
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 בר יוחאי אשרי יולדתך ... ואשרי העומדים על סודך 
היום המאיר ונעלה בו אנו מגביהים עוף ובגרונות ניחרים  - 'ל"ג בעומר'

אנו קוראים בתוך כל השירים והפזמונים הקדושים, בשמחה עילאית 
 'ואשרי העומדים על סודך'. -מהולה בהשתוקקות שלא מעלמא הדין 

הבין איזה סוד אנחנו מבקשים לגלות, מהו אותו ואנו מבקשים לידע ול
 הסוד שמי שעומד עליו אשרי לו.

ב'דרך המלך' לראש השנה )המאמר הראשון הנדפס( כתב רבנו בזה"ל: 
לא קבלה ורמזים בלבד, כי איך הם סתרי  -'ומהו לימוד סתרי תורה 

תורה אם כבר נדפסים בספרים קדושים לעין כל. אבל לימוד סתרי 
המגלה בלימודו את נשמתו המוסתרת עתה. נפש הבהמית  תורה הוא

שבאדם מתגלה, ופעולותיה נראות, אך הנשמה מוסתרת, לא היא 
נראית בהתגלות ולא פעולותיה נראות. ומי שלומד בנשמתו ומגלה 

 אותה, זהו לימוד סתרי תורה'.
חידוש גדול מחדש לנו רבינו. כשאנו מתייחסים בדרך כלל למושג 

אנחנו מבינים שהכוונה היא לתורת הקבלה, על עולמות  ''סודות התורה
עליונים, וכוונות עמוקות של שמות הקודש וכדו'. טוען רבינו על כך כי 
הבנה זו בטעות יסודה. אין לנו הבנה ברורה מהו 'סוד'. לא יתכן שכל 
אחד יוכל לפתוח ספר שעוסק בתורת הקבלה לעסוק בזה ולהבינו. 

 זה 'סוד', הרי זה גלוי לכל. כיצד ניתן לקרא ללימוד 
בקדשו בדברים ברורים ונוקבים על עצם רבנו כותב  בפרשת בשלח

'כי לא כל דבר שאין האדם יודעו ההגדרה של המושג 'סוד'. באמרו, 
נקרא סוד, רק הדבר ששייך לאחד והוא מעצמותו ועניינו ומסתיר את 

אם  -לתו הדבר מאחרים מפני שאת ענינו ועצמותו רוצה להסתיר מזו
כדי שלא יזיק לו, או בכלל, שאינו רוצה לגלות את עצמותו וסתריו 
לזולתו, ובשביל זה לא יידע זולתו זאת אם לא ישמע ממנו או לא 

 יתקרב אליו באיזה אופן שהוא'.
זה לא משהו שניתן למצא בכל  'סוד'.הגדרה חדה וברורה יש לנו למושג 

בעלמא. סוד משהו אישי מקום רק אני לא מודע אליו מחוסר ידיעה 
ופנימי שאף אחד אינו יכול לזהות כי זה שייך לעצמיותו של בעל הסוד, 
הדרך היחידה לגלות את אותו סוד זה רק כאשר אותו בעל סוד ירגיש 
כי יש מישהו שקרוב אליו מוד, והוא ראוי להיחשף בפניו, הוא ראוי 

ו הוא לא לקבל את המידע שקשור לאישיותו של בעל הסוד כי מבחינת
נחשף, הסוד נשאר סוד, ואישיותו של בעל הסוד לא נחשפה מחינוכי 
הוא וחבירו חד הם, המידע נשאר סוד גם לאחר שהוא נתגלה לחבר 

 הנאמן בעל בריתו של בעל הסוד.
'והקבלה נקראת סוד מפני שהיא מעצמותו ועניינו של הקב"ה היא', 

שבנגלה הוא עוסק  החילוק שבין לימוד 'נגלה' ו'קבלה' הוא רק בזה
בעניינים של עולם הזה, וב'קבלה' הוא עוסק בעניינים של מעלה, אבל 
שניהם יחדיו הם רצונו ית' ותורתו הקדושה שהוא יתברך נתנה לנו. 
אולם בין בלימוד הנגלה ובין בלימוד הקבלה עדיין לא הגיע ל'סוד'. כי 

א רגיל גם כשלומד קבלה הרי הוא לומד אותו בדימויים של גשם שהו
בין  מכריעאליהם, הוא יודע ש'חסד' בימין ו'גבורה' בשמאל ו'תפארת' 

שניהם. אולם מהי אותה 'חסד' או 'גבורה' את זה הוא מדמה לפי 
השגותיו הפשוטים, חסד זהו עשיית טובות לאנשים מתוך אהבה 
וקרוב, וגבורה לעומת זה היא משפיעה פחד ודין, דרך של ריחוק והטלת 

 זה לא ה'סוד' שאותו אנחנו משתוקקים לגלות.אימה וכדו'. 
'אבל כדי לדעת את סוד ה' צריך ה' ית' לגלות את עצמותו, בחי' 'כי אם 

 גילה סודו', שה' יגלהו', כי סוד אם של אדם, אפשר עוד באיזה אמתלא
 
 

להיוודע גם  שלא לרצונו, משא"כ ה' ית', אם הדבר אצלו לסוד, היינו 
 יודיעהו ומי יבינהו, רק מי שה' מגלהו.שלא יודע האיש, מי 

אבל ה' ית' אינו מגלה את הסוד לזולתו, מפני שהסוד עצמותו הוא, ואי 
אפשר שיתגלה לחוץ לעצמותו, וצריך האדם להתקרב אליו ית' 

עצמותו ית', כפי מידת  -ולהתייחד בו, ואז ה' מגלה לו את הסוד שהוא 
 התקרבותו.

סוד שאנו מבקשים לגלות בכל עת הרי לנו כבר עד הנה מהו אותו 
ובפרט ביום ל"ג בעומר, 'אשרי העומדים על סודך', גילוי העצמות של 
קדושת רבי שמען בר יוחאי שהיא קדושת השכינה הק' המבקשת 

 לגלות את פנימיותה למי שיתקרב ויגביה את עצמו אליה. 
איך עושים זאת, במה זה  -שת אולם עתה נשאלת השאלה המתבק

 לכה למעשה.בה מתבטא
שכל כך ישקע באהבה ומסירת כל  -'וראשית סימן ההתקרבות הוא 

עצמו לה', עד שיחרה לו על איש שעושה עבירה  כמו שחרה לו על מי 
שעושה דבר רע לו. לא שיתקוטט עימו, כי אדרבה התוכחה צריכה 
להיות בחי' הוכח תוכיח את עמיתך, רק בכלל, אם אין הדבר כואב 

יחד עם קדושתו ית', ולא כשרואה יהוא שלא נת סימן -ומיצר לו 
שליבו  -בזולתו בלבד דבר מכוער יכאב לו, רק גם על כל שמץ שבקרבו 

כואב לו מפני שנתייחד עם קדושתו ית', ודבר המכוער מין הכאה היא 
 לו ולליבו'.

'וכיון שנתקרב לה', מגלה לו ה' את הסוד, 'סוד ה' ליראיו'. ולא בקבלה 
התורה מרגיש הוא מין טעם שאי אפשר לו להסביר בלבד, רק בפשט 

 לעצמו מה הוא מרגיש, ורק טעם ושמחה ואורה נשאר בקרבו. 
וזהו שביראים כתי', 'סוד ה' ליראיו', ובישרים 'ואת ישרים סודו', שאף 

שאינם יודעים בעצמם  -שה' מגלה להם את הסוד מ"מ נשאר להם סוד 
דבר ואינו יודע מהו, רק מה הם מרגישים, רק כנ"ל שמרגיש איזה 

 שמחה ואורה'.
דברים נשגבים וברורים כתב לנו רבנו בטובו וחסדו. 'סוד ה'' הוא הקשר 
שיש לנו עם הבורא, הסימן להתקשרות אמתית אם כואב לנו הלב בעת 
שאנו מזהים חיסרון או פגם בעצמנו או בזולתנו, שאיננו מצליחים 

ה מאוחדת עם נו שעתעצמ -לסלוח לעצמו ולזולתנו על הפגיעה ב
 עצמותו ית' כביכול.

הסוד שמתגלה לנו בעקבות זה, הוא התחושה העילאית, התענוג הרוחני 
והאור והשמחה שאנו זוכים לה בעת שאנו לומדים תורתו ית', הן בנגלה 
והן בנסתר, זה ממש לא משנה, הדבקות היא דבקות וההנאה היא שלא 

 מעלמא הדין.
ב ובא עלנו, יום של המתקת הדינים ביום ל"ג בעומר הקדוש הקר

, סוד ה' ליראיו ואת 'אשר העומדים על סודך'ושמחה של מעלמא הדין, 
בחד ישרים סודו, שהסוד ילך ויעמיק, הקשר העילאי יילך ויתאחד 

'קטירא לחי עד כי נבא לחג השבועות ונזכה לעשות  קטרא איתקטרנא
 הדברים. בקבלת יום זה עשרת  עלמא' 'תואר כלה מאוד נתעלה
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 הסר כעס מליבך
באותה מידה בה אנו אוחזים, מידת הכעס. עבודת חיים צריכים לעמול נצעד צעד נוסף 

עליה לתקנה עד קצה האחרון. העצות שכתבנו עד הנה הינן הבסיסיות והיסודיות להבין 
את המהלך הנפשי אותו עובר הכועס בשעת כעסו, ולפי זה העצה לשכך כעס וחמה. גם 

כעס מחמת טבעו הרתחן יש לו הידיעה החשובה כי דווקא מי שנתון בסכנת המעידה ב
את ההזדמנות הטובה יותר כדי להשתמש באור הֵחָמה להזהיר ולהאיר את עבודת ה' 

 שלו, להכניס חמימות והתלהבות בעבודת הרגש בעת התפילה ועבודת השי"ת.
ועתה, ננסה לערוך תמונת מצב מוחשית מחיי היום יום בין אנשים ושכנים, לנסות 

מוקה וקשה ולהתמודד עמה בדרך מקורית ומיוחדת אותה ולהעמיד מצב של שנאה ע
 מתאר ומסביר בטובו הגדול רבינו ה'חובת התלמידים'.

* 
בכל עת שעזריה עובר ליד ח. הוא מרגיש שחרונו מתגבר ועולה עד כדי חוסר שליטה. 

מגדיר זאת ה'חובת  -הוא פשוט לא מסוגל לסלוח לו על מה שעשה לו. 'שנאה כבושה' 
הסיבה לכך נעוצה במקרה אשר ארע לפני מספר חודשים, כשעזריה  התלמידים'.

לעצור אותו   -משוכנע במאת האחוזים שכל מה שח. עשה לו היה במטרה אחת ויחידה 
ואת התקדמותו לעבר ההצלחה. פעולה ממוקדת אישית נגדו, פעולה שניפצה את 

נראה כמסתדר  חלומו הגדול שקינן בו זה מספר שנים, הדבר קרם עור וגידים, הכל
ונארג כאריג משובח ונאה, דברים קרו, קשרים נרקמו, גישושים מעשיים כבר התחילו 
להתקיים, ועתה כאשר כפסע היה בינו וההצלחה המפתיעה הגיע ח. וטרפד הכל. הכל 
נהרס לו מול העינים, קרס כמגדל קלפים נאה שלקראת הקלף האחרון לפתע הכל קרס 

עולה של ח. גרמה לזה להסתבך לחלוטין, כך שהסיכוי למגינת לב הבנאי הצעיר. הפ
 שההצלחה שוב תעורר אצלו הזדמנות נוספת שואפת לאפס לכאורה.

ח. עמד מאחורי הפעולה שטרפדה את כל החלומות הוורודים, הוא אפילו לא טרח 
להסתיר זאת מעזריה, הוא סיפר והתגאה על מעשה נאצל זה לכל מי שהסכים לשמוע 

ו, כך שהמידע לא הגיע אל עזריה מכלי שני ושלישי ללא חשש של לשון ממנו על מעללי
הרע או רכילות, ח. עצמו הגיע ופרסם את מעשה המצווה בפניו של עזריה, מה שתרם 

 לחרונו של עזריה לטפס לגבהים נוספים.
האש התלקחה במלא עוזה כדרך המחלוקות, היו שניסו את כוחם בהבעת דעה בנושא, 

לה שכזו הגבירה את האש ותדלקה אותו מחדש, שבועות ארוכים בערה וכמובן, כל פעו
האש במלא עוזה כשאף אחד מן הצדדים לא מצליח להרגיע את עצמו ואת הצד 
שכנגדו, והסיכוי שאש זו תדעך ביום מן הימים התרחק מיום ליום. עד שיום אחד פגש 

רך אגב, והחליט עזריה את חננאל, ידידו משכבר הימים שהתוודע לדבר המחלוקת בד
 להשתדל לתרום את חלקו בהרגעת הרוחות ולשים לזה סוף.

כרונות מן יהוא שוחח עם עזריה על דא ועל הא כשרוח טובה ונעימה שוררת ביניהם, ז
העבר ותכניות לעתיד זרמו בשיחה ביניהם עד שכבדרך אגב חננאל הזכיר את נושא 

 המחלוקת שמסעירה את עזריה כבר חודשים מספר.
וזכר הנושא והאווירה ביניהם נעשתה מתוחה להחריד. עזריה נדרך ופניו האדימו, אך ה

טון דיבורו הנינוח הוחלף לתקיף ולחוץ בצורה קיצונית. הוא כאב את כאבו מחדש כאילו 
הוא עתה בשיא הוויכוח הסוער מול ח. עד שחננאל הבין כי שום סימן של רגיעה לא 

ישנן בעיות שהעצימו כל כך עד שלא ניתן לפתרון  יחול כאן לכאורה בלי פתרון יצירתי.
בדרך הרגילה אלא למצא רעיון שמוגדר בלשון העם 'מחוץ לקופסא'. והוא הציע את 

 ההצעה לעזריה.
עזריה הקשיב, ותגובתו היתה ספקנית מאוד, הוא הטיל ספק כבד מאוד ברעיון, עד כדי 

והתעקש שעזריה יקיים את חשש שהאש רק תעצים כך, אך חננאל ידע את אשר לפניו, 
ההוראות ככתבן ולפי הסדר שהורה לו. 'אין לי מה להפסיד' הפטיר עזריה, ונפנה לקיים 

 בס"ד בפרק הבא. את ההצעה.

  

 
 נדבת האיש אשר רוח רבה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א מפעמת בו, 

 עושה ומעשה בכל הקשור להפצת תורתו הק'

 שליט"א שמשון גובנערהרה"ח 
 אב"י בלאנדאן יצ"ו

 ני"ואליעזר לרגל הכנס בנו היניק וחכים כמר 
 לנועם עול תורה ומצוות

 רברבא יתעבד ויזכו לרוות ממנו רוב תענוג ונחת כל הימיםר שלאילנא יה"

 גיבור חגור חרבך על ירך
לראש הרה"ג דוד משה השלום והברכה 

הרשקוביץ שליט"א עורך העלון החשוב דרך 
 המחשבה.

', מידת הנצח'בענין בדבר המאמר בשבוע שעבר 
הכשרת 'בספר זיע"א ה"ק בו הבאתם מדברי רב

על הגישה הנכונה כיצד לתארה  ,'כיםרהאב
את לתלמידים ובראש וראשנה קודם לעצמנו 

מלחמת היצר, שבאופן טבעי אנחנו מתארים 
אותו באופן מבהיל ומעצימים את כוחו כגיבור 

בדיוק  יאנורא שאי אפשר לעמוד נגדו. והאמת ה
  להפך.

שיש סביבו  ,המדרש מתאר אותו כליסטים זקן
, והוא מנצל את זה לשדוד את הילה של גיבור

וראה את  עוברים ושבים, עד שהגיע פיקח אחדה
 .האמת, הוא סלקו משם והיתה הרווחה

זהו המצב המדוייק של היצר. וכתבתם במאמר, ש
העולם שהוא מפחיד והוא הוא הצליח לקבע בלב 

ה גיבור והאמת שהוא פשוט חלש ואין שום בעי
לנצח אותו, בתנאי שנדע את האמת ולא נמשיך 

 ממנו עד היום. ד ממנו כמו שפחדנוחלפ
האמת שכשקראתי את הדברים עצרתי לרגע 
והופתעתי מעוצמת הדברים, התבוננתי בהם 
כמה שהם נכונים, ואפילו התבוננתי בכל מיני 

פעמים אכן באותן שונזכרתי מקרים במהלך חיי 
שאזרתי כגיבור חלצי והחלטתי שלא עוד, ואני 

שום אופן לא אכנע לדמיונות השוא שהוא ב
ם הבחנתי כמה הדבר תעתע בי, פתאונסה למ

והצלחתי להתגבר ולהצליח ללכת באמת פשוט, 
 בדרך שאני מאמין שהיא נכונה.

 םאני מתמודד איתן שניבכל המקרים שמאידך, ו
זהו בגלל שבדמיון  וממשיך להתמודד ללא הרף,

מרגיש כי הוא חזק ממני, ולכן  ובציור שבמוחי אני
יישר כח גדול על  ההצלחה פחותה בהרבה.

הדברים שמחזקים ומעודדים בכל הקשור 
 למלחמת החיים המלחמה הבלתי פוסקת.

בכדי  אחת אולי בפן נוסף האוסיף ברשותך מיל
בכל הקשור למלחמה מות עוז ותעצו להוסיף

בעיקר ליום  הנזכרת. והאמת שהדברים שייכים
הקדוש והנורא ל"ג בעומר החל בימים אלו )ואולי 

יתפרסמו הדברים קודם היום הקדוש יהיה  אם
 .לתועלת הקוראים הנאמנים(

ברוב המקרים האדם שיש בפניו ניסיון כל שהוא 
אינו מודע כלל לכוחות הפנימיים שיש בו  הוא

בכדי לנצח את היצר. וזאת היא גם מטכסיסי 
אין לו את היצר. שפשוט משכנע את האדם כי 

הכלים המתאימים ללחום כנגד יצר כזה חזק. 
והמלחמה היא בתרתי הן שהוא משכנע את 

היצר חזק ממנו, והן שהוא איש  -האדם כי הוא 
 כלי המלחמה חסרים לו.חלש ו

חזק בל"ג בעומר. זהו אחד הדברים שאפשר להת
ואחד מן  .התורה ילה את פנימיותרשב"י ג

מכוסים מבני אדם הוא הפנימיות הסודות ה
מיות יש בה הרבה יותר כח ממה הפנישלהם. 

מיותו נראה ישבפנ אדםשזה נראה בחוץ, כגוף ה
שנראה ה ממ לה בהרבהחכמה אלקית גדו

, וכשנזכה לגלות את פנימיות התורה בחיצוניותו
ם מאתנו הרי שנצליח כלו' את כוחות המכוסי

 חמה וגם לנצח בה.לחגור כלי מל
 בכל הכבוד הראוי והמשך הצלחה מרובה.

 מרדכי ה.
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