
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ב -שנה ב' 
 פרשת חוקת

 תשע"ז

  

 חוקה חקקתי

זאת חוקת התורה וגו' וברש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל מה המצוה 

 הזאת ומה טעם יש בה וכו' חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה.

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

אלקכם', השי"ת מצווה אותנו להיות קדושים כי הוא ית' גם קדוש. ולכאורה מה נתינת טעם 

 יש בזה, למה מפני שהוא קדוש אף אנו צריכים להיות קדושים.

בארבעת הדרגות זו למעלה מזו, עד  והביאור בזה הוא. הבורא ית"ש מאז ברא את העולם

העולם הנמוך ביותר, הוא העולם שאנו נמצאים בו המכונה 'עולם העשיה'. מאז ועד עולם כל 

הוא מתגלה לפי תכונת וצורת אותו עולם, וגם בעולם הזה  ,דבר שנברא בכל עולם שהוא

 . הוא מתגלה לפי המציאות הגשמית והחומרית שטבועה בו מאת יוצר כל העולמים

מידת החסד מידה גבוהה ועצומה היא, אין לנו שמץ של השגה  ולשם משל לשבר את האוזן.

והבנה בה איך היא במרום, אולם אותה מידת החסד מתגלה בעולמות השונים, בדרגות 

ומעולם ועד עולם היא מגיעה עד העולם , כאלו המתאימות לעולם בו היא מתגלהרוחניות 

והחסד של הבורא שתלשל למידת הטוב לשלמות עד שת היא מגיעהאין שלנו הגשמי, ו

ה באופן זה הגיע יו, והברואים הללו אף הם מטיבים זה לזה.באופן של הטבה לנבראית"ש 

  המידה לידי הכרה ומציאות בעולם.

כאן בעולם חפץ גשמי  אור קדוש רוחני, צריך שיהיהכל היסוד הברור העולה מכל זה, ש

 לא הגיעה המידה לשלמותה. ן חפץ ברור לעיננו,עוד שאיוכל  ,שמשתלשל ממנו

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

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

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

והבחירה בידכם אם מתנהגים בקדושה, ולא כי אני צריך שאתם תהיו קדושים בפני עצמכם, 

אתם חייבים בכל מקרה להיות קדושים, 'כי קדוש אני', יש כאן אלא להיות קדושים או לא, 

כי אתם גילוי כבודי בעולם, ובכדי שהקדושה שלי כביכול תגיע לשלמות נתינת טעם, והוא, 

לכם בחירה ואפשרות להחליט  ולכן איןכאן בעולם הגשמי, צריך שאתם תהיו קדושים,  אני

 עבורי. –להיות קדושים או לאו כי אני חייב אתכם קדושים  אם

 כתיבה וחקיקה. ולשם משל המילה 'ישראל'. ניתן לכתבו והנה ישנן שתי דרכים לכתיבה.

ת את האבן בדרך תע. כלו' הפסל מס. ויש דרך של חקיקה בסלחלק דיו כתובה על גבי ניירב

זו עד שהאבן עצמה נהפכת לאותיות המצטרפות לכדי מילה. ברור הדבר שהחקיקה בסלע 

 היא כתיבה עצמית ומציאותית הרבה יותר מהדיו שע"ג הקלף, האבן עצמה נהפכה לאות.

ן את ל. 'לפי שהשטן ואומות העולם מוניועתה נבין בדרך נפלאה את דברי השי"ת לישרא

מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה', למה לכם להתאמץ ולחיות בקדושה, הנה החיים  ,ישראל

המופקרים המה נאים ונעים הרבה יותר. אומר הקב"ה, התשובה היא לכך שאם אמנם היה 

אולם הרי  וזה תלוי בבחירתכם,  'מה טעם יש בה'זה תלוי בכם וברצונכם היה ניתן לדון 

לם כאותו סלע החקוק באותיות הכתב, כלו' אני כאן בעולם אתם כאן בעו, 'חוקה חקקתי'

אתכם חלק אחד ממש, ואתם הגילוי שלי בעולם ואם אתם לא תהיו קדושים אינני נגלה 

ולכן 'גזרה גזרתי ואין לך  בעולם בקדושה וכביכול זה פוגם בשלמות של אחדותי בעולם.

שלי  –בך אבל הקדושה שלך  רשות להרהר אחריה' כי להרהר מותר לך רק בדברים התלויים

  ני חייב אותה עבורי.נהיא וה

, להבין עד היכן מציאותו של הישראל קדושה בקדושה דברים מבהילים ומרוממים יחדיו

ולחיות עפ"י קטנה בהבנת מושג קדוש זה, נגיעה לפחות ויה"ר שיהיה לנו  עצמית עם ישראל

 )פרשת פרה תרח"ץ(                                                                                              הבנה קדושה זו.

 

 הבטלה והשעמום
אנשים לא מדברים ישר. דבריהם מפותלים ומעוקלים 

רבינו ב'בני מחשבה ומהלך מחשבתם אינו ישר בדרך כלל. 
טובה' תובע מבני חבורתו להיות ישרים בכל חלקי החיים, 

ועד כדי  ,להיות ישר דרך וישר מחשבה לחיות טבעי וברור,
בשיח שיש לאדם עם חבירו ימנע כך התביעה גדולה, ש

מלחשב חשבונות מה יתן לו ומה יוסיף לו דיבור כזה או 
אחר, אם יענה בדרך זו או בנימה אחרת, כי כבר סטה מן 
המחשבה הישרה. צריך לענות בבהירות ובחדות את האמת 

ר הוא מתיירא שמא לאמיתה ללא כל חשבונות, וכאש
תשובה אמתית לגמרי תזיקנו, לא יענה כלל אלא ילמד 

 לשונו לומר איני יודע. 
ובמאמר הקודם כתבנו כי שני טעמים מעלה רבנו למציאות 
קשה זו שאנשים לא מדברים אמת אל מבקשים חשבונות 

והטעם הראשון היה שאנשים לקויים במידה הרעה רבים, 
והם נותנים משקל  פסולה', 'ענווה -של 'שפלות מרומה' 

והעצה כבד מאוד לכל דעה אחרת שהם שומעים מפי אחר. 
להתגבר על כך, הוא הדמיון שהוא נמצא לבדו בעולם והדבר 
בא להכרעתו והוא צריך להביע דעתו הברורה ואין מי 

 שיחלוק או שיסתור את דבריו.
הסיבה שאנשים מרמים הוא מכוח  -ינו טעם נוסף כותב רב

 השעמום!.הבטלה ו
הם האנשים הרמאים הגדולים ביותר, כי  ,הבה נתבונן ונראה

הבטלים והמשועממים. על פי רוב מכירים את  האנשים
האנשים האלה בפניהם ובעיניהם, כמו שניתן להכיר חולה 

עמום הבטלה והשנפש על פניו ועיניו המבולבלות רח"ל. 
וכמאמר חז"ל 'הבטלה מביאה לידי היא מחלה קשה מאוד, 

שעמום', בדיוק הלשון נכתב 'שעמום' ולא 'שיגעון', כי 
עמום אינו שיגעון אלא מין ממיני השיגעונות. והיא מחלה ש

בפני עצמה. המשוגע אינו בר דעת כלל, וה'משועמם', מדבר 
דברים בדעת, אבל דעת מסובכת ומפותלת בלא יסוד ובלא 

, מחשבותם מסובכות זו בזו והטמטום גובר בהם עד אמת
 ם מצליחים להוציא דבר ישר ונכון מפיהם. שאינ

בני אדם העמלים לפרנסתם ויגעים בעמל יומם, דיבורם 
קצר וענייני, ואין להם פנאי לחשב חשבונות עקלקלים 
ומפותלים לרמות בני אדם. זה נראה בעליל. וממילא עולה 

של אמירת אמת חייבים להרחיק מכך כי בכדי להגיע למצב 
ה, להיות עמלים בחכמה ומחשבה, מן הבטלה ומן הדומה ל

מחשבות מסודרות ולא מסובכות, סברות נכונות ואמיתיות, 
כך שדעתו תהיה דעת ישרה וברורה, דיבורו בנחת 

 אמת ונכון. -והכי חשוב ובבהירות, 
 

כמו רקב היא הבטלה, שלא את מקומה בלבד היא '
מכלה, רק גם על ימין ועל שמאל היא מתפרצת, גם 

 'מכלה ומפסידה את מקום הבריא
 

 השלמה חשובה לזה -ועיין ב'קו מחשבה' הסמוך 
 

 ודי לו ,כי גנב הוא היצה"ר ,שעות די לך בהזהרתך שתזהר שלא תבטל שלש וארבעואל תדמה לך ש  
 ארונתבלבלו כל מחשבותיך גם בש ,יוםעוד עשרה ועוד עשרה ב ויכפול ,שיבטלך עשרה רגעים

)בני מחשבה טובה ט"ז(. היום  



 

 

 

 
 פ"חפרק 

 : שק אגרוף וסודוקודרוש
מידות הן כוחות שאנו משתמשים בהם בחיי היום יום, בעניינן של מידות. אנחנו עוסקים 

 ים בצורה לא נכונה.ופעמים שאנו משתמשים עם כח מסו
ובפרק הקודם העמדנו כמה כללים ברורים לשינוי, במידה והשתמשנו במידה מסוימת שלא 

צרה על קצה וגן הכללים הללו יעזרו לנו לחולל את השינוי המיוחל. ונפרט אותם שוב בקכה
קוראים הנכבדים העוקבים ברצף אחרי הפרקים: במילה תועלת הל המזלג לשם חזרה זריזה

ים להתבוננות הספציפית ות היא, א. לפנות זמן ממוקד ומסוהתבוננות. ודרך ההתבוננ –אחת 
הזו. ב. לצייר בעיני רוחו את המצב אותו הוא רוצה להשיג. ג. לעורר געגועים אליו ית"ש 

ים אותו הוא רוצה לשנות. מיוחדת בנוסח אישי על הענין המסושיזכהו לכך, ד. לשאת תפילה 
הן באהבה והן ביראה ובשאר המידות הטורדות את התקדמותו לעבר היעד הסופי שהוא 

 הרגשה נעלית ב'קרבת אלוקים לי טוב'.
* 

זה הצליח  נצעד צעד נוסף וחשוב קדימה בהעמקת הבנת המידות שנראות בנו כרעות, האיך
באמת ליצר הרע לבלבל אותנו ולזייף בעצמנו את המידה הקדושה לשימוש בלתי הגון וראוי 

 לפניו ית"ש.
יש בנו חיוב להסביר את  –וראשית, רבנו ה'חובת התלמידים' מדגיש כאן ולא בפעם הראשונה 

בות אם הדברים, ולא בגלל שתאבי ידע והבנה מעמיקה בתורת הנפש אנו, כי בזה אין שום חשי
אין בזה תועלת מעשית, אלא זה חשיבות עבורנו כי באמת יש בה תועלת גדולה מעשית. 

כל פעולה חינוכית יש בה מהלך נפשי שאמור  –וזאת, מפני שכלל נקוט לנו בתורת החינוך 
רי ולהועיל לחניך, ורק אם יודע המחנך את אשר לפניו, את העומק של מה שעומד מאח

ת ההשלכות שתהיינה מחמת מהלך זה, או אז יפעל או יימנע הפעולה החינוכית שלו וא
 מלפעול את הפעולה הזו. 

כל אחד ואחד מאתנו הוא מחנך, זוהי כבר קביעה עתיקה של משעול כרמים זה. כל  –אנחנו 
אחד מאתנו הקוראים הוותיקים זוכר את הפתגם העובר כבריח התיכון בתוך הפרקים 'המחנך 

ל אחד הוא מחנך בראש וראשונה את עצמו, וכל הפעולות הוא אתה בעצמך', כלומר כ
החינוכיות החשובות בעיניו להעביר לתלמידיו בראש ובראשונה עליו ליישם זאת בעצמו, ואין 
אף אחד שיכול לסמוך על רבו או הוריו ובוודאי שלא על חבריו שהם יעשו עבורו את העבודה, 

אם כן הכלל של  ה בעצמך.הוא את ,ךאלא המחנך והפועל לשינוי החלק הבלתי מחונך שב
תורת החינוך הנזכר, שהמחנך חייב להבין את משמעות המהלך הינו חשוב עד למאוד 
להצלחת השינוי המיוחל, ולכן חובה עלנו לבאר לעצמנו להבין עד לעומקן של דברים את 

ואנו מרגישים זאת על בשרנו ומעשינו בכל היום כולו,  ,המציאות המתרחשת לפני עיננו
המידות הקדושות שהשתלשלו מלמעלה איכה נהפכו לנבלי חרש למצב הגרוע שאנו ש

משתמשים בהם למידות של אהבה ויראה נפולות ובלתי מתוקנות. אילו מה שכתבנו עד הנה 
נכון, שאהבה קדושה ויראה עילאה יורדת ומשתלשלת ממרום היכן קרה הלכלוך והקלקול 

 שטויות.שאצלנו זה מתפרש כאהבה להבלים ויראה מ
 עבורנו המחנכים. -ואם כן, נתחיל בביאור 

* 
כוחות מגוונים ורבים ישנם באדם. יש בו כח של חכמה, כח של גבורה, אלו כוחות נפשיים 
שאינן תלויות ברגש. ומולם יש את הכוחות של מידות האהבה ויראה ודומיהן שהן מידות 

 שתלויות ברגש של האדם. ונבחין נא בשינוי מהותי ביניהם. 
ומד לו גיבור במרכז החדר. הוא גיבור לוחם בקנה מידה עולמי. רבים וגיבורים הוא כבר הכניע ע

באגרופי הברזל שלו. כל חייו ושאיפותיו הן שיפול לידו גיבור חיל שכמותו והוא יכהו נפש 
ויכריע אותו לעיני כל הקהל. גם אם עתה הוא איננו בזירת הקרב, הוא יעמוד ויעשה את 

 גרוף אומלל שנפל לידיו, העיקר שכוחין עצמו, הוא יכה בכל כוחו בשק אבינו לב תנועות הקרב
 הוא לא מסוגל לשמור אותו בתוך עצמו. ור בתוכו יפרוץ החוצה.הגבורה שאצ

בחדר ההמתנה לרופא. זמן ההמתנה מתארך. קורה לכל אחד. כוח החכמה שבו  יושב לו החכם
שהוא חזק בו מאוד, כח הניתוח וההבנה שבתוכו דוחה אותו לנצל  מתחיל לפעפע. אותו כוח

את הזמן שנותר לעשות בו משהו עם הכח שלא נותן לו מנוח, הוא חייב לחקור או לפתור 
)בחכם ו מנוח, הסודוקו הקשה יותר כמובן משהו קשה. ה'סודוקו' שבעיתון הסמוך נותן ל

 .(. והוא ברורעת שאינו ת"ח מיירי כי תלמיד חכם בודאי שקוע בכחמת התורה בכל
בגבורה וגם בחכמה לא הגיע הגיבור המשותף לשני התיאורים שהובאו כאן הוא: בשתיהם, גם 

להתגרות בו, ולא היה הסודוקו מול עיניו שגירהו לחשוב ולפתור אותו, אלא הכוח התפרץ 
מבפנים. כוח הגבורה שבו וכוח החכמה שבו התגברו בתוך נפשו וזה אשר הביאו לתור אחר 

 שק אגרוף ואחרי סודוקו לפתירה.
בשבוע הבא  –רי. על השוני, ומה זה מלמד אותנו מידות הרגש של אהבה ויראה שונות הן לגמ

 בס"ד.  

 

 
 חכמה מטופשת

תוהה יעקב בשמעו  -איזה שטויות הוא מדבר?! 
כשהוא מתווכח ידידו משה את דברי ההבל של 

 ים.אתו בנושא מסו
משה לעומתו אף הוא משתומם לגמרי כשהוא 

והוא לא  ,שומע את טיעוניו של יעקב בעת וויכוח
כיצד ניתן לסבור כפי מחשבותיו  מתחיל להבין

 ומהלך טיעוניו של יעקב. 
עבורו, וכשהוא  לכל אדם סגנון מחשבה המיוחד

הוא לא מבין את  ,פועל לפי סגנון מחשבתו זה
 מהלך מחשבתו של השני.

שני האנשים הללו יחד לא מבינים את מהלך 
מחשבתו של השוטה, אשר עומד ומסביר את 

הוא סובר כדעתו  לרגע אחד ,המלומדת 'דעתו'
של פלוני ומסבירה בשיא הלהט והחוזק, הוא מניף 

לכל הכיוונים ומנסה להסביר את אותה  ידים
אנחנו שרק לפני כמה דקות הוא היה נגדה. סברה 

 לאמאידך הוא ו ממש לא מצליחים להבין אותו.
מנסים  ,ם את פניהםכולם מעווימבין מדוע 

שלא לבייש, או שהוא הצחוק בכדי  תלהסתיר א
 הופך למטרד וגורם להפיכת פני השומעים ממנו.

* 
כשאנו מביטים בתמיהה גוברת האיך יתכן 
שזולתנו לקוי במידה זו או אחרת, איך הוא מגיע 
למצב שפל שכזה, וכיצד הוא לא מסוגל להתגבר 

, והוא עוד חושב ניתעל הרגל פלוני או תאווה אלמו
 שהוא צודק, אנחנו תמהים.

הכיצד אתה  .השני מביט עליך ,מבט בדיוק באותו
הכיצד  לא מצליח להתגבר על רצונותיך השונים,

ים כל כך ברור אתה חושב שדעתך בנושא מסו
 וחזק בזמן שברור לו שאתה טועה לגמרי.

אנחנו טוענים בלב מורתח,  -אבל החמור ביותר 
היתכן שאותו אדם שטוען בלהט את דעתו 
הישרה, הוא פועל בדיוק הפוך ממה שהוא סובר, 

 המגונות מאפילות על דעתו.ומידותיו 
מעמיד רבנו את המראה  -אבל מה נעשה 

)שפיג"ל( בפנינו ומראה לנו כי אנחנו בדיוק כאותו 
שוטה שאנחנו לועגים לדעותיו המסובכות והבלתי 

 יציבות.
ונעמוד על אותה נו יאחרי מחשבותאם נעקוב 

הרגל שאנו לקויים בה, וברור שלכל אחד מידה ו
ישנה לפחות אחת כזו, הרי שנראה איך שאנחנו 
פועלים באותו זמן ואותה עת נגד השכל מש, אותו 
שכל שאנחנו מבינים איך הוא צריך לסבור ואיך 

 ע.הוא צריך להתבצ
למשל, מי שלקוי במידת ההתפארות, הוא בטוח 

פנינה, וכל דבר חכמה שיוצא  -שכל מילה שלו 
איננה פחות מגאונות, ואיננו שם לב שמרוב מפיו 

התפארות והתפעלות מעצמו הוא אור דברים 
שאם היה שומעם מאחרים הוא היה מתקומם 

 .ומביע עמדה נחרצת נגד הדברים הללו
 ואם כן מה אנחנו רוצים מן המשוגעים??!!

 (צו וזירוז לג)

 הגליון יו"ל ע"י 

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

  dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 יות רגשיות? חוסר מוטבציה?חרדות? תלותיות? בע
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 בירושלים בני ברק ורחובות קבלת קהל
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 


