
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "אגיליון נ
 פרשת עקב

 תשע"ו

 
 כי אם שמור תשמרון את המצוה הזאת לעשותה וגו' ללכת בכל דרכיו

בכל  –כל המצוה הזאת, ובסיומו  –וצריך ביאור שינוי הלשון של התחלת הפסוק בלשון יחיד 
 שמור תשמרון' צריך ביאור.' וגם כפל הלשון לשון רבים. –דרכיו 

 המתחילהוי"ל שיסוד עצום שנינו כאן ודבר בעיתו מה טוב שבת מברכין אלול, עבודת התשובה 
יחד עם  ,ביתר שאת כהכנה דרבה לקראת הימים הקדושים והנוראים הבאים לקראתנו לשלום

כלי הקודש של הישיבות הקדושות די בכל אתר ואתר החל יהתחלת זמן אלול בה -ן גורם 'זמ'ה
 ל עידן ועידן.בימים אלו בכ

ויודע כי עליו להשיג דברים נשגבים וחשובים מאותו זמן, הן  ,ן חדשטבע המתלהב לקראת זמ
בעבודת העסק בתורה שהיא כל האדם, והן בעבודת המידות לתקנן ולעדנן, הרי הוא מתחיל 

מתברר לו כי נה לתקן את הכל בבת אחת, וברור הדבר כי בזמן קצר מאוד ובאש להבת קודש בכו
 ידו ושב לאחוריו.הדבר לא עולה ב

מאידך, היודע מראש כי אין לו את הסיכויים לתקן הכל בבת אחת הרי שמראש ייאש את עצמו 
חשק והתלהבות לא יהיו מנת חלקו בעבודה זו  ,ו תהא בעצלתייםמלהתחיל בעבודה וכל עבודת

 וממילא אין כל סיכוי להתקדמות באף תחום מתיקון נפשו.
ימת שאם יקח אותה לעבודתו יש לו דרך באדם ישנה תכונה מסו – מלמדנו רבינו –יודע נדע 

 וסיכוי גדול מאוד להצלחה.
. רואים אנו בעליל כי שני סוגי תלמידים יושבים לחץ לקראת סיום דבר עד תומויהאדם אוהב לה

בבית המדרש, שניהם עוסקים בלימוד התורה וסוגיות הש"ס. האחד לומד בניחותא וברוגע, הוא 
שלומד וממשיך הלאה. לידו ישוב תלמיד נוסף, הוא נראה לחוץ מאוד, הוא מתרגש מבין מה 

ערך בעוד מספר ימים. הוא לא נח ולא שוקט, לא ישן ולא אוכל ילקראת מבחן מסכם שעומד לה
כל צרכו, וכל כולו מרוכז בכל חושיו בהבנת הסוגיא על בוריה. אין לדמות את הריכוז של הראשון 

 השני צריך לגמור את החומר עד זמן מסוים. לריכוז של השני, כי
, להעמיד בפנינו הספקים ושעות אתגרי סיוםאם ניקח את היסוד הזה כי עלנו להעמיד בפנינו 

ו, נה קלה שהטלנו על עצמממשי בכל זמן קצר לסייםם התלויים בלב, מידות ודבריבלימוד, ואף 
דש משימה קשה יותר עם ולהתחיל מח ,מנוינוכל להתענג בכל פעם מחדש על הסיום שסי

 וכך נכבוש הצלחות מתוך הנאה ושמחה. ,צלחחדש של סיום מותענוג 
ך המלאכה לגמור ואי אתה בן תנא במסכת אבות )פרק ב'( 'לא עליבדרך זו יש לפרש בדברי ה

אולם יש  מן העבודה. –נה מפטר מפשטות הכוונה אי אתה בן חורין להיחורין להפטר ממנה', ב
'לא עליך המלאכה לגמור', אל תחשוב  :עולה על ה'לגמור', וכך הוא הביאור לפרש כי 'ממנה'

תורה  ם חלקיילסישאתה יכול לגמור את המלאכה בזמן מועט, ולכן אתה צריך לקבל עליך 
ושוב  ובלגמור ולחזור וגמור שנה' היינו מלחזור ומועבודה אולם 'ואי אתה בן חורין להפטר מ

חלקי עבודה נוספים, בדרך זה תגיע להצלחות נשגבות. כי העבודה תהיה בעמל, היא תהיה 
 במיקוד מטרה לסיים את העבודה כפי שהעמיד לפני עיניו, וזה סוד ההצלחה. ,בריכוז מוחלט

פלאה זו ניתן אף לרמז בדברי רש"י בפרשת בראשית 'ויכל אלקים ביום השביעי וגו' מה בדרך מו
כ לם חסר מנוחה'. ותמוה קצת, וכי מי מחליט מה צריך העולם, הלא הוא ית' בעצמו, וא"היה העו

 מה הכונה שהעולם היה חסר מנוחה, הוא הרי יכל לברא את העולם ללא צורך במנוחה.
למדנו, הנה העולם נבנה "ת מם שנלמד כבר בששת ימי בראשית, השיוצאולם מונח כאן יסוד ע

להגיע לכאלו יתן ע תדעו כיצד כביכול נועמוקה שאין לה שיעור ותכלית, הידו   נפלאהבדרך 
תהיו חסרים מנוחה, היינו עמל כזה שמרכז את כל  צלחות, רק אם תעמלו באופן שאחרי סיומהה

ושוב מסתער על  ,וכשסיים את העמל הזה צריך מנוחה, הוא נח כדי צרכו ,כוחות הגוף והנפש
 האתגר החדש.

דה אבל , מצוה אחת ויחי'המצוה הזאתאת כל כי אם שמור תשמרון זהו הרמז בפסוק בפרשתנו. '
למות, לשמרה בשקה לחלקים ולעשות פעולות להיינו לחכפל הלשון, ב 'שמור תשמרון'אותה 

יעדים קצרים ולסיים אותם בעמל ויגיעה אז תגיע לדרגת 'ללכת  חוראם כך תעמלו בכל מצוה לב
 , כל המצוות והמידות הטובות ייקנו אצלכם בקנין נפש ובהצלחה מרובה.בכל דרכיו'

 

 

 
 (2) נביא?!–גוי 

בשבוע שעבר הבאנו תשובה ראשונה לדיון הכיצד 
יתכן שגוי שאין לו נשמה קדושה יקבל נבואה, והרי 

מתוך נשמתו של  ההנבואה היא אור ה' שמאיר
וכתבנו  די, כפי שביססנו בשבועות הקודמים.היהו

זה כביכול דבר תלוי ב'ויקר', תשובה אחת, שה
כמו  ישנם דברים חריגים. 'קורה' לפעמים.

י הארץ יוצא תלמיד שלפעמים ממשפחה של עמ
 חכם וכדו'.

 .לדבר אולם ישנה תשובה נוספת
וראשית נקדים דבר בסיסי וברור בכדי להבין את 

נבואה קדושה הינה אור ה' הרעיון על בוריו. 
והשראת שכינתו בגלוי. השראת שכינה זו לא שייך 
בשום אופן שתקרה באדם שראשו ומוחו וכל 

ם. לא תהלוכותיו מזוהמות בזוהמת הרע שבעול
שייך בשום אופן שהמח החושב כל היום הבלים 
וטינופת רח"ל יקבל באותו מח דברי קדושה 
מזוככים מפי הבורא בעצמו כביכול, וממילא גוי 
שמעצם טבעו והולדתו ללא נשמה קדושה הינו 
בהמי וגשמי בצורה העבה ביותר, בבחי' 'בשר 

 שאור ה' יתגלה עליו. חמורים בשרם' לא שייך
ודי קדוש בעצמותו, אם רק לא יכניס את מאידך, יה

ראשו לטינופת העולם הזה יוכל להרגיש את האור 
הבוקע מקרבו באופן טבעי, כי הוא נולד כך, הוא 

 מוכשר לכך וראוי לכך.
פעמים שהבורא צריך להתגלות לגוי ולהעביר לו 

כפי שכבר כתבו חז"ל  ,מסר עבורו או עבור העולם
ן הגויים בכדי שמידי פעם הקב"ה מגלה נביא מ

שלא יאמרו הגויים אילו היה לנו נביא היינו 
מתנהגים בדרך אחרת טובה יותר. אולם אז ניכר 

חרצת, ההתגלות לנביא החילוק בצורה מאוד נ
ן בכל שעה ביממה, הן ביום וה היהודי מתבצעת

רק בחלום  י מתרחשתבלילה, ואילו הנבואה לגו
בלילה שמחשבותיו של  הלילה, והחילוק ברור.

האדם אינן פועלות כבמשך היום, הוא ישן ומוחו 
רגוע, אז ניתן לדחוק גם מחשבה קדושה ואור 
שכינה שמתגלה אליו בדרך מקרה, כי הוא הרי איננו 
נביא בעצם, אולם היהודי שמעצם טבעו הוא נביא 
ומוחו מתנהג בקדושה כל היום, עליו ראויה שכינה 

 להתגלות בכל עת ובכל שעה.
 
 
כי יסוד החסידות הוא שלא נעשה התורה והמצוות בגוף בלבד ולא נתפלל בפה אף במחשבה בלבד, רק גם בנפש באהבה והתלהבות, לכן כל זמן  

בעבודה, ורק  רוצה, אי אפשר לה להתגלות ית ושוב נטמנת, פעם רוצה ופעם לאשנפשו של אדם נראית ואח"כ מטמינה את עצמה ושוב נרא
זה אצלו כשעה בלא חיים ח"ו, רק אז יכול לגלותה ולהעלותה אף להיות רי דה והנפש חבושה לה עד שלשבת שעה בבטלה הכשקבוע האיש בעבו

 )דרך המלך עקב(                                                                                                                                                                                      .חסיד



 

 

 

 פרק מ"ז
 תורה עם דרך ארץ

 
תפס נ ון עצמי חיובי' עד עתה, המושג'ביטח בעקבות המאמרים שיוחדו לנושא

ובד  -רו. כלומר, שאנחנו מבקשים להקנות לעצמנו בעינינו באור של בין אדם לחב
את הדרך בה נפסע להתמודד מול החברה התובענית  - בבד גם לתלמידנו

והתחרותית, שנדע לעמוד על שלנו בדרך כבוד והערכה עצמית נכונה, ולעמוד מול 
ת כך ונו וכבודנו, כשהם מעיזים לעשיחברים ושכנים שמבקשים לרמוס את זכויות

 לא בטוחים בעצמנו ומפחדים להתבטא בענין.רק מחמת שאנו 
אולם באותה מידה של חשיבות, השאיפה ל'ביטחון עצמי חיובי' נכונה גם 
ברוחניות. יהודי שמבקש לעמוד איתן מול המבקשים רעתו ומנסים בכל הדרכים 
להזיק לו ולהסיר את הקשר בינו לבין קונו, חייב שתהיה לו מידה גדושה של 

י' במה שהוא מאמין, וביטחון גמור במסורת אבותיו ורבותיו 'ביטחון עצמי חיוב
שהתורה שקיבל מהם היא המסורה למשה רבינו ע"ה מהר סיני וזאת התורה לא 

 דמה'.וחלפת גם היום בשנות ה'פיתוח והקיתהא מ
* 

נושא מרכזי ביותר בחיי האדם בעולם הוא ענין הפרנסה. ניתן לקבוע בברור כי 
מרבית בני האדם דעתם נתונה במחשבה מרכזית הסובבת והולכת איתם במשך 
היממה, מהיכן תהא פרנסתם. דאגה שאינה מרפה מהם כל ימי חייהם. כבר מאז 

ל יושבי תבל, כי שנולד מלמדת אותו הסביבה וה'עולם הזה' המשפיע מהאויר על כ
ה'ביטחון הכלכלי' הוא הדבר החשוב ביותר בחיים. צריך מקצוע מכובד ביד בכדי 
להצליח בחיים. חייבים לדאוג למקום עבודה מבוסס ומכובד בכדי לחיות חיי 
רווחה ורוגע. וחייבים גם להפריש ל'פנסיה' ולשנים הבאות שהרי מי יודע מה ילד 

חר השקל והדולר יום יום שעה שעה ובהם יהגו יום. וכך אצים רצים בני האדם א
 יומם ולילה.

ום את כל באופן בולט וחריג הם בני התורה המסולאים בפז. המה השליכו אחר גי
החשבונות הרבים. הם אמנם צריכים לחיות ולהתפרנס ברוחב לב, גם הם צריכים 

תים סביב לשולחנם בלעה"ר, ההוצאות רק ילתת לחם לפי הטף אשר כשתילי ז
גדלות והולכות עם השנים, ובודאי וכ"ש לקראת נישואי צאצאיהם, ומ"מ יושבים 

הלה של תורה, אין להם דאגה מכך שאינם נושאים תעודה אקדמאית, והם והם בא
 ממש לא לחוצים מכך שאין להם תכניות חיסכון מסודרות לימים שיבואו.

ות נוספות לגה מצומצמת ומדודה, מוסיפים מכאן ומשם פרוטמסתפקים הם במ
ודי להם בכך. הם נתונים בפני מתקפות לא פשוטות. 'טוב תורה עם דרך ארץ' 

הבוררת מתוך הים הגדול של תורתנו  -מצטטים הטוענים בידענות מעושה 
 -הקדושה את מה שנוח עבורם לפי 'השקפתם' בביאורים 'מלומדים' מלאי בורות 

ממשיכים  -ני ובמחסור' 'היכן היא האחריות על הילדים הצעירים הגדלים בעו
ולא שמים לב כי העוני והמחסור הגשמי אינו מעיב על העושר הנפשי  להטיח בנו,

המאפיל אף על ההנאה והסיפוק ה'גשמי' של ילדי אותם 'נאורים'  הגופניוהפיזי 
 הטוענים נגדנו בצדקנות למדנית, מבלי להתייחס עדיין לרובד הרוחני.

קרב צעירי הצאן, זהו המושג אותו צריך לפתח ולהשריש ב -'עזות דקדושה' 
ק, לצעוד במסלול האמונה התמימה דם את הדרך והמשעול הנכון והמדויללמ

בהשי"ת הזן ומפרנס את כל אחד ואחד לפי הצטרכויותיו, ואם בבא העת יבין 
בדעתו כי יתכן וצריך לבקש מקורות נוספים לפרנסתו בודאי בעצת רבו ומנהיגו 

יסיר ממנו  ותשנות אברכותו הראשוניעשה את הנצרך עבורו, אבל בימי בחרותו וב
 כל עול וישקיע כל מגמתו בתורה ויראה ובעבודת המידות כי זה כל האדם.

 
 - - -חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לה'

 

 

 
 

 משהו חריף
כתבנו על הערכת כל פעולה שהיא לשם שמים 

ם א יננה כתובה בתורה ובדברי חז"ל, כיגם אם א
היא  קדושה ותה לשם שמים אזי האדם פועל א

 חשב כקרבן לה'.יהפעולה והיא ראויה לה
הדוגמא המעשית אותה רושם רבנו מתהלוכות 
נפשו הקדושה, מחשבה אשר יש בה בכדי 
ללמדנו חקירת האמת וברורה עד דק מהי, 

יתה יהשפנימית של כל מעשה ברור הנקודה הו
 נר לרגלו.

בשעת הכנסת ספר תורה להיכלו, במהלך 
הוא ביצע הריקודים מלאי התלהבות קודש 

גלגול ראש בשפה המדוברת. כפי  - 'התהפכות'
הנראה מתוך הנכתב בפנימיות לבבו ונפשו 
הקדושה, פעולה זו לא נעשתה בהתפרצות של 
יציאה מן הכלים וביצוע פעולה בלתי מחושבת, 
אלא הוא הכין את עצמו לכך, והוא מנתח את 

את ההכנה  ,הפעולה עצמה את בחירתעצמו, 
ת שהיו נלווים לכל ואת ההרגשו, לפעולה

 המהלך הן לפניו והן לאחריו.
ואנו ננסה להתמקד בכל אחד מן השלבים כי יש 

רחות חיים, מעשה לשם ובהם בכדי ללמדנו א
 שמים מה טומן בחובו.

לקראת המעמד הנשגב שתקיים ב'חינוך ספר 
כי לכבוד  -כותב רבינו  -התורה', היתה ההרגשה 

ותו אולי פעם בחיים שקורה מעמד נשגב שכזה, 
לא, צריך לעשות משהו ייחודי, משהו חריג 

 - 'עשייה גדולה וחריפה'שייחרת בלב ובנפש, 
מגדיר זאת רבינו, משהו שמעבר לריקודים 
ולשמחה הגדולה שיש בהרבה עתות שמחה 

על דעתו שלכבוד ספר התורה  תהוקדושה, ועל
ולכבוד הבורא ית"ש יבצע את הפעולה המשונה 

'התהפכות' בכל קצת והבלתי שגרתית, פעולת 
גופו, עם בגדי השיראין, בגדי המלכות אשר 

 -עולה כזו תחרת בליבי עמוק כל כך עליו, פ
שתעלה אותי למדרגות פעולה  -הרהר רבה"ק 

גבוהות בהרבה ממה שאני עתה, היא תרים 
אותי לגילוי נפשי ורוחי באופן שלא הכרתי, וזה 

 שווה לי עד מאוד.
אגב, חשוב לציין, כי פעולה זאת אמנם עלתה ]

ל רבינו ללא שידע אם מקור קדוש לה, בליבו ש
אולם הוא עצמו כותב כי לאחר מכן הוא מצא 
בפרוש 'עץ יוסף' על המדרש במדבר רבה ד' 
שכותב שדוד המלך ע"ה בריקודיו הקדושים 

הוא פעולה קדושה ע גם לפני ארון ברית ה' ביצ
 של התהפכות.[

ל כך ועל מלחמה בנפשו. עוכאן התחילה ה
  מהלך הנפשי בס"ד בשבוע הבא.ההרגשות ב

 
  .(כז)צו וזירוז 

 הגליון יו"ל ע"י

5021227250הר"ר דוד משה הרשקוביץ  

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


