
ראובן  של  בשדותיו  מפכה  המעיין  היה  רבות  שנים 
היו  המבורכים  שדותיו  בנאמנות.  שדותיו  את  ומשקה 
משובחות  עידית  כקרקעות  הסביבה  בכל  דבר  לשם 
היו  הסביבה  ומכל  במינו,  ומיוחד  נאה  יבול  שמניבות 
ומכובד  נאה  במחיר  שדותיו  תנובת  את  לרכוש  באים 
ימי  שכמותם.  ומשובחים  מיוחדים  לפרות  כיאה 
השנה  גם  הנה  עבורו,  גדולה  שמחה  ימי  היו  הגשמים 
עוזר לו השי”ת למלאות את המעיין במים חיים נובעים 
מימות  הצמאה  הקרקע  את  ומציפים  הברכה,  ממקור 
הקיץ שחלף עבר, כשהוא מפנה את מקומו לחורף הקר 

והגשום. 
שנה  היא  אף  היתה  כעת,  מספרים  אנו  עליה  השנה 
בנהרות  זרמו  ושוצפים  רבים  מים  במיוחד,  גשומה 
הסמוכים והשקו פני תבל, אולם משום מה שדותיו של 
ראובן עמדו ביבשותן לא הושקו ממי המעין היבש שלא 
התמלא השנה מן הגשם. היבול בסכנה ממשית שלא 
יעלה יפה, וההפסדים ח”ו יהיו מרובים. בדיקה רצינית 
העלתה כי גל אבנים נפל במקום כניסת המעיין לשדה, 
אכן  ראובן.  של  לקרקעותיו  הזרימה  את  לגמרי  וסתם 

נודע הדבר.
מיד נכנס ראובן לפעולה דחופה, הוא ניסה להזיז את גל 
האבנים ממקומו אך לא הצליח בשום פנים ואופן, הם 
עדיין סתמו את הזרימה. בלית ברירה החליט ראובן כי 
יהיה מה שיהיה הוא חייב ליצור לפחות נקב קטן בתל 
האבנים שלפחות תתחיל הזרימה, שדותיו יתחילו לקבל 
לחלוחית מבורכת והיבול ישתבח לפחות במשהו. כיון 
שנוצר חור קטן והזרימה החלה, אולי כח הזרימה ימשיך 
את העבודה וירחיב לאיטו את החור. ואז יתכן שהמים 
יזרמו לא רק לשדותיו אלא אף לשדות הסמוכים שיהנו 

מכח אותו נקב קטן שהצליח ליצור.

כי  ממנו,  היוצאת  אנחה  אפילו  יעזוב  לא  הזה  ‘ובדרך 
שיוצאת  גופנית  וקלה  קטנה  פשוטה  אנחה  מן  אפילו 
מקרב הלב - לב ישראל, יכולים לפעול התגלות גדולה 
רבינו  - לשון קדשו של  ד’’  ידה אל  על  ולקרבה  בנפש 
פשוטה  אנחה   - הזהב  ללשונו  לב  נשים  זיע”א.  הי”ד 
קטנה וקלה גופנית - לא צער על מיעוט עבודה רוחנית, 
אנחה  בתפילה,  בהרגשים  הלב  טמטום  על  אנחה  ולא 
קלה גופנית, כאב גב וברכים, כאב על חיסרון במזומנים 
זמינים ועוד אנחות קלות גופניות ללא גבול ושיעור, חור 
קטן בתל האבנים שעל גבי הנפש, מכל אלו ניתן ‘לפעול 

התגלות גדולה בנפש ולקרבה על ידה לה’’ 

בזוה“ק תרומה: ‘אשר ידבנו ליבו‘ ‘דהא תמן אשתכח‘. ‘ומי הוא האיש הישראלי שלא יהיה רצונו ותשוקתו חזקים אל הקב“ה, כי אם מה רוצה הישראלי, האם להיות 
מוטרד בשוק עם האיכרים וכל פסולת רוצה, או לשבת בביהמ“ד ושטיבל בתורה ותפילה לפני ה‘. וכן האם הוא רוצה בחורבן בית ה‘ חילול שם ה‘ ושם ישראל, או כל 

תשוקתו יומם ולילה הוא שיתגדל יתקדש שמיה רבה ושם ישראל המוסרים עצמם על קדושת שמו יתברך סוף כל סוף לא יסתכן ולא יתבזה עוד כל כך‘   

)עפ”י חובת התלמידים פרק ח’(

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם )כה ח(
ודרשת חז”ל ידועה )הובא באלשיך הק’ ועוד( ‘בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל 
אחד ואחד’. בזוה”ק בפרשתנו )דף קכ”ח ע”ב( כתב בזה הלשון: ‘ומנא ידעינן דהא קב”ה 
ולאשתדלא  למרדף  נש  בר  דההוא  דרעותא  חמינן  כד  ביה,  מדוריה  ושוי  ביה  אתרעי 
אבתריה דקב”ה בלביה ובנפשיה וברעותיה, ודאי תמן ידעינן דשריא ביה שכינתא’ עכ”ל 
הק’. ]ומאין יודעין באיש שהקב”ה רוצה בו ועושה דירתו בו, כאשר רואים שרצונו של 
בו  שורה  שבודאי  יודעים  וברצונו  ובנפשו  בלבו  הקב”ה  אחר  ולהשתדל  לרדוף  האיש 

השכינה[.

שר הביטחון נקרא בדחיפות אל חדר הפיקוד של ארמון המלוכה. בדיקות ביטחוניות 
זר  אויב  פלישת  על  מדאיגים  סימנים  העלו  הביטחון  קציני  ע”י  שנערכות  שוטפות 
לתחומי הארמון. מתברר שכבר זמן רב זה קורה כאשר באיטיות זוחלת אך בנחישות של 
ברזל כובש האויב קטע אחר קטע בתוככי הארמון הענק, מי יודע אם ניתן בכלל למגר 
אותו לגמרי גם אחרי מאמצים מרובים. ‘אדוני השר, אתה נושא באחריות הביטחונית 
של ארמון המלוכה קח זאת לתשומת ליבך וטפל בענין בדחיפות’, ציווה המלך המודאג 

על שר הביטחון שנראה שהיה מופתע מן הבשורה המפחידה באמת.
‘לפקודתך הוד מלכותו - קד השר לפני המלך ביראת כבוד - אני תכף ומיד ניגש לראות 
ולבדוק את הענין לעומק, ולמגר כל חשש שכזה בתוככי ארמון המלוכה’. השר כינס את 
הקבינט המצומצם לישיבה דחופה, שעות רבות של דיונים בכובד ראש הניבו תכניות 
ובלתי מתפשרת בכל מעוזי האויב  מדויקות ומקוריות כיצד להילחם מלחמה עקבית 

שכבר כבש, ובד בבד לתפוס את מקומו בחיילי המלך הנאמנים.

המלך הסתובב בחדרו חסר מנוחה, המחשבות מתרוצצות במוחו ולא נותנות לו מנוח, 
הכיצד זה הצליח האויב לחדור מבלי שאף אחד שם לזה זמן רב כל כך, האם אין זה אחד 
מעובדי הארמון המשתף פעולה עם האויב ונותן לו דריסת רגל בו, ומי יודע אם אין זה 
אלא שר הביטחון בעצמו שמנהל נאמנות כפולה מולי ומול האויב. צוות סודי מיוחד 

מונה לבדוק ולעקוב אחרי השר החשוד.
הוא  שאכן  יתברר  כאשר  המלך  עם  שלו  הבא  המפגש  ייראה  כיצד  לדמיין  רק  ניתן 
נאמן למלכו. הוא עדיין לא הצליח למגר את האויב, הוא עדיין מקנן בארמון והמלחמה 
בעיצומה, אולם המלך מעריך אותו ומעלהו בדרגה נוספת אחרי שהוא עמד במלחמת 

הנאמנות המושלמת שלו אליו.
אולם אם ח”ו ימצא שאכן החשש נכון, המזימה נחשפה, השר המרומם מתגלה במלא 
נבזותו, מצד אחד הוא משתחווה למלך ומצהיר לו אמונים, ומצד שני הוא משתף פעולה 
עם האויב הנבזה, אין קץ לחרון אף של המלך שיתעורר עליו, לא רק על האויב שמקנן 

בארמון בגללו, אלא ביותר על הבגידה הנוראה שאין כמוה.

‘ושכנתי בתוכם’ אומר הקב”ה לישראל, אינני מבקש מכם שתסלקו את האויב לגמרי 
אל  העולם’  מלך  ‘אתה  לפני  אומרים  כשאתם  נאמנות.  רק  מכם  דורש  אני  מליבכם, 

תשתפו פעולה בד בבד עם האויב הנבזה שלי.  
מאירים ומעוררים המה דברי הזוהר הקדוש הנזכרים: ‘כד חמינן דרעותא דההוא בר נש 
למרדף ולאשתדלא אבתריה דקב”ה בלביה ובנפשיה וברעותיה, ודאי תמן ידעינן דשריא 

ביה שכינתא’.

חור בסתימה

)‘דרך המלך‘ לראש השנה ד“ה עלה אלקים בתרועה(



היעד נבחר.
טיול בן חמשה ימים בהרים.

ידעו  ידוע  המסע.  הצלחת  למען  קדחתניות  להכנות  הפתיחה  אות  זה  היה 
המתכננים, כי תכנון מדויק ומדוקדק הוא העושה את הבדל בין טיול מוצלח 

לטיול מאכזב, ולכן הם השקיעו את המרב והמיטב למען המטרה. 
ימים ושעות רבות השקיעו בתקופת ההכנה ליציאה. מפות נפתחו, מסלולים 

סומנו וטלפונים למומחי דרכים נעשו, והכל בכדי להגיע אל היעד הנכסף. 
היעד ברור, המסלול גם הוא, והנה הגיע הרגע – יוצאים לדרך. הנהג יושב על 
מקומו, תופס בהגה, הוא קיבל הנחיות ברורות לכיוון הנסיעה, על העצירות 

בדרך וכל העניינים הנלווים, והתקווה להנאה גדולה במיוחד.
לאחר כמה רחובות, ברמזור השני מן היציאה מהעיר הנהג נעצר. הוא קורא 
למדריך ולמתכנן המסלול ומבקש שיבדקו אם הוא בטוח בדרך הנכונה. הם 
מהנהנים בראשם לאות שהכל בסדר, אך הוא לא מוכן להמשיך, הוא מבקש 
שיבדקו במפה אם המיקום שלו כעת תואם למסלול הנסיעה. הם עשו כדבריו 
בתמיהה גוברת, ואישרו לו: אכן, אתה בדרך הנכונה. תחושת הקלה התפשטה 

בפניו המתוחות, והוא ממשיך עוד כמה רחובות. 
בצומת הבאה הוא שוב נעצר. הוא מבקש מהם שיבדקו אם הוא בדרך הנכונה, 
והאם הפניה כעת היא אכן ימינה. כך נשנה הדבר מספר פעמים עד שהתברר 
למדריכים כי נסיעה עם נהג כזה תהרוס להם את כל הטיול ועד מהרה עליהם 
להחליפו לנהג שיודע מראש להיכן פניו מועדות, ומאז והלאה הוא מתמקד 
בדבר האחד והיחיד, להגיע לאותו יעד נבחר. הוא מונחה ע”י התמרורים שבצדי 
הדרכים, הסימנים מראים לו את כיוון הנסיעה, הוא מזכיר לעצמו מידי פעם 
מהו היעד אליו הוא חותר, אולם רק כתזכורת וכחידוד הדברים, ולא מתוך לחץ 

ודאגה מופרזת, ואז הוא בטוח שהוא יגיע ליעד הנבחר.

העצמית.  בעבודתו  לעצמו  בחר  הוא  אותו  והיעד  אחד  כל  היעד.  את  קבענו 
המחנך בחר יחד עם תלמידיו את היעד להגיע להיות גדול בישראל. האחריות 
על הדור הבא גדולה, הקב”ה מצפה מכל אחד שיקח את האחריות על עצמו 

ולעשות הכל בכדי להצליח.
ימים רבים הם עובדים על גיבוש המסלול. חדשים של חינוך ללמידה ועמל 
עוברים עליהם יחדיו, התלמיד הפנים את החשיבות. הוא דואג, לא עצב ח”ו, 
הוא דואג כיצד יצליח להוציא מן הכח אל הפועל את מה שהתברר לו כיעד 
המובחר וכיעד שהבורא מצפה ממנו, והוא שופך ליבו בתפילה על זה. הוא קם 
בבוקר כשהדאגה מלווה אותו, הוא מברך ברכת התורה מתוך דאגה זו, ומכאן 
ואילך הוא מתחיל בעבודה. הוא לומד לפני התפילה, מתפלל וממשיך ללמוד, 

הוא התחיל לנסוע, הוא יצא לדרך בדרך אל היעד הנכסף.
כאן צריך זהירות לבל יתקע לעצמו מקלות בגלגלי ההתקדמות. הדאגה שדאג 
עד עתה והיא אשר הניעה אותו לפעולה חייבת לסור מליבו, היא כבר עשתה 
את תפקידה. הוא כבר יודע להיכן וכיצד ללכת. נכון, הוא צריך תזכורות מידי 
בשביל  יש תמרורים,  זה  בשביל  הדרך,  מן  לסטות  ושלא  לטעות  פעם שלא 
זה יש לו את מורי דרכו, עליהם יביט וכמעשיהם יעשה, עימם ייוועץ ואותם 
ישתף, אולם הכל מתוך וודאות וביטחון כי הדרך סלולה ובטוחה והוא בדרך 

אל היעד הנכסף. 
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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

תמרור דרכים

פרק כ”א

התקבלה תרומת
הרה“ח ישראל חיים ברזל הי“ו

לזכות בנו היניק לוי יצחק ני“ו
הנולד לו למזל טוב 

ונכנס בבריתו של אברהם אבינו בשעטו“מ
יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים 

מתוך נחת והרחבה גדולה

ההתמדה  בעבודת  אליהו  השקיע  קשה  עבודה 
בתורה. הדבר היה קשה עליו מאוד הוא לא מצא 
טעם וחשק בלימוד, כל צעד שצעד בלימוד התורה 
ותחבולות,  עצות  חיפש  הוא  רב.  בקושי  לו  עלה 
להתמדה  ה’  ברוך  וזכה  בזה,  להתחזק  עצה  טיכס 
זכה  שכבר  אחר  גם  ביותר.  נפלאה  בדרך  העמקה 
שונים  לחיזוקים  עדיין  זקוק  הוא  הלב  לפתיחת 
בזמנים שהוא פחות מרוכז והחשק שוב קצת יורד, 
ממנו  שמונעים  הדברים  מה  יודע  כבר  הוא  אולם 
לו להגביר אותו שוב.  יכול לעזור  ומה  את הריכוז 

הוא כתב לעצמו את הדרכים שסייעו לו בעבר.

מידת  בהקניית  יענקל  השקיע  רבים  מאמצים 
הזריזות בעצמו. עד לאחרונה הוא היה עצלן נוראי. 
כל דבר היה לוקח לו זמן ארוך בהרבה ממה שצריך 
על  הוא עבד  בזריזות.  לקחת אותו דבר כשנעשה 
בניסיונו  נעזר  הוא  כאן  גם  ה’.  ברוך  והצליח  כך 
הקודם לחזק ולשפר את המידה החדשה על בסיס 
את  תיעד  הוא  גם  רכש.  שהוא  המוקדם  הניסיון 

דרכי ההצלחה הקודמת.

הוא  התפילה.  בעבודת  יצחק  השקיע  רב  עמל 
התקשה מאוד בריכוז מחשבותיו בדיבורי התפילה, 
לעומק  לברר  והחליט  המצב  את  מאוד  כאב  הוא 
בתפילה,  לכוון  לו  שיועילו  הדרכים  את  הענין 
ולפתח את עבודת המחשבה והציור הנכון, לעורר 
את ההתרגשות וההתלהבות בדרך הנאותה לעשות 
נחת רוח לבורא יתברך שמו, וברוך ה’ עלתה בידו. 
שנודף  וב’געשמאק’  בנעימות  מתפלל  הוא  היום 
למרחוק. גם הוא רכש לעצמו כבר מידה מסויימת 
של ניסיון שכאשר הוא יפול ממצבו הראשון יידע 
וישוב להתחזק מתוך אותן דרכים  שסלל לעצמו 
אולם  הראשונה,  לעליה  שקדמו  ימים  באותם 
בפועל  מעשה  לכלל  הדבר  כשהגיע  לבב  לדאבון 
הוא לא זוכר כיצד הוא הסתייע בעבר, כי הוא לא 
תיעד ורשם את דרכי הניצחון של עצמו. הוא צריך 

להתחיל הכל מחדש. 

הרי כבר עמלת להתגבר על חסרונות שונים שבך, 
לחמת מלחמת מצווה להתגבר על מניעות שונות, 
מניעות חזקות ואמיתיות, שמגיעות מעצם הנפש 
להתגבר  האיך  עצה  ולטכס  לעמוד  הצלחת  שלך. 
לעצמך  וסכם  זאת  עשית  כיצד  לב  שים  ולשנות, 
יתכן שאינך מכיר  את הכללים שסייעו בעדך. לא 
הוא  כיצד  מרגיש’  אינו  ‘שוטה  רק  כי  אלו,  כללים 

משתנה.

לחשוב מחשבות לעשות

)צו וזירוז טו(


