
כח הציור בתפילה ובכל דבר שבקדושה הינו הדבר 
אליו אנו שואפים, כפי שכבר כתבנו בגליון שעבר, 
שהתפילה עם כח הציור איננה דומה כלל לתפילה 
עם הבנת המילים בלבד. בכדי לחזק את כח הציור 
עלנו לחזק את כח המחשבה לתרגל את מחשבתנו 
לקבל עוצמה וחוזקה עצמית, שלא תתנדף בהגיע 
להמשיך  תצליח  אלא  אחר,  מסוג  אחרת  מחשבה 
ולהשאר על מקומה זמן רב. ואם נרצה, אף נצליח 
כוחה של  זו  שוב.  אותה  ולעורר  זמן  לאחר  לחזור 

‘מחשבה חזקה’.
עתה נתבונן נא בסיבה שהרבה אנשים יטענו בכדי 
לפטור את עצמם מעבודה זו: ‘אני, אינני בנוי לכך, 
נולדתי  כך  לעומק,  לחשוב  מסוגלת  לא  מחשבתי 
אחת  מחשבה  להחזיק  ביחס  חלש  כישרון  עם 

הרבה זמן ולכן אני פטור מהעבודה הזו’.
או  חכמה  דבר  איננה  מחשבה  כי  היא,  תשובתם 
ולחקור  ומתן  משא  לערוך  בשביל  שנצרך  כישרון 
גולמי  דבר  הינה  מחשבה  עמוקות.  חקירות 
המשמש את האדם בכל עת ובכל שעה ללא הרף 
גם בזמן שהוא ישן. אלא, שכשם ששריר שלא זז 
זמן רב בגופו של האדם צריך פעולות רבות בכדי 
להזיז אותו מחדש, ‘פיזיוטרפיה’ בלשון העם, כן גם 
המחשבה, לאחר שנים רבות שלא מתייחס האדם 
מתנוונת  פשוט  היא  הרי  הנכונה,  ברצינות  אליה 
וחיזוקים  רב  תרגול  צריך  לעוררה  ובכדי  והולכת, 
אין סופיים בכדי להגיע אל השמוש הנכון והרגשת 

החוזק שבה.
בעיקר  להשתמש  האדם  שהתרגל  אחרי  בנוסף, 
המחשבה  ואת  הימים,  במשך  שלו  הגוף  בכוחות 
את  מכחישה  הרצופה  הגוף  עבודת  הרי  זנח, 
ולכן, הטענה שאני  היכולת של המחשבה לפעול. 
הענין,  מן  שאיננה  טענה  היא  מספיק,  מוכשר  לא 
כי התרגול והחיזוק התמידי בחיזוק המחשבה, היא 
ה’  בעבודת  ולהתחזק  להמשיך  הכח  בלתה  ואין 

באמת ללא נפילות תמידיות בכל פעם.

  ‘וזאת היא שמחת החסיד, לא שמתגאה לאמור צדיק אני ואיני מביט בחסרונותיו, אדרבה, עיקר וראשית החסידות היא,
להיות מכיר א“ע ולא לרמות את עצמו, לא כל שכן את זולתו ... רק החסיד יכול לפעמים לקפוץ מכל בשרו ועורו

)דרך המלך ויגש תר“ץ(ולהשליך מעל עצמו את כל דאגותיו עם כל חסרונותיו ולעמוד חוץ להם איזה זמן‘.

אל נא תעבור מעל עבדך )יח ג(
מכוחותיו  למעלה  רב  בהידור  אורחים  הכנסת  מצות  לקיים  ביקש  ע”ה  אבינו  אברהם 
ומחיובו עפ”י המתחייב, ואז, ביקש מקודשא בריך הוא )לפי הפרוש השני ברש”י(, ‘אל 
נא תעבור מעל עבדך’, כלומר, שהשי”ת ישאר עימו ולא יעזבהו. ולכאורה תמוה הדבר, 
אליו  קרוב  שהיה  מכפי  יותר  לקוב”ה  להתקרב  אמור  הוא  מצוה,  מקיים  כשאדם  הרי 
לפני שקיים אותה, אזי כיצד חשש אברהם אבינו שהקב”ה יעזבהו בדיוק כשמקיים את 

המצוה.

שבת קודש פורסת כנפיה על היקום, בבתי ישראל יושבים משפחות משפחות בהרגשה 
של התעלות והתרוממות הנפש בקדושת השבת קודש. זמירות השבת הנשמעות מפי 
המסובים בהתעוררות הנפש מביאים אותם לתחושות גבוהות של קרבת אלוקים ואהבה 
וסיפוק ממלאים את הלבבות על  ואף טוב שכך, ששמחה  אליו יתברך. לא מן הנמנע, 

הזכיה שזכו לדרגה גבוהה, לתחושה של ‘ואני קרבת אלוקים לי טוב’.
אבל, זאת עלנו לזכור בעת הזאת. 

הדרגה הגבוהה לה זכינו, איננה המטרה, היא רק האמצעי. ונסביר.
איש התחזוקה שמתרומם עם מנופו עד ראש עמוד החשמל, הוא מאוד נהנה לראות את 
העולם ממעוף הציפור, אולם אם הוא לא ינצל את זמן שהותו למעלה לתקן את החשמל 
המנותק למאות משפחות, הרי שכשהוא יירד, נמצא שכל עלייתו היתה לריק. רק כאשר 
העליה מביאה עימה ‘מעשה’ בפועל, ‘עבודה מעשית’ מחמת העליה, אז יש לה תכלית, 

ואז היא מוסיפה לאדם מעלה גדולה עליונה ממש.
בתמצית ניתן לסכם את הנאמר במילים נוקבות: בלעם התגאה בכך שהוא ‘אשר מחזה 
שד-י יחזה’ )במדבר כד ד(, הוא אמנם רואה מראות גדולות, אבל לא עושה עם זה כלום. 
ז(, ואחר כל המעלות  עבדי משה’ )שם יב  לעומתו משה רבינו ע”ה, נאמר עליו ‘לא כן 
‘פה אל פה אדבר בו’ וגו’, הטענה על אהרן ומרים היתה, ‘ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי 

במשה’ )שם יב ח(. העבודה המעשית היא מעלתו העליונה. 

וחידוש עצום נתחדש בבית מדרשו של אברהם אבינו ע”ה. 
כל כך חשובה העבודה המעשית לפני הקב”ה, עד שגם כשהאדם עובד את הקב”ה לפי 
דעתו, דהיינו, שהוא חושב שהוא עושה מצוה, ולמעשה המצוה בכלל לא נתקיימה, או 
צריך  שאינו  התר  של  תענוג  מעצמו  מונע  שהוא  ע”י  לה’  מנחה  מעצמו  מקריב  שהוא 
לקיום גופו, גם זה חשוב לפני הקב”ה כעושה מצוה ממש, כי פעל פעולה המכניעה את 

כוחות גופו לכבוד שמו יתברך, אזי גופו נתעלה לקדושה לרצון לפני ה’.
יסוד גדול ונשגב זה למדנו מאברהם אבינו ע”ה, הוא קיבל אורחים במסירות נפש, מתוך 
ייסורי הגוף וכחום היום, והאמת, נפשו פנימה הרגישה כי הוא עושה אמנם פעולות של 
קיום המצוה  לא  אף  וממילא  אורחים אמיתיים,  כאן  אין  אולם באמת  אורחים  הכנסת 

באמת.
גופי  שמך,  כבוד  עבור  שטרחתי  מכיון  בתפילה,  הקב”ה  אצל  אברהם  פעל  זמן  באותו 
פעל ועבד עבודה למענך, אזי אף שהמצוה לא התקיימה באמת, בכל זאת ‘אם מצאתי 
חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך’, תחשב לי עבודה זו כעבודה שלמה ומרוצה לפניך 

ותתקרב נפשי אליך בשלמות כעשיית מצוה ממש.
)דרך המלך ויחי תרצ”א(

התעלות - חשובה מאוד,
אבל ללא ‘עבודה מעשית’ אין לה ערך

כישרון מולד או תרגול תמידי



הגענו אל המקום לא נוכל לסטות ממנו ימין 

ושמאל. 

היעוצה  העצה  את  לדעת  מבקש  ה’עולם’ 

ואת  הניסיון  את  ולשרש  ‘לעקור’  ניתן  איך 

טיפול  רק  ולא  משורשה  הרעה  המחשבה 

אל  הלכלוך  את  ש’דוחה’  ומקומי  שטחי 

מתחת לשטיח בתקוה שלא יפרוץ לעולם.

‘ומה העצה לזה, ואיך מטהרים גם את הנפש, 

נחוצות  בעבודה  שונות  ותחבולות  רב  לימוד 

לזה, והשי”ת יזכני להאריך מזה במקום אחר, 

כאשר עם לבבנו, אבל ראשית כל העצות...’ 

בענין  ד’  וזירוז’  ב’צו  רבינו  של  קדשו  )לשון 

המדובר(

שתי עצות עצומות מביא רבינו, האחת נראית 

כתמוהה בהשקפה ראשונה, אך בהתבוננות 

שניה נראה את עומקה הנפלא.

העצה הראשונה היא, ‘תתחיל לחשוב כגיבור’. 

ונסביר.

בעריל הוא עני המחזר על הפתחים. הוא רגיל 

שמרחם  הציבור  מאת  לו  ניתנת  שארוחתו 

להיות  אותו  הרגיל  זה  חיים  סגנון  עליו. 

פעמים  יש  מאוד,  עד  עמוקה  בצורה  עצל 

שמניחים לידו אוכל או מטבעות שונות, והוא 

אפילו אינו טורח להושיט יד לקחת אותן, עני 

שחושב עניות, אין לו שום תחושת אחריות 

לקבל  התרגל  הוא  עתידו,  ועל  עצמו  על 

ולקבל ולתת לפיו מה שאחרים שמים לו.

התרגלנו   – וזירוז’  ה’צו  מייסרנו   – אנחנו 

בעיה, הבה  לכל  עצות  ולקבל  לרוקח  לגשת 

נזהר לא להיות כבעריל העני, כי אז לא נרד 

טובות  הן  אם  גם  אותן  נקיים  ולא  לעומקן 

ביותר,  הטובה  לעצה  להגיע  בכדי  ומעולות. 

צריך האדם להגיע לתחושה שנפשו ועתידו 

לעצמו,  למצא  חייב  שהוא  בעצה  תלויים 

באופן כזה, העצה תעלה לו לתודעה ממעמקי 

לצעוד  הנכונה  הדרך  את  ימצא  והוא  נפשו, 

בה ולמחות את שורשי הבעיה מנפשו. 

והעצה השניה בכל זאת, בפרק הבא בס”ד.

משאבות הבטון והדחפורים שעמלו קשות במשך שבועות ארוכים באתר הבניה 

סיימו את תפקידם העיקרי. יציקת יסודות לבנין. קשה היתה המלאכה, לחפור 

ולהוציא את האדמה מתוכה, להכניס את הברזלים המסולסלים לפיר העמוק 

וליצוק את הבטון עד גדותיו. ללא ספק, העמל לא לשוא, כל חיזוק נוסף של 

מרעין  כל  בפני  עמיד  ויהא  עליו.  שיעמוד  לבנין  נוספת  עוצמה  הינו  היסודות 

בישין.

במשך השבועות שחלפו עלינו לטובה זכינו לפתוח במסע החינוכי, ולבנות את 

הזכרנו  שכבר  וכפי  התלמיד.  של  אישיותו  בניית  לקראת  החיוניים  היסודות 

בפרק הפתיחה, כי תוכנו של מדור זה מתייחס לעבודה העצמית שלנו עם עצמנו 

לא פחות מהתהליך שאנו מבקשים לעבור עם התלמידים. תהליך זה הינו מסע 

פרטי של כל אחד מאתנו שהוא המחנך האמיתי של עצמו. ולכן, התהליך שאנו 

לומדים בדרכי הירידה לנבכי הנפש עם התלמידים, הרי הוא גם תהליך שבס”ד 

יועיל באופן אישי לכל המצטרף למסע מרתק וחשוב אשר לפנינו.

והייחודית  המיוחדת  בהדרכתו  הינה  החינוכי  הכרם  במשעולי  הצעידה  כזכור, 

מאוד של הרה”ק בעל ‘חובת התלמידים’ הי”ד זיע”א, כל הנאמר עד כה וגם מה 

שייאמר בס”ד מכאן ולהלן, הכל עפ”י דבריו וכתביו לתלמידים בספרו הקדוש, 

בסגנון ובהגשה שונה במקצת, לפי רוח הדברים ולפי היסודות אשר הוא זצ”ל 

הפונה  בצעדה  נמשיך  טרם  זה,  בפרק  ולכן,  שנה.  כשמונים  לפני  בקדשו  יצק 

הקרקע,  גבי  שמעל  העליונות  הקומות  בבניית  נתחיל  וטרם  במשעול,  מעלה 

שומה עלינו לבסס היטב את היסודות העמוקים שכבר יצקנו, לשנן אותם יחדיו 

בבהירות ובחדות, וכשהם יובררו עד תומם נוכל להתחיל בבנייה בצורה מוצקה 

ויסודית שלא תימוט לעולם בס”ד.

היסודות אשר יצקנו עד כה בס”ד הינם:

א.  הידיעה הברורה שהחניך אשר נמצא תחת ידנו אינו אמור להיות מושלם, ואין 

לנו שום סיבה לכעוס על חוסר מושלמותו כי עתה הוא בתהליך צמיחתו. וכמו 

שהכורם לא יכעס על הענב שהוא עדיין חמוץ ובוסר כי הוא מבין שיש תהליך 

שעוד לא הסתיים. תפקיד המחנך הוא לתת את חלקו בשיפור וקידום החניך, 

בתהליך  לקידומו  כוחותיו  מירב  את  שהשקיע  אחרי  הבא,  לשלב  ולהעבירו 

הגדילה בתקופה בה הוא זכה לדשן ולטפח את העץ הצעיר שניטע בכרם בית 

ישראל.

ב.  ‘חינוך’ - אינו סדרת ציוויים ופקודות, אלא העמדת החניך בתחילת גידולו 

על המסלול אותו הוא אמור לעבור, וכשהוא יעמוד על המסלול הנכון, הנסיעה 

תהיה בטוחה וההעפלה על ההר תהא מוצלחת. הציוויים וההוראות המעשיות 

הינן בהחלט כלי עבודה נאותים וחשובים אך בודאי לא התכלית.

ג.  תפקיד המחנך לגרום לכך שהחניך ירצה לקבל ממנו את אשר הוא מבקש 

להעניק לו, שהוא יראה בו את הכתובת ללמוד אורחות חיים, כשבד בבד עם 

הטלת המרות והמשמעת הוא צריך להיות חביב ונעים שיחה בכדי שהתלמידים 

‘יבקשו תורה מפיהו’. 

מכאן ואילך נתחיל בס”ד לטפס במעלה ההר, לחדור לנבכי הנפש ולסקל את 

אבני הנגף המפריעים את העליה הרצופה והמתוקנת. יסודות ברורים ונפלאים 

בתורת הנפשות, ב’אימון’ ותרגול של העבודה המעשית להתקדמות, ושינוי נכון 

בחיי האדם.          
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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

סיכום בינים
חגור חרבך כגיבור פרק ו’


