
עומדים  שאנו  התפילה  בשעת  הציור  אודות  הדיון 
בעיצומו.  עדיין  אליו  ומתפללים  כבודו  כסא  לפני 
הלכה  מעשית  תשובה  לתת  צריכים  אנו  וכאן 
בדרך  המחשבה’  ב’דרך  הולכים  אנו  כיצד  למעשה 
בימים  בתפילתנו  מכוונים  אנו  מה  וברורה,  נכונה 

הקרובים.
אין במדור מקום דיו להכנס למקורות עמוקים, אולם 
הדברים,  את  להטעים  אנו  חייבים  המזלג  קצה  על 

והמשכיל יעיין יותר במקורות הדברים.
הרמב”ם )פ”ג מתשובה ה”ז(: ‘חמשה הן הנקראים 
שהוא  אלא  אחד  ריבון  שם  שיש  והאומר   ... מינים 
אין  וברורים,  מפורשים  דברים  תמונה’.  ובעל  גוף 
שום אפשרות הלכתית לצייר את הבורא ית’ כביכול 
בדמות וצורה. והראב”ד ב’השגות’ שם, כתב דברים 
‘א”א,  וז”ל:  אלו  רמב”ם  דברי  על  ונחרצים  חריפים 
וכו’ הלכו  ולמה קרא לזה מין, וכמה גדולים וטובים 
‘גדולים  במקראות’.  שראו  ממה  המחשבה  בזאת 
הרי  הראב”ד.  מעיד  בזאת המחשבה’  הלכו  וטובים 
ולצייר  להתפלל  מניעה  שום  שאין  ברורים  דברים 
לפני עיניו את הבורא ית”ש ושהוא עומד ושופך את 

ליבו לפניו. 
ציור  שמציירים  לאנשים  שקרא  הראב”ד  דברי 
עד  לכאורה  מתמיהים  וטובים’,  ‘גדולים  ותמונה 
מאוד, ועיי”ש בכסף משנה שמבקש לשנות הנוסחא 
העיקרים  בספר  המובא  לנוסח  הראב”ד  בהגהות 

עיי”ש.
ז’(  )אות  טובה’  מחשבה  ב’בני  זיע”א  הי”ד  רבינו 

עושה כדרכו בקודש סדר ובהירות נפלאה בענין. 
‘לא שאמר הראב”ד ז”ל שיטעה האיש לאמור שיש 
כנ”ל  אבל  מלהזכיר.  הס  תמונה  שום  למעלה  ח”ו 
שום  בעל  אינו  יתברך  שהשם  האיש  ידע  באמת 
תמונה ח”ו, רק הוא הקרוץ מחומר איש מגושם בעל 
תמונה מצייר לו זאת כדי שתוכל מחשבתו להיאחז 
ותתחזק  ד’  לו  יעזור  וכאשר  ולהתרחב.  ולהתגדל 
ונקיה  חזקה  מחשבה  בה’  לחשוב  ותוכל  מחשבתו 
ודמיון ניצוץ נבואה יתגלה לו, אז התמונה הציור גופני 

הזה ממילא יתבטלו’.
לסמוך  מיוחד  ‘היתר’  אנחנו  זמני’, מקבלים  ב’אופן 
להגיע  היא,  ה’שאיפה’  אבל  הראב”ד,  דברי  על 
לימודי  וללא  התרים  ללא  הרמב”ם  דברי  לפשטות 

זכות למיניהם.

ובכל יום ובפרט בשעת קריאת שמע של שחרית צריך האיש הישראלי לכוון, ‘אני בא עתה לקבל עלי עול מלכות שמים,
רבונו של עולם מכניע ומבטל אני את כל עצמי גופי ונשמתי אליך‘, ואז יאמר שמע ישראל וכו‘ ה‘ אחד ואין רשות אחר זולתו, כי ביטל 

)דרך המלך ליל ב‘ פסח תר“צ(עצמו לה‘ ואינו אחר ח“ו.

ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים 
ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם )יב לט(

להם’,  עשו  לא  צידה  ‘וגם  להוסיף  חשוב  היה  מה  לשם  לכאורה  שדייק  וברש”י, 
מבאר, מגיד שבחן של ישראל שלא אמרו האיך נצא למדבר בלא צידה אלא האמינו 
נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי  זכרתי לך חסד  והלכו, הוא שמפורש בקבלה 

במדבר בארץ לא זרועה. מה שכר מפורש אחריו, קודש ישראל לה’ וגו’. 
ונראה שהארה עצומה במעלת קדושת וכוחן של ישראל שנינו כאן, ובפרט בגודל 
שאנו  הטעם  זה,  מפסוק  העולה  כי  ית”ש.  בבורא  ודבקותם  אמונתם  השפעת 
מקיימים בכל שנה מצות מצה, הוא מפני שלא החמיץ בצקם של אבותינו בצאתם 
ממצרים, ולמה לא החמיץ, מפני שהאמינו בה’ ולא הכינו להם צידה לדרך, ואילו 
היה  הבצק  שאז  הרי  לדרך,  צידה  לעצמם  מכינים  והיו  האמונה  בתוקף  היו  לא 
דורות,  לדורי  אכילת מצה  זו של  נשגבה  מצוה  ‘מחמיצים’  היינו  ואנו  כן מחמיץ, 
היא  בחיפזון,  מצרים  יוצאי  הקדושים  אבותינו  של  התמימה  שהאמונה  נמצא, 
היא שחידשה את מצות המצה בעולם. הרגש נפלא ועצום שרק הוא לבדו נוסך 
בלב המרגיש שמחה עצומה והכרה בכוח האיש הישראלי ועוצמת הכוחות אשר 

טמונים בו.
אולם כשנמשיך ונתבונן, יש בה בידיעה זו כדי הרגש נפלא נוסף, דאיתא בירושלמי 
)ראש השנה ו:( ‘ושמרו את משמרתי אני ה’, אני הוא ששימרתי מצותיה של תורה 
תחילה’, שהקב”ה מקיים את התורה, ואם כן, עד כדי כך שגבה מצוה זו, שהקב”ה 
כביכול מקיים מצוה שנתחדשה ע”י אמונת ישראל, ואין לך מתנה גדולה ונאה מזו 
שהאדון מקבל לנח”ר את מנחת עבדו שמעניק לו מתוך האהבה והאמונה שרוחש 

לו.
בדרך זו נלך ונבין דקדוק נפלא בנוסח ‘ברכת התורה’ שאנו מברכים בכל יום. שבכל 
אנו  בשחרית  התורה  ובברכת  התורה’,  ‘נותן  אומרים  אנו  התורה  שעל  הברכות 
בחילוק  ונעיין  ויובנו הדברים כשנקדים  הוא.  דבר  ‘המלמד תורה’, הלא  מסיימים 
המהותי בין ‘נותן’ ל’מלמד’. הנותן מתנה לחברו הרי הוא מוציא את החפץ מרשותו, 
‘המלמד’ לעומתו, הגם שהוא מוציא את הידיעות  ואיננו מקבל מכך כל תמורה, 
שיש לו במוחו ודעתו ומעבירה לתלמידיו, הוא עצמו גם למד ממה שהוא מלמד 

לאחרים, וכאמרם ז”ל ‘ומתלמידי יותר מכולן’ )תענית ז.(.
ולפי”ז נעמוד על הדיוק בברכת התורה שזכרנו. הקב”ה נותן תורה לישראל, זוהי 
ההנהגה הרגילה, השי”ת הוא נותן התורה, ואנו ישראל עמו מקיימים אותה באהבה. 
אבל ישנם זמנים נעלים יותר, היהודי עומד ומתחנן לפני בוראו מתוך אמונה תמימה 
בה’ שאין טוב אלא תורה, ‘והערב נא ה’ אלקנו את דברי תורתך בפינו’ שירגיש את 
הרי  ונפשו,  גופו  בכל  אחריה  להתלהט  רוצה  והוא  התורה,  טוב  וערבות  מתיקות 
שאז מרוב התשוקה הוא יכול להוסיף גדרים וסייגים, דקדוקי מצוות שמתחדשים 
לו מעתה, והשי”ת כביכול לוקח זאת לפניו לריח ניחוח, וכביכול הוא עצמו מקיים 
כן הרי  יתברך, אם  את המצוה שחידש היהודי מחמת ההתעוררות לאהבה אותו 
הוא עתה כביכול בדרגת ‘מלמד’, שאף הוא כביכול קיבל מכך טובה, ולכן לאחר 
התפילה על ערבות התורה מסיימים ‘המלמד תורה לעמו ישראל’ ולא ‘נותן התורה’ 

כבברכה הסמוכה לה.
הוי, ‘וגם צידה לא עשו להם’ - אמונת ישראל התמימה - ‘מגיד שבחן של ישראל’

הראב”ד נחלץ לעזרתנו

אמונת ישראל בה’ חידשה את מצות מצה בעולם



אולם  ובשטחם,  בגובהם  שווים  הרים  שני  הדרך,  באמצע  נישאים  הרים  שני 
שונים הם זה מזה בתכלית השוני. בעוד האחד הינו הר מוריק ומלבלב, עצי נוי 
ופרי נטועים לכל ארכו ומשעולי הכרמים ניצבים בחיילים העולים במעלה ההר, 
הר חי ומוסיף חיות לכל הסביבה, ההר שמולו היה בדיוק ההפך. ‘זיבורית’ אמיתי, 
הר סלעי ומלא אבנים מונע את הנטיעה והזריעה על גביו, כך נמנעה התפתחותו 

וכך קיבל את השם הלא מחמיא ‘ההר החלש’ בפי העוברים והשבים.
כך נמשך הדבר שנים רבות, רבות מאוד. עד שהחלו החפירות.

יזמים חרוצים הגיעו למסקנא עפ”י כל מיני עדויות ומסמכים ישנים כי ישנה 
ענק.  יהלומים  מרבץ  ישרים  שנת  לו  ישן  זה  שבהר  מאוד  גבוהה  הסתברות 
ורב  גדול  עושר  תניב  בוודאי  התפוקה  כי  רבה  ויגיעה  עמל  בו  להשקיע  שווה 

למשקיעים. ממחשבה למעשה החלו החפירות. 
במאמץ לא פשוט כלל, בעבודה קשה עקשנית ומתמדת, כשלפעמים התוצאות 
אכזבו את הציפיות, לא פעם חשבו להרים ידים ולהתייאש מן החלום הוורוד, 
החפירה  במלאכת  המשיכו  ומדוד  מחושב  סיכון  ובלקיחת  יתר  בעקשנות  אך 

והכריה, ואכן, לאחר נסיונות חוזרים ונשנים סימנים חיוביים ראשונים הגיעו. 
בלום  אוצר  נמצא  ומבוייש,  מוזנח  הר  באותו  העין,  אל  קרוב  כאן,  ממש  אכן, 

שיעשיר עושר גדול את היזמים רוכשי הר הזיבורית הלזה.

וכוחות  במיוחד  חשובים  יצורים  אנחנו  כי  ספק  שאין  בברור  שקבענו  לאחר 
נדע  בוראנו,  רצון  לעשות  וצריכים  המבקשים  כיהודים  בליבנו  נקבעו  עצומים 
לב  שלדאבון  תלמיד  לפנינו  רואים  ואנו  אותנו  מטעה  העין  אם  גם  כי  מעתה 
נראה כי הוא בבחי’ ה’זיבורית’, כישרונותיו דלים וכוחות נפשו אינן במיטבן, נדע 
בברור כי זה אך ורק לעין בשר אשר אינו למוד להבחין באור פנימי וזך, אולם 
בכדי להפיק  יותר  ונצטרך לעמול  כוחות עלומים שיתכן  לו  יש  באמת באמת 
אותן לחוץ, אולם בעמל נכון ובהתמדה בלתי פוסקת יפיץ היהודי העלום הלזה 

מאורו כלפי חוץ.
פרק  )סוף  התלמידים’  ב’חובת  רבנו  של  הזהב  לשונו  על  יחדיו  נתענג  הבה 

ראשון(:
‘כשאנו מדברים עתה אליך אין אנו יודעים עם מי מדברים, ואף אתה לא תדע 
וגאון אשר שמך  צדיק  אם  ובתורתו.  בעבודתו  כשתתגדל  תהיה  ומה  אתה  מי 
ילך מקצה העולם ועד קצהו, או אפילו עשיר עובד ד’ מופלג בתורה ויראה בעל 
צדקה גדול טוב לשמים וטוב לבריות אשר תפארת לעם ישראל כולו תהיה, וכל 

אב ואם בך יתברכו לאמר לבניהם ישמך אלקים כזה. 
שמענו  גם  שמענו  כבר  ישראל.  גדולי  אנשים  מהרבה  שמענו  גם  שמענו  כבר 
מהרבה אנשים גדולי ישראל, שבקטנותם לא הכירו בהם שום יתרון על חבריהם, 
כלו  ישראל  עם  בראש  לנצח  ועד  והצליחו  גדלו  ית’,  לעבודתו  וכשהתמסרו 
נשארו. בצל תורתם ועבודתם כל בית ישראל יחסיון, ועד שיבא משיחנו באורם 

נסע ונלך’. 

הצאן  צעירי  את  לשאול  שנהנים  חביבה  שאלה  גדול’?  כשתהיה  תהיה  ‘מה 
היא  היא שהשאלה  והאמת  והמתוקות.  הילדותיות  על תשובותיהם  ולהתענג 
שאלה אמתית ומאוד אחראית, אולם התשובה יותר מכך, התשובה האמתית 
היום  מי שנראה  כל  לא  לי כשמש,  ברור  דבר אחד  לדעת’,  ‘אינני מסוגל  היא 
כך  יהיה  הוא  גם  וצחיח  יבש  ולא מה שנראה  כך,  ימשיך  ומלבלב אכן  מצליח 
שכבר האוצר  את  לגלות  אעמול  ‘כמה  בלבד,  אחד  בדבר  תלוי  זה   בעתיד. 

נמצא בי’. 
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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 תהיה כשתהיה גדול?
פרק י”ז

להדפסת 500 גליונות
התקבלה תרומת 

הרה“ג
שמואל חיים הרשקוביץ 

שליט“א

לרגל הולדת הנכדה תחי‘
יה“ר שיזכה לראות רוב תענוג 

ונחת מכל יוצ“ח

להדפסת 500 גליונות
התקבלה תרומת 

הר“ר
נפתלי צבי הרשקוביץ 

הי“ו

לרגל הולדת הבת תחי‘
יה“ר שיזכו לגדלו לבעל תורה 
לחופה ולמעשים טובים ברוב 

נחת דקדושה

ה’מכיר’ את מקומו - מכתב
לכבוד הרה”ג דוד משה הרשקוביץ שליט”א

לאחר ברכת יישר כח וברכת הצלחה מרובה בהמשך 
לנקודה  התייחסות  אבקש  המחשבה’,  ‘דרך  הדרך, 
ולא  זה  נפלא  במדור  שעבר  בשבוע  שנכתבה  אחת 
מקומו’  את  )לעולם(  ‘המכיר  צרכה.  כל  לי  הובהרה 
היתה הנקודה המרכזית. כל אחד צריך להכיר לעולם 
לדורות  ברור  חותם  ולהשאיר  שלו  הייחודיות  את 
מאז  עולם  גדולי  וכל  הקדושים  כהאבות  הבאים 
ותלמידי  הק’  כהבעש”ט  ההאחרונים  הדורות  ועד 
העולם  מן  יפוג  הוא  אחרת  אנו.  דורנו  עד  תלמידיו 
מה  על  להצביע  יכולים  שאין  אנשים  מליוני  כעוד 

שהותירו כאן בעולם.
ואני תמה לכאורה, וכי אין מאות ואפילו אלפי גדולי 
עולם שאין היום מי שישא את שמותיהם הקדושים 
שהותירו  ספר  או  אזכור  שום  ואין  שפתותיו,  על 
בעולם, וכי ניתן לומר שאלו באו ושבו ללא תכלית 

ח”ו? קצרה מבינתי. אשמח להבהרת הדברים.

בברכת התורה
צבי נ.
בני ברק

תגובת הכותב:
ידידי היקר והנכבד שליט”א שאל בטוב טעם ודעת 
כפי  הדברים  את  לבאר  ננסה  ואנחנו  שאלתו,  את 
הבנתנו הדלה. אנחנו התמהים יוצאים מנקודת הנחה 
מכירים  אנחנו  ואם  ה’עולם’,  הם  שאנחנו  טבעית, 
ויודעים על פלוני משמע הוא קיים ואם איננו מכירים 

ויודעים עליו מאומה משמע הוא לא קיים.
התודעה  אל שפת  הזה  הרעיון  העלאת  דומה שרק 
ברור  הרי  הנאמר.  על  מחשבתנו  את  מנערת  כבר 
במשך  שקנינו  והמושגים  שלנו  שהידיעות  כשמש 
כקצה  אל  אינן  בעולם,  כאן  שלנו  המעטות  השנים 
קצהו של גרגיר חרדל ביחס למושגי העולם המופלא 

והעתיק בן אלפי השנים שחלפו עליו.
ולכן, התשובה ברורה. האדם אכן צריך לדאוג בימי 
לגלות  כלומר,  בעולם.  חותמו  את  להשאיר  חייו 
אותה  להקנות  בה  ולהשתמש  שבו,  הייחודיות  את 
ואז  עבורו,  המיוחדת  שהיא  כל  בדרך  עולם  לבאי 
וגם  מיוחדת.  נקודה  אותה  את  וקונה  סופג  העולם 
אם אנחנו ב’בני ברק’ או ב’רחובות’ לא נשמע על כך 
לאחר עשרות ומאות שנים, אין בכך כל פגם. העיקר 

שה’עולם’ ‘הכיר’ את מקומו.
בברכה שלמה ויישר כח גדול על הפניה
דוד משה הרשקוביץ 


