
‘המבקר’  של  בעזרתו  ה’מוח’  של  מתכונותיו  חלק 
לחשוב  הוא,  שבועות  מספר  זה  בו  דשים  אנו  אשר 
בצורה חד גונית וקבועה לפי דפוסי מחשבה שקבענו 
שאנו  שינוי  וכל  חיותנו,  בחיים  דרכינו  בראשית  לו 
מנסים להקנות לו הוא לוקח את זה קשה מאוד. וכבר 
לנו פעמים בהתפתחות  זו מפריע  תכונה  כי  הזכרנו, 

בעבודת ה’. עתה נבאר.
‘דע לפני מי אתה עומד’ הורו לנו חז”ל )ברכות כח:(. 
אנו  כי  להרגיש  אנו  צריכים  מתפללים  שאנו  בעת 
עומדים לפני מלך גדול רם ונישא, להרגיש את הפחד 

והמורא וכך לדבר את דברינו לפניו.
המבקש  בפני  העומדות  הקשות  המניעות  אחת 
להכניס את עצמו בעבודת התפילה הזו היא המניעה 
הקשה של הצורך לצייר לעצמו את הצורה בפני מי 
הוא עומד. ‘רק אם הייתי יכול לעמוד, לעצום עינים, 
הברא  שזה  ולדעת  מסוימת  דמות  לעצמי  ולצייר 
יתברך אליו אני מדבר ולפניו אני שופך את ליבי או אז 
הייתי מצליח לכוון ולהתפלל הרבה יותר טוב ובהרבה 
יותר התעוררות, אבל מה אעשה ש’אני מאמין באמנה 
שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף ... ואין לו שום 
ולכן קשה לי עד מאוד לכוון ולהתעורר  דמיון כלל’. 

בתפילה.
טענה זו נשמעת מפי צורבים צעירים ועובדים בוגרים 
הגיונית  נראית  זו  טענה  ולכאורה  פעמים  הרבה 
נוספת,  חזקה  טענה  עמה  גוררת  זו  טענה  וסבירה. 
ועידן  והגיונית למדי. זה זמן  גם היא נשמעת צדקת 
להצליח  אפשרות  אין  כי  בדעתנו  להכניס  מנסים 
ולשכלל  להרחיב  חזקה’,  ‘מחשבה  לולא  ה’  בעבודת 
המחשבה,  בעין  דברים  לראות  הדמיון,  כח  את 
להרגישם ולתת להם תוקף ועוצם מחשבתי כפי שגם 

אנו בס”ד כבר כתבנו בפרקים אלו.
בכח  החיזוק  לנו  יוסיף  ומה  לנו  נתן  מה  ולכאורה, 
ובעת  אותה  שנצטרך  בעת  ממילא  אם  המחשבה 
שהיא שתהיה עבורנו הבסיס למחשבת ‘דע לפני מי 
אתה עומד’, שנרצה לחזק מחשבתנו במחשבה חזקה 
לראות את המלך הרם ונשא יושב על כסא כבודו ואנו 
זאת,  לעשות  נוכל  לא  הלב,  אליו מעומק  מתפללים 
מה לנו אם כן כל החרדה הגדולה להתחזק בעבודת 

המחשבה החזקה.
למדנו  אלו  ‘הגיוניות’  קושיות  סתירת  לשם  בדיוק 

אודות ה’מבקר’ במשך כמה שבועות.

המשנה אומרת ‘עבוד מאהבה עבוד מיראה‘. כי לפעמים כאשר ירא האיש מאוד מאין סוף ואין תכלית מקור קודש הקדשים ... אז ירא מלעשות מצוה גם כן 
באמרו האם ראוי אני לעבוד ולגשת אליו יתברך, והאם איני מנאץ במצוותי, ... וזה הכל אם יש בו יראה בלבד, אבל מי שיש בו אהבהומגודל תשוקתו לה‘

אי אפשר לו להתאפק מלעשות מה לפניו יתברך, יהיה איך שהוא, מ“מ מוכרח אני מגודל האהבה לעשות מצוה
)דרך המלך שבת חנוכה(

ויהי מקץ שנתים ימים )מא א( ובמדרש, קץ שם לחושך.

ומותר  לה  זקוק  כבתה  סבר  הונא  רב  אמוראי,  פליגי  כא.(  )שבת  דחנוכה  בסוגיא 
להשתמש לאורה, ורב סבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה.

חז”ל אמרו ‘עבר ושנה נעשית לו כהתר’. יש לפרש בדרך רמז, כי הנה האדם צריך 
להיזהר מליפול ברשתו של היצר האורב לו וקם עליו, וכל עבודתו היא לעמוד כצור 
לפעמים אדם שנכשל שוב  רואים  והנה  בלבב שלם.  רצונו  ולעשות  ה’  בדרך  איתן 
ושוב בענין אחד, ואינו מצליח לעמוד נגד המסית, ומאידך ישנן דברים שהוא כן עומד 

נגדו ולא יעלה על דעתו כלל לעבור על רצון בוראו.
וחז”ל להביננו את מקור המציאות הזו הכיצד היא מגיעה, ואמרו בקדשם, ‘עבר ושנה’ 
- בדרך שאלה, היתכן אדם שעבר עבירה, הוא ראה שנכשל, הוא הבין כי היצר מצליח 
להכשילו, ואם כן האיך שוב ‘שנה’ בחטא זה, והתשובה נוקבת ויורדת - ‘נעשית לו 
כהיתר’, על כרחך לומר שהדבר לא אסור אצלו בתודעתו בתכלית האיסור, ולכן הוא 

נכשל וחוזר ונכשל בה, כי אם הוא היה ברור באיסור הוא לא היה נכשל.

ניתן לומר, כי החילוק הגדול בין האדם שחי בדרך של ‘נעשית לו כהתר’, ‘הן ולאו 
ורפיא בידיה’ לבין אדם שחי באופן של בהירות בהיתר ובאיסור והוא עומד כחומה 
בצורה מול כל ניסיון להדוף אותו מכל וכל, הוא, שהאדם שעושה רק כשמזדמן לו, 
הרי שכבוד שמים שאמור להתגלות על ידו אינו בא לידי ביטוי כי אם לפעמים, וכל 
הזמן הרי הוא רק ‘בכח’ מרבה כבוד שמים, הגשמיות היא גשמיות, וה’עולם הזה’ הוא 
‘עולם הזה’, אולם האדם שכל הזמן נתון תחת בחירה בעול מלכות שמים שלמה בכל 
עת ועונה, הרי שכבוד שמים מתגלה על ידו כל הזמן, ובכל פעולה שעושה בין גשמית 

ובין רוחנית הרי היא נודפת כבוד שמים, וזו היא קבלת עול מלכות שמים שלמה.

יוסף הצדיק ביקש משר המשקים ‘כי אם זכרתני והזכרתני’ בעוד שלשה ימים. עצם 
הדבר שלא ביקש לצאת ברגע זה אלא נתן זמן שלשה ימים, הרי שלא גילה כבוד 
שמים לפי דרגתו ברציפות ובכל מצב, לכן נענש בשנתים ימים, ועל זה אמר המדרש 

שאכן כאשר יש ‘קץ’ לעבודה שלו ולא בכל עת ועונה הרי שזה גופא ‘שם לחושך’.
וזה ענין ‘כבתה’ לפי הנ”ל. רב הונא דרש לעולם ‘כבתה זקוק לה’ אם כבתה הנשמה 
מאור ה’ ונכשל במעשים אשר לא ייעשו ‘זקוק לה’ יאיר אותה שוב וימשיך ללכת 
לאורה כי ‘מותר להשתמש לאורה’ היינו שהיא צריכה להאיר את דרכו בעולם בכל 
כי דרגת דרשתו של רב הונא הינה מצב  יפנה. אולם רב בא להוסיף להורות  אשר 
של ‘נעשית לו כהיתר’, שפעמים הנשמה מאירה ופעמים לא, כזה מצב הוא לא די 
בעבודת ה’, אין בה הרבות כבוד שמים, הדרך של ‘כבתה - אין זקוק לה’, אין צריך 
לאורה’,  להשתמש  ו’אסור  תכבה,  לא  כלל  שהנשמה  צריך  אלא  זה  למצב  להגיע 
‘להשתמש’ הכוונה שיש דבר נפרד מחברו והאחד משתמש בשני, דהיינו, יש דבר 
גשמי שהוא משתמש באור הרוחני, זה ‘אסור’ שיהיה, ‘אסור להשתמש לאורה’, אלא 
צריך שהעבודה תהא בכל עת ובכל רגע רוחנית ממש. זה הוא אור החנוכה המאיר 

באמת לאמיתה באור הוי”ה ב”ה, וההולך בדרך זו ‘באורך נראה אור’.

המלחמה נגד ה’מבקר’ מתחילה

)דרך המלך מקץ חנוכה תרצ”א(



אור ימי החנוכה הוא אור אשר מוצא מתוכו 
את  מאיר  יהודי,  כל  של  בליבו  הגנוז  את 
צועד,  הוא  בו  הדרך  את  בפניו  ומגלה  דרכו 
ועלולות  זו  בדרך  הנמצאות  המכשולות  את 
להטעותו אל עבר פי תחת ללא ידיעתו וללא 
אחת  נקודה  כתבנו  וכבר  לכך.  לב  שישים 

בענין בגליון הקודם.
ועתה, לנקודה השניה שמעורר רבינו, נקודה 

היורדת לעומק השיתין של נבכי הנפש. 
באמת  הוא  הנה  כי  מרגיש  שהאדם  פעמים 
עת  בכל  רודפו  הרע  יצר  הלב,  תאוות  מלא 
ועונה ובכל אשר הוא הולך טומן הוא לו פח 
מכך  מתעלם  לא  הוא  לתוכו.  להפילו  יקוש 
והוא לא מנסה לומר שהכל דמיון ורעות רוח, 
וזה כלל לא נכון שתאוות הלב רודפות אותו. 
אולם כאן טמונה הסכנה. האדם יכול לחשוב 
שהנה, אם היצר נטפל אליו בכזו צורה חזקה, 
מן הסתם הוא בעל מדרגה גבוהה כל כך עד 
שהקב”ה שולח מלאכי מעלה ללחום כנגדו, 
מדרגה  לכזו  מגיע  עוד  מי  כמותו,  חשוב  מי 

שהמלאכים בעצמם מנסים להכשילו. 
יתכן מאוד כי הוא צודק, מי חשוב עוד כמותו, 
עד  ולכלוך  זוהמה  כולו  שכל  גם  יתכן  אולם 
נגדו,  ולמלאך שילחם  ליצר  זקוק  אין  שהוא 
הוא כבר מתלכלך מזוהמת עצמו שוב ושוב, 
ללא  ממנו,  רחוק  שאין  כך  כל  רחוק  והוא 

טיפת קדושה וקרבת ה’ באמת. 
הנשמה  אור  הזך  האור  אל  להגיע  צריך  כאן 
הדרך  את  לו  שתאיר  העליונה  הקדושה 
לאמיתה,  האמת  את  בפניו  ותשים  הנכונה 

במבחן פשוט ונקי מכל פניה.
ונעתיק את לשונו הקדושה: )צו וזירוז ח(

יכך  אשר  הכאה  כל  על  אם  האות,  לך  ‘וזה 
יצרך פעמים תשיב לו, אות הגיבור המתגבא 
אבל  תשמח,  יצרך  על  וגם  הוא,  ה’  בצבא 
בהכנעה   - יצרך המזוהמים  אם את מהלומי 
תרגז  ולא  מלחמה  תרועת  תריע  לא  תקבל, 
בלבד תאבל,  נפילתך  על  לא  אז  תנצח,  ולא 
כל  כי  ותצטער,  תתאונן  יצרך  על  גם  רק 
עולמך רק שאול הוא, פרשך על פניך שפוך, 

טול מה שבחרת’.

הבית.  בפתח  בעמדו  המנוסה  המכירות  איש  שואל  לרגע’?  להכנס  ‘אפשר 

לרגע הזה הוא דרוך, רק יסכים בעל הבית להקשיב לו, והוא כבר יפעיל את 

כל התרגילים שהוא מכיר, את כל הטכניקות המקצועיות שהוא למד במשך 

שנים. דבר אחד ברור לו את הטרף הוא לא יניח מפיו כל כך מהר.

בעל הבית עומד מעברו השני של הפתח, מאזין באוזן אחת למילות הפתיחה 

להיכנס  ניתן  ‘האם  היא,  מצדו  המנומסת  כשהבקשה  שממולו,  האיש  של 

לבעל  ומשמיע  בפנים,  כבר  הוא  בחיוב,  משנענה  דקות’?  למספר  בבקשה 

נאום ארוך, בהסבר מנומק היטב כמה המצרך חשוב עבורו, כמה קל  הבית 

יהיה לו לשלם, וכמובן יש מבצע של הנחה רק היום בלבד, ועכשיו ממש, בעת 

החתימה בלבד. 

ועד סופו, מונחים שני  בכל תהליך המכירה, מאז תחילת דיבורו של האיש 

שלבים עיקריים, אשר אם נאמץ אותם בעת שאנו חפצים ‘למכור’ לעצמינו 

הרגל חדש, ובעת שאנו באים לחנך את תלמידנו לאמץ כלל חדש בחייהם 

עלינו להתנהג בשני הכללים האמורים, ואז המהלך יצליח בס”ד כמצופה.

השלב הראשון, שלב השכנוע כי המצרך אכן חשוב בעבורו. פתגם ידוע אומר, 

כי ‘איש מכירות טוב יודע למכור גם קרח לאסקימוסים’. הוא מצליח להביא 

את ה’קונה’ הפוטנציאלי להכרה כי אכן אם ירכוש מוצר זה תהיה לו רווחה 

אותו  צריך  הוא  כי  חלם  לא  זה  רגע  שעד  למרות  מסויים,  בתחום  והצלחה 

בחייו.

והשלב השני, הסרת חסמים והתנגדויות. איש המכירות מגיע לקונה כשהוא 

יודע היטב מה אמור להניע אותו מלחתום על העסקה. אם זה מחיר, אם זה 

דעות קדומות על מוצר זה או אמינות החברה הזו וכדו’, ובאומנות המכירה 

הוא משלב בדבריו את הסרת החסמים הללו מדעתו של הקונה עד שהדרך 

סלולה ל’נפילתו’ של הקונה ב’רשת’ הלוכדת אותו לרכישת המוצר, להנאתו 

של המוכר. 

האומנות הזו ‘מוכרת’ לצרכנים סחורה שאיננה נצרכת להם כלל ולא היה עולה 

על דעתם בשום אופן לרכוש אילולא עורר בהם איש המכירות את ה’צורך’ 

בזה. פעמים שאחרי המכירה נהנה הקונה באמת מן המוצר, הוא באמת צריך 

לו רק לא ידע לפני כן מכך, ופעמים יתחרט על תמימותו ועל שלא הצליח 

לעמוד איתן מול שכנועים מדומים. כל זה הוא כמובן במצרכים שאינן נצרכים 

באמת, אבל כשאיש המכירות מוכר סחורה שבאמת נצרכת לקונה הרי שגם 

הקונה נהנה ומכיר בערך המוצר, השכנוע היה נכון והחסמים שהיו לו בעבר 

ומנעו ממנו את הרכישה הוסרו להנאתו ולשימושו לאורך זמן.

וספונטני  טבעי  באופן  חדש,  יעד  לתלמידנו  או  לעצמנו  מציבים  אנו  כאשר 

בונה  הוא  לעזוב,  ובעקשנות מסרב  זקוף,  נעמד  הוא  הישן,  לו ההרגל  מזנק 

ההרגל  את  לדחות  מצליחים  כלל  שבדרך  התנגדות  חומות  ומציב  חסמים 

ואת  עצמינו  את  כמחנכים  שלנו  ההצלחה  להנחיל.  מבקשים  שאנו  החדש 

הדרך  את  ולסלול  הללו  החסמים  את  להסיר  נצליח  כאשר  תהא  תלמידנו 

להכניס אל קרבינו את האור החדש והנכון. 

איך עושים את זה למעשה, נרחיב בס”ד בפרק הבא.
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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

מה אני אמור להפסיד?)1(
באורך נראה אור

פרק י”ב


