
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ולם מונין את ישראל וגו' וברש"י, לפי שהשטן ואומות העזאת חוקת התורה 

מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה וכו' חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך 

 .רשות להרהר אחריה

השי"ת ציוונו בתורתו 'קדושים תהיו כי בזה עפ"י פנימיות הכונה. דהנה והביאור 

קדוש אני ה' אלקכם', השי"ת מצווה אותנו להיות קדושים כי הוא ית' גם קדוש. 

למה מפני שהוא קדוש אף אנו צריכים להיות ולכאורה מה נתינת טעם יש בזה, 

 קדושים.

עולם העשיה, מאז ועד עולם כל דבר הנמוך העולם ברא את הבורא ית"ש מאז 

א צריך שיהיה לו איזה מציאות בעולם הזה. ולשם משל לשבר את האוזן, שנבר

איך היא ה בה בנמידת החסד מידה גבוהה ועצומה היא, אין לנו שמץ של השגה וה

שתלשל למידת החסד אין מגיעה לידי שלמות עד שת במרום, אולם אותה מידת

באופן רק איו, של הטבה לנבר של הבורא ית"ש בעולם העשיה באופןהטוב והחסד 

אין וו נחפץ ברור לעינזה הגיעה המידה לידי הכרה ומציאות בעולם, כל עוד שאין 

 לא הגיעה המידה לשלמותה. האנו מכירים ב

שיהיה והנה השי"ת אמר 'כי קדוש אני' אני קדוש, ואם אני קדוש הרי שאני צריך 

חפץ בעולם שיביע את הקדושה הזו, כי עד שלא יהא חפץ שהוא בעצם קדוש אין 

קדושים תהיו', אני 'קדושת הבורא ית"ש, לפיכך ציווה השי"ת אותנו בעולם נראה 

צריך אתכם בעולם מתנהגים בקדושה, ולא כי אני צריך שאתם תהיו קדושים בפני 

ושה שלי כביכול תגיע עצמכם, אלא כי אתם גילוי כבודי בעולם, ובכדי שהקד

אין לכם בחירה ואפשרות להחליט  לשלמות אני צריך שאתם תהיו קדושים, ולכן

 עבורי. –דושים דושים או לאו כי אני חייב אתכם קלהיות ק אם

על גבי נייר. ויש  דיו כתובהוהנה ישנן שתי דרכים לכתיבה. יש דרך של כתיבה 

את האבן בדרך זו עד שהאבן עצמה  תדרך של חקיקה בסלע. כלו' הפסל מסת

נהפכת לאותיות המצטרפות לכדי מילה. ברור הדבר שהחקיקה בסלע היא כתיבה 

 אות.צמה נהפכה לבה יותר מהדיו שע"ג הקלף, האבן עעצמית ומציאותית הר

ל. 'לפי שהשטן ואומות העולם דרך נפלאה את דברי השי"ת לישראועתה נבין ב

ן את ישראל מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה', למה לכם להתאמץ ולחיות מוני

ם המופקרים המה נאים ונעים הרבה יותר. אומר הקב"ה, יבקדושה, הנה החי

היה ניתן לדון מה טעם  םכם וברצוני בכשאם אמנם היה זה תלו ,היא לכךהתשובה 

, אתם כאן בעולם כאותו 'חוקה חקקתי'יש בה ואולי ניתן לותר על כך, אולם הרי 

ש, ואתם מסלע החקוק באותיות הכתב, כלו' אני כאן בעולם אתכם חלק אחד מ

אינני נגלה בעולם בקדושה וכביכול  שלי בעולם ואם אתם לא תהיו קדושיםהגילוי 

ולכן 'גזרה גזרתי ואין לך רשות להרהר  דותי בעולם.זה פוגם בשלמות של אח

אבל הקדושה ובבחירתך, ים בך יכי להרהר מותר לך רק בדברים התלו ,אחריה'

 היא ואני חייב אותה עבורי, ומה לך כי תהרהר אחר טעמה.שלי  –שלך 

בפועל לחיות בנגיעה לפחות היה לנו . ויה"ר שתדברים מבהילים ומרוממים יחדיו

 ה קדושה זו.נבעפ"י הממש 

 (פרשת פרה תרח"ץ)

 

 בני נביאים

 

אחד הקוראים הנכבדים. עד היום התלונן  – 'לכת הרחקת'

הצלחת לדבר אלנו בשפה ברורה ונעימה ל'הוריד' את 

ור והמעשה המושגים הנעלים אל שפת העולם אל רמת הדיב

קצת נגררת אל מחוזות גבוהים  שלנו, אולם בשבוע אחרון

ותנו אל ה'נבואה', ניצוץ נבואה קראת לזה, , הבאת אמידי

לבד התחושה שמעלה המושג 'נבואה ניתנה ל...' שכולם 

מכירים נראה לי שקצת מוגזם להגיד לאנשים בני דורנו כי 

 יש בהם ניצןץ של נבואה.

חיל כך האריך בדברים ידיד הנכבד, ואני הבטחתיו להת

גבי הכתב. ולו מהטעם שאם אחד מן לענות לו מעל 

הקוראים שואל בפיו ממש מן הסתם ישנן עוד כמה וכמה 

שהדבר הוקשה להם ולא שואלים מן הטעמים הכמוסים 

עמהם אולם אנו לא לעורר בעיות באנו אלא להפך להצעיד 

בתו של רבנו הק' את הקוראים בדרך המלך, באורו ונתי

הי"ד זיע"א, כפי אשר חקק את דרכו הקדושה מפיאסעצנא 

מימיו אנו  ה אתריו הנפלאים, ואנו רק כעבדא קמי מאריפבס

 שואבים ומשקים לפי הצמאים לדבר.

והפעם נתחיל להעמיד את הדברים כפי אשר מעמיד רבנו 

במעשה  סו.( פסחים)בכל ספריו בהבאת מאמר חז"ל 

על ענין הבאת סכין של שחיטה בערב פסח  ,שמביאה הגמ'

א ידעו, ן והם להדי רא מהשאלו את בני בתי. ושחל בשבת

'הנח להם לישראל אם אינם שאלו את הלל והוא ענה 

, ואכן למחר כבר מצאו עצה איך נביאים בני נביאים הם'

 להעביר את הסכין בדרך היתר.

 בני נביאים הםוהמושג הזה של ישראל אם אינם נביאים 

האם כל אחד מאיתנו הוא באמת נביא, ואם  צריך ביאור,

וגם אם נאמר  ,אכן? י אביו בודאי היה נביא,א אזהוא לא נבי

ה כבר האם ז ים הםנביאשל כולנו  ותנים ואבשהדברים נכו

 ת?רשגם אנו נדע את התשובה לשאלה הלכתית המתעורדי 

 הוא, שהמושג 'בן' הוא איננו כפשטותותחילת הביאור בזה ה

ה, "י המושג 'בר מצוה' כלומר בן מצומילה, אלא עפשל 

 –שמו. מושג נוסף, 'בן תורה'  'המצו'האם אביו של הנער ו

לא 'בן תורה' 'תורה' הוא שם אביו. אאותו המוגדר כהאם 

לחיוב קיום המצות', 'בן  שייךהכוונה היא 'בן מצוות' אדם ה

ונה נביא' הכ בןבמהותו לתורה', ואם כן 'שייך תורה' אדם ה

 בעצם מהותו לנביא.שייך אדם ה

עד כאן על קצה המזלג כמובן ובפרק הבא נרחיב יותר 

 בס"ד.

 

 רצונך את מעורר כשאתה. ומזה פה״קסב שאיתא כמו, עתה נמצא בך לוכביכ ד׳ שכל אזה, התור מדברי דבר מבין וכשאתה'

 רוצה שד׳ ומצות התורה עצם זהו כי ות,ומצו התורה את בך עתה וצהר לוהכביכ רק, הוא שלך לא הזה הרצון, ולמצות לתורה

 )חובת התלמידים פרק יב(     .'היש לך יחוד גדול מזה -בך  ומצות לתורה ד׳ רצון את מרגיש ואתה בך זה רצונו להגנת ועתה, אותם

 



   

 

 פרק מ'

 הבריות אומרות עליו מה
בפרק שעבר הארכנו להוכיח כי לכל אדם בריא בגופו ובנפשו יש 'ביטחון עצמי'. 

התכונה המולדת בכל ילד קט אשר מתעקש לעשות כל דבר לבד, היא ההוכחה 

 הטובה ביותר לכך.

כנס יותר לעומקן של דברים ולהתבונן יחדיו, אם אכן ינמשיך גם  בפרק זה לה

כל נברא יש 'ביטחון עצמי' מולד, הכיצד מסתובבים אלפי הדברים נכונים ול

אלפים של נערים וזקנים, בחורי חמד ואברכי משי, ומצהירים כל אחד בדרכו 

ובתורו, כי 'אין לי ביטחון עצמי'. הם בטוחים במאת האחוזים כי אכן הם נבראו 

יו ללא תכונה זו. מנין הגיע מצב זה שהתכונה המולדת אשר הצעידה אותו בצעד

הראשונים בחייו, ואשר נתנה לו את הכח להמשיך ולצעוד צעד אחר צעד למרות 

שנפל ונכשל פעמים אין ספור, היא הרי נתנה לו את העוז לדרוש את המגיע לו, 

והיא אשר איפשרה לו לפתח את יכולותיו הגופניות בחלק הראשון של חייו, ועתה 

 נעלמה ואיננה מעיני רבים כל כך.

* 

 בתכונה מולדת נוספת. ההסבר נעוץ 

תינוק נולד לאוויר העולם ריק לגמרי מכל הרגל ומכל הנהגה. מימיו הראשונים 

ממש הוא קולט בחושיו הצעירים והמחודדים להפליא את ההרגלים ואת ההנהגות 

האמורות לשמש אותו בימי חייו, את שפת הדיבור, את התנועות הנכונות בעת 

את  מחקהכות, הכל הוא למד מהסביבה, והדיבור, וכל שאר הנימוסין וההלי

 הסובבים אותו. 

לא בכדי מרגילים בבתי ירא ה' להשמיע קולות של פסוקי תורה ותפילה לשנן 

באזני הפעוט שירי נשמה וקדושה בכדי להחדיר בפנימיותו הצעירה את הדרך 

'גם  -הנכונה והנאותה כשהיא ספוגה ב'יראת ה' טהורה', ובכך תהא 'עומדת לעד' 

 י יזקין לא יסור ממנה'.כ

התינוק הזה יודע בברור שהוא איננו יודע הכל, על כל דבר שהוא עושה הוא 

מביט סביבו לראות אם יש מישהו שרואה אותו, ואם הוא לא צועק לו: 'לא'! אל 

תלך, אל תיגע, אל תשים בפה, ועד המון פעלים שתחילתן ב'לא' או 'אל', ומאידך, 

חיאות כף וקריאות עידוד שהן מנת חלקו כשקרה תרועות שמחה וחיזוקים, מ

המקרה והוא פעל נכון בדרך חיובית וראויה, מתוך ההוראות הללו הוא למד מהי 

הנהגה נכונה ומהי הנהגה שאיננה ראויה, ה'חיקויים' הללו בונות את האישיות 

שלו ואת צורת הנהגתו למשך כל ימי חייו והן חשובות וקריטיות לעצם הוויתו 

 עולם הזה.כאן ב

שאת כל הנהגותיו שואב האדם מן הסביבה, הרי הוא מתרגל לקבל אישור  ומכיון

על כל פעולה שלו. המצופה ממנו הוא, שכאשר הוא יתבגר יפסיק לבקש אישור 

על כל פעולה ויקבל 'ביטחון עצמי' להחליט לבד על כל מה שהוא פועל, אולם 

ח עם ישנם אנשים שעדיין קשורים בעבותות להרגל הישן, וה'לבד' שמתפת

 השנים, לא הצליח להעפיל על התלות בבקשת אישור מהסביבה.

רי התופעה של חוסר ב'ביטחון עצמי'. וזהו אם כן ההסבר ההגיוני העומד מאח

האיזון בין שני התכונות הבסיסיות המולדות, בין הרצון להיות איש לעצמו לבין 

ך התכונה של קבלת אישורים מן הסביבה היא השאיפה המנחה אותנו בדר

 להצלחה.

 

 חשבון נוקב

הרהורי לכתוב מהתחלנו בשבוע שעבר 

. 'צו וזירוז'בשכתב רבנו  'סעודה שלישית'

בנו בעבר כתנביא נא שוב את אשר כבר 

 ,ך בו עוד ועוד בס"דבאותו ענין שיש להארי

 וכולי האי ואולי. 

חושך בביהמ"ד. זמן של סעודה שלישית 

נעלה. חשבון הנפש שמטהר את הנשמה 

של תכלית. הבה נתחבר אל ומעלה מחשבות 

 מחשבותיו הנוקבות.

אמרו חז"ל. מה  -שוב יום אחד לפני מיתתך 

ניתן להספיק ביום אחד, זמן קצר כל כך. 

נכון, בזמן כל כך קצר ניתן להפסיק לעשות 

מעשים רעים. ניתן להפסיק את המחשבות 

הלא נכונות עבורי. אבל האם זה מספיק? 

א תקין, אני האם די לי בזה? הרי אני במצב ל

אני יודע בדיוק יודע היכן אני צריך להיות, 

אני אולי אפילו מה הן שאיפותי הגבוהות, 

והעצות המובילים יודע ומבין את הדרכים 

וגם אם אתחיל כבר מעכשיו לעבוד לזה, 

אבל זה הרי להתקדם לעבר המקום ההוא, 

הרבה עמל יש לי להשקיע לוקח המון זמן, 

ומה יעזור לי יום עד שאצליח להגיע לזה, 

אחד לפני מיתתי. אם יקראו לי עתה לעלות 

זה מוכתם שכולתת דין וחשבון כשאני במצב 

הרי זה יהיה נורא. מחשבה זו לבד מוציאה 

 אותי משלוותי. 

אבל מן מפחד מאוד, מפחד אנכי מן המוות, 

מצב שלי מראה שכך אעמוד לפני בוראי בה

 אולי עוד יותר.אני פוחד  ,עתה

 ובמחשבה שניה. 

איננה צריכה מן המצב הרי הפחד והחרדה 

להיות רק איך אראה לפניו לאחר שאסתלק 

אני מן העולם. הרי עתה מתחיל שבוע חדש, 

עדיין כאן בעולם הזה, חי את חיי וממשיך 

בעבודתי, אני חרד מן המצב שלי עתה, מי 

יודע אם לא נזרקתי מעל פניו לאחד מן 

ני מוכתם מלוכלך הפחים הסמוכים, כפי שא

 -צעקה עמוקה מן הלב עולה מקרבי  -במצבי 

 רבונו של עולם, הצילני מטיט ואל אטבעה!!!

 ויהי אור.

 (ז)צו וזירוז י

 

 :יו"ל ע"יהעלון 

 0527621345 דוד משה הרשקוביץ

dmh@okmail.co.il להערות והארות  ,להצטרפות לרשימת התפוצה     

 


