
תפקיד  המבקר’  ה’מוח  כי  למסקנא,  הגענו  כבר 
חשוב מאוד יש לו, להכניס את האדם לפרופורציות 
מחשבה  סגנון  לעצמו  ולבנות  הגיוניות,  מחשבתיות 
שמעצב את דמותו למשך החיים, בסגנון קבוע ומאוד 

מוגדר.
כמה  עד  המהלך.  את  להמשיך  אנו  חייבים  ועתה, 
חיסרון  כאן  יש  במחשבה,  וההיגיון  הסדר  שחשוב 
ועמידה  ‘קיבעון’  לנו  הגורמת  עמוקה  ובעיה  עצום 
במקום אחד בכל הקשור למחשבות רחבות וחזקות 

בעבודת ה’.
במהותה  האדם  של  מחשבתו  כי  כך  על  למדנו  כבר 
איננה מוגבלת. היא יכולה להיות ברגע אחד בשמים 
ובארץ ובכל חלקי העולם, לזכור דבר אחד ולחשוב על 
דבר שני, להרהר על כך שהוא נעשה מיליונר ושהוא 
מלך העולם, הוא יכול לחשוב שהנה הוא משייט לו 
בבירות העולם, ולפתע להתעורר ממחשבתו ולמצוא 
הבעיות  של  הדביקה  בביצה  מתבוסס  עצמו  את 
היומיומיות שלו שאין קשר בינן למחשבות האופפות 

אותו בחלומותיו בהקיץ ובשינה. 
בכל זמן שהאדם רוצה להתקדם ולפתח נושא מסוים, 
אפילו שלא בענייני עבודת ה’ ממש, כגון לפתח ענייני 
מסחרו ועסקיו, הוא מתחיל לחשוב מחשבות רחבות 
יותר ועמוקות יותר, הוא מדמיין לעצמו את העסקים 
אחר  או  כזה  צעד  יעשה  שהוא  איך  בפריחתן,  שלו 
לקשור  איך  גדולים,  כסף  סכומי  מכך  שירוויח  בכדי 
קשרים עסקיים עם פלוני ואיך למצוא מסילות לליבו 

של אלמוני, וכך הצלחתו תרקיע שחקים.
מדמיין  רק  הוא  ועדיין  במהותו  סוחר  שאיננו  אדם 
עצמו  את  ימצא  מהרה  עד  הנזכר,  כל  את  לעצמו 
כשהוא חוזר למחשבותיו ה’הגיוניות’ כביכול, וחושב, 
הרי  הללו,  להישגים  להגיע  אצליח  לא  כנראה  הרי 
יכשל,  כנראה  העסק  מספיק,  ארוויח  לא  הסתם  מן 
זה מידי גדול בשבילי לעשות עסקים כאלו, ובאמת 
יישאר במצבו הקודם ולא יעשה שום פעולה ממשית 

בענין.
כל זה הוא מנפלאות ה’מוח המבקר’, הוא דוחה מכל 
וכל מחשבות שהן כביכול נוגדות את ה’נורמה’ שלו, 
ההתקדמות  של  הרצונות  כל  את  דוחה  גם  הוא  וכך 

שלנו בעבודת ה’.  
ועל כך בהמשך אי”ה. 

יצייר האדם בעצמו כאילו הוא תועה במדבר במקום תוהו, בין חיות וגזלנים רוצחים ושודדים, ואינו יודע אנה יפנה. ובכל צעד ופסיעה יכול הוא לטעות עוד 
יותר ולהתקרב יותר לסבכי חיות ומערות פריצים. ועוד יכאב ליבו יותר ביודעו כי אביו שיכול להושיעו מיד מכל לוחציו אלו, קרוב מאוד אליו אבל אינו יודע 

את הדרך אליו. כמה יצעק האומלל התועה לאביו, אבי אבי, הורני דרכך. הורני ה‘ דרכך, אני חפץ ללכת אליך, לכן הורני אתה זאת.
)דרך המלך שבת חנוכה א‘ תרפ“ו(

הילד איננו ואני אנה אני בא )לז ל(
ובמדרש )פליאה ל’( איתא, ‘ואני אנה אני בא, במעשה בלהה’. וכבר עמדו בזה לפרש 
מה השייכות של מעשה בלהה לכאן כשעמד על שפת הבור וראה שהילד איננו. ותו 
יש להבין הלשון ‘ואני אנה אני בא’, לכאורה אם הכאב היה על החטא של בלבול יצועי 

אביו היה צריך לומר ‘ואני איך אתקן מעשה בלהה’.
תשובה.  בענייני  גדולים  יסודות  העמיד  אלו  ראובן  שבדיבורי  בס”ד,  הדבר  ויבואר 
בלתו  ואין  הוא  עבורו שרק  מיוחד  העולם מקבל תפקיד  לזה  בבואו  האדם  ונבאר. 
חלק  זו,  עבודה  בחלק  תלויים  צדק  הגואל  וביאת  השלם  התיקון  למלאות.  יכולים 
חלקו  לפי  ואחד  אחד  כל  ע”י  להתגלות  צריך  להתגלות  שנצרך  בעולם  ה’  מכבוד 

שקיבל. 
והיה, כאשר האדם אכן פועל כפי רצון הבורא, הרי הוא ממלא את חלקו בגילוי כבוד 
אולם,  השלמה.  הגאולה  אל  ומוכן  נתקן  בו  שתלוי  השלם  והתיקון  בעולם  שמים 
כאשר ח”ו האדם פוגם במעשה דיבור ומחשבה, הרי הוא פוער חלל עמוק בכל היקום 
המצפה בכליון עינים לתיקון השלם והוא פוגם בתפקידו בזה העולם, והקב”ה יושב 
ומצטער על המצב הזה הנורא, אשר בעבור אדם זה, אשר תחת ריבוי כבוד שמים ח”ו 

מיעטו, והגאולה השלמה מה תהא עליה.
הבריאה כולה מרגישה את הצער הזה, ומאותו רגע ואילך היא מתחילה לרדוף אותו 
בכל אשר הולך, בטענה כי הוא הגורם למניעת הסיום לכל הגלות הנוראה הזו, השמים 
אינן רוצים לקבלו וגם הארץ איננה מסכימה להחזיקו, בחינת ‘כף הקלע’ בעולם הזה 

בחיים חיותו. 
הדבר מקבל ביטוי מעשי בשעת התפילה. האדם מבקש לחשוב מחשבות קדושות 
והבלים  ושטויות  ארציות  מחשבות  והלאה,  ממנו  והריכוז  וצורו,  בקונו  ולהידבק 
ממלאים את מוחו, אולם הוא אינו מסכים לצעד זה, והוא נלחם להסיר את המחשבות 
קורה  הזה  המצב  הועיל.  ללא  וכמעט  קדושות,  מחשבות  תחתיהן  ולהכניס  הללו 
לאדם רק מחמת הענין המדובר, השמים לא רוצים בו לכן דוחים אותו אל המחשבות 
הנמוכות, אולם הוא נלחם לעלות שוב, כי גם הארציות איננה חפצה להחזיקו, וכך 
וימלא  בתשובה  ישוב  אשר  עד  לדעתו,  מנוח  מוצא  ולא  למצב  ממצב  ונד  נע  הוא 
הנוראה  בבושה  ההתבוננות  המיוחד שקיבל מחמת  החיזוק  ע”י  החלל שנפער  את 

שנגרמה לו מכל היקום.
וזה למדנו מראובן. אותו ראובן שאמר עליו הבורא ‘אתה פתחת בתשובה תחילה’. 
ראובן שב אל הבור וראה שיוסף איננו. עמד והתבונן, הרי בין אם נשאר חי ובין אם 
נשכוהו הנחשים היה צריך להישאר בבור אם חי אם מת, ומה זה הדבר אשר עיני 
ככל  יוסף  ידע שגופו של  הוא  הנזכרת.  להבנה  הביאו  זה  דבר  איננו,  רואות שיוסף 
גופות השבטים רוחניים היו, והוא הבין שמכיוון שיוסף לא התנהג כדבעי לפי דעתם 
של שבטים, הרי הוא נדחף כעת בכף הקלע הנזכרת, הבור אינו רוצה בו ואף במקומות 
איננו’,   - יוסף   - לעצמו, מכך ש’הילד  ראובן  כן, אמר  מנוח, אם  מוצא  אינו  אחרים 
והסיבה מן הסתם היא, כי הוא נענש באותו כף הקלע מחמת החלל שנוצר מן הפגם 
שלו, אם כן ‘ואני אנה אני בא’, מכיון שאף אני פגמתי במעשה בלהה, אף אני אהיה 
נע ונד בכף הקלע ולא אמצא את מקומי, ולכן הדגיש נקודה זו דוקא ולא דיבר על 

התיקון של מעשה בלהה, כפי שפתחנו בדברנו. 

מ’נפלאות’ המוח המבקר

)דרך המלך חנוכה(



חשוכא  להפוך  המיוחדים  ימים  אלו,  בימים 
מבלבל  שהחושך  נקודות  להאיר  לנהורא, 
את  נכוחה  לראות  לנו  יש  הראיה,  את  בהם 
כוחות  לשאוב  ומכך  אמתי  באור  המציאות 

אל עבר העתיד לחיות את החיים באור ה’.
הוא  הרי  עצמו  שכלפי  הוא,  האדם  טבע 
מצדיק את דרכיו בכל מצב שהוא, הוא מוצא 
הסברים ותירוצים למיניהם לכל פעולה או אי 
בדיוק  מעשה  אותו  אם  גם  שעושה.  פעולה 
הוא  כמה  רואה  היה  עושה  היה  כשחברו 
שלילי וכמה הוא לא נכון, אולם כלפי עצמו 
צדיק  הוא  וממילא  זכות,  ללמד  נוטה  הוא 
את  לבחון  ברורה  דרך  נדרשת  ולכן  בעיניו. 

עצמו באמת לאמיתה.
רבינו ב’צו וזירוז’ )ח( מעורר שני עניינים אשר 
יש בהם מן הנאמר עד הנה. נמנה ונתבונן בהן, 

והפעם בראשונה שבהם.
הם  אדם.  בני  הרבה  מפי  הנשמעת  טענה 
החלוש  מצבם  על  עצמם  את  מצדיקים 
יצר  לי  ויש  אעשה  ‘מה  בטענה  ה’  בעבודת 
את  המונע  והוא  לי  מפריע  אשר  הוא  הרע’, 

הצלחתי בהתקדמות בעבודת ה’.
ממש  הוא  הגיונית.  נשמעת  לכאורה  טענה 
לא אשם, אילו לא היה היצר תוקף אותו כל 
הזמן הוא היה מצליח להגיע לפסגות גבוהות 

יותר ממה שהוא עכשיו.
אולם כפי שאמרנו, הטענה נכונה לכאורה רק 
הזו  הטענה  כי  עצמו.  על  מסתכל  כשהאדם 
דומה לחייל בשדה הקרב אשר יעמוד בחוסר 
מלחמתו,  כלי  עם  כלום  יעשה  ולא  מעש 
כוח  שום  ללא  נצחו  בו  נלחם  אשר  והאויב 
גדול במיוחד, והיה כי ישאלוהו הכיצד ניצחך 
זה ללא מלחמה, יענה החייל, וכי מה אעשה, 
נענה  ואנו  ניצח.  הוא  לכן  בי,  נלחם  והוא 
שלחנוך  בעצמו  זה  דבר  למען  והרי  בתריה, 
לשדה הקרב, למען תחרף נפשך ולא תיכנע 
עצם  האש.  מפני  כדונג  בפניו  ותימס  לפניו 
הדבר שאתה טוען טענה זו מוכיחה כי חסר 
במטרה  והראשון  הבסיסי  המושג  את  אתה 

למענה נשלחת לכאן.

כי במלחמה צריך להילחם - - -

התלמידים’,  ה’חובת  בעל  בקדשו  שהעמיד  היסוד  את  הרחבנו  שעבר  בשבוע 
שהכלל שצריך לעמוד בפני התלמיד הוא ש’המחנך הוא אתה בעצמך’. אף אחד 
לא יעשה את העבודה בשבילך, כל ההתקדמות שלך תלויה אך ורק בך בלבד. 

בעצמך.
והדוגמא שהעמדנו היתה השכמת הבוקר של הבנים, שהאחריות של ההשכמה 

מוטלת על התלמיד, הבן, ובשום אופן לא על ההורה.

הפרשנות שניתנה לדברים ע”י מספר קוראים שטרחו להאיר ולהעיר )ותודתנו על 
כך מעומק הלב(, היתה תגובה המבטאת מעין חוסר אונים מול הקושי שהוספנו 
להם בעבודה היומיומית. הנה הפכנו את הגולם על יוצרו, שמטנו את ה’מושכות’ 
הם  יחליטו מתי לקום,  הם  בידי הצאצאים,  ונתנו אותם  והמורים,  מידי ההורים 
יחליטו מתי לצאת מן המטה ומן הבית, הם יובילו מהלכים ככל שיעלה על דעתם, 
ואנו ההורים נרקוד אחרי משאלות יצרם, במקרה הטוב נציב בפניהם תמרור של 
הוראות, אבל הם יחליטו אם לציית לזה או לבחור בהתעלמות מכוונת, ובקיצור, 
וההורה.  הרס החינוך הטהור המבוסס על הכנעת התלמיד בפני רצונו של הרב 

מקומם.

ואכן, חובת ההבהרה עלינו, וננסה בס”ד להבהיר ולפשט את הדברים למען יובנו 
על נכון.

להיאמר  שצריכה  אמירה  היא  בעצמך’  אתה  הוא  ש’המחנך  האומרת  התובנה 
בצורה הנכונה והנבונה ככל אמירה חינוכית, והיא נאמת בעיקר כלפי התלמיד. 
התלמיד רגיל להיות ‘מובל’ ע”י הוראותיהם של ההורים בבית והמורים במוסדות 
וזמנים  לימודיים  ביעדים  העמידה  ההספקים,  הלימודית,  המסגרת  החינוך, 
מוגדרים, נותנות לתלמיד את התחושה כי הוא איננו בר דעת לעצמו, הוא חייב 
לרקוד לפי החליל של הממונים עליו, וממילא הוא מנטרל מעצמו כל עול עצמי. 
הוא נכנס למין תרדמה אישית שהתוצאה היא חוסר עשיה ומחשבה עצמית על 
המוטל עליו להתפתח לכיוונים חיוביים לא רק כי הוא צווה אלא כי הוא מבין את 

המוטל עליו.
מנגד, ההורה הרגיל כי עול החינוך מוטל על צווארו, מתרגל לקחת על עצמו את 
העול, באמרו, מכיון שאני אחראי עלי חינוכו, הרי כל ההצלחות והכישלונות שלו 
רובצת  בזמן בבוקר. האשמה  ולכן אני אשם באי הצלחתו להשכים  בי,  תלויים 

עלי.
האמירה האומרת לתלמיד: ‘המחנך הוא אתה בעצמך’, ובמילים אחרות ‘אחריות 
אישית’ אומרת לו, אתה חייב לשמוע להוראות מוריך והוריך, אסור לך לזוז מהם 
אלא מפני שאתה  כמלא נימה, אבל לא כי הם ציוו אותך והם לא מוותרים לך, 
והם  שלך,  הדרך  מורי  הם  לעשות.  והראוי  הנכון  זה  אומרים  שהם  שמה  מבין 
יודעים היטב את הדרך, ואתה עדיין לא. אבל הם בהחלט לא ה’נהגים’ שלך ולא 
העושים במקומך את המוטל עליך, ולכן קח אחריות על מעשיך ותעמול בעצמך 

על ההתקדמות שלך בכל תחום.
ומאידך, להורים אומרים אנו את אותו הדבר בדיוק. האחריות על ההשכמה איננה 
הצלחתו  היא  הצלחה  להשכמה.  אחראי  הוא  ורק  הוא  בכם,  ועיקר  כלל  תלויה 
וכישלון הוא כישלונו, והוא צריך לשאת באחריות על כישלון זה. ולא, אתם לא 
מושלכים אל צדי הדרך, תפקיד חשוב יש בידכם, תפקידכם להיות מורי הדרך, 
להעמיד בפניו את היעד הנדרש, לענייננו, להשכים בזמן, להציף בפניו את הטוב 
שהוא יזכה לו בכח ההצלחה, את המחיר שהוא עלול לשלם בעבור כשלונו, לברר 
מוטיבציה  להכניס  לדרבן,  ביעדים,  לעמוד  יצליח  כיצד  ומהלכים  עצות  יחדיו 
להצלחה, אולם שום דבר לא באופן אישי, כי אחרי הכל ‘המחנך הוא אתה בעצמך’.  
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