
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 גיליון נ
 נחמו -ואתחנן 

 תשע"ו

 
 )הפטרת שבת נחמו(נחמו נחמו עמי יאמר אלקכם 

לעבודת , שבת קודש זו הראשונה משבעה דנחמתא, במעבר מעבודת הצער על החורבן
עבודת הנחמה בז' השבתות שיוחדו לכך. ועלנו לעמוד על נקודת החילוק בין  הגאולה,

עבודת ההכנה לביאת הגואל ולבנין בית הנקודה המרכזית היא עבודה זו לזו, שבשתיהן 
המקדש, ומה מוטל עלנו לעשות עתה בעבודת הגאולה יתר על עבודת הצער על 

 החורבן שעבדנו בשבתות הקודמות.
לזו אשר מצפים אנו לבניינה במהרה  ,מצינו בין בתי המקדשות שחרבוהבדל עצום 

כנבואה הברורה 'כי  והאחרון יתקייםלי מקדש',  ועשו'בימנו. הראשונים נבנו בידי אדם, 
עתיד לבנותה', בנין הבית האחרון יבנה באש של מעלה אתה צתה ובאש אתה ה' באש ה

 אדם.ללא צורך ב'ועשו לי מקדש', ללא צורך בבניית ארון וכלים בידי 
מנו הוי הוכחת אהבת בעצ ר, כי מה שהתבקשנו לעשות כליםוהדבר צריך קצת ביאו

הבורא אלנו, כדאי' במדרש תנחומא פרשת בהעלותך, שהמלך בא לבית אוהבו, אדם 
אך המלך אמר  ,פשוט ובלתי עשיר, המשמשים הביאו את כלי המלך ואת המנורות שלו

אהבה  זוהי הוכחתא בשלך', כי להם להעביר אותם מלפניו ו'חייך שאינני משתמש אל
בשביל  אלא את המאמץ שהתאמץ האדם הפשוט ,עזה שאינו מחשיב את הכלים

 המלך, למעלה מכוחותיו המוגבלים.
זו הוכחה  יהר ,משכן ואת שתי המקדשותאת הבעצמו ישראל  םואם כן, כאשר בנה ע

ברורה כי השי"ת סומך על מעשנו והננו רצויים לפניו. ואם כן מתעוררת המחשבה 
את  י יותר אין השי"ת סומך כביכול עלנו, אחר שכבר הרענואוללקראת הבנין המקווה, 

וא משתמש בשלנו אלא מביא את כליו מביתו ה אין המעשנו וגרמנו להם שיחרבו, מעת
 כביכול, אם כן הוכחת האהבה בטלה ח"ו.

אולם כשנעמיק רובד נוסף נראה כי אדרבה ואדרבה אין גבול ודמיון להוכחת האהבה 
של מקדשות ראשונים לזו אשר 'באש אתה עתיד לבנותה'.  וננסה להעמיד הדברים על 

כלו',  להוכחת הקרבה שלנו אליו ית'. כלי תהידיוקם. במקדשות הראשונים האהבה ה
וכדי להוכיח שהשי"ת  ישראל, נה מציאות שלהשי"ת, יש שלכביכול  נה מציאותיש

 -אוהב אותנו צריך לעשות איזה פעולה להוכחת הענין. 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' 
 ,האהבה. אולם, בבנין הבית המקווה אין הדבר כן להוכחתוהכלי זאת היתה הפעולה 

האהבה גופא היא אהבה אלא  הוכחתאלא השי"ת משתמש בנו כביכול לבנין הבית, אין 
 דרגה גבוהה הרבה יותר.האנחנו הם הכלי של בנין הבית, , אנחנו

המושג הנשגב הזה, עלנו לנסות 'להוריד' אותם אל כלי המעשה, כי לולי  תלאחר העמד
 .ה ממעשנוכמתנו תהא מרובת ומה לנו כי ח"ו חכן הדברים חסרים הגיון ומציאו

התחילו 'אלפים ימות המשיח'. לולא שחז"ל העמידו  ונאמר כך, תכף מאז חורבן הבית
את הדברים היה תמוה מאוד לומר כי מיד לאחר החורבן, כמעט אלפים שנה הננו כבר 

לות היא היא בניין הבית , עבודתנו בגונכוחיםבימות המשיח, אולם הדברים ברורים 
 בעצמו. 

בנין בית המקדש השלישי ייבנה  צתה ובאש אתה עתיד לבנותה', 'כי אתה ה' באש ה
באש עבודתם של ישראל. עבודת ה' ב'אש' משמעותה עבודה בחיות ובאש להבה היפך 

יתברר כן הקרירות והניתוק מכל הרגש והתלהבות. ככל שאנו נעשה את עבודתנו ב'אש' 
ויתקרב במהרה התגלות מלכותו יתברך בעולם ויבנה ביהמ"ק במהרה בימנו. עבודה זו 

 לות החשוכה ב'אלפים ימות המשיח'.שייכת לכל יהודי בשנות הג
נחמה בכפלים. ו , נחמה היא עבודת הגאולה,'נחמו נחמו עמי' ,וזה אומר השי"ת לישראל

, היינו חושבים שרק דרגה גבוהה מישראל שייכים נחמו ישראל''אם היה אומר לנו  כי
לעבודת 'אלפים ימות המשיח' ורק עבודות נעלות יתקבלו לפניו ית' לקרב את הגאולה' 

פלים כאשר אמר ברוב אהבתו, נחמו 'עמי', 'עם' הוא מדרגה נמוכה כמתנו בחאולם נ
ים לנחמה, לעבודה שייכ עמי אתם, כלו' כולכם וד כידוע, ועתה, נחמו 'עמי' כולכםמא

בכל  יד לבנותה' כל התגברות היא 'אש' וכל ניצוץ חשוב עד מאודשל 'באש אתה עת
 שנות הגלות שהם למעשה שנות הגאולה שתתגלה ותראה בזמן קריב.

 
 

 
 נביא?!–גוי 

כבר שבועות מספר דשים ודנים אנו בעניינה של 
בענין נשמתנו הקדושה  –הנבואה, ואם נדייק יותר 

ודברים שהיא ניצוץ של נבואה קדושה ומקורית, 
 זה בעזהשי"ת. נשגבים כבר התבררו לנו ב

אך דבר אחד שקצת טורד את אי אלו מן הקוראים 
הנאמנים ואף עוררו על כך ידידים יקרים, והאמת כי 
רבנו לא המתין עד שיעלו הם את התמיהה אלא 
 כבר העלה את הברור בעצמו כדרכו בקודש שאינו

 מותיר דבר בלתי מבואר כל צרכו. 
הדברים הנקודה העומדת לברור היא, אם אכן 

נכונים, הנבואה היא קול ה' שנתגלה לנשמות 
ות, וכל איש ישראל הוא נביא לפי שראל הקדושי

מה שמצליח לגלות מקרבו, וזוהי מהות נשמת 
האיך מצינו נבואה ר אם כן וישראל, צריך ביא

ועוד כמותם במשך הדורות,  'בלעם'ו 'לבן'כלעכו"ם, 
האם נשמה קדושה כנשמת ישראל היתה להם, 

 אתמהה.
, שורים. הא' פשוטמי לכך היא בשני והתשובה

 והשני עמוק יותר, ונפתח בראשון. 
הקריאה לנביאי ישראל ולנביאי האומות היתה שונה 
כידוע, לנביאי ישראל הקריאה היתה ב'ויקרא', 
ולנביאי העכו"ם ב'ויקר', כידוע לכל בן חמש למקרא 
המתחיל ללמוד פסוק 'ויקרא אל משה' ב'אלף 

ין 'ויקרא' ל'ויקר' טמונה בחילוק בו'. זעירא
 התשובה.

ישנם דברים שהם לא רגילים ולא קורים בדרך כלל, 
וכשהם קורים הם נהפכים לשיחת היום. דבר רגיל 
הוא שמתוך ישיבה של בני עליה צומחים בני עליה 

ם את העולם יתלמידי חכמים מופלגים שמאיר
בתורתם וכח קדושתם. דבר רגיל הוא גם שבבית 

פח ונגר גדלים נגרים ונפחים קטנים אם לא היו נ
 ספונים בישיבה קדושה בימי נעוריהם.

אולם כאשר מתוך ביתו של העם הארץ הפשוט 
זה דבר שמוגדר כ'ויקר'  ,צומח תלמיד חכם מופלג

אבל  ,זה יכול לקרותזה קורה פעם בהרבה שנים, 
נביאי לא דבר רגיל,  וזהו לשון 'ויקר' שמשתמשים ב

 יכול לקרות מסיבה כל שהיא.  האומות, זה
זהו הסבר אחד בדרך פשוט. אולם עוד ביאור בזה 

 בפרק הבא אי"ה.
 

 
ה להכניס לקדושה, ויש נה בספרי כ"ק אא"מ ההצה"ק זצוקללה"ה איתא שיש יצה"ר בקרירות שמקרר את האיש בכל דבר, ויצה"ר כזה קשוה

כשח"ו חוטאים ואותו יכולים להכניס לקדושה לעבוד את ה' בחמימות עיי"ש, וזה 'באש הצתה ואש אתה עתיד לבנותה', מימות, יצה"ר של ח
 )דרך המלך שבת נחמו( אז 'באש אני עתיד לבנותה'. ,בחמימות נעשה מזה 'באש הצתה', וכשמכניסים אש הזאת לקדושה ועובדים בה את ה'



 

 

 

 פרק מ"ו
 משחק של גדולים

ד עם חהמתח בידים, הצעירים יאלפים גודשים את היציעים. ניתן למשש את 
ם אף ומם, כסף רב הם שילמו בכניסה, חלקהמבוגרים יושבים ותופסים את מק

הגיע בטיסה ישירה מארץ אחרת לחזות להשתתף במשחק הגדול שעוד מעט 
יתחיל. חלקם מצויידים בשלטים שונים של עידוד ותמיכה בקבוצתם, שירים 

בוצתית, צבעי הקבוצות השונות והמנונים נשמעים בקצב של מלחמה וגאווה ק
בולטות לעין משני צידי היציעים, אלו מול אלו יושבים וגדרות ביטחון המאויישים 
במאות אנשי סדר ומשטרה הדרוכים למקרה של התפרעות קיצונית מצד אחד 

עומד להתקיים כאן על גבי כר הדשה בעוד  'כדורמשחק 'של היציעים, ובקיצור, 
 דקות ספורות.

של אנשים הולכים על שני רגלים ירוצו במאמץ בלתי נתפס אחרי  שתי קבוצות
הכדור בתקוה שיצליחו להגיע אליו ולבעוט בו בצורה מדוייקת למרחקים עד 

 המקום שיביא להם ניצחון מוחץ. 
* 

הוא אדם בוגר ששער שיבה כבר נזרק בו, הוא איש עסקים מכובד שיודע 'לעשות' 
ביותר, ועכשיו הוא יושב ומכשיר קטן מלבני עסקים, הוא נוסע ברכב שרד מכובד 

בידו, אורות מרצדים ממנו והוא שקוע בו כבר שעה ארוכה. אף אחד לא מעיז 
להפריע לו, כנראה הוא סוגר עסקאות ענק באותה שעה, המליונים עוברים מכאן 

 לכאן ומקניה למכירה כשהרווחים מן הסתם מצטרפים יחדיו לחשבון גדול.
וא מתנער בסיפוק עצום מן המכשיר, הוא שח לעוזר שלו לאחר שעה ארוכה ה

ב'מרוץ המכוניות' את המחשב, אף 'תאונה' לא  ואיש סודו: 'זה היה מרתק', ניצחתי
 קרתה לי במשך כל שעת המרוץ המותח...
* 

בשבועות האחרונים שאנו עוסקים במרץ רב בענין הגאוה והענוה האמתית 
 הדן בפרקים הנוגעים בעניינים אלווהפסולה שכנגדה, ב'חובת התלמידים' 

נוגע בדרך אגב בעוד כמה עניינים הנוגעים בענין הענוה הפסולה,  ,)בפרקים ו' וז'(
 וא' מן הנושאים הוא 'השפעת הסביבה'. 

ה'חיקויים' הם צורת הגדילה של הילדים שסביבנו. הארכנו בזה בפרקים הקודמים. 
הם אותם אנשים שעדיין לא וקבענו כי האנשים הלוקים ב'ביטחון עצמי נמוך' 

השתחררו מן ההרגל שקבוע בהם מילדותם שעל כל דבר הם צריכים לקבל אישור 
 אם הוא נכון או לא.

בהמשך לדברים הללו ממשיך ה'חובת התלמידים' לומר כי למעשה רוב אנשי 
העולם הם כאלו. עדיין לא השתחררו מן הילדות והקטנוניות. הם רצים אחרי 

ת, משקיעים את כל כולם ב'ספורט' הזה, מליוני דולרים יקבלו הכדור בכזו דבקו
אותם 'רצים' שיביאו 'כבוד לאומי' כשהצליחו להבקיע את 'שער הניצחון', שעות 
ארוכות ישקיע איש מבוגר במשחקי מחשב ילדותיים ולא יסמיק כשיספר על כך 

בל לחבריו, אדרבה, הוא יתגאה ב'נצחונו' הגדול על המחשב המתוחכם, ויק
שעושה את התינוק  הילדן, אין חילוק של ממש בין תשואות על כך. למעשה, אם כ

 עצמו איש גדול, לבין איש גדול שמתנהג כקטן. ממש אותו דבר.
ן החיקוי של התינוק לשל המבוגר הוא רק בהגשת הדברים. התינוק יההבדל ב

וא גדול, כשרוצה לחקות את המבוגר לובש כובע רחב שוליים ומעיל ארוך והנה ה
כל הסביבה מחייכת למראה הקטנוניות התמימה החושבת שבלבישת בגדי גדול 
נהפכים לגדול באמת. המבוגר לעומת זאת הוא מצליח לעשות את אותו דבר, רק 
פשוט במעטה 'בוגר' שאף אחד לא יצחק, 'כולם' עושים כך, 'כולם' רצים אחרי 

היא אותה  'רמה'ל האמת, ההכדור אז זה כנראה דבר שאין בו משהו קטנוני, אב
 רמה. 

התקבלו אנו, ההולכים לאור ה' צריכים לשים לב לכך שגם דברים שמחמת 'כולם' 
ו תהא להם די'הערכה עצמית' לדעת להתנזר מהם בציבור, יראי ה' וחושבי שמ

 ומשכמותם.
 

 

 
 

 לא לזלזל
אדם יודע להעריך דברים טובים, דברים 

, פועלים שהוא רואה שהם פועלים בתחומם
ים למען הזולת, בעולם הגדול או שהם פועל

דברים אלו בדרך כלל הינם דברים גדולים, 
לב  פעולות שהיה קשה לבצע והאדם שם

 . ויודע להחשיב אותם למעשה שעשה
אולם ישנן פעולות שהאדם עושה, הוא 

וך רגש שהתעורר בו ברגע עושה אותן מת
מסויים, פעולה שאין בה לכאורה שום 
הסבר הגיוני או מקור קדום, ובכל זאת הוא 

בדרך כלל האדם את אותה פעולה.  ביצע
שיבות ובכח אותה לזלזל ולהמעיט בח נוטה

פעולה, הוא נוטה לחשוב כי היתה זו שטות 
לכאורה ולא משהו שראוי וצריך לכבד 

 .ולהעריך, וטעות בידו
כל פעולה שאדם עושה ועי"ז הוא מרגיש 

מבצע מתוך קרבת ה', כל מעשה שהאדם 
התרגשות מסויימת שמגיעה מתוך אהבה 
לבורא ית"ש, הרי היא פעולה קדושה 
שיצאה מתוך עמקי נשמתו, היא גדולה 

 דושה וראוי לשמוח ולעלוז בה באמת. וק
כי זה הכלל בהערכת פעולה אם היא קדושה 

ה ממש. אם היא מעוררת או פעולה שאין ב
בו התרגשות לבורא, אם היא מביאה אותו 
להתרוממות הרוח וגילוי הנפש להתעוררות 
לקרבת ה', אין כל ספק כי היא רצויה לפני 
ה' והיא אהובה לפניו למרות שפעולה זו לא 
 ,נכתבה ולא הוזכרה בשום ספר הלכה ופסק

 ואף לא בספרי מחשבה ומוסר.
הכנסת 'לכך. בדוגמא אישית מביא רבנו 

שנערכה בחצרו הקדושה עלה  'ספר תורה
בליבו לעשות פעולה חזקה ומיוחדת, כזו 
שתחרט בנפשו לאורך ימים, ותוך כדי 

קאזשעליק( )אש' השמחה עשה 'גלגול ר
פעולה שבאותה ) לפני התורה הקדושה

שעה לא ידע כי יש לה מקור קדוש שדוד 
המלך ע"ה שהיה מפזז ומכרכר בכל עוז 

והיא פעלה על  הברית(,עשה כן לפני ארון 
נפשו בצורה חזקה ומרגשת ביותר. רבנו דש 
בה וחוקר אותה לעומק הענין, אולם 
המסקנא ברורה, כי פעולה חשובה היא עד 

 מאוד והיא עולה לנח"ר לפניו ית"ש.
 עוד מילין בזה בפרק הבא אי"הו

  .()צו וזירוז כז

 הגליון יו"ל ע"י

5061267250הר"ר דוד משה הרשקוביץ  

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


