבר על  בנו היקיר מחמד  חשכו. 
כרגע במעצר  נמצא  הוא  ביותר.  החוק בצורה חמורה 
המשפטיים  ההליכים  תום  עד  ובריח  סורג  מאחורי 
נגדו, מבשרים על מצב לא נעים ולא מעודד כלל. דקות 
מספר הוא ישב שבור ורצוץ כשהוא עדיין לא מפנים 
ולא מעכל את האסון אשר ארע לו, אך לאחר זמן מה 
בשברון  להיות  עת  לא  לעצמו  ואמר  התעשת  הוא 
ובעצבות, עת לעשות מעשה. מיד התקשר לבית  לב 

המעצר והודיע כי הוא בדרך לשם.
האב הכאוב ביקש להיכנס לשערי בית המעצר לשוחח 
המעצר  חוקי  אולם  העצור,  בנו  עם  פנים  אל  פנים 
הזכויות  בכל  במיוחד  נוקשים  היו  מדינה  באותה 
העומדות בפני העצורים. ההוראה היתה שרק כאשר 
בענין  העציר  עם  חוקר מטעם התביעה לשוחח  נכנס 
חקירתו, רק אז ניתן לדבר איתו ולא בשום ענין אחר. 
אולם הוא הורשה להיות נוכח במקום ואף לשוחח עם 

בנו בכל הקשור למעצר.
האב שמח על ההזדמנות שניתנה לו. בהתרגשות הוא 
סיים  וכשהחוקר  אל חדר המעצר  החוקר  נכנס אחרי 
ניתנה לו האפשרות לדבר עם בנו. אב חכם ינצל את 
אולם  למעצר  הקשור  בכל  עימו  לדבר  הללו  הרגעים 
גם יגניב משפטים שונים וירחיב את השיחה לנושאים 
נפגש  כבר  כשהוא  כי  שיצליח,  ככל  ואחרים  שונים 
נושא  כל  על  איתו  יתאפק מלשוחח  לא  הוא  בנו  עם 

שבעולם.

ליבו.  בתוך  טבעי  באופן  במאסר  נתונה  היהודי  נפש 
ועבודת  לרוחניות  בכל הקשור  דבר  לא מרגישה  היא 

ה’. סורג ובריח סוגר עליה.
לו  תינתן  אשר  הזדמנות  כל  לנצל  יידע  חכם  יהודי 
הזו  ההזדמנות  כאשר  גם  הלב,  רגשי  תוך  אל  להכנס 
היא בענין גשמי וגופני, אולם אם כבר נפתחה הדלת 
אחר  בנושא  אמנם  להכנס,  רשות  לו  נתן  והשומר 
מעוניין.  שהוא  למטרות  זאת  לנצל  יידע  הוא  לגמרי, 

הרגשות רוחניות ותכליתיות למען נשמתו הקדושה. 
צריך ללמוד לנצל הזדמנויות.

בסוף תפילתו צריך לאמץ את נפשו ולהדקה אל הקדושה כיתד שלא תימוט, וכמו שמתפללים בסיום השמונה עשרה ‘יהיו לרצון 
אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה‘‘, שאמרי פי והגיון ליבי בכל היום ולאו דוקא בתפילה, יהיו ‘לפניך‘, ראויים לפני ה‘ 

)בני מחשבה טובה אות ח‘(

ויאמרו כל אשר דבר ה’ נעשה ונשמע )כד ז(
בתחילת ענין זה בפסוק ‘ואל משה אמר וגו’ )כד א( כתב רש”י שפרשה זו נאמרה קודם 
וצריך להבין אם כן מדוע באמת נכתבה לאחר קבלת התורה בסיום פרשת  י’ הדיברות. 

משפטים ולא במקומה. 

בימים ההם, בית המרזח היה המקום בו נתנו הכפריים דרור למרירות ליבם של כל היום, 
לאחר שהוריקו אל גרונותיהם את הטיפה המרה וחושיהם נתערבבו בשיכרות מעמיקה 
והולכת שמחה של הבל ורעות רוח היתה מנת חלקם, והיו יוצאים בריקודים ללא תכלית.

יהודי בר דעת ועדין הנפש כי יקלע להתם באותה שעה יתפסוהו הרוקדים אל תוך המעגל 
הבלתי מעוגל, זה מושך לכאן וזה מושך לשם, ייסורי האיש הלזה גוברים והולכים, מבקש 
הוא להשתחרר מ’שמחה’ זו במהרה אך הם לא מניחים לו, הם ממשיכים ב’ריקוד’ מבולבל 
ביותר עבורי  היכן הוא מקום מפלט הקרוב  נתון במחשבה אחת:  כולו  כל  והוא,  שלהם, 

להנצל מן הסיוט הנורא הזה במהרה.

מסתובב האדם בשווקים וברחובות תר אחר הפרנסה הנצרכת לו, כולו נתון במרוץ החיים 
הבלתי פוסק. עבור יהודי בר אורין ובר דעת הזמן הזה הוא כנתון בבית המרזח המתואר 
זו מושכת אותו לכאן ותאוה אחרת מושכתו למקום אחר  לעיל. הוא מרגיש שמחשבה 
לגמרי, אל עבר פי פחת, באותה שעה כל מחשבתו היא: מתי אצליח לעצור בעד השטף 
הזה מתי אצליח לעשות יבשה רגועה בתוך הים הגדול הסוער מסביב בלי הפסק, ואז הוא 

נזכר.
עוד שעות ספורות הוא יגיע לבית המדרש, שם הוא יעמוד ויתפלל לפני אביו שבשמים, 
כבר  הוא  כמה  אוי!  היום,  כל  של  הבלבולים  מכל  מפלט  לנפשו,  מרגוע  ימצא  הוא  שם 

ממתין ומצפה לאותה שעה של קורת רוח.
השמחה שננסכת בו באותה שעה כבר עתה מכניסה בו כוחות מחודשים ותעצומות נפש 
כאביו  כל  את  ולדחות  בו  האוחזים  בבלבולים  סדר  ולעשות מעט  לסדר את מחשבותיו 
ושיחתו על מצבו לעת אשר ישיח את לבבו לפני אביו שבשמים המצפה לשמוע את קולו 

הזך ממעמקי הלב והנפש.
ובעת אשר הוא כבר זכה לעמוד לפני בוראו והשעה המלאה קורת רוח עומדת להסתיים, 
הידיעה אשר עוד מעט קט הוא ישוב אל הרחוב אל המקום אשר נמלט משם כל עוד נפשו 
בו מעוררת בו כאב לב עז, ההבנה הלזו מעוררת בו מחשבות עמוקות של געגועים חזקים 
‘עכבו עמי עוד שעה אחת’, הרהורים של תשוקה לשוב לתחילת השעה,  ותחושות של 

געגועים עצומים שמתעוררים בכל פעם בעת פרידה.
הבעש”ט הק’ זיע”א אמר בקדשו, ‘פלא איך שהאדם נשאר חי בעולם הזה אחר תפילתו, 
ולא יצאה נשמתו מגודל הדבקות’. מאמר נשגב מבינתנו וממדרגה שאנו אוחזים בה. אולם 
הוא בקדשו אמר את דבריו אף לפחותי ערך שכמונו. עבורנו המאמר יתקיים בדרך זו. פלא 
איך שהאדם נשאר חי אחר שהרגיש כזו עליה בתפילתו ונחת רוח ומרגוע שאין כדוגמתו, 
ויודע שעתה צריך לשוב אל הסחי והמיאוס, כיצד הוא נשאר חי מתוך כאב ליבו העצום על 

כך... הלואי ונזכה למצב של מעין זה.
בני ישראל הביעו את חשקם לפני קבלת התורה כעבד ישאף צל להגיע כבר אל המנוחה 
עד  אחריהם  שרדפה  מצרים  מטומאת  להנצל  ה’,  בהר  ה’  תורת  את  לקבל  הנחלה  ואל 
שפסקה זוהמתן, לאחר שקיבלו את התורה ואת דיניה, ידעו כי הנה הגיעה העת להמשיך 
את המסעות במדבר הגדול והנורא או אז התגברה תשוקתם והתעוררות אהבתם להישאר 
במצב העליון של קבלת התורה באותו מצב עליון של חשוק ונחשק שהיה מנת חלקם לפני 
מתן תורה. לפיכך כל פרשה זו נכתבה אחר קבלת התורה, כי ישראל בקשו להתחיל הכל 

מחדש, להשאר בהר ה’ ללא הפסק עוד ימים רבים. 

לנצל הזדמנויות

)דרך המלך משפטים תרפ“ח(



המאמר,  של  הקודם  בחלק  הסקנו  כך  ההתפתחות.  את  מונעת   - העצבות 
כאשר האזנו קשב רב למונולוג של אשכול הבוסר שלא מצא בעצמו כוחות 

לקראת ההתמודדויות העומדות לקראתו.
ואתם? - שאל הכורם את הענבים המשובחים, כיצד אתם מצאתם את הכוחות 
בפי  הנזכרים  כל הקשיים  וכי  הלום?  עד  הגדילה  בדרך  ולהמשיך  להתפתח 
השכן שלכם לא עמדו לנגד עיניכם? כיצד מצאתם את העוז ואת תעצומות 

הנפש להמשיך ולהתפתח למרות הכל?
- גם דאגנו  - ענה אשכול כרסתן העומד להתפקע מרוב מיץ עסיסי  אנחנו 
בעיות  אותן  כל  עמדו  עינינו  לנגד  השכן.  ידידינו  שחשש  חששות  מאותן 
שיכולות לצוץ במשך הדרך, החום והאבק היובש והתולעת הבציר והסחיטה, 
הכל עמד מול עינינו בשיא המוחשיות, וזה לזה שחנו בדבר התקופה שממש 
לא תהא קלה עבור כולנו, באסיפות חברים במשך הימים והלילות הארוכים 
בדבר  פשוטים  לא  חששות  והעלנו  דנו  הזמורה  על  כאן  תלויים  שאנחנו 
בנו קולות לא פשוטים שצידדו באמת במסקנתו של האשכול  עתידנו, היו 

המצומק שלצידנו, אבל אנחנו, אנחנו העדפנו להחליט אחרת.
‘אז הכיצד באמת הצלחתם לשרוד ולהגיע למצב הרצוי כל כך אם החששות 
הכורם  התמיה   - עומדים’  אתם  סיוט  איזה  בפני  וידעתם  עיניכם,  לנגד  היו 

בקולו הפנימי.
החלופות  בשתי  מעמיק  באופן  לנו  שהיתה  בהתבוננות  היא  לכך  התשובה 
ולהישאר  לזוז  שלא  להחליט  הברירה  אכן  בפנינו  עמדה  בפנינו.  שעמדו 
בפנינו  להעמיד  הצלחנו  אנחנו  אולם  השלכותיו,  כל  על  ההתחלתי,  במצב 
יותר, הרגשנו את הארומה  בצורה מוחשית גם את החלופה השניה הרצויה 
המשובחת שתצא מאתנו כשנמזג כיין משובח בבתי ישראל בשבתות וימים 
טובים, ונעמוד במרכז הסעודות המשובחות על שולחן מלכים, ידענו שאנחנו 
משלמים מחיר של נוחות, אנחנו יוצאים לדרך לא קלה, אך הסיכויים להצלחה 

הינם כמעט ודאיים. 
העדפנו את התוצאה המוצלחת מאשר להישאר במצב זה.  

‘זוהי ההגדרה  - מפטיר הכורם המופתע מעוצמת הדברים,  לכן’  ‘כל הכבוד 
המדויקת של דאגה בצורה החיובית’ - דאגה המניעה את המנוע לצאת לדרך 

לשים את פניו לעבר היעד והיעוד, סיכם לעצמו הכורם.
אני  הרי  העוז,  במלא  בו  ומכה  למוחו  עוצמתית  לו מחשבה  חודרת  פתאום 
ומבכיר,  פורח  וחששות עד שראיתי את הכרם  לא מעט קשיים  גם עברתי 
אם הייתי נמנע מלפעול מתוך החששות כאותו אשכול בוסר ‘מלומד’, הרי 
בצורה  העתיד  את  שראיתי  היות  רק  עתה.  עד  שוממה  היתה  כאן  האדמה 
מוחשית, הרגשתי את ההצלחה בצורה ברורה, תוך כדי החששות והדאגות, 
הדאגות שרק קידמו אותי יותר לעבר המטרה, להישמר מטעויות ומפעולות 

שעלולות להזיק לי, לכן בס”ד אני עומד כאן ומנהל דיאלוג עם האשכולות.
ותלמיד ישיבה העומד בפני אתגרים לא קלים, ומחשבות לא פשוטות מרצדות 
במוחו, האם כדאי להתאמץ להצליח, אולי יכשל ואולי הוא לא יצליח לעמוד 
מפעולת  אותו  שתמנע  מחשבה  כל  החילוק.  את  ויפנים  יידע  במשימתו, 
של  לפעולה  אותו  שתניע  פעולה  כל  המתועבת.  ה’עצבות’  זוהי  התקדמות 
התקדמות, תוך כדי חששות וסיבת לכישלון לכאורה, זוהי ה’דאגה’ המבורכת.
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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

דאגה, עצבות ומה שביניהם

פרק כ’

התקבלה תרומת
הרה“ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט“א

מח“ס “גם אני אודך“ “פרדס יוסף החדש“

לע“נ זקנו
הגה“צ רבי לוי הכהן רבינוביץ זצ“ל

בעל “מעדני השלחן“ ושא“ס
מנקיי הדעת שבירושלים

נלב“ע ב‘ אדר תשע“ה

האמתי  מצבו  מה  לדעת  חפץ  דעת  בר  אדם  כל 
על  עומד  שמא  או  מתקדם  הוא  האם  בעולם. 
עומדו, האם הוא מתקדם ומשתפר או ח”ו ההפך 
מצבו  אולי  לאחור,  גם  נסוג  והוא  קורה  הגמור 
לפני שנה או שנתיים היה טוב יותר. מהן הכלים 
שניתן לו שיוכל לבדוק בדיקה עצמאית ואמינה. 
הרצון’  ב’כוח  בדיקה  יהא  והברור  הנכון  המודד 
מול  העכשוויים  ברצונותיו  מתבונן  יהא  שלו. 
או שנתיים,  לפני תקופה של שנה  רצונותיו של 
אם רצונותיו השתפרו, מצבו משתפר והולך ברוך 

ה’.
אולם כאן צריך מאוד להתבונן ולבדוק מה כוונתנו 
ב’כח הרצון’. ישנן שני כוחות רצון שחילוק גדול 

ביניהם, וחלילה לטעות בין שניהם.
ישנו רצון שעיקרו ‘איחול עצמי’. האדם ‘מאחל’ 
ומתברך בלבבו שיגיע מצב כלשהו, למשל, הוא 
מתברך בלבבו שישכים יום אחד וימצא את עצמו 
תאוה  שום  לו  שאין  באופן  ושלם,  גמור  צדיק 
וכל  ית”ש,  לבורא  לנח”ר  שאינם  לדברים  ורצון 
פעולה שלו היא אך ורק למען כבוד שמו הגדול 
מעט  אך  מעולה  מאוד  ‘איחול’  פניה.  שום  ללא 
מאוד השקעה משקיע האדם למען יצליח להגיע 

באמת למדרגה כזו.
כי  לשמוע  לעצמו  ‘מאחל’  האדם  לחילופין  או 
הפרנסה  דאגות  כל  העיירה,  גביר  נעשה  הוא 
מצויה  כשהפרוטה  החודש’  את  ‘לגמור  של 
והלאה, הוא  נישואי צאצאיו ממנו  ודאגת  בכיסו 
ישראל,  עמו  לנצרכי  וחסדו  מטובו  משפיע  עוד 
אמנם  עמו,  מסכימים  שרבים  ‘איחול’  אכן  זהו 
רחוק  הוא  הרי  לכך  להגיע  יעשה  אשר  המעשה 

מאוד מכך.
אנחנו  אליו  הרצון  הוא  השני  הסוג  מן  הרצון 

מתכוונים שנבדוק וניקח אותו כמצבנו האמתי.
הרצון שאנו עובדים להשיגו. אותה מדרגה שאנו 
מסויים,  בענין  היצר  בכבישת  להשיג  עמלים 
ההתמדה שאנו עמלים להשיג ברציפות הלימוד 
משקיעים  שאנו  התפילה  עומדים,  שאנו  במצב 
הנפש  גילוי  בדרגת  וחיזוקה  בהעצמתה  כוחות 
וההתלהבות שבה, אלו הן הרצונות שאנו עמלים 
להשיגן, אלו הן הרצונות שנבדוק היטב איזה מהן 
היו לנו לפני שנתיים ימים ואלו מהן יש לנו עתה. 

ואז ניווכח באמת לאמיתו של מצבנו.
בדיקה מוצלחת ומועילה.

בדיקה אישית

)צו וזירוז יד(


