
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ג -שנה ב' 
 פרשת בלק

 תשע"ז

 

 ג(  )כד מחזה שדי יחזה נופל וגלוי עיניםאשר נאם שומע אמרי אל 

ההבדל הידוע ביותר בין משה רבנו לבלעם הרשע הוא בצורת הקריאה שקרא ה' לכל א' מהם. למשה 

. והחילוק בין )כג ד( 'אל בלעם אלקיםויקר ')ויקרא א א( ולבלעם הרשע  'ויקרא ה' אל משה'רבנו 

הוא דרך מקרה  'ויקר'הוא דרך כבוד שמזמין וקורא לאדם לדבר עימו, ו 'ארויק'שתי הלשונות הוא, ש

 שרק בדרך מקרה פגשו ומדבר עמו. ,וארעי

הוא מסירת  הוא העלאת האדם אל רום מעלת הקורא אותו אליו, ו'ויקר' 'ויקרא' ויש בכך עומק יותר.

 רם המעלה.אל הקורא  ,להדברים אל האדם במקום שהוא נמצא, בלי להעלותו אל ע

* 

 בעבודה מעשית לאדם יש כאן הוראה נפלאה ביותר. 

הבה נדמה בעצמנו את האדם הלומד את טבע החיות ובעלי חיים. הוא לומד כעת את תכונות גופו של 

 ',דורס ואוכל'ו, ועל שהוא העצומה, על תכונת המלוכה של גבורתוהאריה מלך החיות. הוא לומד על 

 הוא חקר את הענין וחקר עד שהוא היה בקי בכל פרטי פרטיו. 

בכוחותיו וא נשאר ברור הדבר שלמרות העיסוק הרב שלו בענין כוחו העצמי לא הפך לכוח הארי. ה

 בכוחו.שנותר בגבורתו והארי החלשים לעומת  שייםוהאנ

לברוח  פשרותאעל מבנה גופו שנותן לו את הצבי, ק בתכונות הגוף של הגם כאשר הוא למד והעמי

בקלילות מכל רודף, על רגליו הדקיקות וקרניו המיוחדות, הוא בקי בכל פרטי פרטיה של החיה הזריזה 

הוא עצמו לא יקבל זריזות של צבי. הוא ימשיך לרוץ בה, שהוא ימשיך ויעמיק כגם הזו, אולם ברור ש

ספיק לגמוע כמה וכמה הה שהצבי שעלמרחקים קצרים, בכל כובד גופו פסיעה אחר פסיעה 

 קילומטרים.

אין בכוחם לשנות את מצבו של , עמוקים ככל שיהיו, שגיםיעות ומושיד ,עולה מכך היאהמסקנא ה

, אין אותיות שלו לא מתאימות לכךמציתכונות הההאדם אם הוא עצמו איננו שייך לזה. כל זמן ש

 הידיעה משפיעה עליו כלל.

גוי. הגוי, גם לבלעם הרשע, ובאמת בין כל איש מישראל ל משה רבנו ע"הזהו החילוק בין  ,אם תמצי

 אם הוא ישיג השגות גבוהות ורמות זה לא משפיע על מציאותו כלום. הוא נותר אותו בעל תאווה

ובעל מידות מגונות ונשחתות למרות כל הגילויים וכל המושגים שהוא שמע וראה, עמוקים ונעלים 

ות של התרוממות לבורא לגד -ככל שיהיו. לא שייך שמצע של סטרא אחרא יגדל עליו גידולי תרומה 

 .ית"ש

גים גבהים ונעלים אזי המציאות הישראל, כאשר יש אור עליון שמאיר עליו והוא מקבל מוש לעומתו

האור נעשה  שלו מוגבהת וגודלת, גופו הגשמי מזכך וכל כולו נעשה חפצא להשראת שכינתו יתברך.

ראתי ק'ראה )שמות לא ב( ורמז לכך ניתן ללמוד מן הפסוק מציאותי של קרבת אלקים לו טוב.  אור

היא  ,'קראי'ו... ואמלא אותו רוח אלוקים' עצם הקריאה שקראתי לו, כלו' בדרגה של  בשם בצלאל

  '. המושג שהוא משיג מעלה אותו אל על.כהארוח אלקים בתבונה ובדעת ובכל מל'עצמה מלאה אותו 

אנחנו משיגים גם אם שהרי לדאבון לבנו, למרות שאנו עדיין לא מרגישים כך, כאן חובה להוסיף, ו

אין בכ"ז  אנו נשארים בלכלוך התאוות והמידות הרעות,וזמנים גבוהים הרבה פעמים אורות עליונים 

בחי' ולכן המעבר אל  ,כות לקדושהיאנו שייכים לקדושת נשמות ישראל, ששיאותו בלעם ח"ו, אנו כ

שייטיב את מצבנו לפחות לאותו זמן , כלו' לאחר שנתרגל באור ה' לעת עתה'ויקרא' יעבור ב'ויקר' 

. כך נזכה שבעת שנזכה לאור נתקדש לגמרי וניהפך לחפצא של קדושהאחר  שאנו זוכים לאור,

  מדרגה למדרגה נעלה.מ

'. לישראל הקריאה דהיינו הדיבור והמושגים שלומד ויקר'ל 'ויקרא'מצי זהו החילוק המהותי בין אם ת

נותק לגמרי ואינו שייך מיקר' כיון שהוא המקור ממנו הגיעו הדברים. משא"כ ב'ו מעלים אותו אל

ט למעלה ורואה אור למקור המאמר הרי שהוא דומה לאותו אדם השוכב בבור עמוק וטחוב, והוא מבי

 . האור לא משפיע לו ולא מועיל לו במאומה. הוא נותר בבור.ורמתנוצץ מפתח הב

י יחזה' אבל הוא -ל ומחזה שד-א ע אמרימו האמתי של בלעם. 'שומגדיר את מצבבפסוק ש וזה הכוונה

 , ויש לו מושגים גבוהים ונעלים. 'נופל' ונמצא עמוק בבור הסטרא אחרא למרות שהוא 'גלוי עינים'

איננו נופלים אלא קמים ועולים מעלה  'גילוי עינים'כים לל אנחנו עמו וצאן מרעיתו כשאנו זואב

  עלה.מ

 תר"ץ( 'החודש'עפ"י דרך המלך )                                                     - - -אשרי העם שככה לו 

  

 

 תרתי דסתרי -תמים וטיפש 
'ויעקב הורה לנו בוראנו.  - 'תהיה עם ה' אלקיך תמים'

 משבחת התורה את יעקב אבינו ע"ה. -' תםאיש 
רק היא התמימות שהיא האמת לאמיתה ללא כחל וש

 דולה וקשה עד מאוד.עבודה ג
השוטה פטור מן  , אין לך גרוע ממנו.מאידך, הטיפש

 .המצוות ופגיעתו רעה
. יחדיו אומללו 'הטיפש'ו 'תם'בטעות העולם חושב שה

ת של התמימות חשיבוהולכן כל אימת שישמעו על 
בחשבם את האומר  הדברים, ו להאמין ולקבל אתיסרב

 ובלתי מעודכן בדעת העולם האמיתי. לבלתי מבין 
צריך לחקור אחר תופעה זו. ובפרט לאחר שכבר כתבנו 

תיים, כי האמת והתמימות היא החיים האמ על כך בעבר
בעורקים מעוקמים  כח צמיחה לא יכול לזרוםכי 

וסתומים ח"ו. כשהאדם חי בחוסר תמימות ורצינות הרי 
הוא מעקל ומעקם את עורקי חייו המתפשטים וצומחים 
כעץ שפורח לפי תכונות הכוח שקיבל מבוראו והוא לא 
מנסה להיות אחרת ממה שהוא. ואם כן מהיכן הגיע, 

היא טיפשות וחוסר  המחשבה כי תמימות ואמת
 היפך החיים הנכונים. התקדמות בחיים,

קובע רבנו ב'בני מחשבה טובה' כי חטא אדם  -כנראה 
ורם לבני אדם הראשון אשר עירב טוב ברע הוא אשר ג

להפך את המושגים. את מה שהעולם חושבים לטוב הוא 
לוקח בתמימות וברצינות לסגוד לכל דעה שנאמרת 

וד לה בכל לב, ואת התמימות האמתית הוא בעולם ולסג
פשות. ומושג מעוות זה יתופס כרע, כלומר לבערות וט

פכא יאנקבע כל כך בנפש האדם עד שההתחכמות וה
מסתברא נהיית במציאות קיימת אצל רוב בני האדם 

 והאמת תהא נעדרת.
, כשאנו מנסים להסתכל באמיתת הדברים עד כמה הוהנ

ת המשכילים שבקרבם, שווה דעת בני אדם ואפילו דע
כלים 'שחוקרים את גוף האדם ובחוקרים ואנשי רפואה 

הם מגיעים למסקנות וכותבים מחקרים  שבידם 'םימדעי
מחקר 'ומסקנות מדעיות, ואחרי פרסום מסקנות ה

כל אנשי ומאז  עת נחשבים ומפורסמים,-יב' בכתהמדעי
'אקדמאים' מחרים מחזיקים אחריהם הרפואה וה

 , ולא עובר אלא הנפלאים שלהם מההישגיםמתפעלים ו
תר וומחקר חדש מתפרסם, מחקר שס שנים מספר

המדעיות הקודמות, וכל העולם לגמרי את המסקנות 
 הופך את דעתו בהוכחות כי הנה כי כן המדע 'התקדם'.

אודותו  מסקנותהנחקר' ולמרבה הפלא אותו אבר ש'
ת המחקר. הוא פעל אאילו לא שמע כ -התהפכו לגמרי 

לנצח הנצחית וממשיך לפעול כמו שטבע בו האמת 
כי האמת לא מתפעלת מדעת נצחים הוא הבורא יתעלה. 

    וגם אנחנו צריכים להתרגל לכך.  העולם.

ר יסוד כל העבודה, לא המסירות נפש שבקריאת שמע בלבד, רק גם האש אשר מעורר בקרבו למסו
)דרך המלך בלק(נפשו, והיא הפועלת יראה תמידית באיש הישראלי להצילו מיצר הרע.   



 

 

 

 
 טפ"פרק 

 )ב( דרושים: שק אגרוף וסודוקו
מועילה שחובה עלנו ללמד את המחנכים את התובנה העומדת מאחורי כל קביעה חינוכית '

שכאשר נבין את המשמעות בכדי קבענו בפרק הקודם. וזאת,  - 'םילחינוך הצאצאים והתלמיד
 ם זאת ביתר דיוק ויתר מסירות. של הדברים נוכל לייש

מהי הסיבה  -בהיותנו המחנכים של עצמנו  -זו הביאה אותנו לצורך לבאר לעצמנו  מסקנא
, במקום להתפרש אצלנו כדבר חיובי וקדוש שהמידות הקדושות שמשתלשלות ממרום

ופן לא מתפרשות אצלנו כברירת מחדל בא שימשוך אותנו למקומות נשגבים, במקום זאת הן
, המידות שמתעוררות בנו הן לא אהבות רעות וכדו'בדרך כלל אף אם  ,כלו' נכון ולא חיובי,

  .סביב החיים הגשמיים והגופניים שלנו ותסובב אולם כולן
נכנה את . כוחות הנפש שתלויות ברגש 'התעוררות הכוחות והמידות'ענין והתחלנו בביאור 

ובמילים אחרות כוחות הנפש שאינן תלויות ברגש, נקרא להן כוחות סתם. ו מידות. -שמן 
שהן  'חכמה וגבורהנעמיד את ה' ןמול ',מידות'הינן ה 'תורגשי'ה 'אהבה ויראה'מפורטות יותר: ו

 אולם לא קשורות לרגש מסויים. 'נפש -כוחות 'אמנם 
שאת  ,וביארנועיקר החילוק ביניהן הוא באופן שמעוררים אצל האדם את אותן הכוחות. 

בו את הרצון לחשוב דברי חכמה, אלא החכמה והגבורה, אין החכם צריך משהו חיצוני שיעורר 
ו את הצורך לחפש משהו לחשוב עליו, ה'סודוקו' למשל. להפך כח החוכמה שיש בו מציתה ב

כמובן למי שאינו בעל תורה. הגיבור, גם הוא איננו צריך מישהו שירגיז אותו בשביל לרצות 
' לעת צורך התעוררות לבטא את כוח גבורתו, עדיף שיימצא בסביבתו הקרובה 'שק איגרוף

 מעין זו. 
לעומתו ה'אוהב' וה'מתיירא', אין שייך שיתעורר בו כח אהבה בלתי אם יש משהו לאהוב אותו, 
או משהו ממשי שנמצא בסביבתו והוא אוהב אותו, או משהו שנצא בדמיונו והוא מצייר אותו 

 למעין מוחשי והוא אהב אותו מאוד.
דם, בלתי אם לא נציב מול עיניו משהו ממשי מפחיד גם פחד ומורא לא ניתן להפיל על א

ומטיל אימה, או משהו שכבר ראה וחווה ועתה הוא מתעורר אצלו שוב )אופן זה גובל כבר 
במחלה נפשית כשהפחד הוא מדבר שלא באמת נמצא ומפחיד, אולם לא נכנס לענין זה 

 במסגרת זו(.
ול יעמוד מול עיננו בנושא הנידון אור ברור וצלכאשר נבין נקודה זו ונעמוד על עומקה, 

 בפרקים אלו. 
מידות הקדושות העליונות לא מגיעות לחלל ריק כאן בנפש האדם. הן צריכות להתגלות. כלו' 
הן נמצאות בנפשו של האדם במצב כבוי ומוכן לפעולה בכל עת שיהא דבר חיצוני שיעורר 

את המידות, ואיזה דברים  אותן, הבה נבדוק את עצמנו כיצד והיכן אנו פוגשים לראשונה
 חיצוניים מעוררים אותן לראשונה. 

צאתנו לאויר העולם מציבים מול מיד עם  ר:רה מאוד תגלה את הדבר המאוד ברובדיקה קצ
מיני מתיקה ובני  עיננו גירויים גשמיים שמעוררים בנו את המידות המוכנות הכן לפעולה,

פתאום באמצע הלילה בחושך שמעוררות מיני בעלי חיים ודמויות שבאות  משפחה אוהבים.
את הפחד והיראה, וכל אחד יכול להמשיך ולפתח בעצמו את הדברים מהן הוא התעורר 
לאהבה וליראה במשך השנים, כולן בתחילת שנותיו, דברים גשמיים וחיצוניים שלא קשורים 

 לרוחניות. 
ה, וגם יראה ממנו מתחילים לעורר בו גם אהבה לבורא ית"ש ולתורתו הקדוש בהמשך הזמן,

ומכיון שהמידות התרגלו להתעורר כבר בעניינים  אולם זה כבר כשלב שני,ית' וכל המסתעף, 
לכן כל פעם שבא דבר גשמי לפני האדם, הרי הוא מגרה אותו באחד מן המידות, הן גשמיים, 

לטוב והן ח"ו להפך, וזוהי הסיבה שהמידות מתעוררות בנו בדברים גשמיים נגד ההבנה 
 טחית הרגילה שאם המידות קדושות הן מדוע אינן מתעוררות בדברים קדושים בלבד.הש

מסיק  -המסקנא המאוד חשובה העולה לנו הלכה למעשה מתובנה מופלאה וחשובה זו היא 
 שחובה עלנו -רבנו בחובת התלמידים ובכך הוא מסיים את פרק עשירי מקונטרס מופלא זה 

כמה שיותר עניינים רוחניים באהבה יראה בשאר  כבר מתחילת ברייתו של האדם לעורר
כי ככל שנקדים ונעורר בו את המידות הקדושות, כך יוכל יותר ויותר להתרגל המידות, 

שהכוחות הרוחניים יעוררו בו את האהבות והפחדים, וזה יקל עליו את ההתמודדות בימי חייו 
 ם.הבאים שנפשו תהא רגילה להתעורר גם מדברים רוחניים וקדושי

מידות כח התמודדות זו לא יועיל רק שיצליח לשמור על עצמו ממידות רעות ולהתרגל ל
כיון שהוא מתרגל  - נבקש את תשומת לב הקוראים  -אלא הדבר עמוק יותר טובות, 

עורר מדברים רוחניים הרי שהמידות שלו מתעדנות, ואף בדברים הגשמיים יתעוררו תלה
 ה הרבה יותר. בצורה עדינה ומקודשת באופן עדין ונעל

 
  ולוואי שנזכה לזה.

 

 

 

 הבטההריבוי 
קראנו כאן במדור  -מה אנחנו רוצים מן המשוגעים! 

זה בשבוע שעבר. כל אחד וה'משוגע' שלו. כל אחד 
טוי בכל צורה ומידה בחייו יש בו נקודה שבאה לידי בי

סבירה, כל  אבה הוא מתנהג בצורה לא הגיונית ול
כיצד הוא לא רואה את הסובבים אותו לא מבינים 

לם על ב הנכון, וכיצד הוא מתגאה ומספר לכוהמצ
 אבו בזמן שבעיני שאר האנשים הו חוכמתו המרובה

 פשוט מתנהג ומדבר כשוטה. 
בל נטעה. הוא איש חכם באמת, כל הנהגתו 
ותהלוכות חייו הגיוניות ונאות, אבל משום מה 
במקום מסויים מחשבתו לא מצליחה לראות כי הוא 

 לא הגיוני כלל.

 אז מה עושים.
אנחנו לא כיצד נצליח לעלות על הנקודה בה 

מתנהגים בהגיון ולאחר שעלינו עליה נצליח גם 
 לשנותה.

בה תרופה מוחלטת שכל מחש'מקדים רבנו ואומר: 
אין  -. לא טובה לא תתגרה במוחו של אדם אינה

תרופה מוחלטת להתפטר לגמרי ממחשבה לא טובה 
 -נכיר במציאות ולא נשלה את עצמנו. אבל בכל זאת 

שגעונן ולמעט את כמות  והעצה להחליש עכ"פ את
  .'פעמים הראותן במחשבתנו היא ריבוי ההבטה

 ננסה לבאר.
דרכו של רבנו בכל הקשור למחשבה היא כי 
המחשבה היא כדבר מוחשי ומציאותי שניתן 
להרחיב ולעבות להסיר ולקצר כרצוננו. עבודה לא 
קלה היא להגיע ל'מחשבה חזקה' ומציאותית 

לתפוס מחשבה שהיא חמקמקה ודורשת תרגול רב 
היא קיימת  אולםבלי גוף מציאותי שניתן למשש, 

 עבודת ה' לעמלים לקנותה. ומעילה בכל חלקי
עילות להרבה בעיות שמקורן אחת העבודות המו

הוא  ,ניות וכל המסתעףדמחשבות טורכבמחשבה, 
'ההבטה'. לזהות את המחשבה הזו, להבין כי היא 

הנחנו מביטים עליה כביכול קיימת עתה במוחנו, ו
עילה לי או ם האם מחשבה זו מוימבחוץ. אנחנו חושב

שמא לא. האם ראויה היא, האם הייתי רוצה 
וכשאנחנו מרבים לשאול את ועוד כהנה. לשנותה, 
לות שונות כאלו ואחרות על אותה אעצמנו ש

אנחנו מקבלים את הכח לשנותה, להסיר  ,מחשבה
 .את המחשבה הזו ולהביא מחשבה אחרת תחתיה

ולכן כאן לענייננו. כאשר אנחנו רוצים לזהות בקרבנו 
ואת המידות הבלתי  ות הבלתי הגיונייםאת המקומ

לחשוב  ומעתה מתוקנות שבנו במטרה לשנותן
אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על , ולהתנהג כדבעי

המחשבות שלנו, לבדוק אותן אם הן נכונות או לא. 
 זוהי העצה שניתנת נו,קורא לכך רב'ריבוי הבטה' 

 מי שבאמת חפץ בשינוי אמתי.ל
שאלת השאלות שמתעוררת על עצה זו היא, הרי 

 נחנוא ושא המסוים הזה הרי לקוי, לכךנהמח שלנו ב
ן הרי תרופה, אזי האיך במוח בלתי מתוקמחפשים 

 מתוקנת.נוכל לזהות מחשבה בלתי 
 עוד נקודות נוספות צריכות ביאור מדוייק ובהיר יותר

 - אזי למרות אי רצוננו לדחות לפעם הבאה -
אולם ההכרח גם  -ך חסרי שביעות רצון מכהקוראים 

  בס"ד נמשיך בגיליון הבא. .             כאן מחייב
 

 
 

 הגליון יו"ל ע"י 

 5061267250קרעטשניף, רחובות  קריתדוד משה הרשקוביץ הר"ר 

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

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

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

 לאמץ ברכים כושלות

 יות רגשיות? חוסר מוטבציה?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  

 


