
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פרשת עקב
 תשע"ז

 

 כי אם שמור תשמרון את המצוה הזאת לעשותה וגו' ללכת בכל דרכיו
בכל  –, ובסיומו הזאתכל המצוה  –וצריך ביאור שינוי הלשון של התחלת הפסוק בלשון יחיד 

 'שמור תשמרון' צריך ביאור. וגם כפל הלשון לשון רבים. –דרכיו 
ביתר שאת  המתחילהעבודת התשובה לקראת וי"ל שיסוד עצום שנינו כאן ודבר בעיתו מה טוב 

 -ן גורם 'זמ'יחד עם ה ,כהכנה דרבה לקראת הימים הקדושים והנוראים הבאים לקראתנו לשלום
בימים אלו יבות הקדושות די בכל אתר ואתר כשהישכלי הקודש של יהתחלת זמן אלול בה

 .לזה במלא הרצינות בכל אתר ואתרך ערימתחילים לה
ויודע כי עליו להשיג דברים נשגבים וחשובים מאותו זמן, הן  ,ן חדשטבע המתלהב לקראת זמ

בעבודת העסק בתורה שהיא כל האדם, והן בעבודת המידות לתקנן ולעדנן, הרי הוא מתחיל 
מתברר לו כי ת אחת, וברור הדבר כי בזמן קצר מאוד נה לתקן את הכל בבובאש להבת קודש בכו

 הדבר לא עולה בידו ושב לאחוריו.
מאידך, היודע מראש כי אין לו את הסיכויים לתקן הכל בבת אחת הרי שמראש ייאש את עצמו 

חשק והתלהבות לא יהיו מנת חלקו בעבודה זו ו תהא בעצלתיים, מלהתחיל בעבודה וכל עבודת
 י להתקדמות באף תחום מתיקון נפשו.וממילא אין כל סיכו

ימת שאם יקח אותה לעבודתו יש לו דרך באדם ישנה תכונה מסו –מלמדנו רבינו  –יודע נדע 
 וסיכוי גדול מאוד להצלחה.

. רואים אנו בעליל כי שני סוגי תלמידים יושבים לחץ לקראת סיום דבר עד תומויהאדם אוהב לה
בבית המדרש, שניהם עוסקים בלימוד התורה וסוגיות הש"ס. האחד לומד בניחותא וברוגע, הוא 
מבין מה שלומד וממשיך הלאה. לידו ישוב תלמיד נוסף, הוא נראה לחוץ מאוד, הוא מתרגש 

א נח ולא שוקט, לא ישן ולא אוכל ערך בעוד מספר ימים. הוא לילקראת מבחן מסכם שעומד לה
כל צרכו, וכל כולו מרוכז בכל חושיו בהבנת הסוגיא על בוריה. אין לדמות את הריכוז של הראשון 

 לריכוז של השני, כי השני צריך לגמור את החומר עד זמן מסוים.
ת להעמיד בפנינו הספקים ושעו ,אתגרי סיוםאם ניקח את היסוד הזה כי עלנו להעמיד בפנינו 

ו, נה קלה שהטלנו על עצמממשי בכל זמן קצר לסייםם התלויים בלב, מידות ודבריבלימוד, ואף 
דש משימה קשה יותר עם ולהתחיל מח ,מנוינוכל להתענג בכל פעם מחדש על הסיום שסי

 וכך נכבוש הצלחות מתוך הנאה ושמחה. ,צלחתענוג חדש של סיום מו
ך המלאכה לגמור ואי אתה בן )פרק ב'( 'לא עליתנא במסכת אבות בדרך זו יש לפרש בדברי ה

אולם יש  מן העבודה. –נה מפטר מפשטות הכוונה אי אתה בן חורין להיחורין להפטר ממנה', ב
'לא עליך המלאכה לגמור', אל תחשוב  :לפרש כי 'ממנה' עולה על ה'לגמור', וכך הוא הביאור

תורה  ם חלקיילסילקבל עליך  שאתה יכול לגמור את המלאכה בזמן מועט, ולכן אתה צריך
וב ושוב לגמור ולחזור וגמור שנה' היינו מלחזור ומועבודה אולם 'ואי אתה בן חורין להפטר מ

חלקי עבודה נוספים, בדרך זה תגיע להצלחות נשגבות. כי העבודה תהיה בעמל, היא תהיה 
 במיקוד מטרה לסיים את העבודה כפי שהעמיד לפני עיניו, וזה סוד ההצלחה. ,בריכוז מוחלט

פלאה זו ניתן אף לרמז בדברי רש"י בפרשת בראשית 'ויכל אלקים ביום השביעי וגו' מה בדרך מו
כ היה העולם חסר מנוחה'. ותמוה קצת, וכי מי מחליט מה צריך העולם, הלא הוא ית' בעצמו, וא"

 חסר מנוחה, הוא הרי יכל לברא את העולם ללא צורך במנוחה. מה הכונה שהעולם היה
למדנו, הנה העולם נבנה "ת מם שנלמד כבר בששת ימי בראשית, השיוצאולם מונח כאן יסוד ע

יתן להגיע לכאלו ע תדעו כיצד כביכול נועמוקה שאין לה שיעור ותכלית, הידו   בדרך נפלאה
יו חסרים מנוחה, היינו עמל כזה שמרכז את כל תה צלחות, רק אם תעמלו באופן שאחרי סיומהה

ושוב מסתער על  ,וכשסיים את העמל הזה צריך מנוחה, הוא נח כדי צרכו ,כוחות הגוף והנפש
 האתגר החדש.

, מצוה אחת ויחידה אבל 'המצוה הזאתכי אם שמור תשמרון את כל זהו הרמז בפסוק בפרשתנו. '
למות, לשמרה בשקה לחלקים ולעשות פעולות להיינו לחכפל הלשון, אותה 'שמור תשמרון' ב

יעדים קצרים ולסיים אותם בעמל ויגיעה אז תגיע לדרגת 'ללכת  אם כך תעמלו בכל מצוה לבחור
 כל המצוות והמידות הטובות ייקנו אצלכם בקנין נפש ובהצלחה מרובה. ,בכל דרכיו'

 

 

 המבקר עמדת
, מגוהצים מדים לבוש זקיף עומד השמירה בביתן

 ומשם, ומשוריינת גדולה זכוכית מאחורי עומד
 . נאמנה מלאכתו את עושה הוא
 דעתו את מביע הוא הביקורת מעמדת, שם

 המתחם אל הנכנסים זהות בדבר הנחרצת
 הוא. בבטחה דורש הוא' בבקשה כרטיס. 'השמור

 ואת הכרטיס פרטי את רבה בדקדקנות בודק
, לפניו העומד האדם לזהות המושלמת התאמתו

 הוא קד, בשלמות הביקורת שהושלמה אחרי ורק
 ופרטי במידה. נפתח והשער מכובדת דהיק

 של רצונו לשביעות לחלוטין תאמו לא הנכנס
 הנסיונות כל, ומסוגר סגור נותר השער, המבקר

. ומסוגר סגור. חרס מעלים להיכנס המבקש של
 .סוגר וברצונו פותח ברצונו. כוחו וזהו המבקר זהו

* 
 דמיונו. משחקו בעת קטן בילד להביט תענוג

 שעפה ציפור הוא הנה. גבולות כל פורץ הפורה
 כאן. ארבע על הולך חי בעל הוא והנה, בשמים

 בעל הוא רגעים כמה ולאחר, זו צורה בעל הוא
 אל לקחתם נוסעים מעלה והוא הדורה מכונית

 . התלמוד בית ואל היריד
 הופכת המחשבה, השנים עם נעלם זה כל

 ארע מה. לשטויות יותר מקום ואין, להגיונית
 ובלחש יכול שאיננו הללו בשנים האדם במוח
 המח. התשובה היא' המבקר כח, 'מחשבות כאלו

 בלתי למחשבות נותן לאהתפתח, והוא  המבקר
 . החושב המח אל סנכילה הגיוניות
 הכללים לפי שחושב למי רק ניתנת הכניסה

מן האחראי עליו, הוא המוח  המבקר שקיבל
בו בעבר,  החושב, והפועל לפי כללים שנקבעו

 אם .ואת זה הוא מציג בפנינו כשאנחנו חושבים
 ומכירה אליה רגיל שהוא מחשבה המח יזהה

 נכנסת והמחשבה נפתחת הדלת יאז מלפנים
 .מחשבותיה את וחושבת המח אל כבוד אחר

 אורחת שאיננה מחשבה המח יזהה אם אולם
 בלתי כמחשבה אותה מזהה הוא, אצלו קבועה

 באופן לכאן מגיעה לא שהיא והראיה, הגיונית
 בפני ומסוגר סגור נותר כן אם השער. קבוע

זהו הבסיס לקושי הגדול לכל שינוי  .זו מחשבה
 שאנחנו מבקשים לעשות בכל תחום בחיינו.

 

ן כל זמן כי יסוד החסידות הוא שלא נעשה התורה והמצוות בגוף בלבד ולא נתפלל בפה אף במחשבה בלבד, רק גם בנפש באהבה והתלהבות, לכ
בעבודה, ורק  רוצה, אי אפשר לה להתגלות ית ושוב נטמנת, פעם רוצה ופעם לאשנפשו של אדם נראית ואח"כ מטמינה את עצמה ושוב נרא

זה אצלו כשעה בלא חיים ח"ו, רק אז יכול לגלותה ולהעלותה אף להיות רי כשקבוע האיש בעבודה והנפש חבושה לה עד שלשבת שעה בבטלה ה
 )דרך המלך עקב(                                                                                                                                                                                                                                    .חסיד

 'בין הזמנים'מהדורת 



 

 

 

 פרק סה

 חוג לציור 
התחלנו בכוחו של ה'ציור', הכח העצום שיש בו בכדי להביא את האדם לכל מיני 

המצב שהאדם חושב  –ע אליהם מבחי' רגשית, וה'ציור' מצבים שהוא חפץ להגי
במחשבתו ומצייר לפני עיניו את הדבר קורה הוא מתעורר לאותו מצב. מכאן 
אנחנו מבקשים להרחיב בעניינה של התפילה, אולם הרגשת הלב היא כי כדאי 
להרחיב עוד בענין ה'ציור' בכדי שעוצמתו של המושג תכה בנו שורש בכדי 

 המשך הצלחתנו בעבודת ה' עם כלים מעשיים וחזקים.להשתמש בו ב
* 

עומד בעל חנות בחנותו, עמדת המוכר מאחורי הדלפק, קופת הכספים לפניו והוא 
ממתין לקונים שיבואו וימלאו את סליהם במוצרים שהוא מוכר. החנות ריקה 
מאדם, הסחורה מוכנה ומזומנה על המדפים והוא עומד בינתיים בטל ממלאכתו. 

נכנס אדם, אולי הוא יהיה הקונה שיכניס לו מעט מזומנים לקופה, האדם הנה 
נכנס, סוקר את החנות, ומתחיל בסדרת שאלות, כמה עולה, מה טיב הסחורה, 

למרות השאלות ועוד שאלות מן הענין ושלא לענין, המוכר אדיב במיוחד, 
כובש את הוא המטרידות שיש חשש אמתי שאינן מובילות לקניה בסופו של דבר, 

כעסו המתחיל לבעור בו באש נמוכה, הוא עונה על כל השאלות וממתין לסיומן, 
 בסוף הוא ירכוש מן המוצרים.אולי בכל זאת והעיקר ש

סדרת השאלות נגמרה, האדם מודה למוכר על התשובות והוא יוצא מן החנות... 
אין אף חרונו של המוכר עולה עד כדי להשחית, בליבו פנימה הוא מודה על כך ש

אחד בחנות לכלות עליו את זעמו. הרגש שעלה בו מתחזק והולך מתחזק ומוסיף, 
הוא מדמיין מול עיניו שוב ושוב את אותו אדם ובכל פעם הוא מוצא עוד נקודת 

 חובה עליו, ועוד סיבה לכעוס עליו בכעס שלא מסתיים. 
אה מאידך, בימים שאותו מוכר בדיוק עומד מאחורי הדלפק אבל החנות מל

בקונים, כל אחד ושאלותיו וכל אחד והשרות אותו הוא מבקש, הקופה מתמלאת 
בשטרות ומטבעות, והכל זורם בלי הפסק, בקושי שיש לו זמן לנשום, ואז מגיע 

מוכר באמת האותו נודניק מעצבן, הוא שואל שאלות ואף מעליב את המוכר, 
, מאותו רגע הוא כועס ונעלב באותו רגע, אך משעזב את השטח ועזב את החנות

כבר שכח את מה שקרה, הוא כבר מתעסק ונותן שרות ללקוחות אחרים, אין לו 
 זמן לחשוב על מה שארע כי הוא עסוק מאוד.

אם כן מצאנו את ההבדל העצום בין מקרה עם כח הציור ובין מקרה ללא כח 
כפי יש לו זמן לפתח את המקרה ולחיות אותו  ,הציור. אותו מוכר שכל הזמן לפניו

שהוא קרה עתה ממש, ואם המקרה קרה עכשיו, אז גם הרגש שהגיע בעקבותיו 
כלומר, הכעס, גם הוא קרה עכשיו ולכן הוא כועס שוב ושוב, וטבעו של האש 
כשמוסיפים לו חומרי בעירה הוא ממשיך לבעור ולבעור בעוצמה חזקה יותר 

 ויותר.
מנגד, אותו מוכר עסוק, גם הוא נעלב ברגע הראשון, אבל מכיון שלא היה לו זמן 
לצייר את המקרה מול עיניו שוב ושוב וממילא הוא לא חווה את המקרה עכשיו 
ממש אלא בעבר, לפני שעה ויותר, הרי הרגש של הכעס גם הוא שייך לנחלת 

 את מה שארע.העבר וממילא הוא כבר נח מזעפו ופעמים שאף איננו זוכר 
זהו כוחו של ה'ציור', 'לחיות' את המאורע חי וקיים לפני עיניו, לחוות את המצב 
ממש במציאות, כי כלל לנו בתורת המחשבה: 'המח איננו מבדיל בין דמיון 
למציאות', אם המחשבה של האדם חושבת ומציירת מאורע מסויים אף שאיננו 

. בכח הזה אנחנו מבקשים באמת במציאות הוא נחווה במח כמו שהיה באמת
  להשתמש בבואנו לתפילה.

הטורפות  אם התפילה תהיה רק כעוד מחשבה בין המחשבות, בין כל המחשבות
היא תהיה באמת קלושה וכח הציור לא ייתפס בה, אבל אם התפילה  היום של

טול כל בלגן מחשבתי תתפוס מקום מרכזי בחיינו, היא תהיה במקום פנוי ורגוע נ
 מים.וטוב לנו כל הי ,מרכזי הראוי לומקום ההמועצם יתפוס את  יוראחר, אזי כח צ

 
 

 

 

 

 
 

 משהו חריף
כתבנו על הערכת כל פעולה שהיא לשם שמים 

ם א יננה כתובה בתורה ובדברי חז"ל, כיאם אגם 
קדושה היא  האדם פועל אותה לשם שמים אזי 

 חשב כקרבן לה'.יהפעולה והיא ראויה לה
הדוגמא המעשית אותה רושם רבנו מתהלוכות 
נפשו הקדושה, מחשבה אשר יש בה בכדי 
ללמדנו חקירת האמת וברורה עד דק מהי, 

יתה יהשפנימית של כל מעשה ברור הנקודה הו
 נר לרגלו.

בשעת הכנסת ספר תורה להיכלו, במהלך 
הריקודים מלאי התלהבות קודש הוא ביצע 

גלגול ראש בשפה המדוברת. כפי  - 'התהפכות'
הנראה מתוך הנכתב בפנימיות לבבו ונפשו 
הקדושה, פעולה זו לא נעשתה בהתפרצות של 
יציאה מן הכלים וביצוע פעולה בלתי מחושבת, 

ת עצמו לכך, והוא מנתח את אלא הוא הכין א
את ההכנה  ,הפעולה עצמה את בחירתעצמו, 

ואת ההרגשות שהיו נלווים לכל לפעולה, 
 המהלך הן לפניו והן לאחריו.

ואנו ננסה להתמקד בכל אחד מן השלבים כי יש 
רחות חיים, מעשה לשם ובהם בכדי ללמדנו א

 שמים מה טומן בחובו.
ספר  לקראת המעמד הנשגב שתקיים ב'חינוך

כי לכבוד  -כותב רבינו  -התורה', היתה ההרגשה 
אולי פעם בחיים ותו שקורה מעמד נשגב שכזה, 

לא, צריך לעשות משהו ייחודי, משהו חריג 
 - 'עשייה גדולה וחריפה'שייחרת בלב ובנפש, 

מגדיר זאת רבינו, משהו שמעבר לריקודים 
ולשמחה הגדולה שיש בהרבה עתות שמחה 

דעתו שלכבוד ספר התורה  על תהוקדושה, ועל
ולכבוד הבורא ית"ש יבצע את הפעולה המשונה 
קצת והבלתי שגרתית, פעולת 'התהפכות' בכל 
גופו, עם בגדי השיראין, בגדי המלכות אשר 

 -עולה כזו תחרת בליבי עמוק כל כך עליו, פ
שתעלה אותי למדרגות פעולה  -הרהר רבה"ק 

גבוהות בהרבה ממה שאני עתה, היא תרים 
ותי לגילוי נפשי ורוחי באופן שלא הכרתי, וזה א

 שווה לי עד מאוד.
אגב, חשוב לציין, כי פעולה זאת אמנם עלתה ]

בליבו של רבינו ללא שידע אם מקור קדוש לה, 
אולם הוא עצמו כותב כי לאחר מכן הוא מצא 
בפרוש 'עץ יוסף' על המדרש במדבר רבה ד' 
שכותב שדוד המלך ע"ה בריקודיו הקדושים 

הוא פעולה קדושה ע גם לפני ארון ברית ה' ביצ
 של התהפכות.[

שהביאו  רבינו מוכיח בארוכה את כל השלבים
אותו למסקנא כי כל מחשבה שביקשה להניאו 
מכך בטעות יסודה, וכל מעשיו לשם שמים 

  ()צו וזירוז כז                                 ולנחת רוח לה'.

 הגליון יו"ל ע"י

5061267250 הר"ר דוד משה הרשקוביץ  

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

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

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

 לאמץ ברכים כושלות

 יות רגשיות? חוסר מוטיבציה?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  

 


