
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון י' 
 פרשת חיי שרה

 
 

 חידוש שנתחדש אצל שרה אמנו ע"ה -עבודת התמימות של העשיה הפשוטה 
 

 .כולן שוים לטובהופי' רש"י  שני חיי שרה וגו'ויהיו חיי שרה 
 הודגש ענין זה, ולא אצל כל האבות רק בחיי שרה מדועבין, וצריך לה

מה ראתה  ,אמר ,ביקש לעוררן .היה יושב ודורש והצבור מתנמנם עקיבא ביר. במדרש )רבה ג'(
שהיתה בת בתה של שרה  אסתר אלא תבוא ,על שבע ועשרים ומאה מדינה אסתר שתמלוך

יך להבין במדרש וצר .מדינות מאה עשרים ושבעותמלוך על  מאה עשרים ושבע שנים,שחיתה 
  זה, כיצד השפיע דרש זה לעורר את התלמידים המנמנמים.

* 
יש לפניו שתי דרכים. האחת לעלות במעלות העבודה  ודת ה'להתקדם בעבאשר פונה האדם כ

  והמנגדת לרצון ה'. על ידה, והשנית, לפנות לצד השני לדרך השלילית 
הוא קבע את עצמו במקום מסויים בעבודת בגיל כל שהוא נו מתקדם כלל ועיקר, אדם שאיוהנה, 

ומאז הוא לא מתקדם. הוא עושה את מעשה המצוה כתיקונה, הוא לא מחסיר אף פרט, אולם ה', 
הוא עומד במצב שאין חשש שיכשל, כי איננה פועלת,  מחשבתובלבד,  מעשההכל בדרך של 

הרי אין לפניו שתי דרכים, רק האדם שמתקדם והולך, הוא אשר בכל צעד שעושה יכול לפנות 
 ב' דרכים יכול לפעמים להכשל ולפנות לדרך הלא טובה.לב' צדדים, ומשיש לפניו 

ולכן שומה עלנו לקחת והכלל המיוסד בידנו הוא, כי מכל דבר צריך לקחת ממנו את הטוב שבו. 
נים כי את החלק הטוב מהאדם שאיננו מתקדם, ולהשתמש בו לאדם שעלול ליפול בזמן מן הזמ

  כל עת ובכל שעה.מתקדם והוא כן עומד בפני בחירה מחודשת ב הוא כן
. בעת שהאדם מרגיש התעלות, מחשבתו פועלת בפיתוח הרגשות ך צריך הדבר להיעשותוכ

המעשה. לא  תמימותצריך הוא להמשיך להקפיד על בה בעת הנעלים, הוא מתקדם עוד ועוד, 
וכשהמעשה נעשה בקביעות בצורה הנכונה זה ישמור עליו  ,לשכוח כי המעשה הוא העיקר

 בחירה.מנפילה בעת ה
ומאידך, כאשר האדם עומד במצב של נסיגה ונפילה, מחשבתו איננה מצליחה להתרומם, הוא 
מרגיש יבשות וחוסר חיות בעבודה, גם אז יתנהל בתמימות הנזכרת, ויזכור כי המעשה הוא 

. באופן כזה הוא שומר על עצמו מנפילה ונסיגה בכל תמימותהעיקר, ויעשה עבודתו באופן של 
 עבודתו יתברך. מצב שהוא ב

* 
האבות הקדושים שהיו מקיימין את כל התורה כולה כמחוייבין בה הם עסקו בה במחשבות 

כי העיקר אצלם היה מידת התמימות הנזכרת, את עילאיות ובכוונות נשגבות, אצלם לא חווינו 
הפנימיות והכוונות העיאלאיות שבשורש כל מצוה ואף פעמים שבפעולות אחרות כיוונו כוונות 
עילאיות של מצוה הקשורה לענין כידוע שיעקב אבינו כיין כוונות של הנחת תפילין בעת הנחת 

אולם שרה אמנו ע"ה היתה כביכול המקלות במעשה של עקודים נקודים וכו' כדאי' בזוה"ק בזה. 
לא והתיקונים א, אם כן אצלה לא שייך ענין הכוונות פטורה מן המצוות וממילא לא ברת חיובא

כאן לכן וממילא עשתה הכל בתמימות המעשה, והמעשה גופא שביקשה לחיי את עצמה בזה. 
ולא עוד  ',כולן שוים לטובה'אמר הכתוב אצל שרה אמנו שנתייחדה בענין התמימות עליה דוקא 
דוקא אצלה גילו לנו חז"ל מה תוצאות הפעולות הפשוטות והתמימות שהשכר עליהן הוא אלא 

תה זכתה רב ועצום כפי שראינו ששרה אמנו קיבלה שכר לדורי דורות בזה שאסר המלכה בת ב
 על ידה. ל עולם בכבודו שוישבה על קכ"ז מדינות למלכות 

 מתנמנמיםמות ונשגבות, היו ועצשראו את רבם דורש ועולה במעלות  והנה, תלמידי רבי עקיבא
הם הרגישו כי מה שיעשו איננו חשוב ומרוצה כיון שאין להם את ההשגות הנשגבות מעבודה, 

שהשיג רבם, רבי עקיבא ראה זאת ואמר להם אתם, במצבכם הנוכחי עדיין, אל לכם להתרשל 
צאות הנפלאות שזכתה להם שרה תחוללכם את מעשיה הנשגבים ואת התו את כלל כי ראו נא

ל -ע"י מעשיה, לכן אל תתרשלו ואל תגיעו לידי נמנום וחולשה בעבודה חזקו ואמצו עמי בא
   מעוזו.

 
 תרצ"א( )דרך המלך חיי שרה 

 
 

 

 

 כף הקלע בעולם הזה
 אומרים אנו בסליחות.  -הכל חפצים ליראה שמך 

ה' בכל ליבנו  לכולנו יש רצון גדול לעבוד את
פעמים שאנו מתרגשים מאוד בתפילה,  ומאודנו.

מרגישים ממש קרבת אלקים ונועם יראתו, המילים 
נשפכות מן הלב דרך השפתים הממלמלות אותן 
בנעימה והשתפכות הנפש. תוך כדי התפילה ותכף 

המחשבה מתעצמת באמירה ברורה 'פה  ,אחריה
כל  שאר במצב זהיאני חפץ לה ,אשב כי איויתיה'

הימים להמשיך את ההרגשה הנעלית לעוד שעות 
וימים רבים, נהנה אני מכל רגע ומכל שעה שאני 

הלואי  ,נמצא כאן בגן עדן העליון נהנה מזיו השכינה
 ואזכה לכך.

 לא עוברת שעה קלה, הוא יצא מבית המדרש
לענייניו, הרגשת ההתעלות והתרוממות הנפש 

תשוקה ורצון א איננו מרגיש שום וחלפה ועברה, ה
לרוחניות, לפעמים הוא גם מתבלבל בדעתו ונופל 
 ,למקומות חשוכים ואפלים מקום משכן הס"מ ח"ו

במעשים אשר אך לפני שעה קלה לא היו עולים 
שלא  םהלו על קצה דעתו, ועתה הוא נלחם באפי

 להיטבע לגמרי ביון מצולה רח"ל. 
הוא יודע שמצב זה לא טוב, הוא מצטער על כך, 

הוא מחליט בפעם  אוד רוצה לצאת מזה,הוא מ
, מהיום הוא ממש יפוללא המאה ויותר שיותר הוא 

והנה הוא שב לבית המדרש להתפלל  ,יהיה צדיק
עד לב מנחה וערבית, ושם שוב קורה שהוא מתלהב 

 השמים וחוזר חלילה.
כף הקלע בעולם הזה עובר אדם כזה. רגע בגן עדן, 

ינה באופן האשפה המצחומיד אחר כך נזרק אל 
עונש נורא ומצב שאין  הגרוע ביותר, וחוזר חלילה.

 הדעת סובלתו.
מנע אילו היה יודע האיש את יכל זה היה יכול לה

ומתרגל בקביעות את קניית ה'מחשבה  ,אשר לפניו
המחשבה החזקה תגרום שאף אם לא החזקה'. 

שייך להשאר במצב אחד כל היום, אולם המעבר לא 
יהיה קוטבי כל כך, אלא גם בפעולות הגשמיות של 

הקדושה ופעולותיו  היום יום הוא יישאר במחשבת
יהיו בדרך בה התחיל את היום ללא השלכתו בכף 

 הקלע המפחיד הזה.
   )הכשרת האברכים פרק א'(

 

לעבוד את ה' יכול אפילו בפשטות, אבל רק להיות עומד יכול בלא עבודת המחשבה, אבל להיות הולך מדרגא '
 לדרגא יכול רק בדעת ועבודת המחשבה.

 )דרך המלך חיי שרה תרצ"א(

 



 

 

 

 

 פרק ז'

 לאן, אדוני?!
בתיק נסיעות עמוס לעייפה, כשמיטב הציוד ארוז בתוכו בקפידה,  כשהוא מצוייד

 הוא הגיע לרציף הרכבת ההומה.

שום דבר לא נשכח. נעלים נוחות ובגדים די הצורך, מזון בשימורים לאורך זמן, 

כובע להגנה מן השמש הקופחת, ציוד לתיעוד הטיול, הכולל מצלמות שונות 

 לביטחון האישי ולהצלחת הטיול המיוחל.ומשקפות מיוחדות, ועוד ציוד חיוני 

נרגש הוא עמד ברציף הרכבות, מתבונן בהשתאות בעשרות הרכבות הדוהרות 

במהירות, מאטות לקראת התחנה הקרובה ופותחות בדהירה מחודשת, תוך כדי 

 צפירה המרעידה את הציפורים שעל גבי עצי הנוי המקיפים את התחנה.

ל הסובב אותו, עד שהוא עורר חשד אצל שעות ארוכות הוא עמד שם, מביט ע

 איש הביטחון.

 'מה מעשיך כאן, ולאן פניך מועדות'? פנה אליו.

'אני יוצא לטיול מרתק וארוך, אני מצוייד למשך חודש ויותר עם כל מה אני צריך', 

והוא מצביע על מזוודתו העמוסה לעייפה 'משהו חווייתי שזמן רב לא יישכח 

 ממני'.

ות? אני רואה אותך כאן כבר שעות ארוכות עומד וממתין, מדוע 'ולאן פניך מועד

אינך פונה למודיעין לברר שעת היציאה של הרכבת שאמורה לקחת אותך? אתה 

 תמה הפקח. -נראה מסתובב כך כבר כמה שעות ללא מוצא' 

'אני יודע היכן הוא המודיעין, ואפילו כבר עמדתי שם בתור עד שהגעתי לפקיד, 

כי חור ועמדתי בתור כמה פעמים, אך עדיין אינני יודע מה לשאול, ושוב חזרתי לא

 השיב מיודענו. -! אין לי מושג להיכן אני נוסע'

* 

הינו צעד ראשון לכל התקדמות בכל תחום שהוא. רק כאשר הנך  -ּבֵרּור היעד 

יודע בברור לאן פניך מועדות, באפשרותך להתחיל לתכנן את מסלול הנסיעה, 

עים להתקדמות לעבר היעד, ולבדוק דרכים חילופיות באם לא לברר את המפרי

 ניתן לנטרל את המכשולים. 

ע"י ברור היעד נתחיל גם להגיע אל המשאבים הפנימיים שיש בתוכנו בכדי להניע 

את עצמנו לצעוד לעבר היעד הנבחר. כל זה לא יקרה אם לא נצליח להגיע לברור 

 היעד לפני צאתנו לדרך.

 ת מלווה אותנו גם כעת.והדוגמא החינוכי

גם אם כבר העמדנו את תלמידנו על תחילת הדרך לחינוכם, יצרנו את כל התנאים 

לתחילת המהלך החינוכי, עדיין לא נגיע לשום מקום אם לא נעמיד בפני עצמינו 

ובפני התלמידים את היעד העליון אליו אנו חותרים להגיע, רק אם נעמיד יעד 

ועדות, רק אז יכולות כל התובנות החינוכיות לצאת מוגדר וברור להיכן פנינו מ

 לדרך הלכה ולמעשה

* 

והנה ה'יעד' אותו מציב ה'חובת התלמידים' בפני התלמיד, ולא פחות מכך היעד 

אשר אנו כמחנכים צריכים להעמיד בפניו, יעד עליון שמגביה אותו טפח מעל 

 היעד.הקרקע, מישיר מבט אל על ומכשיר את הפעולה ליציאה לכיבוש 

 ,פניך יאירעל  כינהחן הש ,ךממעשות לזאת רוצים אנו  .יך בן יקירלוע"ז באנו א'

ים אשר קונפשך בקרבת אל לבך ,ודת ד' יפתחובמוחך לבך וכל אבריך לתורה וע

כאב  ,והוא ,שפוךתכלפני אב אוהב תברך את כל בקשותיך לפניו י ,על ידך ירגישו

 '.לענותך ולרצותך יחיש ,לבן אהוב

 יעד נשגב ונעלה. יהי רצון שנזכה ליישמו עלינו ועל צאצאינו.אכן 

 

 

 ישיחנה לאחרים

אנו עוסקים בעיון רב בנושא שהנשמה 
 תלויה בו ממש. 

ואנו זוכים רה ימסית אותנו לעבכאשר היצר 
את ההצעה  להתגבר ולעמוד נגדו ולדחות

ואנו מתגברים לבלתי המפתה בשתי ידים, 
הזכיה גדולה והשכר בוודאי גדול עשותה, 

ם עדיין אנו נשארים עם ורב מאוד, אול
השורש שטבוע בנו וברבות הימים הוא עלול 
להתפרץ מחדש בעוצמות גדולות ורבות 

ואנו רוצים לעקרו, לבל יתפרץ בימי מאוד, 
ליונות יבגלכך וכתבו עצה אחת  הזקנה.

 הקודמים. 
ועתה לעצה השניה שמעלה רבנו זיע"א 
כעצה מעשית היעוצה לנו. על הפסוק 
'דאגה בלב איש ישחנה' )משלי יב כה(, 
דרשו חז"ל )סוטה מב:( 'ישיחנה לאחרים'. 
והאחרים שכיונו חז"ל אין הכונה דוקא 

ץ, אותם חכמי לב למומחים ובעלי שם ביעו
כי הנפש, אלא עצם שחקרו והבינו לנב

ור מנקה ל אחד שיהיה, הדיבהדיבור בפני כ
כי הדיבור בעצמו מפני 'את הלב מהדאגה. 

גדול כוחו להוציא את החרצובות מקרבי 
בה שום  ש ולבלי תת להסתיר ולקנןהנפ

  עקמומיות'.
ואם כן, העצה ברורה, להוציא מן הלב, 
לשפוך את הכאב בדיבור מפורש, ולאחר 

גול מעל ליבו, השורש יהדיבור האבן ת
הנגף הזו תסור מדרכו העולה אבן ייעקר ו
 בית אל.

וכאן עולה הרעיון הנפלא. אין לך צורך 
לחפש אוהב ורע שיסכים להקשיב לצרות 
ליבך, היש לך אוהב ורע יותר מאביך 

'הסתר את שבשמים, שפוך את ליבך לפניו. 
עצמך בחדר מיוחד אם אפשר לך, ואם לאו 
הסב פניך אל הקיר, וצייר במחשבתך 

כסא כבודו ית', ושופך  שאתה עומד לפני
לפניו את לבך בשיח ותפילה כפי שעולה על 

רבנו כותב לבך בכל לשון שאתה שומע'. 
נוסח של תפילה כהצעה למי שקשה עליו 
הניסוח העצמי אך כמובן לקוצר היריעה לא 

ל להביאה בכאן, אך המבקש בודאי נוכ
באש שחורה על גבי  א אותו כתוב בספרצמי

  אש לבנה
  .('דצו וזירוז )

 

 הגליון יו"ל ע"י 

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

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

 זה נתרם ע"י גליון
 הי"ו אפרים פישל ויזלהר"ר 

 לע"נ זקינו


