
לכבוד הרה”ג דוד משה הרשקוביץ שליט”א
אחר דרך מבא השלום, אבקש לחדד נקודה אשר לא 
הובררה לי די הצורך בגליון הקודם )גליון יח שמות 
בהכרח  קשורה  איננה  שהמחשבה  כתבתם  ע”ו(. 
למציאות, וההוכחה היא מכך שדבר מוחשי, כמרחב 
ובנין גבוה, צריך לראות בעינים ממש, ואילו לחשוב 
קטן  ממוח  ביותר  צורך  אין  בהרבה  גדול  מרחב  על 

כאגרוף.
הדברים אכן כתובים בפנים הספר, אולם אבקש לדון 
במה שהוקשה לי בנקודה זו זה מכבר. וכי מה ראיה 
הגדול  המרחב  על  חושב  כשהוא  גם  והרי  כאן,  יש 
שמבחוץ הוא חושב על דבר גשמי ומציאותי, כי הרי 
יותר או מרחב  יכול לחשוב על בנין גבוה  הוא איננו 
גדול יותר אילולי יש לו במחשבה את הדבר הגשמי 
לפני עיניו, אם כן הרי אין כאן הוכחה להפרדת הציור 

הגשמי מן המחשבה.
אשמח אם תאירו את עיני בענין.

בברכת יפוצו מעינותיך חוצה 
להמשיך במלאכת הקודש מתוך סייעתא דשמיא מרובה
אליעזר ה.

תשובת הכותב:
יישר כח להערה מחכימה זו. דבריך נכוחים וברורים 

ואכן מתמיהים ביותר למתבונן בעצם הדברים.
מחשבה  )בני  גופא  המאמר  בתוך  נעיין  כד  אולם 
טובה סוף אות ה’(, נבין נא כי ההוכחה באה בשלבים. 
דהיינו, מתחילה בא לשלול את הטוען שמחשבה היא 
גשמי[  דבר  ]אודות  שהמחשבה  דהיינו  גשמי,  דבר 
הינה באמת מחשבה מציאותית. על זה בא הברור כי 
הדבר לא נכון בעליל, כי חפץ מציאותי תופס מקום 
כה  במקום  שמונחת  מחשבה  ואילו  ביותר,  מוגדר 

קטן כהמוח, יכולה לחשוב על דברים בלתי סופיים.
שהמחשבה  ברור,  הזה  שהיסוד  לאחר  מכן,  ולאחר 
מכיון  כי  למסקנא,  נגיע  כן  אם  גשמי,  חפץ  איננה 
שהמחשבה איננה החפץ הרי שניתן בהחלט לבודד 
אותה מן המחשבה על החפץ ולהובילה למחשבה על 

דברים מופשטים ונעלים מהעולם הגשמי.
הדברים  זאת  בכל  כי  אקוה  אך  בדברים,  קיצרתי 

הובהרו כל צרכן.
בכל חותמי ברכות
דוד משה הרשקוביץ 

ובכלל, התורה צריכה שנזהר בה תמיד, בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך, ואף בשעה שישן. והנה כזה רואים אנו, דבר שנוגע לנפשו
של אדם דרכו להיות נזהר בו תמיד. כמו שגם בשעה שישן אינו נופל ממיטתו. משא“כ דבר שאינו נוגע לעצמו, רק מין מותרות, אינו 

)דרך המלך וארא(נזהר בו רק בשעה שדעתו עליו, וגם כן לא תמיד.

וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה’
ונראה בס”ד שכאן בפסוק זה מסביר הבורא ית’ למשה את סיבת הענין שהדינים והצרות 
ממשיכים עדיין, אולם מכאן ואילך ‘אתה תראה’ שהדבר משתנה לטובה באופן ודאי. 

ומינה, נלמד יסוד גדול ועצום בכלל עבודת האדם בכל ימי חייו. 
עולם  חיי  מניחין  אמר  בצלותיה,  דמאריך  המנונא  לרב  חזא  רבא  )י.(,  שבת  במסכת 
ועוסקין בחיי שעה. אמירה זו שהעסק תפילה מוגדרת כעסק בחיי שעה אומרת דרשוני 

וחיו.
ה’, השי”ת מעלה את האדם  עצום של קרבת  אור  היא,  אור  כולה  בזה. התפילה  וי”ל 
למדרגות גבוהות ששם הוא שואב מלא חפנים אור וקדושה, אור שהוא מחוץ להשגתו 
של האדם. אבל כל עליה זו היא רק בשעת התפילה. ולאחר התפילה, האדם לא נשאר 
שימור  מקום  לחפש  האדם  על  חובה  מוטלת  ולכן,  התפילה,  שבשעת  דרגה  באותה 
בשמירה יפה לשמר את האור הגדול והקדוש הזה, שלא ישאר ‘חיי שעה’ בלבד, אלא 
לגבהים  אותו  תעלה  ותפילה  תפילה  שכל  חייו,  ימי  ולכל  היום  לכל  השפעה  לו  יהא 

נוספים.
מאידך, התורה היא כביכול השי”ת בעצמו, בחי’ ‘אנא נפשי כתבית יהבית, ואנו קרוצי 
התורה  ע”י  הוא  בריך  הקודשא  עם  גמור  באיחוד  מתאחדים  מדע  ומצומצמי  חומר 
הקדושה, לימוד תורה בדרך זו הוא לימוד המקבע את האדם בתמידות ולנצח נצחים 
לקרבת ה’, ‘חיי עולם’ נטע בתוכנו. אולם בכח מה יבא האדם המונח בגשמיותו ובענייניו 

הדוחים אותו מעבודת ה’ לידי לימוד קדוש כזה.
ולכן בכדי להגיע לשלמות העבודה צריך לאחד את התפילה – ‘חיי שעה’ עם התורה ‘חיי 
עולם’. שאחרי שהתפלל והתעלה לשמי שמיא והמשיך אור גדול לנשמתו, הוא הרי יורד 
מן ההרגשות הנעלות, אולם האור הקדוש ממשיך להישאר אצלו ע”י שישקיע את כל 
כולו בעמקות התורה הקדושה בהתמסרות מושלמת בכל אבריו וגידיו, ואז התורה תהא 
בהתעוררות הלב ובאור קדוש המנציח אותה להעלות את הלומד בה לדבקות הבורא 

והליכה בדרכיו.
וא”כ מובנת טענת רבא לרב המנונא, כיון שראהו ש’מאריך בצלותיה’, היינו שמשקיע 
‘חיי  רק  זהו  לו, אבל  כוחו בעיקר בתפילה, הרי אף שהאור העצום שבתפילה התגלה 
שעה’ שלא נשאר כאן בעולם אצלו אם לא יעסוק מיד אחר כך בעמקות ובשימת לב 

מיוחדת בתורה -  ‘מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה’.

ומכאן נבא אל הפסוק. הקב”ה צמצמם את אורו לתורה ולישראל שיתאחדו יחדיו, הרי 
התורה  קבלת  בתחילת  כנאמר  הצמצום,  שם  אלקים’,  ‘וידבר  בשם  מוגדרת  שהתורה 
‘וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אנכי וגו’. התפילה מאידך, תכונה ‘אמירה’ 

ובשם ‘הוי”ה’ היא נקראת ‘ואתחנן אל הוי”ה בעת ההיא לאמר’.
וזהו א”כ פי’ הפסוק. ‘וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני הוי”ה’, כלו’, אצלך משה 
רבינו, יגיע המצב בעבודה לשלמות, שיהא גם ‘וידבר אלקים’ תורה, וגם ‘ויאמר’ ו’הוי”ה’ 
דהיינו תפילה, וזה יעשה את שלמות היחוד, ומשכך, הדבר משפיע גם על מצרים שהדין 

– ה’נגוף’ על מצרים, והרחמים – ה’רפא’ לישראל יביאו יחדיו אל שלמות הגאולה.
ומה שעד עתה המצב היה בגלות ודין, כי ‘וארא אל אברהם’ וגו’, כלו’, הרי ‘תפילות אבות 
תקנום’, גם האבות הקדושים התפללו לפני לגאולה, אולם היא עדיין לא הגיעה בימיהם, 
כי השילוב המוכרח של ‘באל שד-י ושמי הוי”ה’ עדיין ‘לא נודעתי להם’, כי הרי עדיין לא 
ניתנה תורה, אולם אתה שעתידה ליתן על ידך, יביא את הדבר לשלמות הגאולה הכללית 

והפרטית של כל אחד ואחד במהרה.

ניתוק המציאות מן הדמיון\מכתב

השילוב המוכרח בין תורה לתפילה



קיים  שהעולם  השנים  אלפי  לששת  קרוב  מתוך 
נולדו,  אשר  בריות  של  מליונים  מליוני  בו  עברו 
הזה,  בעולם  חיים  שנות  עשרות  עברו  התפתחו, 
שזימן  ההרפתקאות  את  ששרד  באופן  אחד  כל 
עבורו חי החיים הבורא יתברך שמו, ולאחר ששעון 
של  באופן  חייהם  את  סיימו  אזל,  שלהם  החיים 
כשם שביאתו לעולם בלא שום ידיעה מה ייעשה 
בו במשך החיים כך גם סיים את חייו, בלא להשאיר 

כל חותם וזכר ממנו.
ממנו  שארית  שום  נשאר  שלא  לכך  כוונתנו  אין 
נשארו,  גם  גם באופן שנשארו  דוקא  בארץ, אלא 
כחול  צאצאים  של  אלפים  אלפי  שאפילו  ויתכן 
אשר על שפת הים נמשכים ונבראים מכח שהוא 
ולהורות  להצביע  יודע  אדם  אין  אולם  כאן,  היה 
את  השאיר  זה  פלוני  ולומר,  שמו,  לכיוון  באצבע 
חותמו כאן בעולם בענין מסויים זה, אלמוני פעל 
וקיום העולם בנושא אחר, לא  לקידום האנושיות 
ניתן ללמד את הדורות הבאים דבר מחודש בתורת 
נפשו של האדם שחידש אדם זה, או דרך מחודשת 
בעבודת הבורא שמכח האדם האחר נתגלה בעולם. 
הנביאים  שעמהן,  והאמהות  הקדושים,  האבות 
את  שהעבירו  האומה  גדולי  וכל  לדורות  שנכתבו 
התנאים  הקדושה,  אומתנו  של  הקודש  שלשלת 
האמוראים, הראשונים והאחרונים שכל אחד מהם 
אשר  מיוחד  ואור  מיוחדת  ברכה  בעולם  הותיר 
ומיוחד דוקא אליו, מי מהם בנגלה דתורה  ייחודי 
ז”ל  כהאר”י  והקבלה,  הנסתר  בתורת  מהם  ומי 
וגוריו וכל גדולי המקובלים הקדושים לדורותיהם. 
הבעל  שגילה  והנפלאה  הקדושה  החסידות  אור 
שם טוב הקדוש וממשיכי אורו הקדוש לכל קצוות 
תבל לדורותיהם, כל אחד מהם זכה שישמר ויזכר 

שמו הקדוש בהטבעת חותם קודש בעולם.
אחד  על  נמנה  להיות  וצריך  חייב  ואחד  אחד  כל 
ימי  למשך  הזה  בעולם  היותו  שעובדת  מאותם 
שנותיו בעולם לאריכות ימים לא יעברו באנונימיות 
עצם  העולם.  בזה  קודש  חותם  הטבעת  כל  ובלא 
הכח  את  לו  שיש  משמעותו  לכאן,  הגיעו  עובדת 

והמשאבים הפנימיים לחדש דבר ייחודי עבורו.
‘המכיר את מקומו’ לימדתנו המשנה כאחד מקנייני 
גורם  הוא  מפעיל,  בלשון  כוונתו  ו’המכיר’  תורה. 
לאחרים שיכירו את מקומו בעולם, ותמיד מקומו 

בהעולם נראה.

עצם  כי  לענות,  והתחלנו  יוחנן,  שאל  בשמים’  שם  עליך  חושב  בכלל  ‘מי 
היצירה של גוף ישראלי היא יצירה מסוג שונה מגוף שאינו יהודי, כשושנה 
וא”כ  ממנה,  המופץ  המשכר  הריח  כבר  נמצא  גידולה  שבעצם  הריחנית 
היוצר של היצירה הנאה והמיוחדת הזו בוודאי מחשיב אותך שם למעלה 

הרבה הרבה יותר מכל יצור אחר שבעולם.
ההכרה  כי  שבנו,  וחלק  נימה  לכל  הענין  את  להחדיר  יותר  עתה  ונרחיב 
העמוקה במעלת היהודי הינו מהותי וסיסי בכל החשק והרצון שלנו לשנות 

את הרגלנו ומעשנו שלא תואמים את המעלה והדרגה העליונה שלנו. 

למי זה עוד לא קרה. 
וכדו’,  מונית’  ‘נהג  ‘מסורתי’,  או  ‘חילוני’  יהודי המוגדר  עם  מפגש אקראי 
רוח  ‘בעל  להיות  צריך  ולא  ביניהם,  מתחילה  נימוסין  של  קצרה  שיחה 
הקודש’ גדול, לדעת שהמילים המוכרות כל כך עוד מעט קט ייצאו מפיו: 
היה  שלו  סבא  האם  גדול’!!!...  רב  היה  שלי  סבא  ככה,  עלי  תסתכל  ‘אל 
באמת רב המדינה בה נולד - ממש לא בטוח, ניתן לשער שהוא גם לא היה 
נידח, אבל  ואפילו לא בטוח שהיה רב שכונה בכפר  רב מחוז או רב עיר, 
היהודי הזה גאה בכך שסבא שלו היה רב, הוא היה עם זקן כזה ארוך כזה, 

כמוך..., והוא אפילו היה עושה קידוש בכל ליל שבת קודש...
אבל  ככה’,  נראה  שאני  ‘למרות  חשוב,  איש  ממש  עצמו  הוא  מבחינתו, 
אל תסתכל עליו ככה כי סבא שלו. לדאבון לב הוא רחוק כמטחוי קשת 
מהרמה הרוחנית שהוא צריך להיראות עם כזה סבא, שלדבריו הוא היה רב, 
ממש רב אמתי, אבל מספיק לו היום להסתובב בתחושת חשיבות עם סבא 
שכזה, ולספר לכל מי שנראה היום כמו סבא שלו לפני שמונים שנה ש’אל 

תסתכל עליו ככה, כי סבא שלי’...

היה  שלו  שסבא  מספיק  לא  ממש  זה  נכון,  עבורנו.  מגוחך  די  נשמע  זה 
נראה ככה, הוא עצמו צריך להתנהג בדרך ישראל סבא... אבל את זה אנחנו 
צריכים ללמוד עבור עתידנו ועבור התקדמותנו, אנחנו יצירה מיוחדת של 
כי  אישי,  באופן  חשובים  אנחנו  פחות  לא  אבל  ישראל,  בכלל  ישראלים 
וסביהם  להוריהם  והורים שקשורים בשלשלת קדושה  סבים  לנו  יש  הרי 

שלמעלה מהם.
אנשים  ולא  רבנים  לא  וסבך שהכרת ממש  הוריך  כי  יקירי  תטען  אם  גם 
חשובים בכלל, אבל הם קשורים לדורות עברו, שם וודאי יש לך סבא שהיה 
רב, רב אמתי שהאיר את העולם, ואתה קשור אליו במשך הדורות. אז דע 
לך שגם אתה צריך לדאוג שנכדיך יגידו בפה מלא ‘אני עוד הכרתי את סבא 
שלי, הוא היה רב אמתי, ואני הולך בדרכו ומשתדל שגם הנכד שלי יהיה 
רב’. שמחת הידיעה הזו צריכה ללוות אותך במשך היום כולו, ולהסתובב 
הקבוצה  על  נמנה  להיות  לך  שיש  הזכיה  על  אמתית  חשיבות  בתחושת 

החשובה והאיכותית ביותר בבריאה.
וגם לא לשכוח, יש לך גם אבא שהוא לא רק רב, הוא גם מלך. מלכי המלכים. 

צא מהנמיכות, והאץ את המנוע לטיפוס מוצלח ומועיל לנשמתך.
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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

סבא שלך היה רב!

פרק ט”ז

התקבלה תרומת
החתן החשוב 

כמר חיים משה אלפרוביץ ני“ו
לרגל אירוסיו למזל טוב ובשעטו“מ
יה“ר שיזכה לבנות בית נאמן בישראל 

לתפארת המשפחות הכבודות 

המכיר את מקומו

)צו וזירוז יב(


