
הנגינה’  ‘חידת  בענין  שעבר  שבוע  שעשינו  ההפסקה 
לכבוד ‘שבת שירה’ לא מכהה את הרצף המתמיד שלנו 
ה’מחשבה החזקה’ במטרה  פיתוח  על  בדיון המעמיק 

להעמיק בעבודת ה’ בדרך הנאותה ובדרך המושלמת.
ובאמרנו דרך מושלמת, כוונתנו להשלמה הנצרכת שבין 
והתלהבות  ההתרגשות  ובין  במוח  שהיא  המחשבה 

שהיא בלב.
ובזה צריכים קצת להרחיב.

עומד  והוא  שהיא,  כל  במצוקה  נמצא  כשהאדם 
דבריו  את  שופך  הוא  ה’,  לפני  ליבו  מעומק  ומתפלל 
בשטף ובמילים רצופות לפני קונו על הצרה שהתרגשה 
באותה  להתמלאות.  שצריך  לו  שיש  והחיסרון  עליו 
את  שתעצים  ‘מחשבה’  לשום  צריך  האדם  אין  שעה 
רואה  ומחזקת  מסויימת  מחשבה  שום  ללא  תפילתו, 
הוא את עצמו עומד לפני כסא הכבוד שירד עד אליו, 
לפני  ליבו  את  ושופך  קונו  עם  מתייחד  בלבד  והוא 
המלך. גם בתפילות של ראש השנה הוא עומד בתפילה 
על  ומשאלותיו  ועל שאיפותיו  על מצבו  הלב  מעומק 
השנה הבאה, התפילות בוקעות מקרב ליבו והוא איננו 
זקוק לשום מחשבה שתעורר אותו לכוונה ולהתרגשות 

בתפילה.
לכאורה, תפילה מושלמת. אבל באמת אינו כן, כי שני 
ושונים  חוזרים  שאנו  והחשובים  היסודיים  הדברים 
בענין זה חסרים כאן. הא’, שההתלהבות אין לה כלי וכח 
עצמי להשאיר את האדם דבוק ומוגבה מנמיכיותו, כי 
הרי לא היתה כאן מחשבה שהובילה אותו להתלהבות 
השני  והחיסרון  זמן.  לאורך  קיום  לה  אין  וממילא  זו, 
במחשבה  אצלו  התלבשה  הזו  שהתפילה  כאן,  שיש 
הכבוד  שכסא  ודימה  צרכיו  על  התפלל  הוא  גופנית, 
יורד אליו לשמוע את תפילתו, כלו’, שהוא נשאר בתוך 
הפך  וזה  מתפלל  הוא  ובציוריו  ומתוכו  הגוף  גבולות 

מהמטרה שאנו חותרים להגיע אליה.
ולכן, הדרך הנכונה להתפלל תפילה אמתית היא להגיע 
שמתפתחת  וברורה  חזקה  מחשבה  מתוך  לתפילה 
ביותר כאשר זוכה לגילוי הנפש, דהיינו יציאה מגבולות 
את  להגביה  מצליח  הוא  המצומצמים,  וציוריו  הגוף 
לה  יש  התפילה  וכך  נעלים,  רוחניים  לציורים  עצמו 
חוזק ותוקף לשעתה ולהמשך היום גם לאחר שסיים 

להתפלל.
‘מוח  נצרך  ואמתית  נכונה  לתפילה  אמרנו,  אשר  הוא 

ולב’ שילכו יחדיו.

זה ענין קבלת התורה, קבלת התורה צריכה להיות תמידית שתמיד צריכים לקבל חדשות בתורה. פשוט לקבל על עצמו שמירה 
יתירה בכמות ובאיכות ובאופן עשייתה, וגם לקבל בכל פעם קדושה יתירה.

)דרך המלך יתרו תר“צ(

בחרנו  על פרשת השבוע,  זה מאמר מעמיק  הרגילות הקבועה להביא במדור  מן  בשונה 
הפעם להביא מכתב מאחד מחשובי הקוראים הקבועים, מחנך דגול בחסד עליון, הרה”ג 
יצ”ו, אשר כהמשך למאמר  נערים’ מנשסתר  ‘חינוך  גרינבוים שליט”א מנהל ת”ת  גדליה 
את  לנו  שלח  והנגינה  השירה  בסוד  שירה,   - בשלח  פרשת  שעבר  בשבוע  כאן  שהבאנו 

הסיפור המאלף הבא: 

ישראל מאיר, ילד בעל גוף חלש, טעון בקשיים רגשיים, מגמגם קשות, וחסר בטחון 
ידוע, בר-אוריין ותלמיד חכם מופלג, בעל לב רגיש, מצפה  מוחלט. אביו, ראש כולל 
ויתמלא באור התורה. לנוכח בקשת האב, יצרנו קשר מעמיק  שלב בנו היקיר יפתח, 
מעט עם הילד. במפגש שערכנו עימו בקשנו לשמוע את אשר בפיו בנושאים מגוונים, 
על ה’חיידר’ בכלל, על הנעשה בין כתלי הכיתה, על הבית וסדריו, על סעודות השבת 
ועוד. כשהמטרה שהצבנו לעצמנו היתה, לנסות לעמוד על איזה כשרון או חוש שאינו 
בא לידי ביטוי, ואז כשנצליח לגלות ולהעצים את היכולת הזו, אולי נצליח בכך להעלותו 

על דרך המלך.  
בתוך השיח, זמזמתי לעצמי איזה ניגון מעורר, ואני שם לב איך שניצת זיק בעיני ישראל 
מאיר, מה שעוררני לשאול אותו על נושא שירה. אולם, לפני ששאלתי אותו על כך, 
זמזמתי שוב את המנגינה אלא שהפעם זייפתי בכוונה, ובקשתי לראות אם יש לו לילד 

חוש מוזיקלי, וישים לב לזיוף.  
 התגובה היתה חדה מאוד. למשמע הזיוף הוא התפרץ בקול מאופק: לא!, שאלתי אותו 
וניסה להתחמק מלענות. אבל, אני לא  מה מפריע לך, מה ‘לא’? הוא התבייש מאוד, 

הרפיתי, וביקשתי ממנו שבכל זאת יאמר מה היתה כוונתו ב’לא’!.
בפעם  כי  מדוייקת’?  זמזם  שהמנהל  המנגינה  ‘האם  יתירה:  בביישנות  שאל  הוא  ואז 
בנקודה  שנגעתי  הבנתי  טוב.  לא  נשמע  זה  השניה  ובפעם  טוב,  נשמע  זה  הראשונה 
על  השבת,  שולחן  על  וזמרה,  שירה  נגינה  על  ארוכות  וטיילנו  עברנו  מכאן  חשובה. 
הרצון להשתתף במקהלות, ועל הערגה והחשק להיות נוכח בשולחנות – ‘טישים’ של 
נקודה עלומה, מוסתרת,  בו  זיהו  הנה לפתע  כי  הילד פשוט קרן מאושר.  אדמורי”ם. 

מודחקת, חבויה עמוק עמוק, אבל קיימת. 
גילינו שהוא בעל שמיעה נדירה, בעל חוש מוזיקלי מיוחד, ומשום מה הדבר חנוק בתוך 
תוכו. שוחחנו עמו אודות סגנונות של שירה, השמעתי באזניו נעימות מגוונות, ובקשתי 
את חוות דעתו. אט אט הוא נפתח, העיר והאיר את אשר היה לו לומר, והקשר הרגשי 
שבינינו העמיק והתעצם ביותר. תכננו עימו את השירה של המסיבות השונות ב’חיידר’, 

והוא החל לקרון מאושר. 
גם המלמד בכיתה התחיל לשיר בימי שישי זמירות שבת לבקשתנו, ואף כיבדו לשיר 
אל  התחבר  התחיל  הילד  הפתיע,  ממש  וההמשך  הכיתה,  כל  בפני  ‘סולו’  פעם  מידי 
הלימודים, הוא התחיל להתעניין בחומר הנלמד, שאל את אשר לא הבין, וענה על מה 
שהקשו. והלא יאומן קרה למול עינינו המשתאות, הילד הפסיק לגמגם, לימודו מאז 
היה בחשק רב ועצום, וגם קשיים אישיים נוספים, שהיו מנת חלקו בעבר, אט אט החלו 

להעלם.
השינוי  את  מסביר  הוא  איך  גלויה,  בשיחה  שאלתיו  שנה,  כמעט  של  תקופה  אחרי 
השירה  ימים, הוא ענה,  לנו תמרור לאורך  העצום שהתחולל אצלו? תשובתו שמשה 
הקרובה לליבי, מרגיעה אותי, משמחת אותי, מסירה כל מחיצה ומרחק ביני לבין כולם. 
המציאות של השירה, מרוממת, וכאשר אני מרגיש מרומם טוב לי, וכשטוב לי, אז פשוט 

אני טוב. וילד טוב, לומד טוב, מקשה טוב ועונה טוב. ובכלל כל התנהגותו טובה היא... 

לב ומוח יחדיו

נכנס ניגון יצא סוד - סיפור

)בני מחשבה טובה אות ח’(



בספר  רבינו  אותה  שהתווה  כפי  העליה  בדרכי  עוסקים  אנו  שלנו  העליה  במסלול 
‘חובת התלמידים’. ודרכי העליה בספר קדוש זה הינו מסודר להפליא, כפי שראינו 

עד הנה בפרקים הקודמים.
הכוחות  בזיהוי  כללי,  באופן  העליה  בדרך  התמקדנו  הנה  עד  אור  שראו  בפרקים 
העצומים שיש באדם, בוודאות שהוא יצליח, בזיהוי ה’חסמים’ שמפריעים לו ועוד. 
הפרושות  במהמורות  האדם,  בנפש  מובנים  לחסרונות  בס”ד  לחדור  נתחיל  עתה 

בדרכו דרך העליה ומאיימות על יכולת ההתקדמות שלו בדרך הנכונה.
ראשית ההתמודדות תהיה עם בעיית העצלות, והייאוש המסתעף מזה. ננסה להבין 

את שורשה, את מהות המושג של עצלות וזריזות, וכמובן כיצד לטפל בה. 
הבה נצא לדרך.

הימים ימי ביכורי ענבים.
הכורם הנרגש עובר עם כלי העבודה המיוחדים לעונה שמחה זו, עונת הבציר, ועובר 
מאשכול לאשכול. הוא כל כך נרגש, עד שהוא מוצא את עצמו מדבר אל האשכולות 
לו  - הוא מחמיא לאשכול שיש  ‘כל הכבוד’  ידידיו משכבר הימים.  היו אלו  כאילו 
‘כתף’ ו’נטף’, כולו מלא עסיס משובח. ‘אני גאה בך’ - הוא לוטף על גרגיריו העגלגלים 
של אשכול נוסף שרק למראהו הנפש מתעוררת להודות לבורא על חסדיו המרובים.
‘ומה אתך’ - הוא פוער עיניו בתימהון למראה אשכול עלוב שגרגיריו אמנם רבים 
הם, אולם מאז תחילת פריחתו בוסר היה ובוסר נותר, לא הבשילו אשכלותיו ענבים, 
לא השתבח לכלל אשכול משובח מלא מיץ אדמדם משכר. ‘אני עצוב לראות אותך 
כך, מה עצר בעדך להיות משובח כמותם’ - פנה הכורם אל האשכול המצומק. הוא 
ובכי על מצבו הקשה, אולם הוא הופתע לשמוע תשובה  היה בטוח שישמע עצב 
‘מלומדת’ ו’מחוכמת’ מנומקת כהלכתה מתוך ‘שכנוע עמוק’ שהטוב ביותר עבורו 

הוא להיות במצבו הנוכחי.
כולנו  כשהיינו  אלינו  שדיברת  דבריך  את  שמעתי  ‘אני   - כרויה  באוזן  מאזין  הוא 
בתחילת דרכינו. דיברת בכזו התלהבות על העתיד המזהיר שיהיה מנת חלקנו לאחר 
על שולחן מלכים,  נעלה  אנחנו  היקב,  מיושן בחביות  ליין  וניהפך  הגפן  מן  שנבצר 
בכל עת שמחה נהיה במרכז השמחה, אין דבר שמשמח אלקים ואנשים אלא אתם, 
קודש הילולים לה’, ועוד ועוד שיחות גבוהות ועצומות דיברת איתנו על עתידנו, איך 
שכל אחד מאתנו יוכל להיות אותו בקבוק שיקדשו עליו בבתי ישראל את קידוש 

היום בשבתות וימים טובים, ועוד כהנה וכהנה.
בכל שיחה שכזאת פקו ברכי מחולשה, אברי כשלו מחרדה עצומה, איככה אני, דוקא 
אני אשכול חמצמץ ובלתי ראוי לכלום אגיע לכזו דרגה עילאית, איך אני, המטלטל 
ברוח, אצליח להחזיק מעמד בתהליך כל כך קשה, החום בכרם מגיע למעלות גבוהות 
מאוד, הצָלַצל המאיים על שלמות הכרם, כל תהליך הבצירה, כאב הריסוק והסינון, 
אי הנעימות של התסיסה, ואחר כך שכיבה במרתף טחוב שנים מספר עד שיעלוני 
אני  אני לא ממשיך בתהליך ההתפתחות,  זאת,  בכל  לי  די  עוד  על שולחן מלכים, 
נשאר במצבי הנוכחי, בתנאים שנוצרו גם זה טוב, מנחם אני את עצמי, האם אינני 

צודק’, - מסיים האשכול המסכן את נאומו.
אני ממש מבין את דבריך - עונה לו הכורם, לסגנון מחשבה כזה קוראים - עצבות 

ויאוש.
ואתם - ‘האם לא חששתם מהתהליך הנוראי שתיאר כאן האשכול המצומק? - פנה 
הכורם אל האשכולות הנבחרים והמשובחים. ‘טענת האשכול השכן שלכם לכאורה 
נשמעת הגיונית, לא חבל להתאמץ? האם אין בכם פחדים וחרדות מפני התהליך 
הארוך אותו אתם עומדים לעבור? מה נסך בכם את הכוח להמשיך ולהתפתח בכזו 

צורה יפה?
את תשובתם נשמע כמובן בפרק הבא אי”ה.
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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

האשכול העצלן מדבר
פרק י”ט

להדפסת 500 גליונות השבוע
התקבלה תרומת הנגיד הנכבד

הר“ר אליעזר יעקב ברגר הי“ו
מנכ“ל מוסדות קרעטשניף, רחובות

לרגל ארוסי בתו שתחי‘ למזל טוב
עב“ג מחשובי תלמידי ישיבת ‘אהל שמעון‘ ערלוי

הבה“ח אליהו אסטרייכר ני“ו
יה“ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל ולרוות מהם רוב נחת דקדושה

וגם בך יאמינו לעולם
המרצה עומד על הקתדרה המוגבהת, מולו יושבים 
לו  ומאזינים  אינטלקטואלים,  רוח  אנשי  עשרות 
קשב רב. ההרצאה עוסקת בהוכחות לקיום הבורא 
נדבך  ההרצאה,  אורכת  ארוכות  שעות  בעולם. 
על גבי נדבך לבנה על גבי לבנה נבנתה ההרצאה. 
הכופרים  החוקרים  גדולי  מכונה.  היא  כשל’  ‘אל 
במציאות הבורא רח”ל ניסו בכל כוחם הפילוסופי 
בתקוה  ממנה,  אחד  נדבך  ולו  להפיל  והמחקרי 
האחרות  כל  אחת  יסוד  הנחת  תימוט  שכאשר 
הבאות אחריה אף הן תיגררנה אל התהום והניצחון 

יהא ח”ו בידם, אולם ללא הועיל. 
את  ומשמיע  עומד  מושלם  בביטחון  המרצה 
שלא  עצמו  היקום  מן  הוכחותיו  את  אמרותיו, 
החיים  בעלי  אל  עבור  במקריות,  נוצר  והוא  יתכן 
היוצר  חוכמת  ניכרת  מהם  אחד  שמכל  והצמחים 
והבורא ברוך הוא וברוך שמו, כשהוא ממשיך אחר 
שבהכרת  אלוק’,  אחזה  ‘מבשרי  ההוכחות  את  כך 
ונפש  גוף  בשילוב  בריאתו  וחכמת  האדם  גוף 
מן  בהתפעלות  לצאת  שלא  אפשר  אי  בריאים, 
האדם  את  יצר  ‘אשר  הנפלאה  והיצירה  החכמה 

בחכמה ... ומפליא לעשות’.
ללא ספק השפעתה של הרצאה כזו גדולה מאוד. 
תקוות המרצה ושולחיו היא שהדברים יחלחלו אל 
לב הנאספים ויחליטו בעקבות כך לשנות את דרכם 

לעבר ההליכה בדרך הנכונה בדרך ה’ האמתית.

ההכרה  על  העמלים  טובה,  מחשבה  בני  אנו, 
במציאות ה’ בעולם מתוך הכרתנו העצמית ומתוך 
להתרגל  מנסים  העמוקה שאנו  עבודת המחשבה 
בה, אזי אנו איננו צריכים לכל הראיות וההוכחות 
העולמים  כל  בורא  הוא  ית”ש  הבורא  שאכן 
הללו  וההרצאות  הראיות  הנמצאים,  כל  וממציא 
עומדים  שאנו  בעצם  כי  באמת,  עבורנו  מיותרות 
ואומרים ‘ברוך אתה ה’’ בלשון נוכח ואנו מתבוננים 
בזה, ומאמינים ומרגישים כי אכן אנו עומדים לפני 
דברינו,  את  לפניו  ומדברים  המלכים  מלכי  מלך 
שופכים לפניו את לבבנו ומבקשים את בקשתנו, 
כי  הברורה  ההכרה  את  אצלנו  מעורר  גופא  זה 
ואנו  ‘אין עוד מלבדו’, גם ללא הוכחות ומחקרים, 
שאלותינו  את  למלא  היחידה  הכתובת  כי  יודעים 
ולעשות את בקשתנו הוא הפניה אליו ית’ בביטחון 

‘כי אתה עמדי’.


