
הוי עז כנמר
עז  להיות  ההוראה  למשמע  תמה  והמתבונן  עזים".  שהם  מפני  לישראל  תורה  ניתנה  מה  "מפני 
כנמר, ולידיעה כי העזות כה חשובה ומשובחת בעיני ה' עד שאך בזכות זה ראויה תורה להינתן 
לישראל. והרי אמרם "עז פנים לגיהינום" מהדהד באזנינו תדיר, ומה גם שתדירה התפילה בכל 

שחר של יום "שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים" וגו'.

ומכיון שכבר נוכחנו שפעמים מילה אחת בדברי חכמינו ז"ל משנה את כל המהות, אף כאן נעמוד 
הלשון  שינוי  על  עמידה  ע"י  המגונה,  זו  מול  המשובח  העזויות,  סוגי  שני  בין  החילוק  שורש  על 
בתוספת או חסרון המילה "פנים" במאמרי חז"ל הנזכרים. שהרי לא נאמר "הוי עז פנים כנמר" ואף 
גם לא נאמר "מפני שהם עזי פנים", ואילו במאמרים השוללים את מידת העזות נאמר "עז פנים 

לגיהינום" "מעזי פנים ומעזות פנים".

לא ניתן לעמוד בפני נסיונות החיים העומדים בפני כל אחד ואחד מאיתנו ללא כח הרצון. כח רצון 
חזק ואמיץ המוכן לעשות הכל שבעולם בכדי להשיג את המטרה הנכספת. זרם החיים ובלבוליו 
זורמים בשצף קצף כנהר שוטף ולא פוסק אף לרגע אחד. האדם מבקש ללכת ביבשה בתוך הים 
יוכל  לפנות את ליבו לקרבה אל אביו ולדבקה בו בכל לב, עומד מול קושי עצום: הכיצד? כיצד 
לצלוח את מעבר הנהר הנורא מלא הנסיונות ומחשבות הזרות ולהשאר בתמותו ובַזּכותו. רק כח 
ואת  בה  ילך  הדרך  את  לו  ויתנו  לו  שיאירו  נכונות  ועצות  מקוריות  המצאות  לו  ימציא  עז  רצון 

המעשה אשר יעשה.

ויראתו  תורתו  כח  עצמת  כאזוב.  רוח  ונמוך  כקנה  רך  נפש  עדין  הוא  מהותו  בעצם  כזה  אדם 
הקודמת לחכמתו מוסיפים אור של רכות ונעימות להנהגתו, אולם בכדי להצליח בתפקידו ולנצח 
במלחמת ה', אין לו ברירה אלא ליטול לעצמו כח רצון 'עז כנמר', לכבוש את החומות הבצורות 
העומדות בפניו כביכול ולהגיע למחוז חפצו בשלום. אדם כזה שמשתמש במידת העזות, בעבורו 
ובזכותו ניתנה התורה לישראל, כי הם עזים, כי הם מוכנים לעשות את כל מה ששייך בעולם עבור 

המטרה הנכספת - לעשות רצון בוראם.

"אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו". בכל אדם ישנה איזו שהיא עדינות מסויימת שאינו מגיע 
לדיוטא התחתונה של "העזת פנים". עז הפנים מתחצף נגד מי שגדול ממנו, הוא פוער פיו נגד כל 
אדם אשר אינו נושא חן בעיניו, וכל תהלוכותיו תהלוכות של עזות. הוא נוהג הפך הגמור מאותו מי 
שצריך להתנהג בעזות כנמר. הוא נכנע בפני יצרו הרע ולכל תאוותיו, ודוקא במקום שצריך ללחום 
ולא להסכים, הרי הוא נכנע שפלות שאינה מובנת כל עיקר. הוא כורע ברך בפני היצר ועושה כל 

חפצו. 

מידות  בעל  להרחבה.  מקומו  כאן  שאין  מפורסם  יסוד  זהו  בפניו.  קורנות  האדם  של  מידותיו 
מעודנות ומתוקנות ייראו חוצה על פניו המעודנות, ולהפך ח"ו, בעל מידות הרעות ייראו אף הם 

על פניו המגושמות והנודפות עזות. 

אכן - "עז פנים" - אין כמותו להרע ולהשחית את המידות הטובות, אולם "עז כנמר" - אין לך מידה 
טובה מזו.

הדמיון המבלבל (2)

המחשבה  על  כתבנו  זה  מדור  בו  שהופיע  הקודם  בגליון 

המבלבלת, כתבנו על ה'טעות' שטועים אנשי העולם שהעולם 

הזה הוא עצם גשמי שברא הקב"ה, והאמת היא שאין העולם 

רוחני,  הינו  כולו  הזה עולם גשמי בכלל, האמת היא שהעולם 

בריאה  וברא  אורו  את  שצמצם  כביכול  יתברך  עצמותו  הוא 

שנראית נפרדת ממנו יתברך, וכשההסתכלות על העולם היא 

כזו, הרי שכשאנחנו מביטים על העולם אנו רואים את הקב"ה 

כביכול. העולם כולו הוא אלוקות ממש.

ונרחיב עתה את המחשבה הזו לעומק נוסף.

מוכרחים אנו לומר כי המציאות האמתית של העולם הוא לא 

אנו  חפצים  ופנימיותו.  חיותו  אלא  עינינו  מול  שנראה  מה 

להוכיח הוכחה כזו שתועיל גם לעיני המביט בעיני בשר, וחושב 

שהעולם הוא עולם גשמי פשוט. הבה נצא השדה ונחזי, האם 

מה שאנחנו רואים בעיננו היא המציאות האמתית. נתפוס את 

מבטנו על החיטה הצומחת בשדה, היא כפורחת עלתה ניצה, 

מציאות  לעיננו  כן,  אם  שמבשילה,  עד  לצמוח  ממשיכה  היא 

של גרעין חיטה, האם ניתן לומר כי זו היא המציאות האמתית 

שלה, התשובה שלילית, כי עוד ימים מספר כשהיא תוגש לפני 

הפרה למאכל באבוס, היא נהפכת לעצם של בהמה, ואז נמצא 

מול עינינו עצם של בהמה, מציאות חדשה. 

בשלב הבא, חלק מן החיטה הזו נהפכת אף לגללי הבהמה והיא 

מזבלת את האדמה, ואם כן הרי היא נהפכת למציאות חדשה, 

למאכל  נאכל  בשרה  נשחטת,  הבהמה  אדמה.  של  מציאות 

נהפכת  המציאות  כן,  אם  מבשרו,  לבשר  נהפך  והוא  אדם 

מאחת לחברתה ואין לנו אלא מצב שמשתנה בכל עת.

אם כן עולה השאלה מאליה, האם המציאות של החיטה או של 

בשר הבהמה היא האמתית, המציאות של האדם האוכלה, או 

המציאות  היא  חיטה  שוב  שמצמיחה  האדמה  בכלל  שמא 

האמתית, המסקנא הברורה העולה מכך שהמציאות האמתית 

אמנם  החיצונית  הצורה  החיטה,  בתוך  שנמצאת  החיות  היא 

היא החיטה, אולם זו לא המציאות שלה, וכך בכל שלב ושלב, 

של  הפנימית  והחיות  הכח  זהו  משתנה  שלא  היחידי  הדבר 

המציאות, הרי לנו גם הוכחה גשמית שהמציאות שאנו רואים 

בעיננו היא מציאות דמיונית, וכל בר דעת ובעל מחשבה עדינה 

קצת יותר יכול להגיע מכאן אל המסקנא האמורה, המציאות 

שאנו רואים בעיננו היא מציאות רוחנית, ואידך פירושא הוא, 

זיל גמור.

פנימיות האיש מתגדלת בתורה, לכן 'ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני', פרש"י בתשובה, כי ברפידים אמרו 'היש ה' בקרבנו אם אין', ואם לא ירגישו 
קדושה בפנימיותם מה מועיל להם תורתם, לכן קודם שבאו למדבר סיני לקבל את התורה, שבו בתשובה שלימה ותקנו וקדשו את פנימיותם, כדי 

(דרך המלך ליל א' דשבועות תרפ"ט) שהתורה תעלה ותגדל את קדושתם.
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'בדרך המלך נלך'
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להצטרפות ופרטים
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פרק ל"ה

פקודה זו פקודה
לעצלות  המעשיות  בעצות  אנו  אוחזים  כזכור, 

והתרפות. 

הזמן  הקצבת  הינו  הצבנו  אותו  הראשון  השלב 
טכנית  למשימה  הכונה  שהדגשנו,  וכפי  מראש. 
מעשית  משימה  דהיינו  בזמן,  לקצוב  שיכולים 
אם  זמן  לאחר  שלה  לתוצאות  להתייחס  שנוכל 
בפניו  נעמיד  אם  כי  לאו,  אם  ביעדים  עמדנו 
משימה שאיננה נמדדת בזמן, כגון לימוד מעמיק 
הוא  אם  גם  אזי  המושכל,  והרחבת  עיון  שצריך 
קשה  יהיה  כדבעי  ויתיגע  במשימה  יעמוד 
הוא  אכן  הנה  כי  ולציין  תוצאות בשטח  להראות 
עמד במשימה שהעמדנו בפניו כאתגר להעמקת 
שכבר  מה  כאן  עד  העצלות.  ועקירת  הזריזות 

הרחבנו בפרק הקודם. 

אך  הוזכרה  שלא  נקודה  להוסיף  חייבים  וכאן 
היא מחוייבת המציאות בכדי שהתהליך יהא בר 

קיימא ויהיה לו קיום לאורך זמן. 

בכדי  מסויימת,  ומסגרת  זמן  שקבענו  ברגע 
להעצים  חייבים  המתרפה,  ההרגל  על  להתגבר 
בעת  הן  תהיה  וההעצמה  ההחלטה.  את  ולחזק 
ההחלטה, בה אנו אוחזים כעת, ובין בעת הביקורת 

העצמית, אליה נתייחס בהמשך.

של  בסגנון  תהיה  ההעצמה   - ההחלטה  בעת 
פקודה תקיפה וחזקה. תאר לעצמך שאתה עומד 
לעשות  אותו  ומצוה  בנך,  מול  או  תלמיד  מול 
מעשה שמאוד חשוב בעיניך שיתבצע בשלמות 

ובזריזות. 

מצווה  אצבע  אליו  ומפנה  מולו  עומד  אתה 
את  מצווה  אתה  ותקיף  גדול  ובקול  ומזהירה, 
בבהירות  אליו  להעביר  מעוניין  שאתה  הפקודה 
כאשר  כי  ומבין  יודע  אתה  משמעיות.  ובחד 
הסיכוי  רפה  ובשפה  בגמגום  תיאמר  הפקודה 
נשמעת  היא  ביותר.  קלושה  תתבצע  שהפקודה 
אזי השומע  יהיה,  ורצון שכך  לב  יותר כמשאלת 

מתיחס לכך בהתאם.

כך גם בפקודות שאתה נותן לעצמך, אל תסמוך 
על הרצון שבך שיעשה את העבודה כמו שצריך, 
פקודה  בפקודה.  עצמך  על  אתה  גם  השתמש 
כזה  ומשכנע,  נחרץ  דיבור  ועוצמתית,  חזקה 
הקבועה  בדרך  ההרגל  לחומת  למבעד  שיחדור 
שלך להתרפות, הפעם זה רציני וחזק, אני עומד 
והאחריות  הרצינות  במלא  פלוני  מעשה  לבצע 

לעקור את מידת ההתרפות ממני.

ובנחרצות  ייאמרו אכן בתוקף הראוי  כשהדברים 
כך  כי  הדברים.  את  תקבל  הנפש  שצריך,  כמו 
טיבעה, להכנע לדברים נחרצים, ולא משנה מפי 

מי הם נשמעים, מפי אחרים או מפי עצמו.

ומכאן להמשך התהליך, עבר הזמן הקצוב, עתה 
לחשבון הנפש. בקר את עצמך אם עמדת כראוי 
בהחלטה, העצם את ההצלחה והרחב אותה, בטא 
את השמחה שלך בדרכים שונות, החמא לעצמך 
ובלבד  כשירה  דרך  כל  עידוד.  פרס  לעצמך  ותן 
ויתחזק,  יעצים  המעשה  מן  העונג  שתחושת 
ההרגל  זה  כי  יבינו  והמוח  בחוזק שכזה שהנפש 
החדש הרצוי בעיניך, ויסכימו לעקור את ההרגל 

הישן.

במשימה,  לעמוד  הצלחת  לא  ח"ו  אם  גם  כך   
ותתייחס  למעשה,  שלך  האחריות  את  העצם 
לכך בדיוק כמו אם בנך לא עמד במשימה אותה 
ודאג  בדברים,  עצמך  את  ייסר  עבורו,  ייעדת 
יותר  טוב  יחלחלו  הדבריך  הבאה  שבפעם  לכך 
באופן  עוד.  ולא  היה  הישן  שההרגל  לתודעתך 
נהיה  וכשזה  קולט,  המוח  מתפעלת,  הנפש  כזה 
חלק ממני הדברים מחלחלים עד לשפת המעשה 

בקניית הרגל חדש ומתוקן כדבעי.

בפקודה כמו בפקודה.

מחשבות חרוץ
התרגשות מסוכנת

האינסופיים  במרחבים  שועט  האוטובוס 
בראשיתיים  נופים  למקום,  ממקום  בדרכו 
מופלאים ניבטים מן החלון, המראה המפעים 
להעתיק  לא  באוטובוס  ליושבים  גורם 
ההרים  הנשימה,  עוצר  מהנוף  עיניהם  את 
הנישאים שחוד פסגתם חורש תלמים בענני 
הפסגה  את  מלבינים  השלגים  השמים, 
נישאים  עצים  המורד,  לכיוון  ומשתפכים 
ממלאים את כולו, משטחים מוריקים סובבים 
ההר  במורד  מתפתל  נחל  ההרים,  רכס  את 
רועה  הבקר  השלגים,  מהפשרת  ומתמלא 
באחו כשכל הזמן שבעולם עומד לרשותו. כל 
התמונה הזו כשהיא נראית בכל מלא האופק 
מגיעה  שהיא  בצורה  הרגשות  את  מעוררת 
לכלל התרוממות הנפש ולהרגשה הנעלית כי 
'מה רבו מעשיך ה'', התרגשות חשובה מאוד, 

אך התרגשות שיש בה סיכון. 

היתה  השירה  ומיוחד,  מרומם  היה  ה'זיץ' 
את  הלהיב  החבורה  ראש  ויפה,  מרגשת 
לגבהים,  נפשותיהם  את  והרים  הקבוצה 
השירה בציבור, הליווי, הריקודים הספונטניים 
שלמה  אחת  חטיבה  היוו  כולם  והמשמחים, 
של התלהבות יוצאת מן הכלל. לכאורה דבר 
באמת  זה  לכאורה,  רק  שלא  והאמת  נשגב, 

הצעירות  נפשותיהם  את  לרומם  נשגב  דבר 
מן  נפשותיהם  את  להגביה  הנערים,  של 
הנפש  התרוממות  אל  הבוצנית  הקרקע 
סיכון  אולם  נשגב  דבר  אכן  גבוהה,  רוחנית 

גבוה טמון בו וראוי לתת עליו את הדעת.

 

הנפש  את  לרומם  הינה  ההתרגשות  מטרת 
לבורא  אמתית  התקרבות  לידי  ולהביאה 
יכולה  אינה  עולם  לבורא  התקרבות  עולם. 
שתהיה,  ככל  גדולה  בהתרגשות,  להסתכם 
ההתרגשות הינה הכלי הטוב ביותר לפתיחת 
ולכן  ושיפור,  שינוי  לקראת  והכנתה  הנפש 
למצב  האדם  עלה  ההתרגשות  ידי  על  אם 
גבוה יותר מן המקום שעמד בו בתחילה אזי 
אם  אולם  האמתית,  המטרה  את  השיג  הוא 
אלא  בהתרגשות  אין  לא,  ותו  התרגש  הוא 
סיכון גבוה לנפילה קשה שתבא בעקבותיה, 
עלולה  ונפתחה  התגלתה  שכבר  הנפש  כי 

להיתפס להתרגשויות בלי רצויות.

התרגשות מסוכנת – כפי שפתחנו.


