
 

 גיליון ק"ו -שנה ג'   
 פרשת וירא

תשע"ח

 (ט, א'"יויבואו שני המלאכים סדומה בערב )
 וברש"י, וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לסדום, אלא מלאכי רחמים היו וממתינים שמא יוכל

א יכלו ע הם עצמם לולכאורה, אם מלאכי רחמים היו מדו אברהם ללמד עליהם סנגוריא. ע"כ.
 שהוא יעורר רחמים. לעורר סנגוריא בעצמם, למה להם להמתין על אברם אבינו

ועמך כולם צדיקים ראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר כל ישויתבאר בהקדים פרוש המשנה '
  וכו'. מטעי משמעות 'נצר וצריך להבין את שו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר'.לעולם יר

* 
. דף עם אותיות מפוזרות בידו ב מוישי בן השלש וחצי הביתה מן ה'חיידר'כשכולו קורן מאושר ש

. בקריאה ומראה את כוחואותן והוא מנופף בו בהנאה. לכל מי שרק מוכן לשמוע אותו הוא משנן 
 הוא כבר ממש גדול. 

לב שגם על שקית הבמבה ועל  אום ישיםומיוחד, אבל רק כאשר הוא פתהוא יודע ממש טוב 
, אז אנחנו יודעים שהוא קנה את ויזהה אותן נכון ופסת העוגיות רשומות אותיות כמו שהוא למדק

 . הוא לא יודע רק את מה שהוא למד, הוא גם הרחיב את הידע. משמע שהוא נקלט.קנין האותיות
* 

. הסוגיה פורקה לגורמים, כל המהלך נפרש כשמלה. בהיכל הישיבה שיעור ארוך בן שעתיים תם
הנהרה שפשטה על פני התלמידים לא הותירה ספק. הם הבינו אותה כל צורכה. סדר החזרה 
שלאחריה היה גועש ורועש, התלמידים עם החברותות יושבים בלהט של תורה הניתנה באש, הם 

 הלך להבינו על בוריו. הם חוזרים על המ ,משננים את הנלמד
ג"ש בענוות חן ובמצח חרוש קמטים ין. אבל רק כשבערל ניגש ואמר למיודעים את החומר מצוהם 

, שהקשה ה'מלחמות' על 'בעל המאור' נראה לי שלפי דברי 'הרא"ש' ניתן ליישב את הקושיא'
כי הדברים ורה רעכשיו יש לו הוכחה ב מעצמו, זרחו פניו של מגיד השיעור.חידוש שהוא חידש 

 והוסיף עוד הבנה על ההבנה שנטע בשיעור. נקלטו בנפשו, הוא הצמיח
* 

ני הוא תלמיד ו, ג'מבית הספר הנכרי בלונדוןעל ג'וני גם היינו יכולים לספר את אותו סיפור  ,לכאורה
על פי ההבנה  אחרוהוא הצליח לפתור תרגיל מסובך  ,את שיעור מתמטיקההיטב שהבין  חרוץ

 גם זה מוכיח על ההבנה האמורה,  מהמורה, שהבין
 אך האמת שזה משהו שונה לחלוטין. 

הילד והבחור היהודי שקלטו את הנלמד לא הוסיפו רק חומר שנקלט במוחם והוא מתפתח יפה. זה 
טוב וחשוב, לא ניתן לבטל אותו, אולם לימוד התורה שנקלט בנפשו של היהודי הרי הוא אמנם 

 היהודי.  משנה את מהות גופו של
נפשו. וכך הזריעה והנטיעה של חומר שנלמד  התורה נקלטת במוחו ומשפיעה שינוי מהותי בעצם

של האדם והענף הקדושה הוא כנצר וענף צעיר שניטע בקרקע פוריה, הקרקע היא נפשו היהודית 
החיבור הוא נפלא ומועיל לענף שיתפתח הוא התורה הקדושה כשהיא ניטעת במוחו של התלמיד, 

היה לעץ, החיבור מועיל שהנשמה תשפיע על גופו ונפשו של היהודי לזככו, לעדנו ולתת לו את ו
בצורתו. כל מצוה שעושה בלב תו יחד אהמאור הזך שבתורה. התורה נמסכת בעצמותיו וגודלת 

מעשה המצוה שהיא למעשה רצון הבורא שהתגלה בתורה משפיעה על גידול הנפש, הנצר  ,ונפש
גוי לעומת זאת, כל מה שילמד וכל מצוה שיקיים, אין שום שינוי  ץ ויגמול שקדים.מתפתח ויצץ צי

 נשאר יבש כשהיה.בנפשו, הוא 
עם שלמעשה שייך , עם רוחני. ישראל הם 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבאוזה הביאור במשנה '
מים יישעוסקים בה והמצוות שמקעמך כולם צדיקים, עצם מהותם טוב, התורה לחלק העולם הבא. 

הם. הם הנצר הצעיר שניטע  נצר מטעי'' -שהרי את השינוי בעצם נפשם וגופם. בהם  עושים
הוא נצר משובח שניטע בנפש משובחת, ומנין לנו שהנצר אכן נקלט והוא משנה בחצרות בית ה'. 

חידושים חוץ ממה שהם למדו הם מוסיפים מעצמם  - מעשה ידי'' את עצמותם של נפשות ישראל,
גידולים ו, הנטיעה נקלטה ומתחילה להתפתח. מצוות, מה שמוכיח שהם אכן הפנימהלימוד וקיום ב

 בהם.  'להתפאר'כאלו אכן יש 
קדמותו, עשה לאחר סילוק שכינה נשאר ההר ככינה על הר סיני, ולמהתגלות השזהו ההבדל שבין 

לא ספג את הקדושה לעצמותו, ישראל לעומת זה נהפך לעצמות של קדושה ולאיש אחר  הוא
מין' למי שע"י החכמה הקדושה יהיה בעצמו חכם. חכיל -לגמרי לאחר מעמד הר סיני. 'יהיב חכמה 

 הקדושה תהפוך אותו לאיש אחר.
מעלתם נשגבה, ומי יכילנו, אבל הם לא במדרגה שהישראל מגיע אליה שהוא עצמו  -המלאכים 

כים אלהמשיך, והמל כח לארק לישריש  את הרחמים בעולםנהפך ע"י עבודתו לאיש אחר, ולכן 
 ויעורר רחמים והם יעלו את תפילתו לפני כסא הכבוד לרחמים ולרצון.שראל ימתינו עד שיבא הי

 
 

 

 
 תנועה של ניגון

הגדרנו את ה'ניגון' בשבוע  -'פותחן הרגשות' 
הוא שכר בה היא, כשעת מבחן שאדם ני .שעבר

ורגשותיו עולות ונפתחות. אם ירא  ממנגינה רגשמת
ה תשמים הוא ובכל פעם מנסה הוא לעלות אל ה', ע

ו בעל תאווה ורע לבב הוא בהרבה. ואם ח" ייקל לו
 שישיר ויזמר רגשותיו ייפתחו וכלהוא, הרי שבעת 

 כעורו ייצא לחוץ כאותו שיכור מתגולל בקיאו.
הניגון ומעתה רבינו יצא לתאר ולהגיע אל הרגשת 

לא לבושים. המשכיל בעת ההיא ידום כפי שהוא ל
מלנסות 'לפשט' את הדברים ללשון העם כדרך 
שמנסים אנו בדרך כלל כי ברור ש'והיא לא תצלח'. 
נעתיק את הדברים כהווייתן מתוך לשון קודשו 

 והזוכה להרגיש ולקיים את הדברים שכרו משלם.
או  ,הסב פניך אל הקיר ןאיזה תנועה של ניגו ךקח ל'

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

בך ואז היוצאים מקרב ל נפשך לד' בשירה וניגון
ילה חתאם מ .מעצמך תרגיש שנפשך יוצאת ברננה

 ,ן לפני נפשך לעוררה מתרדמתהמנגיית אתה הה
מעט מעט תרגיש שנפשך התחילה כבר לנגן 

  .בעצמה
 ,הקולות מה המה ,ידה היתה לך תמיד הנגינהח

ולמה זה פעמים שבא  ,מה הן עליות וירידות
ואת הכל אתה רואה  ,בארוכה ופעמים שבא בקצרה

 ,למרום בקולה בוקעת לך נפשך דרך עד ,כבר
 .ובשמים כאילו אחזו בהמייתה ומשכוה בלשונה

וכל פנימיותה עם נגינתה יוצאים ודרך  המעי ,בהיל
ליותיה נפילותיה וכל גלגולי וע ,הקולות עולים

 ,דמנגנא בו נחרתים ותנועא ,דרכה בקולה נחקקים
במעיו  את נפשך נושא הניגון ,והניגון נתרקם

 ד'.לשפכה ולקרבה ל
שבלא ידיעתך תדבר גם דבורים לפני ויש לפעמים 

וד את רצון גופך יודיעו בתחילתם ע אם .המקום
שך מנרתיקה פויותר תצא נ ,ה שתתרגשמאבל כל כ

עומק מהעולם ו תעזוב אתזו דה יבמ ,לעוף אל על
 לבך תצעק נפשך בתפלה טהורה תפלה לה' כגון

ב רחמנות ארבונו של עולם אין הימעל ה' :אלה
אוי  ,ניםיר אין אלע עניהעלף מי יר אוןמאויף 

רבונו  ס,איך עפי ליג וויגעוואלד אוו געשריגן 
 '.ארויס רשל עולם ראטעווע מי

נים שלו ומסיים בצעקה יבכל עני חיל בישועהתמ
ואל  .כיוצא באלו וכן ,להצילו ממקום נפילתה

 .הם יקטונו בעיניך דיבורים כגון אלו כי מחצב הנפש

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

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

 



 ק"אפרק 

 ויטמינים למאכל
( 011עשתי עשרה פרקים מתוך י"ג פרקי הספה"ק 'חובת התלמידים' למדנו יחדיו עד כה. מאה )

פרקים של 'במשעול' זיכנו הבורא ית"ש להעלות עלי גיליון, בניסיון להביא את עיקרי הדברים 

עם ה' בבחי' שולחן הערוך ומוכן לסעודה, בסגנון פשוט ובדיבורים קצרים שמנסים לקלוע לפני 

 השערה. 

ניתן לומר כי הקו המנחה את כל הספר הקדוש הזה הוא רוממותו של היהודי בנו של הבורא 

הרוחני. באופן החלק ית"ש, בהבנה הבסיסית כי היהודי מורכב משני חלקים, החלק הגשמי ו

ופועלים עם החלק הגופני הגשמי, וכל ההתפעלויות והריגושים שיש לנו הם טבעי אנחנו חיים 

בחלק זה. והעבודה שלנו היא להחליף את מרכז ההתעניינות והמיקוד לחלק הרוחני, שהוא יהיה 

מרכז ההתעניינות שלנו, שההתפעלויות וההתרגשויות שלנו תהיינה מדברים רוחניים עילאיים 

 טהורה שהיא חלק אלוק ממעל. כראוי וכיאות לנשמה קדושה ו

ההגדרה שטבע רבנו בענין זה היא: 'אנוכיות ישראלית'. להכיר באנכי המקורי והנכון, אותו אנכ"י 

שהשי"ת 'אנא נפשי כתיבת יהבית', שהשי"ת שוכן ושורה בו ממש חלק זה ינחה אותו בחייו, 

 אותו למעלה למעלה.וממילא כל היחס לעבודת ה' ישתפר אצלו, מתוך הנאה רוחנית שתגביה 

בתחילת פרק השנים עשר מתחיל רבנו שוב בהנחת יסוד זו, בהטעמה כי במקורו הגוף שלנו הרי 

הוא גוף זך וטהור המתאים לנשמה טהורה כזו, ואך מפני חטא אדם הראשון ומבחירות רעות של 

וף נמשך בני אדם נגרם שהאור הזך של הגוף נסתתר ואור הנשמה אינה מאירה את הגוף ולכן הג

 יהפוך הוא אף ואז גופו על ויגבירנה נפשו את שיעורר היא עבודתו 'ועיקרלתאוות הגשמיות, 

 -יעבוד'  בבחירתו אל שרפי עליון והארץ כמלאכי השמים אלקי ואת עצמותו אל ישוב עורו את

 לשונו הטהור.

הנשמתי על הוא בכדי לתת רעיונות ועצות לעורר את החלק  -נו ימוסיף רב -כל הספר עד כה 

 הגופני, ומוסיף הערה יסודית וחשובה שההרחבה ואריכות הדברים בכך אינה למותר כלל.

* 

מהלך ר' פלוני ברחוב. הילוכו רגיל כאחד האדם, הוא בריא בדרך כלל ולא מסתמן שום סימן של 

מחלה ח"ו. הדברים התרחשו במהירות מסחררת. עיגולים שחורים ריצדו מול עיניו, כאבים 

בחזה ולא עברו דקות ספורות, עד שכרע שכב באמצע הדרך כשהוא לוקה בליבו במצב חדים 

קשה מאוד. כוחות ההצלה הוזעקו למקום וחובשים מקצועיים גחנו מעליו לעלות לו מזור. דקות 

ארוכות הם עיסו את חזהו במטרה לעורר שוב את פעילות הלב בצורה תקינה, אך דקות ארוכות 

ר. בצורה מקצועית ואחראית נטלו הכוחות את ה'שוקר' החשמלי, נקפו ולא חל שום שיפו

אנחת רווחה ובצורה זהירה זעזעו את גופו של החולה, פעם ושתים ועוד פעם לפי הצורך, עד ש

והלב חידש את פעולתו. טיפות נוספות של עוררות טפטפו לתוך  נשמעה מפיהם, הדופק חזר

רה מלאה. ימים ספורים חלפו והוא שב לאיתנו פיו ואט אט שב החולה לפקוח עיניו ולשוב להכ

 לבריאות מלאה על משענתו.

קל וחומר שיחסוך לו מעות רבות בכלכלת ביתו. והקל  מים נשא ר' פלוני קל וחומר בעצמו.לי

וחומר הוא, ומה כאשר הייתי במצב קשה כפסע בין חיים למוות, החיות שקיבלתי היה מן 

ות שטפטפו לתוך פי, והם השיבוני לחיים, הרי שבעת יטמינים והטיפוהשוקר החשמלי ומן הו

שאני בריא אולם והחיות שבי חזקה ב"ה, לא כ"ש שבשוקר החשמלי ובוויטמינים אאריך את 

יש  חיותי ואיני צריך מעתה למאכל ומשתה, איני צריך לקנות לחם וחלב, והחיסכון יהא מושלם.

בכדורים הללו, אך לא ידוע מה עלה בגורלו  שוקר''באומרים שהוא באמת ניסה להזין את עצמו 

 עד היום...

ים ליזהר שאף אנו לא נהיה כאותו קל וחומר שבאמת קשה להתמודד עימו... אולם אנחנו צריכ

צה להתחזק זוק והתעוררות, או שלומדים אנו עאדם. כי הרבה פעמים כשאנו שומעים דבר חי

הימנה, הרי שאנו לוקחים זאת כעיקר בחיים, להנהיג את עצמנו במנהגים שונים שהם מיועדים 

 לעורר את עצמנו ולא למות ח"ו ביובש רוחני.

אלו הדברים הנזכרים כאן, המה דברים שמיועדים להתעוררות  והאמת חייבת להיאמר, כל

ה רוחנית ח"ו, אולם למזון הנפש כמאכל יומיומי תולהצית הלב להתחיל בעבודה ולא למות מי

אין די ב'עצות', יש רק דרך אחת להצלחה ולהתקדם בבריאות איתנה בעבודת ה', והוא ע"י 

בלא לאות, זהו המזון הבריא לאנשים  עבודה קשה ומפרכת, ללמוד ולהגות בתורה ומצוות

 בריאים.

הערה זו הינה הערה אחת חשובה מתוך ידיעה שמן הסתם ברורה לכל, אולם התזכורת 

 והעוררות על זה בפרוטרוט חשובה עד למאוד ותן לחכם ויחכם עוד.

 
 )ג( - קשב וריכוז

השבוע שחלף היה אף הוא די סוער בין הקוראים 
אשר בקשו בעיקר לדעת פרטים נוספים על 
התרגול והפעולות המעשיות שנקטנו עם אותו 

  תלמיד.
אך תזכורת קצרה  נמשיך בפרוט דרכי הצלחה,

שנוספו שמצטרפים חדשים  ובפרט ,יבתמחו
וד גדול לא מעודכנים במשא ומתן השבוע בכב

 שמתרחש כאן כבר כמה שבועות.
צה לתלמיד שביקש לשוחח על א בעהנידון הו

עצמו בנושא הריכוז וההקשבה שלו בשיעורים 
כאשר הוא מפליג מהר מאוד לעבר מחשבות 

מענין השיעור ופתאום הוא  אוהרהורים אחרים של
מוצא עצמו שחסר לו חלק נכבד מן הנלמד והוא 

שלון ימתקשה להשלים את החסר והגלגל של הכ
 מתרחב והולך.

כתבנו עד עתה על המחשבות הזורמות בראש 
כנהר שאינו פוסק ותפקידנו לתרגל מחשבה חזקה, 

מה וחוזק למחשבות ולתרגל את זה כמה לתת עוצ
וכמה פעמים, )תרגלנו כמובן את הנדרש( ועם הזמן 

, ת המחשבה תמשיך ותתרחשאהכוח לרכז 
כשההגה לנווט את המחשבה היא בידו להשיבה אל 

מנסות  חרותאמקומה בעת שזרם מחשבות 
 לתפוס את מקומו.

* 
 עליוק נוסף מעשי שאנחנו עובדים חלועתה נוסיף 

עם אותו תלמיד ותיק. חלק זה הוא מעשי יותר 
ושווה יותר לכל נפש, והיא העצה שנותן רבינו 

)והיא בטיפולו בעצל ובמתרפה. הנחת העבודה היא 
פיזור המחשבות של כי אכן נבדקה והוכחה כנכונה( 

ימת מחוסר גיע במידה מסומ אותו תלמיד
ימת של ממילא ממידה מסוהתלהבות וחיות ו

   התרפות ופעילות שבעצלתיים.
באופן שכזה היא לחזק את  ומשכך, עצתו של רבינו

. המשמעת העצמית שלו 'עצמיתמשמעת ה'ה
תלויה בהרבה דברים נוספים שבס"ד נדון בהם 

הראשון והמועיל ביותר  הטיפולם , אולהמשךב
ע את סדר יומו מ  ש  בענין הוא ה'למעשה', כלו' למ  

לקבוע לו  חזקים,של המתרפה בכללים ברורים ו
פעולות  יום מעשי, היינו סדר יום שיכלול סדר

 .ל'כמת' אותם ים לימודיים הניתניםקוהספ
ולדוגמא, תלמיד זה יקבע לעצמו סדר לימוד יומי 

, אבל בסגנון לימוד ו בספר אחראקבוע בגמרא 
ן בעומקן של יחשבונות ולעישאינו דורש לחשב 

 דברים. 
רבינו מזהיר על כך  הדגשה, לא לימוד שטחי ח"ו.בו

מקומות שלימוד שטחי הינו לימוד שמזלזל בכמה 
היא  בכבוד השכינה ובכבוד התורה הקדושה, הכוונה

יותר כללים ופרטים להבנה ברורה   ללימוד שיש בו
ללא צורך במחשבות עמוקות שיגרמו לפיזור 
 המחשבה ויתנו למתחזק תחושה של כישלון בעת

לעמוד במשימה שקיבל על עצמו וכל  יצליח אשל
תחושת ההצלחה תתפוגג. עוד כמה פרטים בזה 
     והמשך יבא בס"ד. נשמח לתגובות הקוראים בענין.

 

 

 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  

 1061260250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  הנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצהלתרומות ו


