
וכן בכל שנה ושנה יש פסח, ספירה, ימי הגבלה ופרישה, ועד הרגע של קבלת התורה צריכים לשוב כדי שנוכל לקבל את התורה בפנימיות 
של קדושה, כמו שאיתא בזוה“ק, ‘ומאן דמטי טהור להאי יומא וכו‘ שליום הזה צריכים לבא כבר בטהרה.

מ‘יום נסת‘ ל‘יום אשר בחרת‘
ההצלחה שלנו איננה תלויה במה שנצליח להשיג, אלא במה

שנצליח להתאים לפי צרכינו ומידתנו. 

)שבועות ליל א‘ תרפ“ט(

אחד  האוטובוס,  נוסעי  עלו  זה  אחר  בזה 
מיני אלפים, השבים מהר מירון. ההר אשר 
כל הטובל באורו לא שב לביתו כפי שעלה 
ימות השנה –  אליו. הדברים אמורים בכל 

בל”ג בעומר על אחת כמה וכמה.
נוסעים. כל  שעות ארוכות שהו שם אותם 
בצורה  ההם  השעות  את  ניצל  ואחד  אחד 
בריקודים,  וזה  בתפילה  זה  לליבו.  הקרובה 
זה בבכיות וזה בשירות ותשבחות ובסעודה 
שעלו  שבהם  השווה  הצד  המלך.  כיד 
מחודשים  כוחות  קרבם  אל  וצברו  והתעלו 
לקראת היום הגדול והקדוש חג השבועות 

הקרב ובא.
דינור של  בנהר  עצמו  טבל את  ה’יועץ’  גם 
גם  זכה  הוא  אליו.  פונים  פיות  שכל  ההר 
השנה להתעלות גדולה בס”ד, והוא מקווה 
ימים.  לאורך  בקרבו  תישאר  ההתעלות  כי 
עתה הוא עולה לאוטובוס בדרך חזור, הוא 
מתיישב על מקומו ומתחיל להרהר בשעות 

הקדושות שעברו עליו.

הוא מהרהר ומשחזר את הרגעים העילאיים, 
ועתה יש לו זמן להרהר באותה דמות צעירה 
לימים, שאך זיפי זקן מעטים נתלו להם על 
כמנותק  נראה  היה  הוא  הסמוקות.  לחייו 
באחת  עמד  הוא  אותו.  הסובב  מן  לגמרי 
עצומות  עיניו  הריקודים,  הפינות שברחבת 
זיעה והוא רקד ורקד  לגמרי, פניו שטופות 

ללא הרף. 
בדיוק  הקט  בחדרו  שישב  בחור  אותו  זה 
טועה?  שהוא  או  הוא,  אכן  זה  שנה.  לפני 
מתרגש  והוא  הוא,  שזה  בטוח  הוא  לא, 
נראה  היה  זה  אז  כי  מחודשת.  התרגשות 

לגמרי אחרת.

הבה נקשב לסיפורו של ה’יועץ’.
שבורות  דמויות  לראות  רגיל  כבר  אני 
ורצוצות ליד שולחנו. מקצוע זה נבחר עבורי 
בזיכרוני  נחרט  הזה  המקרה  אבל  משמים, 

במיוחד.
היו  אלו   – ככה’  להמשיך  כבר  יכול  ‘אינני 
בקול  מפיו  שנאמרו  הראשונות  המילים 
מילים  ומרוסקת.  שבורה  ובנפש  קטוע 
הוא  כאב.  ומלא  חשוך  ללב  צוהר  שפתחו 
גולל את ‘מסכת ייסוריו’ בתקופה האחרונה.
מן  שנחשבת  ישיבה   ... בישיבת  לומד  אני 
בחור  גם  אני  הישיבות.  בעולם  הטובות 
שבשיעור  הבחורים  מבין  בינוני  שנחשב 

שלי, ואני החלטתי ש... זהו. 
מה פרוש ש’זהו’? – שואל היועץ.

שזהו... ש... אני עוזב.
את  החברותא,  את  עוזב,  אתה  מה  את   -
בחדר  מקומך  או  בפנימיה  שלך  החדר 

האוכל? מה כוונתך. 
ולברוח  לעזוב,  החלטתי  פשוט  אני  לא,   -

מכל החיים האלה ה...
הוא  לאט  לאט  ארוכה,  שעה  במשך  וכך, 
פרש בפניי את תכניתו הכאובה והמזעזעת 
הק’  האבות  לדרך  עורף  להפנות  כאחד. 
את  להרוות  ללכת  זרים  בשדות  ולרעות 
לא  אשר  נשברים  בבורות  ושברו  צימאונו 

יכילו המים.  
עמוק  חור  שנפער  כמי  ודיבר,  דיבר  הוא 
הקשיים  על  סיפר  הוא  ראשי,  מים  בצינור 
במבחנים,  הכישלונות  ועל  החברותות  עם 
כללי,  באופן  ה’  בעבודת  הקשיים  על 
וחסר  ספוק  חסר  כלי  שבר  ובקיצור, 

מוטיבציה להצליח.
ניסיתי למקד אותו ולהבין לפחות חלק אחד 
מתוך כל הרשימה הענקית שהוא סיפר לי. 

ספר לי בקשה על חוסר ההצלחה שלך עם 
החברותא - ביקשתי. מי הוא אותו חברותא 
אותו  לי  תאר  שלישי.  בסדר  למשל  שלך 

בקשה למרות שאינני מכירו.
בחור  היה  זה  התיאור  לפי  נפעם.  והייתי 
משכמו ומעלה, בחור עם כישרונות מצוינים, 
הוא  בישיבה.  מאוד  טוב  שם  גם  לו  שהיה 
ה’סדר’  כל  את  וניצל  גדול  גם מתמיד  היה 
בדרך  כי  מופתע,  הייתי  וחי,  רצוף  ללימוד 
אינו  בינוניים  כישרונות  עם  בחור  הרגילה 
‘זוכה’ כל כך בקלות לחברותא ברמה שכזו, 
מצוין  בחור  עם  לומד  שהוא  די  לא  וכאן 
הצלחה  חוסר  על  מתלונן  עוד  הוא  שכזה, 

וחוסר סיפוק.
התוצאה  את  לי  להסביר  אולי  מוכן  אתה 
העגומה כל כך מבחינתך, למרות החברותא 
ניסיתי את מזלי, אולי   - המצוינת שיש לך 
לרדת  שלו  שנים  או  מילה  מתוך  אצליח 
כלשהו.  למוצא  להגיע  ובכך  דעתו,  לסוף 

והוא לא הצליח להסביר לי.
נוספת.  נוקבת  שאלה  אותו  שאלתי  ואז 
דווקא  בחרת  דוגמא,  ממך  כשביקשתי 
לא  שכלל  ממך  מצפה  שהייתי  בדוגמא 
לי  ולספר  להעלות  בחרת  אותה.  תעלה 
כך  הכל  החברותא  עם  הבעיה  על  דווקא 
ומתוך  שלך  ה’צרות’  מכל  שלך.  מוצלחת 
יותר  התמודדות  לך  אין  ההתמודדויות  כל 
גדולה מ’צרות של עשירים’ - חברותא טובה 
שאני מניח שרבים היו רוצים ללמוד איתה.

שנדמתה  דקה  שלימה.  דקה  שתיקה. 
כארוכה מאוד, דקה שנתנה גם לי - היועץ 
- זמן לחשוב ולנסות למצא כיוון לתעלומה 
בס”ד  ואז  עינינו,  לנגד  עומדת  שכביכול 
גם  ולמרבה הפלא   - בי המחשבה  הבריקה 
ממנו יצאה איזה הברה מהוססת - אולי כי 
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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

זה לא מתאים לי - - -
את  בדיוק  ממנו  לשמוע  המתנתי  אני 
המילים הללו, וחזרתי בקול על המילים שלו 

- אהה - אולי כי זה לא מתאים לך - - - 
ואז הגיע תורי לדבר במקומו... אספר לך על 
שיעור מאלף שהיה לי אתמול. לא בישיבה 

ולא בבית המדרש אלא בחנות הבגדים.
לחנות  הצהרים  אחר  בשעות  נכנסתי 
את  סיימתי  חסידית.  הלבשה  שמוכרת 
הקניה וניגשתי לשלם. בעודי ממתין לתורי 
צדה עיני בחור - ליתר דיוק ילד - בר מצוה, 
הקפוטות,  במלתחת  אביו  עם  שעומד 
מתאים  עליון  בגד  עבורו  למצא  ומנסים 
כ’מבין’  שם  התגלה  הצעיר  הילד  ומכובד. 
הגיע  כבר  והוא  הלבשה,  בענייני  קטן  לא 
מוכן כשהוא יודע היטב איזה דוגמא ואיזה 
לכבוד  לעצמו  לרכוש  מבקש  הוא  חברה 

ה’בר מצוה’. 
הוא הסביר לאחראי את הנתונים החשובים 
לו, ותשובת האחראי היית ‘מצערת’ ממש, 
‘אין לנו כרגע במלאי את הדוגמא הזו במידה 

שאתה צריך’...
תקוותיו  כל  האם  בעדו.  ‘חשך’  עולמו 
שמחת  יום  הגדול  וביום  נגוזו,  ודמיונותיו 
ליבו, בו הוא אמור לקבל את נועם עול תורה 
ומצוות, לא יהא לבוש בבגד עם דוגמא שכל 

כך חשובה לו... אבל מה לעשות - אין.
הוא לא וויתר. הוא עבר לשורה אחרת, והוא 
החליפות  בין  ולמשמש  לפשפש  התחיל 
התלויות שם בצפיפות ובסדר מופתי, והוא 
כמה  שם  יש  מצאתי!.  הנה!  בגיל.  קורא 
חליפות עם הדוגמא הספציפית והמיוחדת 
שהוא כל כך חיפש. הוא מוריד את החליפה 
מן הקולב והוא לובש למדידה. כצפוי, הוא 
היה נראה באותו רגע כלבוש שק... האורך, 
לא  הכל   - והכפתורים  השרוולים  הרוחב, 
מתאים, ולא מתחיל להיות תואם למידתו. 

זה  לו בתקיפות:  לדרכו אמר  האב הממהר 
וננסה למצא מידה  לך! תוריד!  לא מתאים 
לא!  התעקש.  הוא  אולם  לך.  שמתאימה 

הוא רוצה דווקא את החליפה הזו. 
אני, כעומד מן הצד הסתקרנתי לראות מה 
יהא סופו של האירוע המרתק הזה שלפניי. 
ואז אני רואה את האב, וחרון אפו מתגבר. 
העקשן  הבן  אל  בתקיפות  שוב  פונה  הוא 
שלו, שאין לו זמן למשחקים, וזה בכלל לא 
מתעקש  יקיר  הבן  ושוב  להתאים,  מתחיל 
מצוה  הבר  עד  ואולי  מתאים,  כן  שזה 
שתהיה בעוד שבועיים הוא כבר יגדל מעט 
ואז זה יתאים יותר... ועוד טענות ממין אלו. 

ואז אני רואה את האב מתעשת. הוא אומר 
לך  קונה  אני  רעיון.  באמת  זה  בחיוך.  לבן 
את הבגד הזה בו חפצת. ואז כל יום תמדוד 
כמצופה,  גדלת  באמת  אם  ותראה  אותו 
אז  טרי,  יהיה פחות  -  הבגד  או שלחליפין 
כבר  זה  מצוה  הבר  ועד  יצטמק,  קצת  הוא 
מן  בעצמו  משועשע  היה  האב  יתאים... 
הרעיון, הוא חייך תחת שפמו, ואמר לבנו. נו, 

הבה נלך לקופה לשלם.
התחיל  האב  הגדול.  הפלא  ארע  ואז, 
משתרך  והבן  הדלפק  לעבר  להתקדם 
ויותר  יותר  איטי  נעשה  הילוכו  בעקבותיו. 
עד שהוא נעצר לגמרי. הוא אחז את חליפת 
בדמותו  הביט  שוב.  ולבשה  חלומותיו 
לאורך  הפזורות  זגוגיות  מאותן  הנשקפת 
ניסה  הוא  והסמיק.  הארוך,  הפרוזדור  כל 
עד  רגליו  את  להרים  ולכאן,  לכאן  למשוך 

קצה היכולת, והוא נשאר על עמדו. 
הסתובב,  הדלפק  ליד  נעמד  שכבר  האב 
והנה הוא רואה את בנו מוליך ומביא מעלה 
אל  עצמו  את  להתאים  ומנסה  ומוריד 
החליפה... הוא מביט בו, ואז גם ה’בן יקיר’ 
משפיל  והילד  נפגש,  מבטם  באביו,  מביט 
את מבטו. עוברות מספר שניות, והוא מסמן 
והאב  זה.  את  לוקח  לא  אני  לא.   - לאביו 
מיתמם כנגדו ואומר לו: מדוע? הדוגמא כל 
חבל   - וחדשה  יפה  נורא  היא  מיוחדת,  כך 

שלא תיקח אותה...
תשובה  בשקט,  בשקט  עונה  הבן  ומה 

שכמעט אף אחד לא שמע. 
אתה יכול אולי לתאר לעצמך - שאלתי את 
וחצי  מולי  שיושב  הנפש  עדין  ה’מתייעץ’ 

מחייך, מה היתה התשובה?
 ‘אני חושב שאני יכול’, הוא ענה. הוא אמר 

‘אבל זה לא מתאים לי’ - - - 
נכון מאוד - אישרתי... ואיך הוא הגיע לזה 
פתאום, המשכתי - כשההחלטה היתה שלו, 
הכדור עבר אליו, אז הוא שם לב, שאם הוא 
ייראה בבר מצוה כאותו בעל חי לבוש שק, 
הצליח  הוא  ואז  בלבד.  האישית  בעייתו  זו 
בנו  נפלאה.  חיים  דרך  חכם,  אב  להחליט. 
למד. שמה שלא מתאים למידתו גם אם זה 

מאוד יפה - התוצאה גרועה ביותר.

מה אני למדתי מכך - השלמתי את הרעיון 
- שיכולים להיות דברים מאוד יפים ומאוד 
לנפלאים,  אותם  מחשיבים  כולם  מיוחדים. 
אולם הם פשוט לא מתאימים. הם לא לרמה 
לך את ההזדמנות  נותנים  לא  ולא למעמד. 
לפי  שלך,  כוחותיך  לפי  ולהתפתח  לגדול 

העוצמה המתאימה עבורך. 
וזו גם  זה ההסבר לכל ההתמודדויות שלך. 
את  דווקא  בפניי  להעמיד  שבחרת  הסיבה 
הבעיה האבסורדית של החברותא המעולה. 
מתאימה  לא  אבל  מעולה  באמת  היא 
למידותיך... דווקא דוגמא זו, היא מהווה את 
הבריחה  ולתכנית  מקור ההתמודדות שלך. 

מהכל.
להתאים  כיצד  ואילך  מכאן  רבות  שוחחנו 
את  ולצמצם  לעדן  למעשים,  הכוחות  את 
גדולות,  כשאיפות  שנראות  הדמיונות 
והיה  המעשה,  לשפת  ולתרגמן  להכניסן 
תכנית  התבטלה.  המנוסה  תכנית  כי  נראה 
לתכנית  השתנתה  הכל’  את  ה’לעזוב 
 - ומאז  נפרדו,  דרכינו  הכל’.  את  ‘להתאים 
במשך חדשים ארוכים לא היה לי קשר עימו 

ולא ראיתיו.
פניו  אותי.  ראה  לא  הוא  ראיתיו.  היום 
הדמע  שטופות  עיניו  וחיות,  אור  המלאות 
והדביקות  ההתלהבות  מלאי  והריקודים 
מלמדים כי מ’יום נסת’ הוא הגיע ל’יום אשר 

בחרת’. ובחרת בחיים.

שם קנית הודך והדרך - - -

נדבת
הרה“ח  אליהו יהודה טייטלבוים הי“ו

לרגל הולדת נכדו היניק נפתלי צבי ני“ו
בן בנו הר“ר דוד הי“ו

יזכו לרוות ממנו ומכל צאצאיהם
רוב נחת דקדושה

ולגדלו לתורה לחופה ולמעש“ט
מתוך נחת והרחבה

הודעה חשובה
שיעור מספר 2 בסדרת

‘בדרך המלך נלך‘
יתקיים השבוע ביום שני כ“ב אייר
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נושא השיעור: המחשבה - הכלי 

להעצמת הרגשות

להצטרפות ולפרטים: 0527621345


