
אזור  במוחנו,  באזור מענין  ביקרנו בפעם הקודמת 
בלתי מוכר לנו בדרך כלל. וככל שהוא בלתי מוכר, 
דרך  חבורת  בני   - לנו  כמותו,  מעין  חשוב  הוא 
המחשבה’  ‘דרך  את  להכיר  הלמידים   - המחשבה 
את  ללמוד  בכדי  בו  המתרחשת  הפעילות  ואופן 
הנכונות,  המחשבות  להעצמת  בס”ד  האופנים 
השפעת  את  ולצמצמם  להרחיק  כיצד  וללמוד 

המחשבות השליליות.
הסף’  ‘שומר  אותו  המבקר’,  ה’מוח  על  למדנו 
לו  המוכרות  המחשבות  את  רק  להכניס  שמקפיד 
אישית מן העבר. קשה מאוד לשכנע אותו להכניס 

בדלת הראשית מחשבות שהוא לא מזהה מראש.
כמה  להבין  בדוגמאות אחדות  בנושא  נרחיב מעט 
מתוך  להעמיק  נמשיך  טרם  המבקר,  הוא  חשוב 
יסוד זה לתובנות עמוקות יותר. כח ההרגל הטבוע 
בקרבנו עמוק עמוק הינו מבוסס על המוח המבקר. 
כולנו ‘רגילים’ להתפלל את תפילת ‘שמונה עשרה’ 
בשטף וברציפות, פעמים שתבות התפילה יוצאות 
מפינו בשטף, גם ללא שימת לב וללא מחשבה מה 
במסכת  התוס’  הביאו  וכבר  מפינו.  מוצאים  שאנו 
שבת )קיח:( את דברי הירושלמי )ברכות פ”ד ה”ב( 
שאמר ‘מחזיקנא טיבותא לרישי, דכי מטא למודים 
לראשי  הטוב’  ‘הכרת  לי  יש  היינו,  מנפשיה’,  כרע 
שכשאני מגיע בתפילתי ל’מודים’ הוא כורע מעצמו 

בלי שהזכרנו לו... 
כיצד זה קורה. 

המח המבקר גם שומר על המחשבות שכבר נמצאים 
המתאימות  המחשבות  הן  שאלו  ומרגילם  במוחו, 
עבורו, וכל הפעולות שנובעות מתוך אלו המחשבות 
פועלות מכח אותן מחשבות. כי אילו היו המחשבות 
זורמות בלי הסינון המתבקש הרי שלפני כל פעולה 
שנעשה היינו צריכים לחשוב איזו פעולה מתאימה 
לסוג מחשבה זו, ונקל לתאר כיצד היית נראית כל 
פעולה שלנו. לכן המוח המבקר הינו חיוני לתפקוד 
הוא  מה  לדעת  גם  עלנו  אך  הנאותה,  בדרך  חיינו 
גורם לנו מחמת זה להתקדמות בעבודת המחשבה, 
שגם מחשבות רצויות לנו הוא דוחה, ונצטרך ללמוד 

את הדרכים כיצד בכל זאת להתגבר על כך.

בתפילתך תעמוד במקום אחד, אצל הקיר או בסגירת עינים, ותתפלל בקול. לא רק לצעוק בלא שום כוונה. רק בכוונה ובתקווה
שע“י זה תתעורר נפשך מתרדמתה, ותתגלה ממחבואיה לצאת לקראת מלכה וקונה העומד לנגדה.

)בני מחשבה טובה סדר הדרכה וכללים ג‘(

עם לבן גרתי )לב ה( וברש”י, ותרי”ג מצות שמרתי
בדברים אלו ביקש יעקב לכאורה להרגיע את עשיו. וצל”ה, וכי כיצד באמת אמורים 
הדברים להשפיע עליו. כמו”כ צריך להבין את התפילה שבהמשך הפרשה, ‘קטונתי 
מכל החסדים’ )שם יא(, משמע שסבר שאינו ראוי לנס, ותכף לאחר מכן ‘ואתה אמרת 
הדברים  לנס.  ראוי  כן  עדיין   שהוא  לו  שברור  משמע  יג(,  )שם  עמך’  איטיב  היטב 

צריכים ביאור. 

נפתח ביסוד שיש בו בכדי להגביה את השקפתנו על העולם השפל הזה בו אנו חיים 
את חיינו. העולם הגשמי בו אנו חיים, הינו כח הבורא יתברך שמו, אור אשר מתפשט 
מהעולמות הגבוהים ביותר אל העולם הזה, והוא מקבל חיות וכח ע”י מאמרו יתברך 

כל הזמן ללא הפסק. 
ידיעה ברורה זו מביאה אותנו להבנה, כי כל התפילות שאנחנו מתפללים על צרכים 
גשמיים שחסרים לנו, הינן תפילות על כך שאנו מרגישים צורך באור עליון נוסף על 

מה שיש לנו כעת, ואנו מבקשים שהוא יתמלא ע”י הצרכים הגשמיים. 
הקב”ה אוהב מאוד את התפילות הללו, האב הרחמן אוהב שבנו פונה אליו ומבקש 
את עזרתו במילוי הצרכים שחסרים לו, הוא שמח מאוד לעזור לו בכל עת וזמן, ובפרט 
כשבבסיס הבקשה שלו מונחת התפילה, ‘אני מבקש ממך אבי שאזכה להיות קרוב 
אליך יותר ויותר, ולכן אנא מלא לי את צורך זה וזה החסר לי’. עד כדי כך הוא יתברך 
מתאוה לתפילתן של  ‘הקב”ה  נקטו לשון של  אוהב את התפילות הללו עד שחז”ל 

צדיקים’ )יבמות סד.(, תאווה כפשטותה של מילה.
יכול  שבעולם  רע  כח  שום  אין  לגשמיות  ביחסו  הנרצה  למצב  להגיע  שזכה  האדם 
לשלוט בו. כי כל זמן שהדבר איננו ברור לאדם לגמרי והוא לא חי בהרגשה גמורה 
זו, הרי שאז הוא נותן כח לפירוד ולרע שיוכל לשלוט בו. אבל כשהכל אצלו השי”ת 

בלבד, אזי גם אויביו ישלים עימו ולא יוכל לו בשום אופן.
כח  שהוא  עשיו  של  הנסיון  מול  קדושתו  בעוצם  יעקב  נעמד  זו  חזקה  טענה  ובכח 
תוקף  לבן,  בבית  שהיתי  גרתי’,  לבן  ‘עם  בו.  ולשלוט  עימו  מלהלחם  שבעולם  הרע 
הקליפות והרע שבעולם, וכמו שתיאר יעקב עצמו בפרשה דלעיל את חייו הגשמיים 
בהם היה עסוק זה עשרים שנה, ובכל זאת ‘תרי”ג מצוות שמרתי’ היינו שחייתי באופן 
שמתייחס לגשמיות באופן הנרצה שהכל הוא צורך קדושה ואור ה’ בעולם, וא”כ אין 

כל סיכוי בעולם שתוכל לי.
ואחר כך, בעת שהתקרב אל עשיו, התפלל ואמר, הן אמת שאני זכיתי להגיע לדרגה 
ש’קטונתי מכל החסדים ומכל האמת’, כלו’, אני הגעתי לדרגה שהצלחתי להרגיש את 
ההקטנה והצמצום שכביכול ב”ה הכניס את עצמו באור ה’ בגשם העולם, ואני מכיר 
עליונים  חסדים  רק  היא  כולה  הגשמיות  שכל  הזה,  העולם  שבחיי  ופרט  פרט  בכל 
ואמת הבורא ב”ה, ולכן לי עצמי אין ממה לפחד משליטת עשיו, אולם ‘הצילני נא מיד 
אחי ... והכני אם על בנים’ שהנשים והילדים, המה עדין מקטני הדעת שלא זכו עדיין 
להגיע להכרה קדושה זו, עליהם אני ירא, ומהשליטה שתהא לעשיו עליהם אני מפחד. 
והכוח שיש לי לטעון שגם המה ינצלו מיד עשיו היא, כי הרי ‘ואתה אמרת היטב איטיב 
עמך, ושמתי את זרעך כחול הים’, שחלק מן ההטבה המובטחת עבורי היא ריבוי זרעי, 
ואם ח”ו ישלוט עשיו בהם הרי ששלט גם בהטבה שלי, ועלי הרי אין לו יכולת לשלוט, 

ולכן ‘הצילני נא’.

נא להכנס בבקשה



הנהר  הינן  הכפרניות  העולם  ודעות  הסביבה  השפעת 
ובכל  יקרה בדרכן,  כל אשר  יסחפו  שוטף אשר מימיו 
סדק ומחילה אשר ייווצרו בסלע תכף יכנסו המים לשם.
של  העצום  היסוד  את  הקודם  במאמר  העמדנו  כך 
נושמים  שאנו  המציאות  בעצם  שיש  העצום  הקושי 
את אוויר העולם המלא זוהמת כפירה והפך אמונת ה’, 

והדבר משפיע עלינו ברצוננו ושלא ברצוננו.
וסיימנו בשאלה המתבקשת, האם אין עצה לזה, האם 
זאת  בכל  שיש  או  הזוהמא  אחר  להיסחף  אנו  חייבים 

עצה אמתית לכל זה.
והאמת, ממשיך רבינו ב’צו וזירוז’ ומטפטף מים קרים 
על נפש דואגת. המשל והדימוי אל הנהר השוצף הוא 

עצמו התשובה והעצה שבו. 
הנקרה  כל  את  סוחף  אמנם  בחזקה,  השוצף  הנהר 
בדרכו, אולם לא את הכל. מובן וברור שכאשר יש דבר 
אשר יתנגד למול הזרם, יקשה מאוד על הזרם לסחפו. 
התנגדות  כוח  כל  יעורר  ולא  הנהר  אל  אדם  כשיכנס 
למול הזרם אכן יסחף בקלות, אולם כאשר יעורר כוח 
הכוח  על  לגבור  יוכל  כך  יגבר,  שכוחו  ככל  התנגדות, 
הזורם שמולו. הסלע הקבוע בארץ אין זרם הנהר יכול 

להזיזו ממקומו.
כנגד  לעורר  האדם  שיוכל  ההתנגדות  כח  כן  אם  מהו 

ההיסחפות, הוי אומר העצמת והרחבת כח המחשבה.
אין  כי  היא  במהירות  נסחף  שהאדם  הסיבה  כלומר, 
במחשבתו עומק ועוצם, היא קלילה כרוח נושבת וכעשן 
כלה, ולכן רוח העולם שולט בו בכל עת שהוא נושם את 
אווירה הכפרני, אבל, ככל שיעבוד על מחשבתו שתהא 
ובשליטה  כרצונו  להובילה  יוכל  שהוא  ויציבה  חזקה 
זרם  כל  מול  וחזקה  רחבה  היא  הרי  עליה,  ממשית 

שבעולם, וכל כלי יוצר עליו לא יצלח. 
כי גם אם תנועות הנגד שלו לא יובילו אותו אל העבר 
אל  אותו  תביא  לא  המחשבה  העצמת  אם  וגם  השני, 
הצליח  בודאי  הוא  ההיסחפות  את  אולם  ההר,  פסגת 

לעצור, והיה זה שכרו.
)צו וזירוז ז(

של  לצורך  מוחשית  כדוגמא  שעבר  בשבוע  הובא  אשר  והמסלול  הטיול 
כנהג  אותו  להוביל  ולא  היעד  לעבר  בעצמו  המתחנך  את  להצעיד  המחנך 
הסעות אל המקום אליו הוא צריך להגיע, עורר אי אלו שאלות מעשיות אצל 
קוראים נאמנים אשר מבקשים להעמיק יותר במהלכים הנבנים במאמרים 
אלו בס”ד, ומנסים ליישמם הלכה למעשה אצל עצמם בעבודת החינוך של 
צאצאיהם או תלמידהם, והמה פנו בעל פה ובכתב אל כותב השורות בבקשה 

נחרצת:
אף  התובנה  מאוד,  ויפה  נכונה  התאוריה  בבקשה,  מעשית  דוגמא  ‘תביא 
היא נשמעת הגיונית לגמרי, אולם אנו מתקשים להוריד את הדברים הלכה 

למעשה’.
אז ננסה בס”ד למלאות את בקשתם.

עבודה רבה ועצומה משקיעים המחנכים בתלמידיהם וההורים בצאצאיהם. 
מבקשים לראותם עולים בדרך העולה בית א-ל ומגיעים אל היעד הנכסף, 
להרימם  עמוקה  דאגה  מתוך  הכל  יעשו  היעד  אל  מגיעים  לראותם  ובכדי 
ולהגביהם אל עבר המטרה, הם יובילו אותם יד ביד עד שיראו שאכן העמל 

נשא פרי.
ישראל  ודוגמא מצויה. השכמת הבוקר. התמודדות בלתי מסתיימת בבתי 
הברוכים בלעה”ר. נער בגיל הישיבה נם על מיטתו, זמן קריאת שמע מתקרב, 
זמן תפילה אף הוא קצוב עד ארבע שעות, והנער על מיטתו. אתגר לא פשוט. 
בן  ועוד  כיהודי  עליו  ולעשות את המוטל  לקום ממיטתו  לו  לגרום  צריכים 

ישיבה. עד כאן המקרה.
מכאן מתפצלות הדרכים בדרכי הטיפול במקרה.

אישית  אחריות  מרגישים  הם  כלומר,  ה’נהג’,  בבחינת  שהם  והורה  מחנך 
על התקדמותו של הנער, ולכן הם צריכים להביאו אישית אל היעד, יעמלו 
ובזעקות, בפעולות שונות  ובתחנונים, באיומים  מידי בוקר קשות ברחמים 
ומשונות לשחרר את הדבק העוצמתי המדביק את גופו של הנער אל מיטתו. 
לבסוף היעד הושג, מחמל עינם הספיק לקרא את שמע בזמנו. נהג טוב הוא 
רכש לעצמו, אך את הדרך הוא לא מכיר ואת המסלול הוא לא עשה באמת.

ביד  טיולים’ שהוא מחזיק  ‘מדריך  בבחינת  והורה שהם  זאת מחנך  לעומת 
)והאמת  ובכוחות עצמו,  ברגליו  המטייל אבל את המסלול המטייל מטפס 
שאם חפצנו לדייק יותר היינו מביאים דוגמא בדמות ‘שוטר תנועה’ המראה 
את הדרך ומציב תמרורים בפני הנוסע, אולם חפצנו להביא רעיון המתחבר 
אף  יקח  וד”ל,(  ולחץ,  פחד  המעוררת  דמות  ולא  וסיפוק  להנאה  בתודעה 
הוא את המתחנך אל היעד, הוא ההשכמה בזמן הנכון, אך הוא יהיה לו רק 
‘מראה דרך’, הוא ימצא יחד אתו את הדרך להגיע אל היעד, יתן לו להתנסות, 
יירתע מכישלון של הבן, יחד באהבה וחיבה יטכסו עצה איך להתגבר  ולא 
על מלאך השינה, ויחד ימצאו אותה כשהבן והמתחנך מיישם את הדברים 

בשיטתיות ובעקביות. 
אין צורך להיות גאונים או מחנכים בעלי ניסיון רב שנים בכדי להכיר בחילוק 

האדיר שבתוצאה שיוצאת מבין השניים ברבות השנים.

שלושים תלמידים יש לו למחנך הדגול. אולם היום למדנו כי אין כאן מחנך 
שלשים  מול  מסור  מדריך  דרך,  מורה  אלא  תלמידים,  שלושים  מול  אחד 

מחנכים, שמחנכים את עצמם לאור ההוראות המדויקות שלו. 
וכפי שציטטנו בפרק שעבר את לשונו הטהורה של מאיר נתיבותנו ה’חובת 

התלמידים’ בדבריו אל התלמיד: ‘המחנך הוא אתה בעצמך’.
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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

שלשים מחנכים בכיתה
השפעת הסביבה - המשך פרק י’

התקבלה תרומת 
הרה“ג גמליאל הכהן רבינוביץ שליט“א

מח“ס ‘גם אני אודך‘ ו‘פרדס יוסף החדש‘ מועדים

לרגל שמחת הולדת בתו תחי‘
למזל טוב ובשעטו“מ

יה“ר שיזכו לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש“ט

ברכת מזל טוב נאמנה
לאיש אשר רוח המקום ורוח הבריות נוחה הימנו

הרה“ח משה ניימן הי“ו
לרגל שמחת נישואי בתו הכלה המהוללה תחי‘

עב“ג החתן המו“מ בתוי“ש 
הרב יצחק אהרן שארף ני“ו

למזל טוב ובשעטו“מ
יה“ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לבנות בית נאמן בישראל לתפארת המשפחה הכבודה

כעתירת
מערכת ‘דרך המחשבה‘


