
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הימים ימי ספירת העומר. בכל לילה ולילה עומדים אנחנו 
ומונים ספירה נוספת. מתקדמים במעלה ההר ובטיפוס עלי 

גיע אל להלם המידות שליבה אחר שליבה, בשאיפה סו
ואנו פסקה,  וזוהמתנשכפסגת הר סיני לקבל את התורה 

ראויים לקבל את התורה הקדושה תורת חיים, חיים נצחיים 
וקדושים בני חורין אמתיים, בני חורין מכל מידה רעה ובני 

 חורין מהרגלים לא טובים שקנינו בנפשנו במשך השנים.
שאיפה גדולה אנחנו מציבים כאן, ולוואי ונגיע כשאנו ראויים 

יעה על הידע אך ורק בקצה קצהו של ההר, ובכל זאת לנגו
עם התהליך שנשמות עם ישראל עוברות בעת הזאת, 

ספירת העומר של כל לילה ולילה, חשובה היא ביותר עד אין 
 לשער.

במאמרנו במדור זה ננסה לצעוד במעלה ההר בהצבת דברי 
נו מתקנים בכל ותן ארבנו הק' בענין ה'מידות' הקדושות א

והתמצאות בנושאים  טא בחסרון ידיעהלילה ולילה, לבל נח
אנו מדלגים על ה הקדושות, ומחמת זהקשורים למידות 

 עשית שנדרשת מאתנו לפעול בנפשנו.עבודה גדולה ומ
יכות גדולה ארהתלמידים' פרק י', האריך רבנו ב ב'חובת

עבורנו, והעבודה עותן משמלבאר עניינן של מידות, 
בעקבות ידיעה זו. במסגרת מצומצמת זו  הנדרשת מאתנו

לא נוכל להקיף את כל הנושא )ועוד יתבאר בהרחבה בס"ד 
במדור 'מעשה חושב' בשבועות הקרובים בס"ד( אולם 
נעמוד על עיקרה של העבודה של מידת החסד והגבורה שהן 

בימי הספירה הנוכחיים כשאנו בעיצומה של  מעשיות עבורנו
תיקון מידת הגבורה על כל המסתעף והנכלל בה ממידות 

 וזה לשון רבנו זיע"א שם:אחרות. 
 תימר ספירת העומר, מה שפגחומי בכם שלא יאמר א'

 ,סד שבתפארת וכו׳חסד שבגבורה, חסד, חסד שבחבספירה 
קדוש ישראל הארה גם  ךספירות קדושות, המשי ומן אותן

דות אשר במרום, כן גם ימוכמו הו. ו, עם קרובנאל תוך קרב
ושתו ואת קדש אשר האיר בנו, רצוגו בהן להתלב דותיהמ

 ו, שהיא השתלשלות מןנסד אשר בחדת היבהן לגלות. במ
ה אהבת ד׳ לישראל ואהבת נסד ואהבה עליוחספירת 

ים באהבה רשות וכו׳, נותנבוראם, כמ״ש ו המלאכים בעבודת
פעל, לאהוב את נבקדושה בה  ו רק קדושה תראה, ורקנגם ב

במדת הגבורה . ול׳ ית׳, את תורתו הקדושה ואת ישראד
 מיתית. ראה אניראהו בי

 שיש בעצם וטבע אישד, ולא אהבה ויראה נרדמת בלב
לבו  ישראל לד׳, אהבה ויראה שאינו מרגיש אותן, ואין

נים מזע מהן, רק שיעשה לו האיש עכ״פ זמפרכס ולא מזדע
 :בתשוקה וגעגועים אליו ית׳ ויתפללאהבתו לד׳ את  וררשיע

ולמה י, נ, למה זה הסתרת פניו ממךאלי אנא ד׳, קרבני נא'
תשוקות כיו הוגעגועיו י . תשוקתוך'י מקדושתנקתחהר

ומפרכס  בן אל אביו שנתרחק ממנו, שכלו מתפעלהוגעגועי 
 אל אביו עד שלבו כואב לו. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביראה אשר בטבעו  ישראליהוכן ביראה לא יסתפק האיש 
 גלתה בקרבו ואינו מרגיש זעזועי הנפשנלבד אשר לא 

נים, ביראה נגלית, מן הזמן מלהתעורר בז ך, רק צריממנה
ן מבור. כלו יפחד ויזדעזע יגה המלךלפני  דמי שעומכטו 

ראה נא את דברי ו. ואשר לפני ן גדלות גבורתומדר כבודו וה
האדם אל  בכשישי"ל: ב״ם ז״ל המובאים באו״ח ס׳ א׳ וזהרמ

ד מודו עוהארץ כבכל גדול הקב״ה, אשר מלא לבו שהמלך ה
אמר, אם יסתר איש במסתרים נעליו ורואה במעשיו, כמו ש

יד יגיע אליו היראה וההכנעה נאום ה', מו נלא ארא ינוא
  '.עכ״ל הק׳ממנו תמיד,  ד השי״ת ובושתוחבפ

ונסמיך לכאן קטע חשוב מתוך 'דרך המלך' פרשת בלק שבו 
הוא מוסיף אור יקר בענין מידת היראה והפחד כשהיא באה 

 ת החסד והאהבה. אחר וביחד עם מיד
'והנה מידתו של אברהם אבינו היתה חסד, אהבה לה', לכן 
מזה היתה לו יראה כזו. כי מי שיראתו רק מעונש, מתיירא 
רק בשעה שבא דבר עברה לידו. משא"כ כשיש לו אהבה 
ותשוקה לה' תמיד, מתיירא שלא יפגום ח"ו באיזה דבר קל 

ר וכמו בקדושתו, ותמיד משתוקק להתקדש ולהתקרב יות
 :דושקמספר הזוהר הוהוא  –שאי' בספרים קדושים מזה 

אמר רבי ' בתרגום ללשון הקודש( -תרומה קע"ו ע"א )
אלעזר, שמע מינה שיעקב יצא מתוך דין קשה )יעקב שהוא 

דין קשה(. אמר  -הרחמים יצא מיצחק שהוא מידת הגבורה 
הוא, והרי יצחק  לו רבי שמעון, וכי יעקב הוא היחידי שכך

)גבורה( יצא מאברהם )חסד( ... אלא כך הוא בעולמות 
העליונים, כל אחד יונק מן השני, עד שיוודע שהכל הוא 
אחד, ומאחד תלויים כולם, והכל נמצא אחד, ברוך שמו 

חסד נאצלת ספירת מספירת  –' לעולם ולעולמי עולמים
ואהבה, 'כי עזה כמות אהבה יראה  –גבורה, כי הכל אחת 

 .וכו' רשפיה רשפי אש שלהבתיה'
ועתה ניתן להמשיך את המשך דבריו הק' ב'חובת התלמידים 

תוך איזה דרגה של יראה נדרש מאתנו, יראה כזו שמהנ"ל, 
אהבה, היא יראה נעלית הרבה יותר ומשמעותית ומקרבת 
הרבה יותר מסתם יראה מחמת שהוא בורא מעניש ומאיים. 

   וכלשונו הק':
וק חשר וזהו העיקר, לא יראה נרדמה בקרבו כמלפני המלך

וק נמצא מלך, חממנו, שרק בדעתו יודע הוא ששם מר
רע ולהטיב עמו, פני שלו היכולת להמנו, ממ וצריכים לירא

את  ד עליו ורואהמד׳, אשר עו ד לפניחרק יראה הכנעה ופ
כנע ויתבטל ו ויעשיו. כלו יזדעזע ואיבריו דא לדא ינקשמ
 לושהחניו. ויראה כזו, לא תהי׳ קלושה והדר כבודו אשר לפמ

גופנית. ולא ה פני כל רצון ותאומ. ולא תתבטל חהלא תד
גלוי׳ בקרבו, אם  ו כ״כשלא תהי׳ יראתבשעה  עוד אלא אף

י שעה או שעתיים נשהי׳ לו לפ ד והזעזועחן הפמרק יזכור 
ל היתר שהן ה שטא אף תאוחץ מן כל שמק חויתר חג״כ יבר

 רצון ד׳. מהיפך 
 

 

 

 לך ה' הגדולה והגבורה

וזאת יזכור האדם תמיד בכל תאוה שעולה ח"ו על ליבו, שהוא מן 'כדי שאהנה ממך' שאמר ה', ואך הוא מהפכה לתאוה 
יחדו בה' ... וכשנת זו הנאת ה' היא,  ענין אותם הצדיקים שנשבעו בה' בהתגבר עליהם יצרם ... שנזכרו שתאוה א ר"ל. והו

 דרך המלך שבועות ליל א' תרפ"ה() אזי הרגישו גם הם בהנאת עליון.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 פרק ע"ו

 לרדת לפרטים
עדיין בשולי היריעה הרחבה של ענייני תפילה הנידונות במסגרת יריעה זו זה 
תקופה. עסקנו רבות בדרך העליה, הרחבנו רבות בדרך הסלולה לעורר את 
 עצמנו בהגשה לתפילה בדרך ההתרגשות הפנימית, והבאנו דרכים שונות

ומגוונות בדרך הציור בכדי לעורר הרגשות. כל אלו ועוד פרקים כמותן בהן 
 עסקנו ביותר בענין העליה בתפילה. כלומר כיצד להעפיל במעלות התפילה.

עתה נעסוק באחד הפרטים החשובים ביותר בדרך הירידה, בפרט השייך לשלב 
ה שלפניה הסיום של התפילה שבלעדיו הסיום ילקה בחסר וישפיע על כל התפיל

 שאף היא תהא חסרה.
באחד הפרקים הקודמים למדנו על חשיבות הקבלה הטובה שיקבל האדם על 
עצמו בזמן התפילה, כאשר הוא במצב של התרגשות והתעוררות הלב, בשעה 
שהוא מרגיש את קרבת אלקים לי טוב אז הוא מביט על העולם הזה והבליו כעל 

ל עזיבת הרע ובחירה בטוב. והדגשנו כי דבר נבזה ונקלה, וקל יותר אז להחליט ע
הדרך להחליט ולקבל על עצמו את קבלות אלו לא יהא באמצע התפילה בעת 
שהוא במצב של התרגשות ועליה כי מחשבות על רוע הרע וההחלטות לפרוש 
ממנה יפריעו לו להמשיך בדרך שפוסע בה כעת, ואם כבר זכה לעורר את נפשו 

עד למאוד שיפריע לעצמו ויכביד על מעופו עד  מתחלואיה ולהרימה אל על, חבל
כדי סכנה של נפילה מן ההתרגשות. אלא הזמן הטוב ביותר הוא להתבונן ברוע 
הרע וברצון לפרוש ממנה הוא בעת ה'נחיתה', בעת חזרת הש"ץ או קיפול הטלית 
והתפילין בדרך ליציאה מבית המדרש, אז הוא הזמן המיועד למחשבות ממין 

 אלו.
דה הזו ברצוננו להרחיב. ואף שהוא בעצם תוספת להנזכר עד כה, אמנם את הנקו

 מפאת חשיבותו ייחדנו לו דיבור בפני עצמו.
כשעומד האדם ומתבונן במעשיו ומבקש לקבל על עצמו קבלות טובות בדרך 
הרגיל הוא יקבל על עצמו דבר כללי. כגון: 'מהיום והלאה אהיה טוב יותר', 'את 

גיל לעשות לא אעשה מהיום עוד', 'אתחזק ממחר המעשה הזה אשר אני ר
 בלימוד התורה ויראת שמים', ועוד כהנה וכהנה מחשבות של קבלות כלליות. 

והאמת, שאף שאי אפשר לזלזל באף מחשבה טובה, שהרי 'לית רעותא טבא 
דאיתאביד' )זוה"ק תרומה קנ:(, מכל מקום תועלת גדולה לא יכולה לצאת 

ה כללית על שיפור המעשים אין בהם דבר מעשי ממחשבות כאלו, כי מחשב
ומחייב, אין בהם הגדרה מדויקת ומחייבת מה הצעד הבא שיעשה בפעם הקרובה 
שהדבר אותו קיבל על עצמו באופן כללי יעמוד אצלו שוב לניסיון, ובדרך זו 
שקיבל על עצמו יש את מירב האפשרויות שהוא שוב ייכשל ולא יישאר מכל 

 קבלתו כלום.
הנכונה והברורה, אף שהיא באמת קשה יותר, כי היצר מסכים שיתעורר  הדרך

האדם להיטיב דרכו מדי פעם אך הוא ממש לא מסכים שיישאר זכר מכך לאחר 
מכן, ומשכך הוא יעשה כל שביכולתו למנוע את האדם מלמקד את קבלתו 
לפרטי פרטים ולקבוע כזאת אעשה וכזאת לא אעשה, את פרט זה שהייתי רגיל 

שות עד היום שוב לא אעשה, ויצייר מול עיניו את המצב בו הוא עומד בעת לע
 שיש לו את הניסיון והוא מתגבר ולא עושה את אותו מעשה הרגיל עד היום.

רק קבלה כזו בדרך של ירידה לפרטים ופרטי פרטים, תוך כדי ברור מעמיק 
על  ופרטני על הדברים שיכולים למנעו מהצלחת הקבלה, והדרכים להתגבר

המניעות שיכולות לעכבו מלהצליח לעמוד במשימתו, רק כך תועיל העליה 
שעלה ונתעלה בתפילה וירד עם התרוממות הנפש וכוחות נשגבים לעמוד 
במלחמת החיים שעומדת בפניו בכל אותן שעות שבין התפילות. ובהצלחה 

 יתירה בס"ד.   
 
 

 

 

 תחילת זמן הקיץלקראת  –בהצלחה 
בפינתנו השבוע נעמוד על המושג מהי 'הצלחה'. כי 
הצלחה היא דבר מאוד משתנה ומאוד יחסי לכל אדם 

 בפני עצמו. 
הקבצן שהצליח להשיג חולצה משומשת ללא טלאים 
במחיר זול, הוא מאושר עד למעלה ראש. הוא הצליח 
הצלחה מרשימה. העני שהצליח לקבל 'הנחה' 
משמעותית על זנב דג מלוח שנותר לאחר יום העבודה, 
אין כמוהו מאושר. גם הוא רושם לעצמו יום מוצלח 

 לגמרי.
'מותג' העשיר שלא מצא את החולצה שחיפש מה

הנחשב ביותר גם במחיר מפולפל מרגיש אכזבה. הוא 
נכשל במה שחפץ ולא קיבל. הגביר שלא הצליח להשיג 
את נתח הבשר האהוב עליו לארוחת הצהרים מרגיש 

 מאוכזב עד מאוד.
* 

שניים עמדו ליד הרכב העומד למכירה. האחד לבוש 
במיטב מחלצותיו, נראה כי הוא שייך ל'עשירון' הגבוה 

שבין האוכלוסיה. הוא בדק את הרכב מכל  יותר
הכיוונים, הוא ביקש דוחות של מכוני הבידוק 
המקצועיים, ולא היה קשה לו להחליט, לא זהו הרכב 
עליו ירכב, ולא זהו הרכב שיחנה בחניית חווילתו 
המפוארת. הוא לא נוהג על רכב שעבר תאונה ושיש לו 

 דפיקות שונות מכל צד.
הוא את הרכב מכל סביבותיו, השני לעומתו בדק אף 

הבחין בכמה 'דפיקות' קלות, שם לב לכמה קילופי צבע 
שיש בכמה מקומות, אך זה לא הפריע לו. 'לכל רכב יש 
איזשהו חיסרון' הוא טען, 'אין אף אדם מושלם, וכמו 
שלכל אדם חייבים להיות חסרונות, כך גם הרכב, זה 

ובד והכל אותו דבר'. טען ב'מבינות', העיקר שהמנוע ע
בפנים תקין, זה העיקר. לא עברו שעות ספורות והרכב 

 עבר בעלות לרשותו.
לא טעית קורא יקר, לא בכדי השמטנו את תיאור האיש 
הקונה ואת מעמדו בחברתי. כי הרי ברור הוא לאיזה 
סגנון בני אדם הוא שייך, זהו אדם שרואה את עצמו 

לתואר  פשוט וקטן שאיננו ראוי לרכב שרד ואיננו ראוי
עשיר ואפילו לא 'אמיד', הוא התרגל להתמודד עם 
קשיי היום יום ולא לחשוב שיש בכלל אפשרות אחרת, 
של חיים שמתאימים לנסיעה ברכב ללא פגמים וללא 
דפיקות, הוא חי בטעות איומה שלכל אחד פשוט חייב 
להיות חסרונות, מידות רעות בלתי מתוקנות והרגלים 

ן הוא מקבל את חסרונותיו רעים בלתי מטופלים, ולכ
ב'הבנה' יתירה, ומשכך אין הוא מבקש לתקן אותם, 
עבור איש שכזה המושג הצלחה בעבודת ה' תהיה 

 מדברים מאוד פשוטים ונמוכים.
אנו לא מוכנים לכך, לא עבור עצמנו ולא עבור תלמידנו, 
אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו את מה שאנו ראויים לו 

נה הבסיסית כי אנו לא אנשים לפי דרגתנו. ולכן ההב
פשוטים כלל, אנו נשמות גבוהות שנמצאות כאן 
במסווה של אנשים עם מידות והרגלים רעים, ואנחנו לא 
מוכנים להשאר בשום פנים ואופן עם רכב שיש בו 
דפיקות ופגמים, אנחנו נעבור על כל אחד ונתקנו, אנחנו 

ך נבדוק כל הרגל לעומק ונשנה אותו לפי מה הוא צרי
  'המעמד מחייב'להיות לנחת רוח לבורא ית"ש, כי 

שיהיה לנו רכב מפואר ומושלם לשאת ולהכיל את 
הנוסע הנכבד ביותר הוא הנשמה הקדושה שלנו חלק 

 אלוק ממעל ממש.
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