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תשע"ח

 צ"חפרק 
 הורני ה' דרכך

לאחר כמה פרקים שהארכנו לכתוב ולבאר אודות החלק המרכזי בעבודתנו עלי 
אדמות, והוא ההכרה בגדלות נשמתנו והחיים בצד הידיעה כי אנחנו 'ממלכת 

היה נקיים חשובים ואהובים לפניו ית' והוא חפץ בקרבתנו ושנכהנים וגוי קדוש', 
נו להמשיך את המהלך ולגשת אל הצלע השניה לעהאמתי, וראויים לכל הטוב 

 בבניית ה'משולש הקדוש', והוא: 'התמדת הבקשה'.
* 

הרים גבוהים נישאים מכל הכיוונים. העמק שבמרכז היה מבעית ומפחיד כל עובר 
קלע בו. איתני הטבע שברא הבורא בעולמו המופלא מטילים אימה ופחד על כל הנ

קום אימתני זה. אם לא די בעצם המיקום המפחיד הרי שחיות הבר הטורפות מל
איוו להם מקום זה למשכן, וכל העובר במדורותיהם אחת דינו לסיים את תפקידו 

 עלי אדמות.
בן המלך יצא לטיול אישי ומהנה מבחינתו, כשכל כולו מדושן עונג והנאה, רכוב על 

ודילג בבקעות, והוא לא שבע ממראה עיניו, עד  סוס אביר טייל להנאתו, גמע הרים
שהגיע אל הבקעה המתוארת מקודם. הוא לא קלט את הסכנה אליה הוא נקלע, 
עד ששמע את השאגה הראשונה מגוב האריות ששכן קרוב אליו, אז הזדקף הסוס 

 .ממשית כי חייו בסכנההמסכן וקלט אף הרוכב  ,בצניפה אימתניתלאחוריו 
ידע והכיר בנבכי ארמון המלוכה, ונזכר כי במקום זה אמורה בהיותו בן המלך, 

להיות אחת מפתחי המערות המוליכות מן הארמון אל מקום מילוט לעת הצורך, 
לדאבונו מרוב לחץ ובלבול אולם ואם ימצא את הפתח המוסווה נפשו תהיה לשלל, 

דעתו לא היתה מיושבת עליו לחפש במתינות ולהגיע אל פתח המילוט, הוא 
משיך לחפש בטרוף הגעת את הפתח תוך כדי שברקע נשמעות שוב ושוב ה

שאגות מחרידות ומקפיאות דם, שרק הגבירו את הלחץ ואת הבלבול והוספו 
אי ההתמצאות וחיפוש נואש אחר הפתח שיצילו ממוות בטוח לחיים,  לתחושת

 אולם הפתח לא נמצא והסכנה נעשית מוחשית ונוראה יותר ויותר. 
זעקה ושאגה מעומק הלב: אבי אבי!  -שנותר לו לעשות הוא אחד  הדבר היחיד

הורני את דרכך! אני נמצא מצד אחד בפתח הארמון, היישר אל חיקך, להיות בטוח 
 בצילך, כי מצד שני אני נופל עוד רגע קט לטרף בפי אריה משחר לטרף.

* 
גודל  אם ננסה להגדיר את מצבו של בן המלך, נבין כי כגודל תחושת הסכנה כך

תחושת הבקשה והצעקה. הידיעה כי יש דרך להימלט והוא רק צריך למצוא אותה, 
מביאה אותו לחיפוש מתמיד ובלתי פוסק עד אשר אכן אביו יגרום לו למצא אותה 

 ויימלט מן הסכנה.
כשאנו זוכים להגיע לתחושת בן המלך, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו יודעים 

ברייה ככל הבריות בעולם השפל הזה, בעלי חי שנועד  בברור כי איננו כאן 'עוד'
לשרוד בעולם ולשמור שלא יזיק ויטרוף את בני מינו, אלא נשמה קדושה ששלח 
הבורא לעולם בכדי לכבשו למענו יתברך, אזי ככל שתחושה זו תתעצם ותתחזק 
תחושת הסכנה אף היא תתחזק. הסכנה שאנו עלולים להיכשל ולהיתפס בגשמיות 

בטינופת הניסיונות הקשים שאורבים לו לאדם מעת יציאתו מרחם אמו  העולם,
לאוויר העולם ועד זיבולא בתרייתא, כשעד שהגיע למסקנא שהוא בריה נעלית לא 
חשש כל כך מן הניסיונות הללו, אולם ככל שהתחזקה השקפתו המרוממה, הפחד 

מצא פתח מפני הכישלון מתעצם אצלו, עד כדי מצב שהוא מבין שאם הוא לא י
שכינה ולהינצל מהם הוא עלול להיכשל ולהגיע אל עבר המילוט להיכנס תחת כנפי 

פי פחת ופתחו של גיהינום פעור תחת רגליו, וככל שתחושה זו מתעצמת, הרי 
שהזעקה הפנימית מחזקת ומתעצמת אף היא לעמוד על נפשו שיצליח לשמור על 

ל לעזור לו בזה הוא כמובן אביו הפיקדון הגדול והקדוש שניתן בידו, והיחיד שיכו
 שבשמים האוהבו וממהר למלאות בקשתו.

    ל'התמדת הבקשה'.שמביאה  'השקפה מרוממה'הרי לנו הקשר הישיר והאמיץ 

 

 

 ושמחתם לפני ה' אלקכם
השמחה בעצמה אשר בעבודה מועלת להעלותה, 

אין ', ו'בואו לפניו ברננה', ו'עוז וחדוה במקומו'כי 
ועצבות. פשוט הוא,  'לבא לשער המלך בלבוש שק

השמחה היא חיים ועצבות היא מסיטרא דמותא 
הילד  -וזה נראה בעליל בחיי היום יום  -רח"ל. 

שמח, והזקן מתחיל להתעצב אם אינו שמח 
החיות המרובה אשר ממלאה את הילד  בעבודה.

על כל גדותיו ליבו ומוחו וכל גידיו מלאים חיים 
זאת היא השמחה שמרגיש בקרבו,  ,הרבה

וכשמתמעטת חיותו מליבו ומוחו וגידיו לעת 
זקנותו וחלקים מתחילים מהם להתמעט מתנועות 
חיותם, מתחיל להתעצב. והדאגה מעצבת רק 

ות נתמעט. והחי 'רוח נכאה תיבש גרם'מפני ש
ומוספת חיותו  'שמועה טובה תדשן עצם'ולהיפך 

לכן מרגיש שמחה. ואם חסיד הוא, יכול גם בשעת 
דאגתו להגביר את חיות נשמתו של הקדושה 
ולהיות בשמחה של עבודה וקדושה. והכל מפני 
שיכול להשליך מעל עצמו את גופו ואת ענייניו 

    ואינו נכנע לפניהם. 
 ויגש תר"ץ()

* 
 

כי באדם מעוררת החיות את השמחה והשמחה 
מעוררת את החיות. ולא את החיות אשר לצורך 
האדם בלבד, אלא החיות אשר היא יותר מצרכו. 
הילד הוא בשמחה מפני שיש בו חיות יותר מכדי 
צורך קיומו, והזקן שחיותו מצומצמת רק כפי 

ה לו שמחת הילד. ורש"י ז"ל פירש על צרכיו חסר
הפסוק וישא יעקב רגליו, שכיון שנתבשר בשורה 
טובה נעשה קל ברגליו. וכן כל השמח רוקד 
למעלה, כי הגוף אינו מושל ומכביד עתה רק 
שהנפש מושלת ומעלה אותו. לכן כדי לשמח את 
עצמו בשמחה אמתית צריכים להגביר ולהוסיף 

 חיותו.
מחה אמתית של קדושה וזהו החילוק בין ש

לשמחה של הוללות, ההוללות והתאוות בכלל רק 
דמיון הן כנודע, ולכן גם השמחה הבאה מהן ג"כ 
רק מין דמיון הוא שנדמה לו ששמח הוא. משא"כ 
השמחה האמתית שהיא התגברות החיות באמת, 

 אף שאינו ,גם השמחה אמתית היא, ואף אחריה
א די ל ,במצב של שמחה בפועל כמו שהיה אז

 שאינו בעצבות אלא גם טעם השמחה נשארת לו.
ולכן גם איש ששמח בשמחה של מצוה מעורר 
שמחה גם בחבריו שסובבים אותו, כי כיון 
שנתעוררה בו עתה חיות יתירה על גופו, אין גופו 
יכול להפריד בינו לבין חבריו ונפשו היתירה על 
גופו מתחברת עם נפשות חבריו ומשמחת גם 

              אותן.
 פורים תר"צ( – תצוה)

 

 

ועבדנו בה, והיא האורח שלנו והשמחה שלנו עם התורה,  נויבכל השנה תורתנו היה מה שמשכנו אותה אל
היא ועתה מצב התורה עילאה זו עודה במקומה רק אנו הגענו אליה בראיה מעטה, ואנו אורחי התורה ו

 )דרך המלך שמח"ת תרצ"א(חה בנו, ואנו בשמחתה שמחים שמ

 מקיף וניקף 
 בימי חג הסוכות ושמחת תורה 'הקפות'עבודת ה

 
הנ"ל. הלולב הוא בבחי' 'דעת', 'ודעת' הוא ענין התקשרות, הלולב 

תחברים ומתאחדים 'תקרב אחד אל אחד והיו ממקיפים ואנחנו יחד 
לאחדים בידי'. ואנו זוכים למעלה הנפלאה של 'רוח הקודש' 'לעצור 

  'לדעת כי אני ה' מקדישכם'.רוחות רעות'. 
. גם בזה ים רעים'ללעצור 'טל -בהקפות עם הלולב  ה נוספת ישופעול

שישראל מבקשים  מובא)תענית ד:( בגמ'  דה.ויש הבנה עמוקה בעב
דבר אחד והשי"ת נותן להם יותר ממה שבקשו, ואחד מן העניינים 

ישראל מבקשים 'יבא כגשם לנו', והשי"ת עונה להם  -הנזכרים שם 
הוא  עמים בא ופעמים שאינו בא, אב טל'אהיה כטל לישראל' כי גשם פ
 בקביעות שאינו פוסק לעולם.

והנה לכאורה פלא הדבר, אם הטל הוא כל כך טוב שבא בתמידות מפני 
הטוב ביותר. מה ישראל בקשו דבר שרק בא לפעמים ולא בקשו את 

והתשובה היא, ישראל מכירים בחשיבות העבודה העצמית, הם יודעים 
את האמת כי לבורא ית"ש משרתים רבים מספור שעומדים ומשבחים 
ואומרים לפניו שירה. אותנו הוא לא צריך באופן של עליה תמידית ללא 
נפילות והפסקות, ולכן ישראל מלכתחילה במבקשים 'ויבא כגשם לנו', 

לנו השי"ת את אורו הטהור ואנחנו נעבוד בעצמנו להשאירו  שיאיר
לתמיד, ואמר השי"ת כל כך נהנתי מבקשה זו עד שאני נותן לכם 
במתנה גם את החלק השני של הנצחיות והתמידיות. שיקל לכם 

 להשאר במדרגה הגבוהה לאורך ימים. 
, טללים רעים על נצחיות. ואם כן  ', הטל מרמזטל'הרי לנו משמעות ה

הכוונה שהנצחיות והתמידיות מונחים בדברים שהם הפך הטוב ועבודת 
הבורא ית', והלולב ומיניו בכוחם לעצור את המצב שהיינו בו בכל 
השנה, מונחים בענייני גשמיות בתמידיות, הפך רוח הקודש, הפך 'אהיה 

ור א למצב שאנו יחד מקיפים את התורה, מגיעיםכטל לישראל', ועתה, 
עם המצוה מתאחדים עימה עד הסוכה המקיפה, ואנו המקיפים 

ם למצב שאנחנו כבר בלועים ומלאים כל טוב של רוח הקודש שמגיעי
וטל קדוש שאינו פוסק ויכולים להקיף ת הבימה בלי חפץ של מצוה 

ה של גרוזהו הד שמחת תורה ושמיני עצרת. יונה שלהדרגה העל - בידנו
מן השמים  הראו לך -'אתה הראת' 'אתה הראת לדעת'. שכל מה ש

ד לא היו נבלעים בדמך ונעשו חלק ממך בימים קדושים הללו, ועו
מיץ וחזק אזה בקשר להתקשר עם ענין  -ממש, עתה זה הזמן 'לדעת' 

 . מובלע בזה בשלמות גמורה לא שיורל
מבקשים שמחת תורה אנחנו שמ"ע ובזה נבין גם דבר נפלא נוסף. ב

, ולמה ורה העת שנידונים על המים הוא כבר ב'חג'כא'תפילת גשם'. ול
ממתינים עם התפילה עד לשמ"ע. והתשובה לכך היא, כיון שאנחנו 
מבקשים רק גשם, כשהכונה הפנימית בזה שאנו מכירים בזה שאנחנו 
צריכים להשקיע כוחות בעבודה עצמית וקשה בבחירה בטוב וזה לא 

רק באיתערותא דלעילא, אבל אנחנו מבקשים את הגשם רק  יבא לנו
אחר שכבר ספגנו לתוכיותנו את כל הטוב שבהקפת הסוכה ואנחנו עם 
הלולב שעצרנו רוחות רעות וטלים רעי, עתה הוא הזמן לזה לבקש גשם 
והשי"ת באהבתו אותנו יענה אותנו ברחמים 'אהיה כטל לישראל' 

 ינו להיות 'חבוקה ודבוקה בך' בלאחי בנצחיות לכל השנה כולה ולכל ימי
 שום חציצה וללא הפסק כלל. 

 

דת ההקפות. ות מצינו את עבובעבודת הימים הקדושים ימי חג הסוכ
הסוכה מקיפה את עם ישראל, עם ישראל מקיף את הבימה עם הלולוב 

חר כך בשמחת תורה מקיפים את הבימה עם אבמשך כל ימי חג הסוכות, ו
ספרי התורה. בודאי ראוי להתבונן בדבר לעומקו שהרי כל עבודות הימים 

נים הם בבחי' סולם המוצב ארצה וראשו מגיע שים של ירח האיתהקדו
השמימה, בסדר עולה מתחילתו ועד סופו, כשימי הסוכות הן כהכנה 

ם לפסגת ת תורה כשמגיעיבשמיני עצרת ושמח לשלמות ולייחוד השלם
הארץ מתחת  ועל 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל

 .'אין עוד
לשני חלקים כמו שהזכרנו.  עבודת ההקפות של חג הסוכות מתחלקת

 -ישראל מקיפים עם המצוה מצות הסוכה מקיפה אותנו, ואנחנו  -המצוה 
משמעות בזה היא: כלל נקוט הוא ההקפה עם ד' המינים הקדושים. וה

 . משל גופני שאינו מדוייק כלל אבל לתת'המקיף נותן כח במוקף' -בידנו 
מאכל הנתון בתוך הסיר שמקיפו  -מעט גישה למושג המופשט הזה 

גורם לו להתבשל ועוד כהנה מתבשל בתוכו. הסיר שמקיף את המכל 
ישראל עם הקודש שמוקפים עם הסוכה הסוכה משרה עליהם רוח רבות. 

בכח קדושה שאנחנו בעצמנו נעשים קודש בכח קדושת המצוה. הקדושה 
עצומה שנינה בנו אנחנו ממשיכים בתהליך המופלא של הזדככות ע"י 
שאנחנו מקיפים עם הלולב, נשים לב למציאות המיוחדת. אנחנו יחד עם 

ד. אילו נעמוד במרכז בית הכנסת מקיפים, בהדגשה על שנינו יחהמצוה 
רק את הלולב בלבד, לא עשינו כלום. אילו נקיף אנחנו לבד בידנו ונקיף 

ללא הלולב והמינים הקדושים את בית הכנסת גם לא עשינו כלום. רק 
כשאנחנו, אנחנו לאחר שספגנו את קדושת הסוכה נוטלים בידנו את 

לעצור רוחות  -אלו, . ומה אנחנו פועלים בהקפות קיפיםמארבעת המינים ו
 .)סוכה לז:( רעות וטללים רעים

הם דברים שאפשר להבינם כפשטותם של  'רוחות רעות וטללים רעים'
 דברים אבל בודאי עומק גדול יש בהם בענין עבודתנו במשך השנה כולה. 

 רוחות'שה וטומאה זה כנגד זה. ולענייננו, בעולם הרוחני יש דרגות של קדו
, ונבאר: 'רוח הקודש' הוא מושג שנשמע ש'הם כנגד 'רוח הקוד 'רעות

תלוש מאיתנו פשוטי העם הרחוקים עדיין ממדרגות גבוהות. אולם יש גם 
הרה"ק רבי ירחמיאל משה דרגה של רוח הקודש ששייכת לכל אחד ואחד. 

שהולך בקביעות  זיע"א אומר, שמי נוימקאזניץ זיע"א חותנו של רב
במחשבות קדושות במוחו זה נקרא רוח הקודש. כלו' אדם שמוחו נתון 
דרך קבע בדברים קדושים, בתורה ותפילה, אולם לאו דוקא בזה, אלא גם 
כשהוא נתון בענייני העולם הוא יודע וברור לו כי כל ענייני העולם הזה הינן 

וכל זמן שהאש  ככלי של שמן ופתילה העומדים הכן לקבל את אור האש,
לא תאחוז בפתילה כל הכלי ושיש בו הינן עצם חשוך בלי חיות ותכלית, 

הכלי, השמן והפתילה נקראים  ,אזי אולם אך כאשר תאחוז האש בפתילה
יחד נר המאיר. כן גם האדם שהוא בקביעות בקדושה גם כאשר כולם 

ש', י ובפתילה היינו בדברים הגשמיים, הוא נקרא 'בעל רוח הקודלעסוק בכ
מה שאין כן האדם שאין בו דרגה זו, וכשהוא עסוק בדברים גשמיים שוכח 
את בוראו ומתעסק בזה כישות נפרדת ולא לשם הענקת חיות ושמחה 

 לעבודתו ית"ש, אזי הוא נקרא בעל 'רוחות רעות'. 
 כוחא משפיע בנו את ההלולב כשהוא מקיף את התורה יחד עמנו הו
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מכון 'מחשבה טובה'שולחן פנינים מ
באמצע ימי הקיץ החולף התבשרו קוראי העלון על הקמתו של מכון 

ששם לו למטרה עליונה לחזק ולאמץ ברכים  'מחשבה טובה'
חורת המתמודדים עם מועקות כושלות, אברכים ובחורים בני תש

ה'חובת התלמידים' זיע"א שונות, לפי דרכו המופלאה של רבינו בעל 
 הי"ד.

לטפל נאמנים להיות שלוחים ברוך הוא וברוך שמו שזיכנו לכך 
מהם בכמה וכמה פניות שהגיעו לידנו מכל חלקי ארצנו הק', 

להשיב את ובפגישות אישיות ומהם בשיחות טלפוניות אנונימיות, 
השלווה לפניהם הטהורות של הפונים. אין לך אושר גדול הרוגע ו

 מזה.
במדור זה אשר בדעתנו להתחיל להביא תמידין כסדרן נעמוד על 
נקודות שונות שעלו בשיחות עם הפונים, כאשר ברור כשמש 

וכל הפרטים  ,שחיסיון המידע שמובטח לכל פונה יישמר ללא רבב
האישיים לא יוזכרו ואף הפונה עצמו יסתפק אם המקרה שהוצג הוא 

 ..המקרה שהוא עצמו העלה בשיחה.
התועלת שהופקה לאחד תועיל גם למאה אחרים שרק 'רצו' נקוה ש

לפנות לעזרה ולא העזו או לא הספיקו, או שכלל לא העלו על דעתם 
כי ניתן ורצוי לפנות לסיוע בנושא בו הם מאותגרים. לכל אלו ועוד 
יותר מאלו ש'אין להם בכלל בעיות' ברוך ה' מיועד המדור הבא 

 בס"ד. 
* 

 ודויחרד חרדה גדולה עד מא
 . ת. בשנת השלושים לחייו, ביקש לבא ולהשיח את אשר על ליבו.ר

הוא נכנס אל מקום המפגש בחששות גדולים. הוא רעד בחרדה 
גדולה כפי שהוא כבר רועד תקופה ארוכה. הוא יודע בדיוק גם למה 

לקיים מצוה מסויימת שעל פי הוא כל כך מפוחד. הוא מאוד רוצה 
, והוא שאי אפשר לפורטןיות ארפופטור ממנה מסיבות הוא דין 

חרד חרדה גדולה מעצם המחשבה שהוא יימנע מלקיים את המצוה 
האהובה עליו כל כך, והוא מרגיש כי אם הוא לא יקיים אותה הוא 

 . יתמוטט
כי אנחנו לא מטפלים  ,אוהבהרה ברורה שלנו לא איחרה מלב

השייך לענייני בריאות והכרעה של רבנים מורי  בעניינים מסוג זה
אולם הוא הבהיר כי  ן אין לנו במכון רבנים מתחומים אלו.צדק, ועדיי

הוא בהחלט לא בא לשאול שאלה הלכתית, אלא שאעזור לו 
להתגבר על החרדה הקשה שתוקפת אותו בכל עת שהוא נזכר 

 קיים את המצוה.בעובדה שהוא לא יוכל ל
* 

כמה מפגשים עברו, בחלקם כמעט שהרמנו ידים כשחשבנו שדברנו 
זנים ערלות, עד לסיום המפתיע בס"ד, ועל כך בשורות נופלות על א

 הבאות.

דבר מורכב, התייחסות מפורשת יש להן  הטיפול בחרדות הינו
בספרי רבינו כמה פעמים, ואנו נספר לקוראים על עיקרי הטיפול בו 

 נקטנו בס"ד.
'כי  וראשית ללשון קדשו של רבינו זיע"א בדבריו הק' לראש השנה:

זהו מצב האדם החרדתי. דברים ומושגים  .הפחד מבטל עצמותו'
שלאנשים אחרים נראים כפשוטים, עד שנראה בעיניהם כמגוחך 

אצל הנכנס להתקף חרדה לדבר דיבורים ברמה נמוכה שכזאת, 
הדברים נראים לגמרי אחרת, כל עצמותו נעלמת והוא כאילו בעולם 
אחר, עולם שמבקש רעתו ורוצה להרע לו, וכל דבר הגיוני פשוט לא 
נכנס למוחו ולליבו וממילא הוא שוקע עמוק יותר ויותר במחשבותיו 

 הבלתי פוסקות בדבר המטרידו.
א', הכנסת ביטחון כי . הזה היה יקרההודי עבר היתו עיקר המהלך או

תרון לאתגר בו הוא עומד. ב', תרגול ארוך מאוד מה המשמעות יש פ
של עשיית רצון ה', ההבנה כי הרצון שלנו לעשות משהו שהוא 

זהו כמו לאכול  ,כביכול רצון ה' לכל העולם אבל לנו אינו מתאים
שלמרות הרצון העז  ,מצה בערב פסח ובפסח עצמו לאכול חמץ

בערב פסח אנחנו לא  את מצוות אכילת מצה דוקא לנו לקיים שיש
כי את המצוה נתן לנו  -יכולים להחשיב זאת למצוה רק מסיבה אחת 

המלך, והוא ורק הוא יקבע את הכללים ולא אנחנו. אנחנו בטלים 
ומבטלים את רצונינו לרצונו. ג', כתיבת הידיעה הזו על דף מסודר, 

ים ביום, וזאת עפ"י דברי סר הזה מספר פעמוקביעה לשנן את המ
'כי את החוקה רבינו ב'ציווים ואזהרות' שבסוף 'חובת התלמידים': 

הזאת מחוקות הנפש חקוק על לבך. החזרה לא לזיכרון בלבד מועלת 
רק גם להרחיב את הידיעה ולהבליט אותה אף נגד עיניו וליבו 
מועלת היא. והידיעה והמחשבה שרק בצמצם האיש את דעתו 

, ורק במחשבה מעטה, כאשר יחזירנה וירבה לחשוב חושב אותה
ולדבר אותה, כל כך תהיה ודאית נגד עיניו עד שגם חדרו, אף כל 

       סביביו מתמלאים מן מחשבה זו והוא נתון כולו בתוכה'.
קנה המשכנו בתרגילים נוספים להפחתת חרדות וכדו', המס

מתוך ביטול קיים את אותה מצוה התבררה אצל ר. ת. כי הוא לא י
ורצונו האישי אינו רלוונטי לענין קיום המצוה, הרוגע  ,לרצון ה'
תו והלכו, והתוצאה... היתה מפתיעה לגמרי. יום לפני פחוהחרדה 

זמן קיום אותה מצוה הוא נבדק אצל הרופא. והבשורה היתה 
משמחת בפיו. הנתונים הרפואיים השתנו והוא כן יוכל לקיים את 

שינו את המצב  ,ע והשלווה שפעל אצל עצמוהמצווה כרצונו. הרוג
 הבריאותי מן הקצה אל הקצה. בס"ד.

* 
 ולענין אחר שהגיע אל שולחננו 

 לב קרוע ומורתח
שיחת טלפון בערבו של אחד מימי תחילת זמן אלול שחלף 

 בשעטו"מ. 

אינני יכול לכתוב את שם המתקשר ואף לא בר"ת כי פשוט אינני 
מכיר ויודע. השיחה נשארה מבחינתי ללא שאדע מי הוא אשר היה 

 ת אין חשוב כלל בנושא בו הוא דיבר.מעבר לקו. והאמ
הוא נשמע היה כבחור בן טו"ב שנים. לשאלתי הוא אישר זאת 

רק בעוד חודשיים... הוא מבקש לברר  71בתיקון קטן שהוא יהיה בן 
נקודה מסויימת בעקבות אחד הפרקים שנכתבו בעלון במדור 
'ולחושבי שמו' לפי סדר ה'חובת התלמידים' בעניינה של התפילה. 
והנה הוא התחיל את הזמן בהתלהבות אש קודש, הוא משקיע 
כוחות גדולים בלימוד התורה ובתפילה, הוא מנסה לעורר את 
הרגשות בעת שהוא עומד לפני המלך ו'המצב לא כל כך טוב' 
כטענתו, 'זה לא הולך לי, אני מרגיש אטימות לב ויובש בפרט 

להידרדרות  בתפילת שמונה עשרה, ואני חושש שמצב זה יגרום לי
 . 'ונפילה מן ההתלהבות של תחילת הזמן וזה חבל לי מאוד

* 
סיום דבריו קצת צרמו לאוזן השומעת. עיקר המפריע שלו היה 
שההתלהבות של תחילת הזמן תפוג. האם זו מטרתו של השואל? 
האם ההתעוררות בתפילה היא ככלי שרת למטרה אחרת חשובה 

זכתה להתעלמות ככל שתהיה? קשה קצת לשמוע, אבל היא 
מכוונת. והסיבה, המתקשר יש לו קושי מסויים שבעיניו זהו קושי 
ומפריע להתקדמות האישית שלו. מטרתנו היא לסייע לו באופן 
אישי במציק לו. תגובה מעין 'האם כל זה מה שמפריע לך ולא עצם 
החיסרון בתחושת קרבת ה' בתפילה מפריע לך', היתה מתקבלת על 

ט. הוא היה נשמע בחור רציני, אך את העזרה ידו. ללא ספק כמע
שלשמה הוא התקשר הוא לא קיבל, התסכול והקושי ה'אישי' שלו 

 לא טופל, ורק יוסיף להקשות עליו.
התשובה שאנחנו נזדקק לתת לו תהיה אמנם מענה לקושי האמיתי, 
איך לתת לנפש כלים להתעוררות בתפילה ואיך להתנהג בה במצב 

ת להתעורר. וממילא אף תתרום לו לקושי של יובש וחוסר יכול
 הספציפי שלו.

והאמת הדרכה מפורטת בנושא יש בספר הקדוש 'הכשרת 
האברכים', הספר המופלא שמוקדש כולו ללימוד ותרגול הרגשות 
וכח המחשבה והדמיון באופן מפורט וברור בצורה עוררת השתאות. 

ך חיים, וההצעה היתה כמובן המלצה ללמוד בקביעות את הספר כדר
בנוסף לכך פרק ט' שב'חובת התלמידים' נותן אף הוא כמה עצות 
להרחבת הדמיון בדרך שתגרום להתרגשות מחודשת בתפילה, 
אולם כעזרה ראשונה ומראה מקום מדוייק יותר ציטטנו לו את 

 השורות הבאות מתוכו )פרק ג' חלק א'(:
 עם כל זה האיש בשעה שמתפלל ועובד ואין תפילתו ועבודתו'

בלהבות קודש ורוצה להתעורר שעכ"פ יתרגש ולא יתפלל  עולות
אל יתעקש להתעורר  ו,יות ולא עולה לחרק עם  תובקרירות ויבש

שכאשר מתעקש באיזה ענין למשל  הוא, כי דרך האיש וטבעו ,דוקא

יש שעולה לו  ,טובה לקרב חשבהמאו  ,שבה לא טובהחלרחק מ
הטובה שרוצה  חשבהומ ,תו מחשבה הרעהאוההיפך דוקא רודפת 

 או שקשה לו לאחוז בה זמן רב יותר והיא ,בה קשה לו וזלאח

בודתו להתעורר עובפרט כשמתעקש בשעת תפילתו ו .מתבלבלת
טם עד שלפעמים מתטמרוב דוקא לבו  יפ לע ,ולהתרגש להתלהב

גשתי רלמה זה קודם תפילתי ועבודתי כבר ה מורישתומם ע"ע לא
י יתבערו ועתה בשלהבי אש קודש  בי ניצוצי ההתעוררות ודמיתי

אין  בה,הכל בי כ לוכאי וותהמצכשנתקרבתי אל התפילה ועבודת 
תפחד בחור שואף  אבל אל .ו"אף הלב כאילו אין ח ,אש ולא להבה

תבהל כך  מזה אל ,ואתה אברך המשתוקק אל קדושתו ית' 'אל ד
 .'לא יעשה הכל בתחבולות שונות םא ,א טבע האישוה

, אותן לא נוכל לפרט אבל כללותיהן הוא, הלימוד ומהן התחבולות
והתרגול של פיתוח הרגשות והמחשבות, כפי שהספר הקדוש הזה 

 מציע ומלמד.
אבל דבר אחד חשוב לקח אותו מתקשר כצידה לדרך וכ'עזרה 
ראשונה'. הידיעה כי 'מזה אל תיבהל, כי כך טבע האיש', מרגיעה 

, כי דוקא בגלל היותך ומעודדת להמשיך ולטפס במעלה הר העבודה
כזה משתדל ועובד להרגיש ולחוות את ההתעלות החשובה כל כך 
הינך חווה את היובש שאתה מתאר. אתה עובר תהליך קבוע וידוע 
מראש, והרוגע והשלווה שידיעה זו תנסוך בך תתן לך כח להמשיך 
וללכת בדרכך החשובה ומצליחה בסופו של תהליך להגיע לדרגות 

 קרבת אלקים לי טוב.נעלות בהרגשת 
 ולסיום ציטטנו בפניו קטע נוסף המשלים את הראשון. 

 י קדושינו זצ"ל אשר אולי נוקשתרובזה תבין שח"ו אין סתירה בדב'

ספה"ק שכל העבודה תורה תפילה באיך שהרבה מזהירים  ,כבר בזה
 ן עדןיות התרגשות והתלהבות והוא חלקו בגחתהיינה רק ב ווהצומ

מקומות בספ"ק שאומרים שלא יעבוד האיש כדי  שנם גםוי ,כנ"ל
)בית ובספה"ק הנ"ל  ,פשוטה יעבודדה ת רק עבובושישיג התלה

 ובתפילה לא יבקש :לשבועות איתא וזלה"קאהרון קארלין( 

הדיבורים ובעבדות וההתלהבות ברק יראה להכניס א"ע  ,תובההתל
ההתלהבות היא עיקר העיקרים  .זהו הענין '.ממילא עכ"ל הק תבוא

רק יעבוד ליה תפילה לא יבקשנה אף לא יתעקש עה רק שבשעת
והנה אל רום כוונת קדשם אין אנו מגיעים  .אובפשיטות וממילא תב

 'ובתפילה לא יבקש התלהבות'כנ"ל  אבל למצבנו היא ,ולא משיגים
ויש כי  ואשר מתעקש עלי רוכו' כי לא תמיד מגיע אל האדם הדב

וההתלהבות תגיע לו  רק יעבוד בפשיטות ,יעלה לו ההיפךעוד 
 .ממילא

הדברים מדברים בעד עצמם, הדרכה ברורה ונעימה, מאמצת ברכים 
כושלות ומחזקת לבבות הנבוכות והמבולבלות, אשרי העם שככה לו 

ם קדושים נפלאים ומיוחדים שכאלו.אשרי העם שזכה לספרי

 
רעות, וכל זה בא  אפילו אצל אדם גדול ניתן להכיר איזה חינוך הוא קיבל בילדותו. יש אנשים באים בימים, הלוקים במידות רעות ובמחשבות

בימי נעוריהם. הכל תלוי בחיוך, אלא שלא הכל יודעים חיוך מהו. רבים סוברים כי רק בדיבור ובציוויים, באמירה  מחמת חיוך גרוע שניתן להם
את  ידי חובתו לגבי חנוך ילדיו. והרי רואים אנו, כי יש גם אנשים מבוגרים, היודעים יוצא כברכך, זה נקרא 'חיוך', ובכך הוא לילד, עשה כך ו

, יש לו צער א פיכחם עושים אותם. השיכור למשל, כשהואופן לעשות את המעשים הרעים, ואף על פי כן ה חסרונותיהם ושאינם רוצים בשום
א הדין במשחקים בקלפים וכיו"ב, ובעוד ו. הכרהו, ואף על פי כן אין בכוחו להתגבר על יצרו והוא ממשיך בשתיה לשועגמת נפש מחמת חסרונו
בעלי נטיות הרעות. והם אינם יוצאים מן הכלל מבחינה זאת, שכן האדם שאינו עובד את ה' אינו מבחין  אדםהתענוגות שונות שיש לבני 

 עיניו. אולם עובד ה' מבקש תמיד לשפר דרכיו ואף על פי שלא בנקל עולה הדבר בידו.בחסרונותיו, כל מה שהוא עושה טוב ב
. גם שירצו ת המוח אמכך אנו למדים, כי לא די אפילו אצל אדם מבוגר בידיעת שכל בלבד, השכל הוא המצווה, אך יש להרגיל את את הגוף ו

א ישאר בגדר רצון גרידא, אלא שיעשוהו בפועל ממש, עבודה קשה ורבה נחוצה לשם כך, אחד הדברים הוא, ההרגל שהטוב שהם חושקים ל
עצמו או את הילד לעשות את  הממושך, שאדם מרגיל את עצמו במשך זמן רב לעשות את הטוב בפועל. זהו הראשית וזה העיקר, לחנך את

תנועות ה? אנו רואים כי על פי רוב יש לילדים וש מן הילד שבציווי בלבד ישאף לעשות טובנו לדראנשאלת איפוא השאלה, כיצד יכולים  הטוב.
ו דאביהו או דאימיה', ומה קדושים ויקרים הם דברי הזוהר הק' האומר בפרשת ואתחנן על א. הגמ' אומרת 'שותא דינוקא בשוקא של הוריהם

כי הפשט הוא 'בשבתך בביתך' בזה תלמד את בנך שהילד יראה כיצד אתה מתנהג וגו',  'ברת בם בשבתך בביתךהפסוק 'ושננתם לבניך ודי
 בבית וממך ילמד. משמע שאתה חייב לשמש מופת לילדיך. ...

  זהו הענין של 'בית ישראל ברכו את ה'', הבית היהודי הוא בבחי' מקדש מעט, זהו המקום שבו מתפתחת הנשמה היהודית.
 בדרשת שבת שובה )ב( בקריאה אל ההורים()

 

איתן. לא רק בענין מצוה יש להיות חזק ולא להניח למישהו שיסיר אותך מדרך הקודש, אלא גם בנוגע לעוד עניינים הנוגעים ליהדות יש להיות חזק ו
ל נגאלו מצאים מפני שלא שינו את . חז"ל אומרים )במדבר רבה ל, לב( כי ישראלמשל, הלבוש היהודי, שלדאבוננו נעשה היום כל כך קל להחליפו

 שמם, את לשונם ואת לבושם. 
הם  -חוץ מזה שחטא גדול הוא לשנות את שלשת הדברים הללו, הנכם צריכים להבין גם זאת, שמה שמבדיל עם אחד ממשנהו, שלא יטמעו זה בזה 

פעם ששני מחנות צבאיים הלוחמים זה כנגד זה יהיו אמנם שלשת הדברים הללו: הלבוש הנפרד, הלשון הנפרדת והשמות הנפרדים. כלום ראיתם 
? כל צבא נבדל ממשנהו על ידי לבושו, ואילו אתם בני הנוער היהודים, שכל העולם כולו נלחם נגדיכם ללא הפוגה, כדי הלבושים לבוש הדומ

חצית התבוללות. ואף על פי שנדה לכם כי לעשותכם לא יהודים ח"ו, ואתם בקלות דעתכם מסייעים בידו. שכן בשינוי הלבוש גרידא כבר נעשית מ
 .לא עשיתם דבר, הרי בזה בלבד כבר הפסדתם את מחצית המלחמה

רעה את צאן חותנו יתרו ברחה כבשה אחת מן העדר. ומשה רבינו רץ אחריה כדי להחזירה אל העדר. אמר ה',  ינובהמדרש אומר: בשעה שמשה ר
תהיה רועה של בניי. ע"כ. ואמנם יש לרוץ אחרי הכבשה שתשוב, אך רק במידה שרוצה היא לשוב,  משה, כיון שהנך רועה נאמן וריחמת על הכבשה,

 בשום ופן איזו עיצה יש כנגד זה? אבל כאשר לאחר כל הנסיונות להשיבה, היא אינה רוצה לשוב
שכוונתנו היא לריב עמהם. ... אם הם חושבים רבים ממינו, נו עושים כל הנסיונות לשכנעם ולהראות להם את דרך ה', אבל הוא הדבר בבני הנוער של י

אנו מדברים אליכם ומייסרים אתכם מתוך אהבה להשי"ת,  ין אנו מתכוונים לשום מאבק, אטעות גדולה בידכם.  -אמנם בני הנוער אתם סבורים כן  
 כי עדר ה' אתם, וליבנו דואב בראותנו כיצד עדרו של ה' מתרחק מעימנו. ישראל! אנו יודעיםונערי ילדי וגם אליכם.

נה אנו קוראים ועושים את כל המאמצים שתשובו אל השי"ת ואל תורתו. אנו זוכרים, כי אנחנו בני הדור הישן לא נחיה לעד, ולאחר מאה ועשרים ש
השכינה הקדושה תשאל אותנו, מדוע נטשתם את עדרי, על מי השארתם את תורתי, ומה הם פני הדור שהשארתם נעמוד לפני כסא הכבוד, ו

 )בדרשת שבת שובה )ב( בקריאה אל נערי ישראל(                                                                                                                                                      אחריכם...
 

 תקרב אחד אל אחד


