
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ד -שנה ב' 
 פרשת פנחס

 תשע"ז

 

 יפקוד ה' אלקי הרוחת לכל בשר וגו' ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה )כז טז(

 רועה' ולא קיצר 'כצאן בלי רועה'. להםוצריך לעמוד על דיוק הלשון 'אשר אין 

נכנסו תלמידיו לבקרו אמרו לו למדנו אורחות  בי אלעזרכשחלה ר'"ל ברכות )כח:( ונקדים לבאר מאמר חז

ש . ויוכו' למידי חכמיםוהושיבום בין ברכי ת וןבניכם מן ההגי מנעוה"ב א"ל וכו' ולחיי ע חיים ונזכה בהן

מקודם כי בכל ימי חייו צריך האיש  ולא שאלוהו ולדקדק למה המתינו בשאלתם זו עד שעת הסתלקות

אל תהיו המשנה מורה לנו כי 'והא  ',ונזכה בהן לחיי עוה"ב'למה אמרו  וכן .לעבוד לזה שיזכה לעוה"ב

ועוד יש לעמוד  איך הם מבקשים בפה מלא על קיבול פרס., ו'פרס ע"מ לקבלאת הרב  המשמשיםכעבדים 

מעורר מחשבה שיש כאן הדגשה  'על דקדוק הלשון של והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, הביטוי 'ברכי

 בענין ה'ברכים'. 

לא  ויש לומר בדרך זה. כי תלמידי רבי אליעזר כל זמן שהיו מסתופפים בשערי בית מדרשו של רבי אליעזר

כל כולם כי י העולם הבא, יכי היו בדרגה גבוהה ובאמת לא היו צריכים עצות איך לזכות לח כזו להאשאלו ש

והם יהיו  ,ר לעולם שכולו טובובעומד לעאולם עתה בעת שראו כי רבי אליעזר רבם היו נתונים בענין זה. 

זר רבם שיורה להם מה בקשו מרבי אליע צריכים להורות דרך לעם שיבא לדרוש את הדרך ילכו בה, אז

 כנס לעבודת ה'.יההנהגה שצריכים להורות לפשוטי העם שיבקשו לה

 יתלמידי חכמים'. ורצה להורות להם בכך, כם בין ברכי והושיבוגיון יועל זה אמר להם: 'מנעו בניכם מן הה

, הני ברכי דרבנן דשלהי מנייהו'. כלו', רגלי תלמידי חכמים מתעייפות מנייהו היינו מן יתאאו'. ברכות בגמ' 

והחוזק של האדם. וכפי שחבריו  חוןטהסט"א והמזיקים. ונקט 'ברכי דרבנן' כי הברכים הם ביטוי לתוקף הבי

ה היית מאמץ ברכים כושלות ועתה , שעד עת'ברכים כרעות תאמץוכושל יקימון מליך ' של איוב אמרו לו

 אתה כושל ונעצב כל כך. 

ומגיעים לעצבות הוא מן היצה"ר והסט"א. כי כך דרכו  מדרגתםמוכאשר רואים תלמידי חכמים שנופלים 

 . ונבאר.העתיד שראל הרהורים ומחשבות בדברה"ר, משתדל הוא בכל כוחותיו להכניס בלב כשירי ישל היצ

רבו למעלה ראש, הן בופן אישי ישנם זמנים שקשה להם עד למאוד. הצרות  ,אל הן בפרט והן בכללכלל ישר

בצרות ומחלות רח"ל, והן בכללות ישראל צרות רבות ונאמנות אשר כלל ישראל עבר בכל הדורות מאז היה 

 לגוי.

ן הצרה המעיקה עליו בפרט ובכלל. דרך האדם המאמין להאמין כי הנה בא יבא הקץ לצרותיו. הוא ינצל מ

אולם מתחבולות היצר הוא להכניס בלב האדם חשבונות שונים. מחשבות וחשבונות שונים אשר מהם יגיע 

ה לעין. ומתוך אה רק תסתבך יותר ויותר והסוף לא נרכי לכאורה לפי כל הסימנים הצרה לא תסתיים, הצר

מחשבה זו מנסה היצר להפיל את רוחו של האדם. כי כל עת שיש לו תקוה עדיין והיא מפעמת בו יש לו 

תוקף וחיזוק שלא ליפול ליאוש אבל כשהסוף לא נראה ורק צרות נראות בעיניו היאוש תוקף וכל מצב רוחו 

 יורד פלאים.

ברכי דרבנן דשלהי מנייהו' ברכי דרבנן דשלהי, מצב רוחם ותוקף העמידה שהיה להם התעייף וזה הכונה 'הני 

 ונופל ליאוש ועצבות ח"ו 'מנייהו הוי' זה מעצת היצר המבלבל את האדם ומרפה את ברכיו.

מנעו בניכם מן 'ו היתה הוראת רבי אליעזר לתלמידיו שבקשו הדרכה לתחילת הדרך לעם ישראל. זו

)במדרש מכנה את החקירות והסברות בשם  תרגילו את בניכם לא לחשוב על עתידם ב'הגיון', ההיגיון'

, לייאשם מפני הישועה כושלותרכים בהיצר הרע שמנסה להשפיע שיהיו גיון שמקורו בה, אותו ה('הגיונות'

ברכי דייקא, היינו בחוזק רוחם של התלמידי חכמים , תלמידי חכמים' ברכיהושיבום בין 'אלא  שבא תבא,

היא ראיה של אמונה תמימה בהשי"ת שישועה מכל צרה הן בכלל והן בפרט יכולה לבא כהרף עין  שראייתם

נגד כל הגיון שכלי, וממילא ברכיהם לא כושלות, בין ברכים כאלו תושיבו את בניכם. כשיגדלו הנערים בדרך 

 בדרך ה' כבר מובטחת. , אזי עתידם וז

ם פטירתו, ברצותו שיהיה בטוח בהמשך הדורות בדרך זה אשר ביקש משה רבנו ע"ה מן הבורא ית"ש קוד

. 'לפניהם' מרמז על 'אשר יצא לפניהם ל העדהעה' ... איש  יפקוד'של עבודת ה' אמתית לאורך ימים. 

[. שהשי"ת "י בריש פרשת משפטיםכפירש -] 'בהירות הדבר והנחה לפניהם כשולחן הערוך ומוכן לסעודה

בעצמו הבהירות הברורה מתי ניתן להשתמש בהיגיון  ויעמיד כזה מנהיג שיצא ויבא 'לפניהם' שתהא ל

אם', הוא אשר ידריך אותם בתחילת דרכם יציאם ואשר יבולא, וצדיק זה הוא 'אשר יפשוט ומתי ובשכל ה

מתי להוציא את השכל ואת ההגיון ולא לחשוב על הדברים בפשטותן ומתי 'אשר יבאם' כן לחשוב ולחשב 

חשבונו של עולם בהגיון הבריא שלהם. 'ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה' ההדגשה על 

הדרכה ברורה בדרך המחשבה הראויה הם תהא להם  אלשכלם ומחשבותיהם, שאם לפנימיותם וה'להם', ל

התלמידי חכמים, וכשיכנס המנהיג למוחם ויורה עלולים ליפול למחשבות היצר המבקש לזרות רפיון בברכי 

 )עפ"י 'אש קודש' פנחס תש"ב(    רועה.                                  להם את הדרך ילכו בה הרי יש 'להם'

 חובות צריך לשלם
רבנו  מחזק אותנו - - - רצינותאמת, תמימות, ישרות ו

 , שקרלקנות את אותן מידות נעלות. מאידך
, ברח לך מהם צינותרסר ויות, ליצנות וחערמומו

 קשת ואל תבט אחריך. כמטחוי 
עתה המה החיים האמיתיים והנכונים, יהאמת וסי

אשר מומיות הן הנה השקר והער ,הצד השני ,לעומתם
אחד מישראל שנלקה בהם ח"ו. הם  לבעוכרם של כ

המות בעצמם, מנתקים את האדם ממקור חיותו 
בישרות  הטבעית אשר הכניס בו הבורא לגדול ולהתעצם

 ובטבע אשר הטביע בו הבורא.
אחד הסיבות העיקריות שהדם מגיע למצב בו הוא 

כשהאדם הולך  מתנהג בדרך העקומה הוא ה'בטלה'.
אל ויורד מדחי  כל שכלו הישר מתעקם ומתעוות ,בטל
 דחי.

בכל זה הארכנו בפרקים הקודמים בדיבורים נכוחים 
 וברורים. 

אמצעי שיתן הואת  עתה מבקשים אנו לחפש את הדרך
שאוב חיות מחודשת ל ,שמאלדרך לנטות ימין ולנו 

יים באמת וביושר ברצינות ולהידבק באור פני מלך ח
נצל מן הבטלה העוכרת כל חלקה טובה יותמימות, לה

א תחבולה נכונה וישרה ובעבודת האיש את בוראו, ולמצ
לשוב אל הבראשית ואל תחילת הדרך טרם נתעקלו 

 יה.לעיקו
מן הבטלה היא ר להנצל הדרך היעוצה והראויה ביות

 חזק. החשבה ודמיון ה
 מדגיש רבנוטרם שנמשיך בהבאת העצה, נציין ונדגיש וו

דרך לחשוב הדאי וב' את הנקודה החשובה, באמרו,
, כשכוונתו ל'מחשבה 'נכונה כבר ידועה לךבמחשבה 

 וצריהחזקה', המחשבה שהיא ביד האדם כחומר ביד ה
שה בעת להרחיבה ולהעצימה והאיך להעלימה ולהכחי

 שצריך לכך. 
וממשיך רבנו בהעמדת העצה. התבונן נא כמה אתה חייב 

אתה עושה לשמו לבורא ית"ש. וכל תנועה שאתה 
במעשיך  כל מעשיך בבית ובשדהמשלם חלק מן החוב. 

 ומחשבותיך הן רק שילום חוב עבודתך אליו ית'.
והחובות הם כל כך גדולים עד שאתה לחוץ ביותר לנצל 

מו ית' בכדי עולות למען כבוד שרגע לעשות פכל רגע ו
 לפחות חלק מן החוב.חייך ימי בכל לנסות ולשלם 

לא ישאר לך פנאי, פילו לנשימה בטלה אומעתה '
ך ולבך, ובמידה שתוסיף לצייר ולקבוע זאת במוח

 .'שטןחכם ופ ,תוסיף להיות תמים
   

, תהיה יסתכל בקרבו: התפללתי, למדתי וכו', האם הנני מרגיש איזו רוח טהורהאחר כל עבודה 
בעבודתך מתקדש עבודתך רצויה לפני המקום וגם גופךאפילו דקה מן הדקה ... סימן הוא ש  

כ( ' אותבני מחשבה טובה')  



 

 

 

 
 צ'פרק 

 נקודת זינוק מחודשת
צועדים אנו במשעול הכרמים צעד אחר צעד, במבט לאחור בקושי אנחנו מצליחים לראות 

מנו יצאנו לדרך הארוכה בת תשעים הפרקים עד כה, את נקודת הפתיחה ואת מקום המוצא מ
כה יתן ה' וכה יוסיף. עשרה פרקים מתוך הספר הקדוש 'חובת התלמידים' לאורו אנו הולכים 
ומאירים את אור משעול החיים שלנו הן בדרכי החינוך של תלמידנו היקרים שמתחיל 

עומדים לפתחנו במלחמת מהחינוך העצמי שלנו והשינויים שאנו צריכים לעשות בעניינים ה
 החיים הבלתי פוסקת.

כפי שאנו מכנים אותו וכפי  -עתה, בעמדנו בפתחו של הפרק האחד עשר, 'הפרק המשולש' 
שעוד נלמד יחדיו, פותח רבנו בדבריו במעין סיכום מתחייב ובתזכורת מחודשת לדעת ולזכור 

הארוך, ועל אלו יסודות בבחי' 'מאין באת', היכן היתה נקודת הזינוק ליציאה אל המשעול 
וכללים התבססנו ביציאה אל המסע שנתנו לנו את הכוחות והרצון להעפיל ולטפס במעלה 

 הכרם. 
החשיבות בשינון ובחזרת היסודות שאנו למדים, כבר ברורים ומבוססים אצל הקוראים 
הנאמנים זה מכבר, אולם עתה אין זה רק שינון וחזרה אלא תזכורת חשובה מי אנו בכלל 

 הצועדים במעלה המשעול, מה כוחנו, ומה בכלל המטרה שהצבנו לעצמנו כשיצאנו לדרך.
מבקש מאתנו רבנו. ועתה מבט רחב ועמוק  -אזי הבה נתבונן יחדיו ונזכר בפרקים הראשונים 

יותר, כי בכל זאת הרי כבר צועדים אנו מהלך ארוך יחדיו וכבר קלטנו אל קרבנו אי אלו יסודות 
נו שינוי כלשהו בחיינו הפנימיים, ולכן התזכורת תהא ברמה אחרת וגבוהה אשר לבטח עשה ב

 יותר בוודאי.
 פרק י"א. -לאחר הקדמה חשובה זו ניגע בקצרה ביסודות אותן מזכיר רבנו בתחילת הפרק 

'אין אתה איש פשוט בעולם הזה לבד, אף לא ונעתיק את לשונו הטהור:  -הכל תלוי בך א. 
מתאחד אתה בעולמות העליונים וגם ספירות ואורו בך נמצאים, לכן פרטי לעצמך בעבודתך. 

הכל בך תלוי, כשתפגום את מידותיך ועצמך בכל היכלי מרום תפגום וכשתתקן אותם את 
 כולם תתקן, וגם אתה על ידיהם עולה ומתקרב לפני מי שהוא טהור ומשרתיו טהורים'.

'שגם מלאכי  מהם, הוא גדול כל כך עד ונכון, גם אתה הקורא חלקהישראלי,  הגדלות האדםב. 
מילים ספורות שמכילות כל כך הרבה מסר מגביה, ומעלה את האדם טפח  השרת יקנאו בך'.

מעל קרקע המציאות המדומה שחי בה כל היום בגשמיות העולם. כל מלאכי מרום אינם 
ל מצליחים לכבוש את הרגשת הקנאה שבהם כביכול בראותם את החביבות הדולה שיש לכ

יהודי אצל הבורא ית'. נכון, צריך להזכיר לעצמנו את הדברים הללו, כי באופן טבעי אין אנו 
 רואים את עצמנו בדרגה גבוהה כזו.

שני הכללים הנזכרים הינם בחי' 'מאין באת'. מה גודל ועוצמת כוחך שאין לתאר ולשער הן 
ו תגרומנה לך לצאת אל ביחס לעצמך והן ביחס לכלל ישראל ולכל הבריאה כולה. ידיעות אל

הדרך, לרצות להגיע למקום גבוה ועליון יותר, ולתקן את נשמתך שתשפיע טוב לכל העולם 
 כולו שקשור ומאוחד בך. 

לקבוע את היעד עד היכן אנו רוצים כלל חשוב עד מאוד, שבעיקרו,  כלל שלישי,ועתה נעמיד 
תפארת שנמצא ומוכן עבורו יש אדם שישאף נמוך כי הוא לא מודע ליקר וללטפס ולעלות. 

במקום הגבוה יותר, ויש אשר ישאף גבוה ועשה הכל בכדי להגיע אל הפסגה, כי הוא מודע כי 
האושר והתקוה נמצאת שם, וככל שיגביה יהנה יותר מהמקום שהוא נמצא בו כעת. לאדם 

רית, 'הרבה מדרגות ישנו בקדושה, ואחת מהן והיא העיקקובע רבנו.  -כזה אנו מדברים כעת 
היא ה'ישראל', וכיון שעיינת בדברנו, לא במוחך לבד, רק התחלת גם לעבוד בהם, ... ומעט 
האור שמאיר ממך, יהל אור בשמים ובארץ. ישראל נמשלו לכוכבים, הכוכב בשמים ומאיר 

 בארץ ואתה איש בארץ ואורך מבהיק בארץ ובשמים'.
ליונה שנקראת 'ישראל', פסגה אכן פסגת יעד שנראית גבוהה מאוד. לגלות את הדרגה הע

בעבודה מעשית ולא רק בדיבורים עד שנגיע ליונה שהיא עצמה אנחנו ממש, נטפס ונטפס, ע
 אל ... עצמנו.

שלושת הצלעות  'המשולש',כאשר שלשת הכללים הללו ברורים ניתן להתחיל בלימוד 
הצלעות הללו הבסיסיות לכל הצלחה בעבודת ה' ובכל תחום שקר נבחר לעמול ולתקן, בשלש 

 אנו חייבים להשתמש בכדי שהעליה והשינוי יהיו חזקים ואמיצים ובלתי ניתנים לערעור. 
  בס"ד בפרק הבא.

 

 

 

 המשך - ריבוי ההבטה
אחת העבודות המועילות להרבה בעיות .

ניות וכל דמחשבות טורכשמקורן במחשבה, 
הוא 'ההבטה'. לזהות את המחשבה  ,המסתעף

נחנו אהזו, להבין כי היא קיימת עתה במוחנו, ו
כביכול מבחוץ. אנחנו חושבים  מביטים עליה

האם מחשבה זו מועילה לי או שמא לא. האם 
ועוד ראויה היא, האם הייתי רוצה לשנותה, 

 כהנה. 
וכשאנחנו מרבים לשאול את עצמנו שאלות 

אנחנו  ,שונות כאלו ואחרות על אותה מחשבה
מקבלים את הכח לשנותה, להסיר את 

 המחשבה הזו ולהביא מחשבה אחרת תחתיה.
עצה זו הבאנו כאן בפרק הקודם במענה לשאלה 

כאשר אנחנו רוצים לזהות  לתקן  יך ניתןא
ואת  ות הבלתי הגיונייםבקרבנו את המקומ

ברורה  , בידיעההמידות הבלתי מתוקנות שבנו
 י מתוקנים,כי בכל אחד ישנן כאלו מקומות בלת

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

המחשבות שלנו, לבדוק אותן אם הן נכונות או 
  לא. 'ריבוי הבטה' קורא לכך רבנו,

עצה זו היא, הרי נשאלת שאלת השאלות ש
המח שלנו בנושא המסוים הזה הרי לקוי, לכך 
אנחנו מחפשים הרי תרופה, אזי האיך במוח 
בלתי מתוקן נוכל לזהות מחשבה בלתי 

 מתוקנת.
 מרגיע ומדריך רבנו בבהירות קדשו:

גם הבטתנו זו תתעקם,  אם תשע פעמים ואף'
מחשבותנו וחכמות,  ונטעה לומר שיפות הן

ת היא, בפעם העשירית נראה ישר כי שטו
מצאה חן במוחנו.  יךאונתבהל על שגעונה, ו

חכמתנו מעל כסא כבודה תרד אז ודעתנו בפננו 
ה בהם' נחליט לומר, ועל יושרם נ  מ  יתבזה. 'לא א  

  .'ואמיתתם אין לבטוח
'ריבוי ההבטה' גורם גם את הפעולה המשנית 
לכאורה, הפעולה שתגרום להתיישרות 
המחשבה וזיהוי הטעות שבה. הפלא ופלא. גם 
אם נחשוב במוח בלתי מתוקן מחשבה בלתי 

ולהתבונן בה, סוף  מתוקנת ונרבה לחשוב עליה
 וממילא לתיקוןות המחשבה שנגיע להתיישר

 בין ונתבונן. הנדרש.
תה תוצאה אההבטה מביאה  ויהתוצאה של ריב

, והיא, שכאשר יתברר לנו יתחנוספת הכר
הטעות המחשבתית אזי נבא  תגלההאמת ות

בה המעוות וחילול למצב של זלזול במחש
 כבודה. 

כי כל זמן שאנו שומרים על הכרחי,  ושלב זה
כבוד הטעות הרי שאנחנו לא מסוגלים להתנתק 
ממנה, אחרי שנצליח להתייחס אליה בזלזול 

   נצליח גם לגרום לשינוי מתבקש ומוצלח.
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 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  

 


