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 גיליון ק"ז -שנה ג'   
 פרשת חיי שרה

תשע"ח

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

 כולן שוים לטובה.ופי' רש"י  שני חיי שרה וגו' ויהיו חיי שרה
 .וצריך להבין, מדוע רק בחיי שרה הודגש ענין זה, ולא אצל כל האבות

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

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

* 
. האחת לעלות במעלות העבודה על כאשר פונה האדם להתקדם בעבודת ה' יש לפניו שתי דרכים

 ידה, והשנית, לפנות לצד השני לדרך השלילית והמנגדת לרצון ה'.  
והנה, אדם שאינו מתקדם כלל ועיקר, בגיל כל שהוא הוא קבע את עצמו במקום מסויים בעבודת 
ה', ומאז הוא לא מתקדם. הוא עושה את מעשה המצוה כתיקונה, הוא לא מחסיר אף פרט, אולם 

איננה פועלת, הוא עומד במצב שאין חשש שיכשל, כי הרי  מחשבתובלבד,  מעשהל בדרך של הכ
אין לפניו שתי דרכים, רק האדם שמתקדם והולך, הוא אשר בכל צעד שעושה יכול לפנות לב' 

 כשל ולפנות לדרך הלא טובה.יצדדים, ומשיש לפניו ב' דרכים יכול לפעמים לה
דבר צריך לקחת ממנו את הטוב שבו. ולכן שומה עלנו לקחת את  והכלל המיוסד בידנו הוא, כי מכל

החלק הטוב מהאדם שאיננו מתקדם, ולהשתמש בו לאדם שעלול ליפול בזמן מן הזמנים כי הוא כן 
 מתקדם והוא כן עומד בפני בחירה מחודשת בכל עת ובכל שעה. 

יתוח הרגשות וכך צריך הדבר להיעשות. בעת שהאדם מרגיש התעלות, מחשבתו פועלת בפ
המעשה. לא  תמימותהנעלים, הוא מתקדם עוד ועוד, בה בעת צריך הוא להמשיך להקפיד על 

לשכוח כי המעשה הוא העיקר, וכשהמעשה נעשה בקביעות בצורה הנכונה זה ישמור עליו מנפילה 
 בעת הבחירה.

, הוא ומאידך, כאשר האדם עומד במצב של נסיגה ונפילה, מחשבתו איננה מצליחה להתרומם
מרגיש יבשות וחוסר חיות בעבודה, גם אז יתנהל בתמימות הנזכרת, ויזכור כי המעשה הוא העיקר, 
ויעשה עבודתו באופן של תמימות. באופן כזה הוא שומר על עצמו מנפילה ונסיגה בכל מצב שהוא 

 בעבודתו יתברך. 
* 

בה במחשבות עילאיות  בין בה הם עסקוהאבות הקדושים שהיו מקימין את כל התורה כולה כמחוי
ובכוונות נשגבות, אצלם לא חווינו את מידת התמימות הנזכרת, כי העיקר אצלם היה הפנימיות 

לאיות שבשורש כל מצוה ואף פעמים שבפעולות אחרות כיוונו כוונות עילאיות של העיוהכוונות 
ת המקלות במעשה מצוה הקשורה לענין כידוע שיעקב אבינו כיין כוונות של הנחת תפילין בעת הנח

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

אמנו  לחיי את עצמה בזה. וממילא עשתה הכל בתמימות המעשה, ולכן כאן דוקא אצל שרה
שנתייחדה בענין התמימות עליה אמר הכתוב 'כולן שוים לטובה', ולא עוד אלא דוקא אצלה גילו לנו 
חז"ל מה תוצאות הפעולות הפשוטות והתמימות שהשכר עליהן הוא רב ועצום כפי שראינו ששרה 
 אמנו קיבלה שכר לדורי דורות בזה שאסר המלכה בת בתה זכתה למלכות על קכ"ז מדינות וישבה

 בכבודו של עולם על ידה. 
והנה, תלמידי רבי עקיבא שראו את רבם דורש ועולה במעלות עצומות ונשגבות, היו מתנמנמים 
מעבודה, הם הרגישו כי מה שיעשו איננו חשוב ומרוצה כיון שאין להם את ההשגות הנשגבות 

ם להתרשל כלל שהשיג רבם, רבי עקיבא ראה זאת ואמר להם אתם, במצבכם הנוכחי עדיין, אל לכ
כי ראו נא את שרה תחוללכם את מעשיה הנשגבים ואת התוצאות הנפלאות שזכתה להם ע"י 

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

 )דרך המלך חיי שרה תרצ"א( 
 
 

 

 

 
 תנועה של ניגון

בשבוע שעבר הבאנו כתבו וכלשונו את קטעי דברי 
רבינו בענין הנגינה, בהוראות למעשה כיצד להרגיש 

 את הניגון ולחוות את המנגינה באופן אישי.
רים בסגנון בהתחושה היתה שלא ניתן להעביר את הד

ם מובאי דורים אלו שדברי רבינו זיע"א במהרגיל 
, בדרך עיקרי העניינים שמבאר רבינו בתורתוכהסבר ב

הדגשת נקודות שונות שראויות להדגשה כפי קט של 
 ההשגה וקוצר הבנתו של כותב השורות.

אולם לאחר שהדברים הובאו כלשונם וכפי שדווחנו 
מפי קוראים שהדברים היו להם כקילורין לעינים 

יניהם את מהותה של הנגינה וכוח תנועה של והעלה בע
, ננסה מעתה לפרק ולקבל אור מיוחד באי אלו ניגון

  שורות מתוך דבריו הקדושים בענין הנגינה.
או  ,הסב פניך אל הקיר ןאיזה תנועה של ניגו ךקח ל'

שאתה עומד לפני  ,תסגור את עיניך ותחשוב שוב רק
ך לד' הכבוד ובשבירת לבך באת לשפוך את נפש כסא

היוצאים מקרב לבך ואז מעצמך תרגיש  בשירה וניגון
ן מנגיית אתה ההילה חאם מת .שנפשך יוצאת ברננה

מעט מעט תרגיש , לפני נפשך לעוררה מתרדמתה
 '.שנפשך התחילה כבר לנגן בעצמה

מטרת הניגון כפי שמבטא רבינו בשורות אלו היא 
  שנפש המנגן בעצמה תרגיש נענוע ע"י הניגון.

בכוונת הלב ובהבנת המילים ששרים בציבור  השירה
עדיין לא מספיקה. המנגן עצמו צריך להרגיש כי הוא 
נעקר ממקומו הקבוע. הוא נעקר ממחשבותיו 
הקבועות, מן ההרגלים הקבועים, ומן המחשבות 

 הקבועות בראשו תמיד.
עיקר הבעיה של האדם שאיננו מצליח להזיז את עצמו 

המטרה העליונה של  ממקומו בו הוא נמצא אל עבר
תחושת 'ואני קרבת אלקים לי טוב', היא הקיבוע 
במחשבות ובהרגלים קבועים ובהרגשה כי כל תזוזה 
מהם תערער את בטחונו האישי, ולכן הוא מוכן גם 
לסבול את אי הנוחות וחוסר הטוב שכרוך בהרגלים 

 הלא טובים העיקר שלא ירגיש מעורער במצבו. 
נותן בדיוק את הערעור בדרך מלמדנו רבינו  -הניגון 

 הטובה והמתוקה. 
ן לפני נפשך לעוררה מנגיית אתה ההילה חאם מת

מעט מעט תרגיש שנפשך התחילה כבר , מתרדמתה
 '.לנגן בעצמה

צבה היא מנגנת, היא עולה ויורדת, היא מתנתקת ממ
ואל אביה היא הנמוך והקשור להרגלים הרעים, 

 .משתוקקת ואליו היא מגיעה

 

וק בין אם התורה והחסידות יש חיל -אף במי שיש לו תורה, אף השגה בקבלה וחסידות 

 מונחות בו כמו הספרים בארגז, לבין מי שהוא בעצמו נעשה תורה וחסידות 
 (דרך המלך צו)

 



 ק"בפרק 
 עבודת החסידות

האדם. ויטמינים  בשר, לחם ושאר מאכלים בריאים ומזינים, הם אשר נותנים בריאות וכח לגוף

ח"ו, אבל לא להזין את הגוף בצורה לעוררו מעלפונו וממצב קשה  ושאר תכשירים תפקידם

רצופה ולאורך ימים ושנים. כל זה למדנו בפרק הקודם. והמכוון היה ללמדנו, כי התעוררויות 

שונות שבאות לאדם ע"י זמנים מיוחדים, שמחים או מרגשים בצורה אחרת, הם טובים בשביל 

בריגושים  להתעורר ולקבל כח להמשיך הלאה בעבודה, אבל ממש לא להימצא כל הזמן

ובמצבים שמביאים התעוררות, אלא להביא את ההתעוררות לעבודה למעשה, לעבוד עבודה 

 קשה ורצופה, בהשקפה מרוממה ובהתמדת העבודה, וכך נבנה האדם השלם.

שם לעצמו למטרה ללמד את בני  ,'חובת התלמידים' -למעשה, ספר זה שאנו למדים בו 

נו יצרופה, הדרך שהאיר הבורא ית"ש ע"י מרן רבהתשחורת דרך ה' השלמה באור החסידות ה

אור שבעת הימים הבעל שם טוב זיע"א. ובכן, בשלב זה של הספר, לאחר הדיבורים הנוקבים 

עשית, לאחר שחדר בדבריו הק' אל נפש התלמיד, יישר כל מוהבהירים בכל ענייני העבודה ה

נו יונטע את האור הגדול בדרך נכונה והכל ע"י עבודה מעשית וקשה עד בלי די, מגיע רבעקוב 

 'ובזה כבר התחלת להיות חסיד'.בות המרגשות והנפלאות כל כך: יאל הת

נימים דקים בנפש התלמיד. עד הנה לא הוזכרה מילה אחת לכאורה בכל  לו מרעידותמילים א

מנהגיה ומשעוליה, והנה בפתע פתאום אם אני הולך  מהלך הפרקים על החסידות ועל דרכיה, על

בדרך שהתווינו עד כה 'התחלתי להיות חסיד', איזה חסיד? מה זאת חסידות בכלל? מה ההוראה 

ק, ללא ויהמיוחדת לחסיד שכמוני? זה נופל עלי כרעם ביום בהיר. זה דורש ביאור נכון ומד

 עיקולי ופשורי וללא התחמקויות.

סוד גדול ועמוק בכל השייך לתורת החסידות הצרופה והמקודשת. אכן תורת נו בכאן יימבאר רב

נו הק' יהחסידות עמוקה וברורה עד מאוד לכל המתעמק בה וירד עד לשורשה ולהבין דרכה. רב

בעצמו בספריו הבאים המיועדים לשכבת גיל גבוהה ובוגרת יותר, )לקראת סוף 'הכשרת 

ם הוא מבאר בטוב טעם ודעת בשפה ברורה ונעימה מה א השערים' פרק ג'( שוהאברכים', וב'מב

היתה דרכו המחודשת לכאורה של הבעש"ט הק', על מה נחלקו עליו רוב גדולי ישראל שבאותו 

דור, ומדוע עתה אף הם מודים שחידוש הבעש"ט ממקום טהור ומקודש אמר דבריו, וממילא 

דברים מובאים שם בדרך אגב אלא דבריו נתקבלו בידי רוב מנין ובנין של כלל ישראל. ואין ה

דעת ולהתעמק בדברים באופן של תביעה חזקה על כל צורב בן עדת החסידים, שחייב הוא ל

 ן:ייהללו על בור

 נבדל ובמה חסידות, זאת מה אותם שואלים שכאשר אותם, מן להיות תשתפקו זה ולמה'

 מה ידע לא חסיד, ינושא תורה מבן תורה בן וחסיד חסיד, ושאינו החרד זולתו מן - החסיד

 שגם לדעת לב יתנו ולא החסידות, היא בעבודה שהחמימות השגורה תשובה שישיב או לענות,

 אלקים אש חסר לא בטח ע"זי ל-א שרפי ותלמידיו הקדוש י"האר עם הקבלה בעלי לקדושינו

 אותה, עורר שוב ע"זי ט"והבעש שנהינתי המקובלים של שהחמימות נאמר ואם קדשם. בעבודת

 חדש, שם לקראתם ולמה ליושנה, העטרה את החזיר רק חדשות, שום גילה לא ו"ח כ"א

 כשרצו המתנגדים עליהם חלקו ולמה כמלפנים, ו'קבלה' 'מקובלים' ולא ו'חסידות' 'חסידים'

)לשון קדשו ב'הכשרת  'כן מלדבר הס יותר, ולא המקובלים עבודת את להחזיר רק החסידים

 האברכים' באמצע פרק י"א(.

ובכל זאת, ואולי דוקא משום כך הדברים שכותב רבנו כאן לבחורים צעירים בתחילת דרכם, 

חזקה ומדוקדקת, נכונה וברורה להדריך את התלמידים הצעירים במילים דלהלן, מילים מדודות 

 וחדות כתער באופן שחובה ללמוד אותן מכלי ראשון ממש. אזי הא לכם לשונו הקדושה:

 דע חסיד, שאינו' ד עובד על' ד את העובד החסיד כח גדול ובמה ידות,חס זאת מה תשאל 'ואם

 אשר השכל לבארו. לבד שכל של דבר החסידות שאין מפני הדבר. את עוד לך לבאר א"שא לך

 ענין את בשכל לבאר שאי אפשר וכמו העבודה. עם רק ובא ממנה אחד חלק רק הוא בחסידות

 רב לעת עתה, ישראל בחור והלאה ךממ בל כל זה עודא היא, ... מה ידע הנביא רק כי הנבואה,

 ובקצה באת, כבר החסידות לקצה אבל כאלה. עניינים לחפוץ אף לדעת מערכך יותר וגדול

 לעבוד וכשתתמיד קרבך. אל דברינו את להכניס התחלת אם טעמת, כבר הדבש מיערת המטה

 '. יפרוש עליך שכינתו ומזיו תחסה, י-שד בצל חסיד ה"אי תהיה בזה

ריו על מהותה של לימוד, ואף מה שכבר גילה כאן בדב דברים חדים כתער שצריכים עוד

 לפרט ולבאר בס"ד. אולם למדנו דבר ברור כשמש: נמשיך בס"ד בפרקים הבאים החסידות 

  - - -העבודה.  עם רק ובא ממנה אחד חלק רק הוא בחסידות אשר השכל

 עבודה נעימה.

 

 
 ()ד - קשב וריכוז

 -תגובות קוראים בענין הנכתב בשבוע שעבר  ביקשנו
 ביקשנו וגם קיבלנו.

 אך כדרכנו תזכורת קצרה. 
הנושא: תלונת התלמיד המתקשה בריכוז בשעת 

 השיעור.
 : שהוצעו דרכי הטיפול

א. תרגילי חיזוק המחשבות לתת למחשבה עוצמה 
עצמית ובכך לתת כוח לתלמיד להחזיק את מחשבותיו 

 יתר תוקף כלך שכוח הריכוז יעלה. ובהרצויות יותר זמן 
ב. תוספת חיזוק במידת ה'משמעת העצמית'. חיזוק 
משמעותי בחלק זה יתרום חלק נכבד בשינוי המצופה, 
בתרגול מתמיד של עמידה ביעדים מוגדרים מראש 
תתחזק אצלו הידיעה שכל זמן מיועד למה שהוקצב לו 
מראש, ולכל שעה יש את הייעוד שלו, וכשיש שיעור 

זמן המיועד לכך, התרגולת של המשמעת העצמית ב
תועיל להציב לעצמו את הגבולות גם בעת הקשבת 

 השיעור.
 ומכאן להארות והערות הקוראים:

א' הקוראים מבקש לחדד ולהדגיש את מה שהשתמע 
מדברנו בפרק הראשון של נושא הריכוז כי ניתן להילחם 
במחשבות הלא טובות ולהכניס מחשבות אחרות 

 . תחתיהן
והאמת, כי לא היה צריך להדגיש הדגשה זו אלמלא היה  
החשש שגם אחרים יכשלו במחשבה זו. ולכן ההדגשה 
מחויבת המציאות, ולהבהיר שכל מה שדיברנו שם היה 
על ענין חיזוק המחשבה החדשה שזו תצליח לעמוד 
בפני עצמה בלא להיסחף בזרם המחשבות הזורמות 

שבה החדשה בזרם בלתי פוסק, וממילא, כשהמח
מספיק חזקה, היא תעמוד בקביעות בראש התלמיד 

 והמחשבות האחרות תתבטלנה מאיליהן.
המשמעת והסבר על נושא ביקש הרחבה  קורא נוסף

העצמית בטיפול בריכוז. ובמילים ישירות יותר, מה 
 עשינו עם אותו תלמיד נשוא הפרק.

ובכן, המשמעת העצמית היא למעשה מי שהופכת את 
ט לשולט, מנגרר לגורר, ומדג ללא שדרה האדם מנשל

שנשפך עם זרם המים לכל כיוון לדג טהור שיש לו 
שדרה ששוחה בדיוק מול הזרם ומפלס לו דרך במים 

 אדירים.
במילים יותר ברורות וחדות, בעל המשמעת העצמית 
הינו 'אדם', ומי שאין בו משמעת עצמית הוא לא ראוי 

י אדם הוא אדם לכינוי הנבחר הזה. כי הראוי לכינו
ה'בוחר'. בעלי החיים אינם 'בוחרים', הם קבועים 
וטבועים בכל תכונותיהם והחלטותיהם, הם צפויים 
מראש וידועים במה שהם מסוגלים להגיע. אבל צורת 
אדם היא רק בעת שהוא בוחר את דרכו, הוא מחליט מה 
הוא עושה והוא שולט על מעשיו ומחשבותיו כפי שהוא 

 ות.מבין שצריך להי
תלמיד זה שילמד לשלוט על מעשיו ולקבל צורת אדם 

יתרגל גם להחליט שהוא מקשיב בעת שהוא  ',בוחר'ה
וממילא להסיט את מחשבותיו האחרות רוצה להקשיב 

לזמן אחר, ולקבל את השליטה ואת ההגה להחליט מתי 
 ואיך הוא פועל.

ומכיון שלקבל שליטה שכזו איננה דבר של מה בכך 
מלמדנו רבינו את הכללים שבהם ניתן  ואינה דבר קל,

לקנות את ההגה היקר המדובר, וזה ע"י פעולות מעשית 
קבועות מראש לתרגל ולהוסיף בכל פעם על המעשים 
הקודמים עד שתרגול המעשים ישפיע גם על 

 המחשבות.

 

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

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

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

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

 

 הגליון יו"ל ע"י  

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  נצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצהלתרומות וה


