
אם  הציור,  וכח  המחשבה  הרחבת  תועיל  מה  לשם 
בסופו של דבר לא אוכל להשתמש בזה לצייר לפני 
עיני את הבורא ית”ש בעת התפילה, - שאלה השאלה 

בגליון שעבר.
מאוד  שקשה  הבסיסית  מהטענה  נגזרה  זו  שאלה 
לכוון בתפילה כי אין לנו ציור לצייר לפני עיננו בעת 

התפילה.
וכתבנו כי כל זה קשור ל’כוח המבקר’, עמו אנו ניגשים 

לערוך מלחמה.

כאותו בעל חי שקשור בחבל אל העמוד, וכל מרחב 
ראייתו מוגבלת רק לאזור המוגבל בלבד, וכאותו אדם 
מעבר  אל  להביט  מצליח  ואיננו  אטום  בחדר  היושב 
לקיר המבדיל בינו לבין המרחב האינסופי, בדיוק כך 
דומה האדם שהתרגל לחשוב בדרך המחשבה אשר 

הורגל בה במשך שנות ילדותו. 

הדברים  ספק,  אין  נמשיך.  טרם  חשוב  והערה 
שנאמרים כאן הינם דברים גבוהים מן המקובל לדבר 
ולחשוב בדרך כלל, ובכל זאת ‘מעיזים’ אנו להעלות 
ה’  יראי  ציבור  לכלל  הכתב  גבי  על  הדברים  את 
הקוראים הנאמנים מסיבה אחת פשוטה, כי הדברים 
וממילא  הפשוט,  שלנו  בשכל  ומסתברים  הגיוניים 
אף ראוי למחשבה שניה ומחודשת לפני שה’מבקר’ 

ישלח אותה אל ארץ גזירה.

אנו  לכן,  קודם  ואף  עצמנו  את  זוכרים  שאנו  מאז 
מן  יוצא  ללא  כמעט  כולם  אשר  מחשבות  חושבים 
או  לראותו  ניתן  אשר  גשמי  לחפץ  קשורות  הכלל 
שוב  זו  שורה  לעצמו  שנשנן  כדאי  בידים.  למששו 
ושוב, כי יסודית היא עד למאוד. הבה נבחן את עצמנו 

ונראה כי אכן כך הם הדברים.
ומכיון שה’מבקר’ הידוע הורגל שכל מחשבה צריכה 
להיות קשורה לאיזה דימוי גשמי, הרי שאיננו מכירים 
כלל בצורה אחרת של מחשבה. מחשבה שנקיה מכל 
ומציאותית  חזקה  מחשבה  גשמי,  ציור  ומכל  דימוי 
ציור  ולצייר  רוחניות  מחשבות  לחשוב  יכולה  אשר 

רוחני זך ונקי מכל ציור גשמי. 
עבודה גדולה היא להתגבר על ה’מבקר’ העקשן הלזה 
הזו, ומשחררת מדימויים  נעימה היא העבודה  אולם 

נמוכים שלנו על עצמנו. 
משל נאה דרש רבינו בזה, בס”ד בגליון הבא. 

יש לפעמים שהאיש מרגיש בקרבו איזה התעלות והתקדשות רצונות תשוקות והתלהבות עילאה, ומשתאה על עצמו איך באתי אני איש המגושם למצב 
עליון כזה, ואומר בטח רק מרמה אני את עצמי. אבל זה הכל במי שאינו חסיד שקשור הוא בקרבו לעצמותו ולנמיכיותו, משא“כ החסיד שיכול לאמור לעצמו

)דרך המלך ויגש תר“צ(משליך ומפקיר אני את כל עצמי ובשרי ואני קופץ עתה קפיצה למעלה מהם.

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני וגו’ כי כמוך כפרעה
‘מי יעלה בהר ה’ ומי יקום במקום קדשו’ )תהלים כד(. אחד  ויבואר בהקדים הפסוק 
דוגמא מעשית  ונביא  ומהותו.  הרגש  זיהוי  הינו  ה’רגשות’,  בעולם  הדברים הקשים 

אשר תוכיח לנו שזיהוי מוטעה יכול להפסיד לאדם הזדמנות פז העומדת בפניו.
במעשיו  מתבונן  הוא  שלו.  ה’  בעבודת  מצבו  על  מחשבות  לאדם  שעולות  פעמים 
הרוחנית,  בדרגתו  ומביט  בכל  המשוטטות  מחשבותיו  את  מבקר  הוא  היומיומיים, 
וליבו מתפלץ בקרבו, כמה רחוק הוא משלמות, כמה הררי מעשים אשר לא ייעשו 
מחשבה  במין  מצבו,  עם  משלים  הוא  ויאוש  פנימי  דכדוך  ובמין  שמו,  על  נזקפים 
העוברת לו בראשו, כי אף אם יחיה מאה שנים לא יצליח לתקן את דרכיו ולהתקרב 

להשי”ת.
והאמת, אם היה לומד לזהות את מחשבות אלו ואת מטרתן, היה מתמלא בשמחה 
גדולה על ההזדמנות העצומה שזכה לה. ההרהור על מצבו הוא באמת חלק הבורא 
יתברך השוכן בקרבו, וזועק אליו ממעמקים, הנה אנכי עימך, בכל אשר תלך אי אתה 
יכול לומר שאתה רחוק ממני, כי אני השוכן בקרבך מחזיק בימינך ומתחנן אליך שובה 

אלי. זה הפרוש הנכון שצריך לתת למחשבות אלו המתעוררות במוחו.
מחשבה  של  הנכון  הפרוש  את  לזהות  ידע  לא  אשר  אלו  בין  היה  נבט  בן  ירבעם 
שכינה,  גילוי  לו  שהיה  לא  בך’.  חזור  לו  ואמר  בבגדו  לירבעם  תפסו  ‘הקב”ה  זו. 
ובאספקלריא המאירה נאמר לו מפורשות ‘חזור בך’, אלא הוא הרהר במחשבתו על 
מצבו הקשה בעבודת ה’, וראה מול עיניו את העוונות שאין להם סוף שחטא והחטיא 
בך’, הנה לא בכדי  ‘חזור  והרהורים אלו הם אשר דחו אותו למצב של  ישראל,  את 
אתה מחשב מחשבות אלו, מחשבות אלו הן הקב”ה שתופס ‘בבגדו’ היינו בבגידות 
ואתה מפרש את המחשבות  אותך בתשובה,  לעורר  הוא מבקש  זה  דרך  ובעוונות, 
הללו בדרך לא נכונה. לדאבון לב הוא לא השיג את הכוונה האמתית, ונשאר לדיראון 

עולם.
‘מי יעלה בהר ה’’, עליה מתוך ההתעוררות זה דבר חשוב ויקר מאוד, אולם גם אם 
‘ומי  לפחות  הקשה,  מצבך  על  במחשבותיך  נשאר  ואתה  כולך  כל  את  משנה  אינך 
יקום במקום קדשו’, לפחות תדע שהמקום אשר אתה עומד שם אדמת קודש הוא, 
מחשבות של אי העליה הן הן קודש קדשים של צעקת חלק השכינה הקדושה אשר 

בקרבך הזועקת אליך ‘שובה אלי’. אחוז בה, אל תרף.
והארה נפלא מאיר רבינו. ‘ולא - ישיגוהו משיגי הגוף’. ‘משיגי הגוף’ המה אנו נמוכי 
לנו  הקורא  הקב”ה  את  שלנו  ה’ישיגוהו’  אופן  כלל.  בדרך  מנחנו  הגוף  אשר  קומה 
באהב להתקרב אליו, הוא דרך ה’ולא’, דרך המחשבה והרגשת דכדוך הנפש שאנו 

לא ראויים.
והנה יהודה ידע סוד זה. הוא היה שרוי באחד ממצביו הקשים בימי חייו, כפסע בינו 
לבין ‘וחטאתי לאבי כל הימים’, ובמצב זה של דכדוך ופיזור הנפש, בעצם שעת הצרה 
האיומה, ‘ויגש אליו יהודה’, הוא ניגש לעמוד בתפילה, כי ‘ויאמר’ לעצמו, את הסוד 
הגדול ש’בי אדני’, ‘בי’ בתוך נפשי המבולבלת והמדוכדכת מדבר וזועק ‘אדוני’, הוא 
השי”ת. ולכן הוא אומר להשי”ת, אל תסתר פניך ממני, כי אני יודע ומכיר ‘כי כמוך 
כפרעה’, כל מה שפרעה עושה לי דרך יוסף עתה הוא ‘כמוך’ היינו ממך בלבד, ולכן 

דייקא מתוך צוקה וצרה ‘מפניך אני בורח אליך’ אבי שבשמים.

המלחמה נגד ה’מבקר’ ממשיכה

)דרך המלך תרפ”ט(



אוהבים  שכולנו  שאלה  זוהי  קרה’?  מה  ‘שמעת 
איזו  לנו  כשיש  אותנו  הסובבים  את  לשאול 
חדשה מרעישה. אנו נהנים לראות איך שהשומע 
מתרגש מהשמועה. ‘מה אתה אומר’?!, הוא מגיב 
למי  בהתרגשות  לספר  ורץ  עצומה,  בהתפעלות 

שעוד לא שמע.
הון עתק שלכאורה לא ניתן לשער כלל מוציאים 
‘חדשות’,  עדכוני  על  כולו  בעולם  האדם  בני 
הידיעה  את  ה’ראשון’  לגלות  שהצליח  ומי 
בלתי  סיפוק  מרגיש  פחות  או  יותר  ה’מרעישה’ 
נדלה. מיליארדים מתגלגלים על כתיבת וקריאת 
על  נבראו,  ולא  היו  שלא  ואימה  מתח  ספרי 
חוץ  לאנושות  מאומה  תורמים  שלא  משחקים 
בטבע  עמוק  עמוק  הנטוע  הרגשות  מסיפוק 
האדם, ומיליוני אנשים מתפרנסים מכך כל אחד 

בדרכו.
הרגשות  כי  היא,  זו  ממציאות  העולה  המסקנא 
שלנו הן מציאות קיימת. הנפש שלנו הינה דבר 
חי ותוסס, וממילא היא מייצרת את הדחף העצום 
להמלט  אפשר  אי  שקט.  ואי  לריגושים  והחזק 
מזה. הצינור פתוח והן יוצאות החוצה. הן גורמות 
וברגשות של  ברגשות של שמחה  להתרגש  לנו 
עצב, בהתעוררות של בכי והתעוררות של אהבה 
מלווה  שלנו  ופעולה  תנועה  כל  כמעט  ויראה, 
ברגש כל שהוא, ואם אנחנו לא מצליחים לעורר 
את הרגש שלנו מתוך עצמינו אזי כל תנועה בחוץ 

גורמת לנו להתעורר ברגש מסוים.
מקרה,  בכל  נוזל  והוא  פתוח  כשהצינור  ולכן, 
להשקיית  הצינור  הטיית  היא  שלנו  העבודה 
תחת  להשקות.  מעוניינים  אנחנו  אותו  המקום 
שנשקיע את הרגשותינו להבלים ולדברי שטות, 
ומן  אלמוני  או  פלוני  מאיש  שנתרגש  במקום 
או  בתחומו,  שביצע  המבריקים  המהלכים 
מן  אלינו  שזועק  אחר  או  כזה  ממוצר  שנתפעל 
את  נשקה  הבה  רענן,  עץ  כל  תחת  הפרסומות 

הרגשות שלנו בכל הנוגע לקירבה אליו יתברך. 
והתרגשות  בחמימות  תפילתנו  את  ‘נשקה’ 
באהבת  סביבתנו  את  ‘נשקה’  והולכת,  מתגברת 
וכך  ומועילים,  חיוביים  רגשות  מקרינה  ישראל 
בכל ענין השייך לעבודתו יתברך, כי אם לא נטה 
במקומות  ויתפרץ  ישקה  הוא  לשם,  הצינור  את 

שאנו ממש לא חפצים שיגדל ויצמח, וחבל.

כפי שהרחבנו בשבוע שעבר על דרך ה’מכירות’ הנכונה והמקצועית שמשלבת 
החסמים  הסרת  חשובה  מזה,  חשוב  פחות  לא  אולם  עמוק,  שכנוע  בתוכה 
נראה  זה  כיצד  נתבונן  הבה  המוכר.  מבחינת  הנכונה  ההחלטה  את  שמונעים 

ב’כיתה’ הלכה למעשה.

המחנך עומד בכיתתו מול עשרות התלמידים ומדבר על ליבם בנושא אהבת 
התורה. כישרון דיבור מעולה יש לו, דבריו משכנעים וחודרים אל הלב, פיו נוטף 
משלים ומעשיות מגדולי עולם אשר השליכו את כל כולם לתורה הקדושה, 
העמל העצום שהשקיעו כל ימי חייהם מגיל צעיר ועד גיל זקנה ושיבה, על 

ההישגים הנוראיים שהשיגו ואת הדרגות העילאיות אליהן העפילו.
לו.  חולף  הזמן  כי  לב  שמים  ולא  למקומותיהם  מרותקים  יושבים  הילדים 
תודו, דבר נדיר בכיתה בשיעור סביר... הצלצול שקרע את הדממה הוריד את 
הילדים בחזרה לחיי המציאות. הנה, עת ההפסקה הגיעה. ולמרבית הפלא, אף 
אחד מן הילדים לא נשאר על מקומו בכיתה ללמוד על חשבון ההפסקה. אף 
אחד מכל שלשים החניכים לא נותר על מקומו לנצל את הזמן ולגדול ‘גדול’ 
בתורה כמו הצדיקים שזה עתה שמע על פועלם ועל ההפסקות שהם ויתרו 

עליהם כשהיו ילדים קטנים.
המלמד שנותר על מקומו כשהוא עדיין נתון תחת רושם השיחה של עצמו, 
הצלחתי  לא  וכי  ליבו,  על  עלו  מצערות  מחשבות  בקרבו,  נצבט  קצת  ליבו 

להעביר לתלמידיי את המסר כמו שצריך? 
והאמת, כי דבריו היו מתוקים מדבש, נופת צופים היו כל מילותיו, אולם דבר 
אחד הוא שכח להדגיש בדבריו. הילדים עשו חשבון פשוט, נכון שהתורה כל 
כך מתוקה, נכון שגדולי ישראל צמחו מתוך העמל שעמלו ללא סוף, אבל אף 

אחד לא מוכן לוותר על התענוג המיידי של ההפסקה. 
ההרגל של ההנאה המגיעה לילדים מן ההפסקה מאפילה לעת עתה על ההנאה 
שתגיע להם ע”י הלימוד, וכשזה עומד מול זה, ההנאה של ההרגל תגבר בכל 

דרך על ההרגל החדש אותו התלמיד מבקש לסגל לעצמו.

מרן בעל ‘חובת התלמידים’ כשבא להסביר לתלמיד את תקוותו ושאיפותיו 
ממנו, טורח לעשות את ‘הסרת החסמים’ המזדקרים להם בעת שמגביה את 
נשמתו ומראה לו כמה גדולה מעלתו וחשיבותו בעיני הבורא, ומחמת זה הוא 

צריך לשנות את תפיסתו וחלק מהנהגותיו.
במילים ברורות הוא פונה אל התלמיד החביב ואומר לו: ‘בן יקיר אפשר תפחד 
לאמר, הנה אתה עוד נער רך וטוב אוהב לשובב מעט אוהב לשחק עם הנערים, 
והנה באנו אליך לעשותך בפעם אחת לאיש זקן יושב ודומם ולרחק ממך את כל 
ילדותך, עוד די לך בכל זה. אבל טעית גם טעית נער כשנותיך תישאר עם חבריך 
חברים טובים כערכך תתחבר אף תשחק, ועם כל זה למטרה אשר העמדנו לך 

מראש תגיע אם רק תדע איך לשחק ואיך לשובב’. )פרק א’(
מה  של  החשיבות  את  והבנתי  שדרשת  הדרשות  כל  אחר  אחרות,  ובמילים 
שאתה מבקש ‘למכור’ לי, אני ממש לא מעוניין לקנות את הסחורה, כל הזמן 
‘מה אני אמור להפסיד מכל זה’, והתשובה היא,  מחשבתי מעמיקה וחושבת 
אני יודע שאתה עלול לחשוב שאתה מפסיד מזה וזה יכול למנוע ממך לקבל 
את הדברים ההגיוניים והמוכחים, אבל דע לך שאתה לא מפסיד מזה אתה רק 

אמור להרוויח אם רק תדע כיצד להשקיע בדרכים הנכונות.
ועתה, עלנו ללכת בעקבותיו, לזהות את החסמים, ולדעת איך להסיר אותם.
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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?)2(
צינור הרגשות פתוח פרק י”ג

להדפסת 500 גליונות השבוע 
התקבלה תרומת 

הרה“ג שמואל חיים הרשקוביץ שליט“א
לע“נ אביו

הר“ר אברהם ב“ר משה צבי ז“ל
י“א טבת תשמ“א


