
בביתן השמירה נמצא זקיף לבוש מדים מגוהצים, 
הוא עומד מאחורי זכוכית גדולה ומשוריינת, ומשם 

הוא עושה את מלאכתו נאמנה. 
שם, מעמדת הביקורת הוא מביע את דעתו הנחרצת 
‘כרטיס  הנכנסים אל המתחם השמור.  זהות  בדבר 
בבקשה’ הוא דורש בבטחה. הוא בודק בדקדקנות 
המושלמת  התאמתו  ואת  הכרטיס  פרטי  את  רבה 
שהושלמה  אחרי  ורק  לפניו,  העומד  האדם  לזהות 
הביקורת ונמצאה ללא רבב, קד הוא קידה מכובדת 
תואמים  לא  הנכנס  ופרטי  במידה  נפתח.  והשער 
נותר  רצונו של המבקר, השער  לחלוטין לשביעות 
להיכנס  המבקש  של  הנסיונות  כל  ומסוגר,  סגור 
פותח  ברצונו  כוחו.  וזהו  המבקר  זהו  חרס.  מעלים 

וברצונו סוגר.

תענוג להביט בילד קטן בעת משחקו. דמיונו הפורה 
שעפה  ציפור  הוא  עכשיו  הנה  גבולות.  כל  פורץ 
בשמים, ועתה הוא בעל חי הולך על ארבע. כאן הוא 
בעל צורה זו, ולאחר כמה רגעים הוא בעל מכונית 
הדורה והוא מעלה נוסעים לקחתם אל היריד ואל 

בית התלמוד. 
כל זה נעלם עם השנים, המחשבה הופכת להגיונית, 
ואין מקום יותר לשטויות. מה ארע במוח האדם עם 
מחשבות,  כאלו  לחשוב  מפסיק  שהוא  התבגרותו 
החלק במוח המכונה ‘המוח המבקר’ היא התשובה. 
הגיוניות  בלתי  למחשבות  נותן  לא  המבקר  המח 

להיכנס אל המח החושב. 
הכללים  לפי  שחושב  למי  רק  ניתנת  הכניסה 
שהוא  מחשבה  המח  יזהה  אם  המבקר.  שהעמיד 
נפתחת,  הדלת  אזי  מלפנים,  ומכירה  אליה  רגיל 
המחשבה נכנסת אחר כבוד אל המח, וחושבת את 

מחשבותיה.
אולם אם יזהה המח מחשבה שאיננה אורחת קבועה 
הגיונית,  בלתי  כמחשבה  אותה  מזהה  הוא  אצלו, 
והראיה שהיא לא מגיעה לכאן באופן קבוע. השער 

אם כן נותר סגור ומסוגר בפני מחשבה זו. 
יסוד גדול זה ישמש אותנו במאמרים הבאים עלנו 

בס”ד בענין זה.
)בני מחשבה טובה(

לכן, חברים המתחברים יחד, וכל אחד מתוך אהבה מורה את חברו בדרך ה‘, אז כיוון שלא דיבורים חיצונים בלבד מדברים זה את זה, רק מתוך 
תוכיות נפשם, לכן עי“ז מתייחדים באהבת חברים, כיון שכל אחד את נפשו נותן בחברו. וזהו שהתחברות נקרא בשם ‘אמירה‘, כמו ‘עשה בה 

)דרך המלך ויצא תר“ץ(מאמר‘ האמור בקידושין, מפני שע“י מאמר האמיתי היוצא מן הנפש ג“כ יכולים להתחבר.

יהיה  וגו’ אם  ידעתי  ואנכי לא  וגו’ אכן יש ה’ במקום הזה  ניצב עליו  ה’  והנה 
אלקים עימדי וגו’ והיה ה’ לי לאלקים )כח יג – כב(

ולכאורה איך יתכן שאמר ‘ואנכי לא ידעתי’, כשחז”ל דרשו )הובא ברש”י ד”ה כי אם 
בית אלקים( שאמר ‘אפשר עברתי על מקום שהתפללו אבותי’ ואז קפץ הר המוריה 

אליו, אם כן הרי כן ידע שיש ה’ במקום הזה.
ויבואר הדבר על דרך העבודה. דהנה הרבה פעמים זוכה האדם להארה מלמעלה, והוא 
מצליח להתרגש ולהתלהב בתורתו ותפילתו, אולם זה עדיין לא הוכחה כי הוא הגיע 
למצב של עבודה אמתית. אין כאן הוכחה כי השראת השכינה קבועה אצלו והשי”ת 
איווה למושב לו בתוך ליבו. כי אולי היתה זאת הארה שמימית שאינה לפי מעשיו 
ולא לפי עבודתו, וממילא אין לה כל קיום והיא ברת חלוף במהרה תכף אחר התפילה 

ועבודת ה’.
הסימן האמיתי אם באמת הוא קשור לבורא ית’ ולכן באה ההארה עליו, תהא לאחר 
העבודה,  בתוך  שקוע  אינו  כבר  והוא  האישיים,  לעסקיו  פונה  הוא  כאשר  התפילה, 
גם אז כל הילוכו וכל הנהגתו מושפעת מתוך ההארה שהיה בה במשך זמן העבודה. 
באופן שכזה ישנה הוכחה שאכן אור ה’ נקלט בו באמת, והוא עצמו התעלה והתקדם 

במעלה הר ה’.
את היסוד האמור למדנו מתוך הציווי לאחר קבלת התורה, ‘לך אמור להם שובו לכם 
לאהליכם’ )דברים ו כז(. ולכאורה, הלא הציווי על הפרישה היה על ‘היום ומחר’, ואם 

כן לאחר שהזמן עבר ממילא בטל האיסור.
עתה  זה  לישראל,  להם  אמור  לך  האמור.  היסוד  את  הקב”ה  אותנו  לימד  כאן  אלא 
הסתיים המעמד הנשגב של קבלת התורה. כולכם הייתם כמעט כאלוקים, כל כולכם 
מזוככי חומר ונתונים תחת השפעה רוחנית עצומה. דעו לכם כי עתה הוא עת המבחן, 
אתם שבים לאוהליכם, ממשיכים את חיי המעשה היומיומיים, אבל כי אני אמרתי 
לכם, כי יש כאן ציווי ה’, להמשיך את מעמד הר סיני לחיי המעשה, זה נדרש ומצופה 
ואז  התורה,  קבלת  של  ההשלמה  זוהי  לאוהליכם’.  לכם  שובו  להם  אמור  ‘לך  מכם. 
ולהמשיכה אף  לקיימה  ושלכם, אתם עמלתם  לכם  היא  נקרא שהתורה שקיבלתם 

לאחר סיום המעמד.

יעקב אבינו זכה לחזון נפלא, ‘והנה ה’ ניצב עליו’, התגלות אלוקית נוראה, וכשהקיץ 
משנתו אמר, ‘אכן יש ה’ במקום הזה’, הנה אני זכיתי לראות את המראה אשר ראיתי, 
זה נשגב ביותר, אולם ‘ואנכי לא ידעתי’, אני לא יודע כמה קשר יש לזה ל’אנכי’, אלי 

ולעבודתי, שמא זה מראה שאיננו שייך כלל אלי אלא חולף ועובר כפי שהגיע.
זאת תהיה הבדיקה והמבחן עבורי, ‘אם יהיה אלקים עמדי’ בעת שאני יוצא ממקום 
קדוש זה לבית לבן לעסוק כל השנים הבאות ברעיית הצאן, ואז, אם ‘ושבתי בשלום 
אל בית אבי’ שאזכה להמשיך את עבודת הקודש גם במצבים הללו, אז יתברר שמה 
לי  זוהי הארה השייכת  ‘לי לאלוקים’  זה  גילוי השכינה שהיתה לי כעת,  ה’’,  ש’והיה 

מכח עבודתי, רק אז אשמח ואגיל בכך.
)דרך המלך ויצא תרצ”א(

המבחן האמיתי לעבודת ה’ היא 
להמשיכה לחיי המעשה

עמדת המבקר



מעלה  כשהוא  ובשצף  במרץ  שוטף  הנהר 

עד שהוא  חזק  כה  הזרם  על שפתיו.  קצף 

שוטף אתו יחד את כל הנקרא בדרכו. הזרם 

זורם לכל כיוון אפשרי, ובכל סדק ומחילה 

מבלי  המים  לשם  יכנסו  בסלע  שתיווצר 

רחם.

העולם  דעות  גם  כך  זורם  נהר  כאותו 

אותנו,  הסובבות  הדעות  מבול  שסביבנו. 

רובן ככולן אינן מחשבות של עבודה ועלייה 

אוויר  את  הממלאות  המחשבות  ה’,  להר 

העולם הינן מחשבות חוץ, מחשבות פיגול 

ששוטפות  מחשבות  הזה,  העולם  וזוהמת 

של  מחשבה  כל  בדרכן,  הנקרה  כל  את 

הזרם  עם  נסחפת  לעלייה  ורצון  קדושה 

לבלי נודע כי באו אל מוחו של העובד ה’.

משכך, חייב האדם למצא עצות ותחבולות 

מה  הלזה,  השוצף  הנהר  מול  לעמוד  איך 

מן  שמקבל  המחשבות  מבול  מול  יעשה 

הסביבה המשפיעה עליו ועל הלך מחשבתו.

שמא יאמר האומר, אי לכך אסתגר לי בביתי 

ולא אצא לחוץ, אנתק קשר עם בני הרחוב 

וכך אנצל מן הזוהמה הממלאה את הרחוב 

הכפרני רח”ל. תשובתו היא, כי הדבר איננו 

בר ביצוע כלל, כי הרי לא שייך לנתק מגע 

עם כל באי עולם. גם אם יתבודד מן שאר 

יושבי תבל הרי יצטרך להגיע לעזרתם של 

במקום  אותו  ישמשו  אשר  משפחתו  בני 

כן  המשפחה  בני  הם,  והרי  הסתגרותו, 

אם  זוהמה,  המלא  העולם  לאוויר  קשורים 

לא  הרי  מכך,  ויותר  מהם.  גם  יושפע  כן 

ואת  העולם,  אוויר  את  לנשום  לא  ניתן 

נושם  הוא  רוחניים  רעלים  שמלא  האוויר 

אל קרבו, אם כן שוב הרי הוא מושפע מן 

הזרם השוטף וחודר לכל החורים והסדקים 

ומזדהם בזוהמת  נרטב  והוא שוב  שמוצא, 

דעות הכוזבות של העולם, ומה העצה נוכל 

לייעץ לזה.

בס”ד בפרק הבא.

גיל  בכל  ולתארו  להסבירו  צורך  שאין  דבר  הוא  טיולים  של  התרגשות 

ומצב. אין לך דבר שיכול לעורר תלמידים ולהכניס בעיניהם ניצוץ של חיות 

ושמחה, כמו הכרזה על טיול. ולא סתם טיול אלא טיול אתגרי, בו יצעדו 

התלמידים במסלול למיטיבי לכת, מסלול ארוך בן שעות מספר.

השכם בבוקר כבר נראו הזריזים שבחבורה עומדים הכן עם תרמיל צד מלא 

בכל טוב. בשעה היעודה הגיע האוטובוס. גם מדריך טיולים הצטרף לטיול 

הנבחרת  המטרה  עבר  אל  הנוסעים  הצפינו  ארוכה  שעה  במשך  השנתי. 

להשנה, מסלול הליכה בן שעתיים, בינות לנחלים שוצפים מים. 

אותות  הליכה,  כשעת  לאחר  ומהירים,  רעננים  כולם  המסע  בתחילת  אם 

העייפות מתחילות להראות ברגלי הצועדים. ההליכה נעשית איטית יותר, 

הנשימות קצובות וקצרות יותר, הזיעה ניגרת מפניהם וקולות של בקשת 

עצירה החלו להישמע. 

המדריך מעודד את ההולכים, הוא ממריצם וממשיך ללכת לפניהם להראות 

להם את השביל, והם משרכים את דרכם אחריו. בפני אף אחד לא עומדת 

הברירה אם להשאר כאן או להמשיך, כולם יגיעו בסוף אל היעד. 

בסיומו של המסלול, התישבו כולם על גבי העשבים הרעננים שמילאו את 

הציע  מעט,  הכוחות  את  לעצמם  והחזירו  המים  מן  לאחר שלגמו  האזור, 

המדריך למטיילים היגעים, הצעה מצויינת לכאורה לטיול הבא. והוא ביקש 

מהם את חוות דעתם על הרעיון.

ברגל  אותו  נלך  לא  אנחנו  אבל  דומה,  מסלול  אל  נבא  אנחנו  הבא  בטיול 

כל  אותנו סביב  יסיע  באוטובוס. האוטובוס  זאת  נעשה  כמו הפעם, אלא 

המסלול, כך ייקל עליכם את העייפות והלכלוך וכך נהיה יותר רעננים, לא 

תצטרכו להתאמץ ולשרך את רגליכם הדואבות, תענוג מושלם. מי מסכים?

תגובות הנגד היו פה אחד, מה זה שווה, הרי גם עד כאן נסענו באוטובוס, 

באדם  תלויים  כשאנו  היעד  אל  שנגיע  מכך  לנו  יש  מה  בכלל.  נהננו  ולא 

אחר שמוביל אותנו במסלול ההליכה. רק כשאנחנו צועדים בכוחות עצמינו 

אמיתי  טיול  נקרא  זה  ורק  נהנים  אנחנו  אז  היעד  אל  להגיע  ומתאמצים 

ומהנה. 

התלמידים  חובת  בעל  ומשנן  וחוזר  קובע   - בעצמך’  אתה  הוא  ‘המחנך 

בספריו חזור והדגש. אין מי שיחנך אותך אם לא אתה בעצמך תצעד ותניע 

את עצמך. המדריך ומורה הדרך הוא רק בתפקיד של מציע הצעה נבונה 

וכמדריך הטיולים, למען תוכל להגיע אל היעד אותו הצבנו בפניך יחד אתך. 

אבל הנהג, המטייל, המניע את עצמו, הוא איננו אלא אתה בעצמך בלבד.

את  נוביל  שאנו  בכך  כי  הורים,  או  כמחנכים  אנו  חושבים  רבות  פעמים 

הדרך  את  לו  ומרפדים  מקלים  אנו  בעצמינו,  היעד  אל  הבן  או  התלמיד 

לשלמות ולעליה אמתית. ההפך הוא הנכון, העבודה היא על הנער עצמו, 

העבודה היא על המתחנך בלבד, הוא צריך לעשות את העבודה, גם אם זה 

לא קל עבורו, כשלבסוף, כשהוא אכן יתאמץ ויצליח, דוקא מכך הוא יהנה 

ורק באופן שכזה הוא יוכל לשנות ולתקן את עצמו באמת. 

ם’
מי

כר
 ה

ול
שע

מ
‘ב

ר 
דו

מ
 ב

ני’
ור

ת
ר 

ש
מב

‘ה
 ב

רך
עו

 ה
”י

 ע
תב

נכ
ה 

 ז
מר

א
מ

העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה ולהערות והארות

נהג או מדריך

כנגד הזרם פרק ט’


