
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פרשת ראה
 תשע"ז

 
 ומרוממתו על כל המעשים

רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל 
 וכו' העולם כלו כדאי הוא לו. נקרא רע

וכו' קצת לא מבוררת לכאורה. אם זוכה לדברים הרבה, יפרט  'ולא עוד, אלא'הלשון 
  ' וכו'.התנא אלו דברים הרבה, 'כל העולם כדאי הוא לו', 'נקרא רע

בעל אוזן שומעת יבין ממשמעות הלשון הלזו, כי יש כאן שתי מהלכים בזכיית בעל 
אי כל העולם כולו כדתורה לשמה. האחת, 'זוכה לדברים הרבה', והשניה, 'לומד ה

 , והפרוט, רע, אהוב וכו'.הוא לו'
* 

היתכן לכנות את היצור שקראו  -. רבים ראו וכן תמהו זה יצר הרע' 'והנה טוב מאוד',
הקב"ה 'רע' בכינוי של 'טוב מאוד'. והביאור הוא, אין לך טוב יותר מהטוב שיוצא 

 מתוך הניגוד.
ה תשצוף בעוצמה הנהר שמימיו זורמים בשצף, אם נניח אבן גדולה בתוכו, הזרימ

חזקה יותר, כמו טרוניה בפיה, מה לך כי הפרעתני במהלכי, אני אראה למפריע כי 
 אני חזקה יותר.
ולומד לבדו. הוא מבין את הנלמד וממשיך הלאה. כל צורב יודע, כי  העוסק בסוגיה

עם חברותא, אין ערוך ללימוד הזה מול הלימוד  אכאשר הוא ילמד את אותה סוגי
תיב והוא מפרק, הוא סותר והוא בונה. מן הצד נראה המקום כזירת לבד. הוא מו

קרב, הסברא שעלתה כאן אך לפני רגעים ספורים נהרסה עד דק, ומנגד, עלתה 
 ם. ניצה סברא חדשה עד שהבשילו אשכלותיה ועלתה במלא הדרה לפני הלומדי

מוציא את נמשיך בדוגמא נוספת, המחשבות הזרות בתפילה. זה נורא, זה מעייף, זה 
שמו"ע במינימום מחשבות תפילת ר עוד וכל כוחות הנפש מן המתפלל ומבקש לעב

זרות. זה קשה ולא פשוט, אך כאשר הוא הצליח לדחות את המחשבות הזרות ע"י 
המאמץ הבלתי פשוט של הכוונה הנכונה והפעלת הרגש הנכון, אין קץ להנאתו ואין 

 'טוב מאודהמנגד הוא לא פחות מ'כח  -לנו תוצאה מעניינת לשמחתו. הרי גבול 
* 

הלימוד בפשטות, אף אם הוא לשמה הרי הוא לימוד בגדרי העולם, אין מנגד לו ולכן 
גם ההשגות הן מוגבלות. ההשגות הגבוהות ביותר של לימוד כזה יכולות להגיע עד 

 ר נתגלו עד היום יגיעו לקניינו. 'זוכה לדברים הרבה'מצב שהחידושים והאורות שכב
 זה ההגדרה. הרבה דברים אולם לא מעבר למה שכבר התגלה. -

אולם, הלומד בדרגה עליונה יותר, הדרגה של מאמץ עם מנגדים רבים, אם מנגדים 
לומד עם האויב שיהפך תגבר על כל מניעה והפרעה, או ש, שמעצמיים ואישיים

רצון, שית הלאוהב, הרי שהוא במדרגה שמחוץ לגדרי העולם. הוא מגיע לשורש רא
הוא מכונה כאחד ש'כל העולם  שעלו במחשבה' ישראלשורש התורה הק' שהוא '

כי הוא מעל העולם, הוא מעל לכל גדר של צמצום כביכול, המנגד  כולו כדאי הוא לו'
, אהוב, ... ומרוממתו מכל רע'למעלות שאין לנו כלים כלל לתאר  העלה אותו

  .המעשים'

 

 

 'אכילה רגשית'
הוא שב הביתה אל הקן החם  עמוס הסתיים.יום עבודה 

אותו הוא מטפח ועבורו הוא משקיע כל כך רבות. הוא נח 
מעט, סעד את ליבו ועתה זמן פנוי בפניו. הוא קורא את 

למרות הרוגע העיתון היומי, משוחח על דא ועל הא, ו
הוא מרגיש חוסר והשלווה האופפת אותו לכאורה, 

מן מה והוא נוחות. חוסר הנוחות הפנימית מלווה אותו ז
, לא מבין מה עובר עליו. כנראה אני לא שבע די הצורך

הוא מנסה לחקור אחר הרגש המלווה אותו באי נוחות. 
ווה, פותח את המקרר ומוצא שם דבר זהוא ניגש אל המ

מועקות ששיבשה לו את הו ,. הוא אוכלמה לאכול
 הנעימות והנוחות סרה ממנו. 
כשאני מרגיש אי נוחות  -והוא רושם במוחו מסקנה 

 משמע אני רעב. 
עוברת מחצית השעה והתחושה הקודמת מתעוררת 

. הפעם הוא יודע שהוא לא רעב, אבל בכ"ז צריך שוב
התחושה הלא נוחה, הוא מוצא את להשקיט את 

א שותה משהו טוב. כל אחד וה'טוב' שלו. הו ,תרוןהפ
 והנה זה פלא וישקוט הרגש לזמן ארוך עד מאוד.

כשאני מרגיש אי נוחות  -וגם עתה הוא מסיק מסקנה 
 משמע אני או רעב או צמא.

* 
אילו היה היהודי היקר הזה יודע לזהות את הרגש הנכון, 
אילו היה לומד 'להקשיב' לעצמו ולרגשותיו, הוא היה 

כי גם בפעם הראשונה וגם בפעם השניה הוא לא יודע 
היה רעב ולא היה צמא, אלא היתה זו נפשו ההומיה 
למשהו רוחני שיחיה אותה, רגש של אסיר בבית 
האסורים שמידי פעם מצליח להוציא את אצבעו ואפו 
מתוך הבור לאויר הצח, לאמור: אנא עזרוני לצאת 

ים קשים, לחופשי, אני כבר לא מסוגל לחיות בכאלו תנא
והסוהרים נותנים לו מכה אחת על אפו ומחזירים אתו 
לתוך הבור שבור ורצוץ לתקופת מה, אולם הרצון 

והוא שוב מנסה לזעוק  ,מתפרץ מקרבו רלהשתחר
 אז משקים אותו בטיפה המרה ובשילובאו  ,לעזרה

המכות שקיבל הוא מתעלף ונופל שדוד לעוד שעות 
 ארוכות. 

* 
אבל לא לממתק או לדבר מאכל אנחנו רעבים? נכון. 

כלשהו, אנו רעבים לרוחניות אמתית וזכה שתחיה את 
תן לה מזון להתיר אותה מבית האסורים יהנפש ות

 בתנאים קשים עבורה.  עליהשהגוף סוגר 
רק תרגול ב'זיהוי רגשות' נכון ומדוייק, יעזור לנו לזהות 
את הרגש הנכון בזמן הנכון, ולתת לעצמנו את הטיפול 
המתאים עבורנו, להחדיר בנו חיות של קדושה בכל 

 כם. יבנים אתם לה' אלוקדרכנו, רוח ישראל, רוח של 
  (אי)בני מחשבה טובה אות  

 

אשר רואה בקרבו, לא יסתפק באנחה לבדה  וזה הכלל צריך איש ישראל לזכור, שכל כאב אשר יש לו מנמיכיותו
או בכאב לב לבד רק יעורר בקרבו התרגשות ומרירות יתירה על זה ... ומזה בעצמו שרואה את עצמו לנמוך יכול 

 ("ץחתר פרה )דרך המלך  להוציא אש ומזה להתלהב
 

 מהדורת 'בין הזמנים'
 לקט מעלונים שונים

 נדבת ידידנו היקר והנכבד
 הי"ו אפרים פישל ויזלהר"ר 

 למזל טוב בנו בכורולרגל שמחת הולדת 
יה"ר שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים 

  מתוך נחת והרחבה גדולה אכי"ר
 



 

 

 פרק ל"ב 

 לקראת שינוי אמיתי 
ובכן, הגענו אל השלב בו הננו מנסים להגיע אל הדרך לשינוי אמתי ויסודי, שינוי 

 שבל ימוט מכל רוח מצויה, וההרגלים הישנים לא יהרסו כל החלטה חדשה.
 נצטט כמה שורות מתוך הספר הקדוש 'חובת התלמידים': 

 .הבך הרלו לובעזרת ד' יועי ,םמיה פעמכ לו תכפולחשבות אף דבורים כגון א'מ
את  םג .זקה מן הלבחיוצאים בה נכנעת היא לפני דבורים ,קת הנפשוכי זאת ח
 )מתוך פרק ט'( ת עצמו.א ל שכןוהנפש וכ בהלפתות בדברי להאיש  לזולתו יכו

* 
הבסיס להצלחת השינוי היא, שאנו צריכים להגיע למצב שאנו נוכל לדבר 

 בדיוק כמו שאנו מדברים לזולתנו.לעצמנו 
בזמן שאנו רוצים לשכנע את זולתנו לרכוש דבר מה או שייעתר לבקשתנו 
לפעול עבורנו ענין מסויים, הרי שעלנו לבצע כמה שלבים בסיסיים בכדי שיהיה 

 סיכוי אמתי שאכן נצליח לשכנעו להעתר לבקשתנו.
א. עלנו לדעת בדיוק מה אנו רוצים ממנו. מיקוד ההצעה והבהירות בנקודה זו 

 היא מכריעה כתנאי ראשון להצלחה במכירת המוצר שהוא מבקש למכור.  
ב. להיות משוכנעים כי אנחנו באמת רוצים את הדבר ברמת צורך גבוהה מאוד. 

ה הזו תעבור גם תנאי זה הינו חיוני ביותר להצלחה, כי האמונה בצורך במכיר
באופן בלתי מודע לקונה אשר ירגיש את שכנוע הפנימי של המוכר המאמין 

 בצדקת מעשיו, ולכן היא השפעה מכרעת על הצלחת המכירה.
ג. אנו צריכים למצא את המילים הנכונות ואת הבעות הפנים המתאימות 

 שיצליחו לשכנע אותו. 
ספות לליבו, אם לא נעתר ד. אנו גם נשוב ונבקש, נשוב וננסה למצא דרכים נו

 לנו בפעם הראשונה.
* 

בדיוק באותה דרך אנו גם נשכנע את עצמנו להגיע לשינוי בכל ענין ובכל תחום 
שאנו מבקשים להשתנות. אנחנו רוצים 'למכור' לעצמנו מוצר חדש, מוצר 
שיחליף את המוצר הישן שיש בנו ואנו רוצים להתפטר ממנו, ולכן אנחנו 

עולות הנדרשות בכדי להצליח בקנין ההרגל החדש צריכים לעשות את הפ
 הנרצה, ולפי הסדר הנזכר לעיל.

 א. לדעת מהו השינוי המדוייק אותו אנו מבקשים לבצע.
ב. להגיע למסקנא הברורה כי אנו חייבים את השינוי לעצמנו והדבר חשוב 
מאוד מאוד עבורנו מכל סיבה שהיא, וחשוב שנדע ונברר לעצמנו את הסיבות 

 זה אכן כל כך חשוב לנו. מדוע
ג. אנו נפנה אל עצמנו, ונמצא את המילים הנכונות ואת כל ההסברים 
המשכנעים ביותר שנשכנע את עצמנו, כלומר, את המקום בו 'תקוע' ההרגל 

 הקודם כי הדבר משתנה מעתה ועד עולם, וכי ההרגל הקודם לא תקף עוד.
 ,םמיה פעמכ לו תכפולא חשבות אף דבורים כגון'מד. כלשון המחבר הקדוש: 

. הכפילות והשינון הבלתי פוסק, נותן משנה תוקף 'הבך הרלו לובעזרת ד' יועי
 להחלטה ומעניק למוחנו את הבהירות כי אכן הגיע זמן שינוי.

צורת הדיבור תהא ב'חזקה', היינו בתקיפות ובהחלטיות של אדם שמבין כי לא 
ן, ההרגל החדש יתפוס מקומו עוד. לא עוד ההרגל הקודם, לא עוד המנהג היש

 והוא ייקבע בנפשנו כהרגל החדש והרצוי.

 

 

 

 ('נעלם ) ג -עולם 
 - - -'עולם עולם את סודך איני יודע' 

אנו מנסים זה כמה פרקים לחדור ולפצח 
שאנו את גרעין העולם, מהו אותו עולם 

רואים מול עיננו ואנו חיים בתוכו אולם 
 לעמוד על סודו.צליחים בברור איננו מ

המסקנא אליה מגיע רבינו זיע"א שהעולם 
ננו אלא פרטי הסוואה על כל פרטיו הוא אי

לדבר האמתי שבאמת מסתר מתוך תוכו 
 של העולם.

מכיון שכל פרט ופרט לא ניתן לחקור בפני 
עצמו, כי כמובן הדבר אין לו סוף ולא ניתן 
להגיע למסקנות דרך מחקר חלקי ובלתי 

 מיליארדי מיליארדימייצג באמת את כל 
 פרטים שמהם מורכב העולם.

אליה היא כי אכן אם כן המסקנא שאנו נגיע 
הסוד הוא העולם בעצמו. גרעין העולם 
מורכב מן הסוד שכל פרטי העולם הגלויים 
מוליכים אל הנקודה הפנימית העמוקה 
והמסתורית אולם בעין חדה נצליח לזהות 

 כי 'ה' אחד ושמו אחד'.
נו שבראת העולם ואתה יקאתה הוא ה' אלו

מסתתר בו ומסביבך פיזרת כביכול מסך 
 בדמות העולם הזה. עשן סמיך

מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב אמר 
בקדשו כי כשהאדם מביט על העולם, 
כביכול הוא מביט אל השי"ת ורואה אותו, 

 והשי"ת מביט עליו. 
הבעש"ט זיע"א זכה לחקור את העולם עד 
תומו וזה אשר הוא הסיק למסקנא, 'אתה 
הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא 

ואתה הוא באמת העולם משנברא העולם', 
בעצמו. ואנו לא הגענו לדרגה זו, אנחנו לא 

בעולם מצליחים לראות את הבורא ית"ש 
במציאות, אולם אנו מרגישים כי אנחנו 
עומדים מול דבר שהוא נשגב מבינתנו, 
אנחנו משתמשים בצרכי העולם ומביטים 
על כל נפלאות הבריאה שאין חקר ואין סוף 

והנסתר משמשים  יהגלולהם, ומרגישים כי 
בערבוביא, הסוד הוא עמוק, סוד שהוא גלוי 

ה' וחפצים להתקרב אליו ית',   עובדילרבים 
ובכל זאת הוא נשאר נסתר, עד שהמונים 
המונים אינם מצליחים לגרד ולו במעט את 
המסך ולהרגיש את האור שבוקע מן הסוד 
העצום, וחושבים כי החיצוניות של העולם 

 ו. היא תכליתו וייעוד
                                  - - -ל -מעולם ועד עולם אתה או

 

 

 
 
 

 הגליון יו"ל ע"י

5061267250 הר"ר דוד משה הרשקוביץ  

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

 שבה טובה'מכון 'מח
 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  

 


