
להמשיך  רוצה  הוא  דרכים.  בפרשת  אדם  עומד 
למחוז  שיגיע  עד  לפניו  עוד  ארוכה  דרך  בדרכו. 
יפנה.  להיכן  בדעתו  נבוך  עומד  הוא  אולם  חפצו, 
שתי דרכים לפניו, ושתיהן מוגבלות מאוד בראייתן, 
ושילוט  הדרך  עין  את  מסתירים  גבוהים  הרים 
מתאים אין, והרי הוא נבוך עד מאוד ללא הצלחה 

להכריע לאיזה צד יפנה, על ימין או על שמאל.
הספק מחלחל בקרבו, הזמן חולף ומוצא אין. בסוף 
הוא מצא את הדרך להכריע את הספק. הוא עלה 
האופק  עבר  אל  הביט  הסמוכים,  ההרים  אחד  על 
הדרך  בברור.  ראה  והוא  כשמלה,  לפניו  הפרוש 
הימנית היא הדרך שמביאה אותו למחוז חפצו. ואז 
יותר את האופק, הוא  גם כשירד למטה ולא ראה 
כבר לא הסתפק ולא התבלבל, הוא יודע את הדרך 

הנכונה.

לבחור  מתקשה  הוא  דרכים.  בפרשת  אדם  עומד 
בין הטוב האמיתי לבין הטוב שנראה טוב, אולם מר 
ולענה אחריתו. הניסיונות קשים מאוד, והוא מלא 
הזמן  לבחור.  דרך  באיזה  בליבו  המנקרות  ספקות 
חולף, פעם הוא בוחר בדרך זו ופעם בזו, פעם הוא 
עושה רצון יוצרו ופעם את רצון יצרו, הוא קם ונופל 
לצאת  דרך  שאין  ולביצה  לשאול  ליפול  ומפחד 

הימנה.
פעם  לפעמים,  לפחות  עבורו.  טובה  עצה  יש 
בתקופה, יביא עצמו להתרוממות הנפש, יעלה את 
בתפילה  יתלהב  השפל,  העולם  מן  למעלה  עצמו 
זמן  באותו  והנשמה,  הלב  מעומק  מניגון  ויתרגש 
במרחב,  ויביט  יראה  אז  הסובב  מכל  גבוה  שהוא 
איזו דרך תביאהו אל המנוחה והנחלה ואיזו תוליכו 
לעבר פי פחת ולשאול תחתית. בשעה זו הוא יבחר 
כשזמן  גם  והלאה  ומאז  ללכת,  דרך  באיזו  בדיוק 
החיים  למלחמת  ישוב  והוא  יעבור  ההתעלות 
הבלתי פוסקת, הוא יידע על נכון מהי הדרך הנכונה, 

וטוב לו. 
)הכשרת האברכים פרק ב’(

לכן ההכנות למצוה אינן הכנות לעשיה בלבד, שתהיינה הן מכשירות בלבד ריקניות בעצמן, רק ממש עשייה הן שאיש ישראל עשה 
דבר לה‘ וחלק מחלק ישראל יוצא, ושוב מכין, ושוב אבר מחלק ישראל יוצא, עד שבא למצוה וכל החלק הזה של ישראל נתגלה

)דרך המלך תולדות תר“צ(

אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק )כה יט(
הוליד  ‘אברהם  הם  יצחק  של  תולדותיו  האם  מתוכו,  הבנה  קשה  הפסוק  ולכאורה 

יצחק’. וברש”י כבר ביאר לפי פשוטו.
וי”ל, שיסוד גדול ועצום שנינו כאן. נשמתו של האדם נכנסת לגופו עם לידתו, נשמה 
מן  עפר  שנוצר  גוף  אותו  האדם,  לגוף  נכנסת  היא  מרומים.  מגנזי  וקדושה  גבוהה 

האדמה, ונגזר עליהם לדור בשֵכנּות זה לזה במשך השנים הבאות.
‘שֵכנּות’ אמרנו, וזה לא מדוייק כלל, כי הרי שכנים כל אחד עושה בביתו מה שהוא 
חפץ, ואם זה יהיה מצבו של האדם בעולם הזה, שגופו ונשמתו דרים זה לצד זה זה 
בשכנות, הנשמה תתעסק ברוחניותה והגוף יעסוק בגשמיותו, ואף אחד לא ישפיע על 

זולתו.
אין זו כוונת הבריאה ואין זו מטרת היצירה, כי אין בריאה ויצירה חדשה, כל אחד נותר 

כפי שנוצר.
לנשמה,  ולבוש  משכן  יהא  הגוף  אחת,  בכפיפה  ידורו  ששניהם  היא  היצירה  מטרת 
הקדושה,  מהנשמה  חיות  יקבל  הגוף  שגם  חדשה,  יצירה  תצא  יחד  גם  ושמשניהם 
ואז גם הנשמה עצמה מקבלת אור חזק  שאור השכינה יחדור אל עפרוריותו הקשה, 
וחדש יותר, היא איננה אותה נשמה שירדה מלמעלה, היא התעלתה בקדושתה כמה 
ונשמה שדרים  גוף  אור חדש של  ירידתה,  יותר ממה שהיא היתה בעת  וכמה מונים 

יחדיו. אור חדש שנקרא מעתה - ישראל

ימי החנוכה המתקרבים יאירו לנו את הארתם בענין.
בה.  הנאחזת  והאש  הפתילה,  השמן,  חלקים.  מכמה  מורכבת  בנר  הדולקת  האש 
חלקים  שלשה  עדין  כאן  שיש  נאמר  לא  בשמן,  הטבולה  בפתילה  דולקת  וכשהאש 
וכשנתבונן מנין בא האור, הוא מגיע  אור.  יש כאן  נאמר במילה אחת,  נפרדים, אלא 
יחדיו. לולא השמן והפתילה לא היתה האש  מחוברים  מאותן חלקים שונים, כשהם 
מתקיימת בפני עצמה, ועתה כשהם מחוברים השמן והפתילה יחד עם האש יוצרים 

יצירה חדשה - אור.
ובזה נבין היטב את מאמר חז”ל ‘רשעים בחייהם קרויים מתים’. כי הגוף לכשעצמו אם 
הינו רק לבוש לנשמה, הרי לבוש דומם היה, ודומם נשאר גם כשהאדם לבוש בו, ואם 
הגוף הוא רק לבוש ואין בו חיות רוחנית חדשה שקיבל מן הנשמה, הרי הוא כמת. הוא 

אמנם הולך ועובד לפרנסתו, אבל הוא רק כאילו חי, באמת הרי הוא מת. 

את הענין הזה, שמשני הפכים יוצא אור חדש ונשגב, למדים אנו מאברהם ויצחק. 
אברהם אבינו היתה מידתו מידת החסד, והוא הוליד את יצחק, מידת הגבורה שהיא 
הפכית לגמרי ממידת החסד. ואילו היתה גם מידת יצחק מידת החסד, הרי שאברהם 
לא ילד את יצחק, יש כאן רק הרחבת האור הקודם. אולם מכיון שיצחק מידתו היתה 
גבורה, והוא יצא מאברהם, הרי שאברהם עצמו השתבח והתעלה מכוחו של יצחק, זה 

נקרא לידה, כי יש כאן יצירה חדשה ואור קדוש חדש מכוחו.
‘אלה תולדות יצחק בן אברהם’ פירוש, מאחר ש’יצחק’ - גבורה, יצא מ’אברהם’ - חסד, 
הוליד  הרי זו לידה אמתית ויצירה חדשה, ומזה נתגדל כוחו של אברהם, כי ‘אברהם 
את יצחק’, בחי’ לידה,  יצירה חדשה, כי זוהי תכלית היצירה - כוח ההפכים שיוצרים 

אור חדש.
)דרך המלך תולדות תר”צ(

מהנשמה והגוף יחדיו נוצר אור חדש ומיוחד - ישראל

על פרשת דרכים



עצמו שלב  את  בונה  חייו  ימי  האדם במשך 
סביבתו  פעולותיו,  הנהגותיו,  שלב.  אחרי 
ייחודי  אדם  צורת  בונים  גדילתו  ומקום 
כל  האנושות.  בכל  לו  בדומה  שאין  ומיוחד 
אדם וצורתו כל איש ותמונת ה’ישראל’ אשר 

מתגלה בו.
כל  בנפשו  הוא  קונה  עבודתו  שנות  במשך 
והוסיף  קבע  אשר  וחוקים  הרגלים  מיני 
לעצמו, מיני הנהגות אשר בהרגשים הדקים 
שבקרבו סיגל לעצמו והורגל בהם עד שנעשו 
חלק מעצמותו. פעמים אלו דברים אשר אינן 
מוזכרים בספרי הלכה ומוסר, ואף לא בספרי 
חסידות, אולם הוא נוהג בהם, הוא מרגיש כי 
פועל  באמת  הוא  וכך  יפעל,  שהוא  ראוי  כך 

ועושה כל ימיו.

להזהיר  האדם  צריך  זהירות  במשנה  ולכן, 
את עצמו, לבל יזלזל בדברים זעירים וקטנים 
אלו. כי בהעדר הזהירות הרי זה נחשב לחטא 

ממש.
וישאל השואל: היתכן לומר כן? חטא ממש? 
סעיף  או  פסוק  על  להצביע  ניתן  לא  והרי 

בשולחן ערוך שנרמז ענין זה. 
שלו  האדם  שצורת  מכיון  היא,  תשובתו 
נבנתה יחד עם הנהגות אלו, הרי שהיא בנויה 
בדמות  פוגם  והיעדרן  עמהם.  יחד  ובלולה 
הזה  שבעולם  הישראל  צורת  שלו,  האדם 
נתבזה על ידי כך, ומשום כך הרי הוא נחשב 
כחוטא ממש ביחס לדרגתו ומעלתו, מעלת 

הישראל שבו. 
‘וחטאתי  בפסוק.  נפלא  בדרך  נרמז  והענין 
ה( החטא שחטאתי  נא  )תהלים  נגדי תמיד’ 
חטא  ולא  עצמי,  נגד  ‘נגדי’,  רק  אמנם  הוא 
שנכתב בתורה בפרוש, אולם בכ”ז הוא ‘נגדי 

תמיד’, לשוב עליו בתשובה שלמה.
)צו וזירוז ה(

בפרק  תלמידנו  ואת  עצמנו  את  העמדנו  ממוקד  ומאוד  גבוה  מאוד  יעד  אל 

הקודם. 

העברנו את התחושה כיצד אנו נראים ללא יעד מוגדר ומנומק, קופצים מיעד 

יעד אליו אנו נשאף,  כי חובה עלינו להגדיר  וסיכמנו  וממטרה למטרה,  ליעד 

אליו אנו נעפיל, וציטטנו את דבריו הקדושים של בעל ‘חובת התלמידים’ כיצד 

הוא רואה את ה’יעד’ אליו צריכים אנו להגיע עם התלמידים. וקוראים קראו גם 

תמהו, היתכן להגיע באמת ליעד הגבוה הזה? האם אין בכך משום דמיון כוזב, 

או שמא הכישלון מובטח מראש מלהגיע אליו.

קבוצת המשקיעים רכשה את הציוד היקר והאיכותי המיועד לחפירות בעומק 

הים הגדול. שנים רבות הם כבר חופרים ומחפשים, מתאכזבים ומנסים שוב, 

שהצדיקו  בכמויות  טבעי  גז  או  השחור  הנוזל  את  ימצאו  כן  הם  בסוף  אולי 

את ההשקעה רבת השנים. רבים כבר התייאשו מהסיכויים, משקיעים רבים 

ונדו להם  ‘משוגעים’ ללא תקנה  הפסיקו להזרים להם כספים, הם ראו בהם 

בראשם כי חבל להם על המאמץ הכביר כשממילא בטוח הם לא ימצאו דבר.

ברמת  התגלה  החפירות  ובאחת  שנתיים,  ואף  חודשיים  עברו  חודש  עבר 

נמצא מרבץ ענק  רב מאוד  כי כאן במעבה האדמה בעומק  וודאות מוחלטת 

של מיליארדי קוב של גז טבעי, והמשקיע בחפירות יתעשר בוודאות מוחלטת 

עושר רב מאוד.

בגיוס הכספים הבא בבורסה לא היה קושי במכירת מניית החברה המחפשת. 

המניה זינקה לגובה רב למרות שעדיין ישנה עבודה רבה מאוד עד אשר יגיעו 

ועוד  החפירות,  יסתיימו  אשר  עד  יעברו  עוד  מספר  חודשים  הענק,  למרבץ 

כאן  כי  הוודאות  בצינורות אל הצרכנים, אולם  יזרום  רב מאוד עד שהגז  זמן 

והן  אופן  בשום  נואשים  שלא  במחפשים  הן  מרץ  משנה  נוסכת  אוצר,  ישנו 

במשקיעים שנהנים להשקיע במקום שבטוח יניב להם תשואה רצינית וגבוהה 

הרבה יותר מהשקעתם.

נמצא שבין חיפוש מייאש לבין חיפוש מלא חיות ורעננות תלויה רמת הוודאות 

כי אכן נמצא האוצר, כשהשאלה הנשאלת הינה ‘כיצד’ להגיע, ולא ‘האם’ ישנו 

אוצר בכלל.

כלל גדול בהצבת יעדים מלמדנו המחבר זיע”א. 

אין  לאחר שהוא מציב את רף היעד הגבוה כל כך, באה ההבהרה וההדגשה. 

כל חשש בהצבת היעד הגבוה. אין מקום בכלל לשאלה האם התלמיד מסוגל 

ישנו אוצר  כי עמוק עמוק בלבבו  הוודאות  כי רמת  לו,  ליעד שהצבנו  להגיע 

בטוחה  היא  במשימה  להצליח  בשביל  צריך  שהוא  המשאבים  כל  של  בלום 

במאת האחוזים. 

האוצר הטמון שם, איננו ברמת השאלה ‘האם ישנו אוצר’ בליבו של החניך, ואז 

צריך להתחיל לבדוק האם הוא מתאים או לא מתאים ליעד שהצבנו. השאלה 

ואנו כמאמנים של  נביא אותו לכך. אנו כמחנכים של הנערים,  ‘איך’  היא רק 

למימוש  הדרך  על  הניצבים  המחסומים  את  להסיר  לעמול  נצטרך  עצמנו, 

הפוטנציאל האדיר שמקנן בקרבנו, ממתין ליום בו נצליח לפרוץ את השכבה 

ואז, האוצר, הוא אור הנשמה,  העבה של החומר המסתיר את האור העצום, 

יאיר את כל הווייתנו, ונזכה להעפיל אל על, אל חיק אבינו שבשמים.

ם’
מי

כר
 ה

ול
שע

מ
‘ב

ר 
דו

מ
 ב

ני’
ור

ת
ר 

ש
מב

‘ה
 ב

רך
עו

 ה
”י

 ע
תב

נכ
ה 

 ז
מר

א
מ

העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה ולהערות והארות

מצא את המטמון
חטאתי נגדי פרק ח’

להדפסת 500 גליונות 
התקבלה תרומת 

הר“ר אליעזר הרשקוביץ הי“ו
לזכות בנו היניק יצחק אייזיק ני“ו

לרגל שמחת החלאקה 
יזכו הוריו לרוות ממנו רוב נחת דקדושה


