
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב 
 )כג ט(

'שמרני  ,קדושים(: 'כך אמר דוד ונראה לפרש בהקדים ביאור המדרש )תנחומא
שמור מצוותי וחיה, וכך אמר הקב"ה לישראל,  ,כאישון בת עין', אמר לו הקב"ה

 שמרו מצות קריאת שמע ערבית ושחרית ואני משמר אתכם וכו''.
* 

כלל מוסד בכל תורת הלחימה. עיקר הצלחת המערכה מול האויב תלויה בתכנון 
מוקדם ובאימון הכוחות טרם המערכה. גם אם יארע ובתום המערכה יתברר כי היו 
כשלים והצבא הובס, עיקר החקירה תהיה על ההערכות המוקדמת אם היתה ראויה 

 או לקויה. 
לה ביותר, ישנם איברים שאין צריך כל גם בענין בריאות הגוף מניעת הנזק היא המעו

כך להקפיד על כך, כי גם אם ייפגמו או יפצעו תעלה להם ארוכה, אולם ישנם 
להם נזק. אחד  שלא יבאאיברים שכל בריאותם תלויה בשמירה עליהם כל העת 

האברים המיוחדים בזה הוא בבת העין, היא שמורה כל העת בשמירה כזו שבכל 
גבים את גרגרי האבק שחפצים לנוח על גבה, ובהרף עין כמה רגעים העפעפים מנ

 ות הנה כאשר מרגישות כי עצם גוף זר מבקש להכנס לתוכה.מנעצ
בעבודת ה' צריכים אמנם להזהר שלא לחטא ולא ליפול לנמיכיות, אולם עיקר 
העבודה צריכה להיות בבחי' מניעת הפסד ושמירה על הנשמה הטהורה שלא תבא 

גדרות וסייגים ואימונים בלתי פוסקים איך להדוף את האויב  לידי חטא ע"י הנחת
 אם וכאשר יחליט לתקוף ולנסות לכבוש כל חלקה טובה.

זאת היתה תשובת הבורא ית"ש לדוד המלך ע"ה, אתה מבקש שמירה של 'בת עין', 
כלו' שלא תבא לידי תקלה והפסד כלל, הדרך היא שמור מצוותי, ושמירת מצוותי 

 ריאת שמע, באופן זה תזכה לשמירה של בבת עין.תהיה בדרך של ק
והמיוחד בקריאת שמע, הוא ענין מסירות נפש. וברור הדבר שהסכמה למסור נפש 
ממש זהו רק אדם שבוער ליבו לה' ואוהב אותו באמת, ומשמעות הדבר הוא, 
שמתוך האהבה הבוערת בליבו אז הזהירות שלא לחטא מתחילה עוד הרבה מקודם, 

 ל הזמן שמא יגיע מכשול ושמא לא ישים לב.כי מתיירא כ
בלעם לא זעם ה' את זעמו  )ברכות ז.( אמרו כי בימים הללו של מעשהוהנה בגמ' 

הזעם הקבוע נראה ברגלי התרנגול. והרמז בזה הוא, עוד אמרו שם שהקבוע. ו
שהזעם של הקב"ה כביכול הוא שאנחנו לא כאותו תרנגול המבחין בין יום ובין לילה, 

ו לא מקדימים להתעורר עוד אנ הלקרא הרבה לפני בא היום, ולמ מקדיםוא אך ה
 גיע דבר הניסיון לידנו.לפני שי

וזה מה שאמר בלעם 'מה אקוב לא קבה אל וגו', אני מנסה לעורר את זעמו של 
צורים אראנו', אני רואה מראש  וכל זאת מפני ש'כי ,הקב"ה אולם הוא אינו זועם

מראש, עוד לפני הזמן והמצב לחיוב הוא כבר שומר ונזהר  אותו מכין את עצמו עוד
מלהכשל, וממילא מתוך זהירות כזו הוא יכול להתעסק בענייני העולם ולהזהר לבל 
ימוטו פעמיו ולא להכשל בשקיעה בתאוות העולם הזה, ולכן 'מי מנה עפר יעקב 

שמר ומספר את רובע ישראל', ואין מקום לקללה ח"ו אלא הכל בכלל הברכה לה
 בכל עת 'כאישון בת עין' מתוך עבודה של 'קריאת שמע' ברשפי אש שלהבתיה. 

 

 בני נביאים
 

הלל הזקן אותנו זה הכינוי שכינה  -בני נביאים 
כפי שהובא בשבוע שעבר במדור זה מתוך 

על  -בפסחים. וביארנו, 'בן נביא' הגמ' דברי 
משקל 'בן תורה' ו'בן מצוות', כלו' שייכות 
פנימית ומהותית לענין התורה והמצוות, כמו"כ 
'בן נביא' אדם השייך באופן טבעי לנבואה. ואנו 
מוגדרים כאותם אנשים שמוגדרים 'בני 
נביאים', משמע שיש לנו שייכות אמתית 

 וברורה לנבואה.
דרה לאדם בזה העולם, הוא הנבואה הינה הג

עודנו בגוף גשמי ובכל זאת הוא הצליח 
לטשטש את ההבדל בין שמיא וארעא, בין 
רוחניות וגשמיות, הוא מגיע לשלמות המצב 
של חיי עולם הבא בעולם הזה, וכל מעשיו 
בעולם הזה הינם מעשים נקיים ומושלמים 
כבעולם הבא ומכיון שהגיע למדרגה זו הרי דבר 

הגיע אליו בגופו, לדבר אליו דברים ה' יכול ל
אשר שייכים אליו באופן אישי ואם זוכה, מקבל 

ולעתיד  רים השייכים לכלל העולםובידאף  הוא
 לבא אליהם.

אנו שיש לנו ניצוץ הנבואה, כהגדרת 'בני 
, יומקבלים דיבורים כאלו בגלאיננו  -נביאים' 

ואיננו מצליחים עדיין לטשטש ולהסיר את 
זה לחיי העולם ההמחיצה הברורה בין חיי 

עולם הבא, אולם שייכות אמתית ובלתי ה
ניתנת לניתוק יש לנו עם עבודה זו, אנו שייכים 

תי עם קדושת להרגשת קרבת ה' ולחיבור אמ
ממעל, זה איננו דבר שחוץ  הנשמתנו חלק אלק

מאיתנו זה איננו דבר שאחנו צריכים לבקש 
קבוע בליבנו ואנו רק לקבל, זה דבר טבעי ו

צריכים לעוררו ולפתחו, וכל מה שנעשה 
לטובת הענין 'בני הנביאים' שבנו יתפתח ויוסיף 
חוזק ואומץ להצלחת העבודה ולהגיע לדרגת 

 אלקים לי טוב'.'ואני קרבת 

 

נו מעורר כח יפשוט בגוף רואים כאשר האיש מעורר בקרבו כח, אז בכח הזה יכול לעבוד בידיו וברגליו, וכן לדבר בכח וכו', וכשא
, והיא הפועלת בקרבו כל מעשיו בהתרפות. יסוד כל העבודה לא המסי"נ שבק"ש בלבד, רק גם האש אשר מעורר בקרבו למסור נפשו

 )דרך המלך בלק(                                                                                                                  מידית באיש הישראלי להצילו מיצר הרע.יראה ת

 



 

 

אמנם, השבוע הגיע אל  ה'ביטחון העצמי' זה מספר שבועות. ו עסוקים בעניןאנ 
, שינוי הרגליםהדרך לבענין  מדור זהנכתב בשולחננו המכתב הבא, המתייחס ל

 אמרנו לעשות פסק זמן זמני קצר ולהביא את המכתב כלשונו:
* 

 שינוי'אל מע"כ כותב סדרת הפרקים 'לקראת 
 שלום וברכה.

דרה הנפלאה ועל צורת הכתיבה באופן ברור ראשית אודה לכם מאוד על הס
ן שהדברים היו לי לתועלת רבה ועל ידם הצלחתי ב"ה לפעול שינוי יובטו"ט. אצי

בעצמי, ובטוחני ללא ספק כי רבים כמוני נהנו מהם עצה ותושיה, ועל כך יישר כח 
 לכם ותשואות חן!

קרא בהקשר למש"כ על דרך ושיטת האדמו"ר מפיאסעצנא הי"ד כיהודה ועוד ל
זיע"א, שאחד התנאים החשובים הנדרשים בכדי לעשות שינוי היא החלטה 

)ראש  'דרך המלך'בתקיפות ובחזקה במחשבה ודיבור, אציין בכאן קטע מספר 
ק"ל האיך צריכה להיות הקבלה. וז"ל: 'אך בכלל כל השנה( בו מדריך האדמו"ר זצו

והבטחה שמקבל על עצמו על העתיד, צריכה להיות באומץ ובחוזק ולא  קבלה
אל תעשה כך וכך, אז אם גם לאב אין הדבר  –ברפיון. למשל האב שמצוה את בנו 

ברור לגמרי שמעשה הבן עוולה היא וכן לא ייעשה, הבן מרגיש באזהרת האב 
צוות אביו שנאמרה ברפיון, ובכל פעם שמגיע הבן לדבר זה, אף אם מקיים את מ

ואינו עושה מ"מ תמיד יש לו חשבון וספק אם לעשות או לחדול. ואף אם בוחר 
לקיים מצות אביו, אין הדבר ברור לבטוח תמיד אם יקיים מצות אביו, כי תמיד 
מסתפק בדבר. משא"כ אם העוולה ברורה לאביו, וגוזר עליו בתוקף הביטחון, אז 

דעת ורצון הבן, לגרש ממנו שום הגזרה שנאמרה בתוקף ובקול בטוח, פועלת ב
ספק ומחשבה האם לעשות אם לאו. ואפילו אם עודנו רוצה לעשות את הדבר ג"כ 
אינו מסתפק וחושב בו כלל כי נכנע הוא תחת ציווי וגזרת אביו ונשמד ממנו כל 

 ספק.
ומי שמשתרש בקדושה ובהתנהגות בכל פרט ובכל דבר  ,כן הוא בהאיש עצמו

אף אם  ,, אז כשבא לדברבתוקף ובהחלטה גמורהה עליו שיהיה בקדושה, ומקבל
מ"מ האזהרה וההבטחה החזקה שהזהיר עצמו שלא לא נתבטל יצרו לדבר, 

לעשות נמיכיות רק עשיות קדושות גירשה ממנו כל ספק, ואין שום מחשבה 
תרש בקדושה בחוזק, שות כפיתוי יצרו, משא"כ אם לא נשוספק עולה ברעיונו לע

ל עצמו והזהיר את עצמו היתה קבלתו ברפיון, אז בכל פעם שבא ובשעה שקיבל ע
 עכלה"ק. לדבר תלוי ועומד עם לעשות או לחדול,

מה שאומרים בברכת  ,ולסיום אכתוב מה שעלה ברעיוני בס"ד לפרש עפ"י הנ"ל
ההפטרה 'האומר ועושה המדבר ומקיים' דהנה באמירה נקט לשות עשייה ובדיבור 

ק הוא, כי אמירה היא לשון רכה ודיבור הוא לשון קשה נקט לשון קיום, והחילו
כידוע. והמקבל על עצמו קבלות בדרך של 'אמירה' היינו בלשון רכה ובלא תקיפות 

יהיה בבחי' 'עושה', שיבצע את  מנם יתכן ותקופה קצרה לאחר קבלתווחוזק אזי א
בר', מי אבל לדרגת 'קיום' שהיא לאורך זמן הוא לא יגיע, אולם 'המד ,החלטותיו

אזי הוא יבא  ,שמקבל על עצמו קבלות בבחי' דיבור קשה ומוחלט ללא עוררין
לדרגת 'ומקיים' לאורך זמן ובקיום תמידי, כי קבלה אמתית צריכה להתקיים בדרך 

 של תקיפות וחוזק בבהירות ובברירות כל הצורך.
 

 בברכת הצלחה וסייעתא דשמיא מרובה בפועליכם הברוכים
 י.ג.
 חיפה

 
 

 ואנכי תולעת 

כתוב את הרהורי סעודה שלישית ל נמשיך

 . 'צו וזירוז'רבנו ב שהעלה

אזרה אומץ וחוזק בשדה תולעת קטנה 

והחליטה לבנות לה ארמון מלוכה כיאות 

למעלת כבודה. היא עמלה ועמלה, חפרה 

והתאמצה זמן רב מאוד, הרבה קשיים עמדו 

, בפניה וכבר חשבה להתחרט מכל רעיון הבניה

אולם היא לא נתנה לשום מחשבה של יאוש 

להשתלט עליה עד אשר הצליחה לסיים את 

מלאכתה. היא הביטה על מעשה ידיה וגאווה 

מילאה את ליבה על ההצלחה הגדולה שלה, היא 

סקרה מלא עיניה את הבנין הענק שלא היה 

אלא מחילה בעומק סנטימטרים בודדים, עיניה 

דה עבור התבוננו על החדרים הרבים שייח

ביציה שיתפתחו לתולעים זעירות בעוד מספר 

חדשים, הסתכלה על הריהוט החדיש שהניחה 

 בכל מקום ומקום וליבה רחב בקרבה.

רבים כל כך שהיתה מאחר שעברו חדשים 

עסוקה בעצמה ובבניינה החליטה לצאת לסיור 

בעיר הגדולה ולראות איך היא בנויה. כאשר 

פיק ברכים הגיעה אל מרכז העיר אחז אותה 

והבושה התחילה לכרסם בה בעוז. היא ראתה 

את בנייני הענק המתנשאים לגובה רב ואת 

הפאר וההדר אשר שולטים בכל פינה ונזכרה 

מה'ארמון' שלה ומעליבותה כמעט ולא פרחה 

וכמעט שלא הצליחה לרחוש על גחונה  ,נשמתה

להגיע אל מקום דירתה מרוב בושה וכלימה 

הברורה האירה לה  ועגמת נפש כאשר האמת

 בפניה.

* 

ה לנו האמת שעת סעודה שלישית הזמן שמאיר

לאמיתה, במשך השבוע אנו מדמיינים כי הנה 

הגענו למצב שאנו בונים בניינים ומתקדמים 

בעבודת ה' באופן נאה ומיוחד, אנו בטוחים כי 

הגענו כבר לאיזו מדרגה מסויימת בעבודת ה', 

רה את ועתה כאשר החשיכה בזמן הנעלה מאי

נשמתנו ואנו רואים את האמת איך כל מה 

שעשינו עד היום הוא ללעג ולקלס והכל אין בו 

מתום ואין בו שום חשיבות אמתית לגבי האור 

האמתי והזך של השכינה הקדושה איך נישא 

פנינו ואיך נאזור כח להתגבר ולהתחזק לקראת 

 שבוע חדש ונוסף.

 ויהי אור.

 (צו וזירוז כועפ"י )

 


