
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון פ"ט -שנה ב' 
 פרשת בהעלותך

 תשע"ז

 
 יום אחד לפני מיתתך

 משנה י'(אבות ) ושוב יום אחד לפני מיתתך
' זיע"א לנגד ענינו: "מציץ מן החרכים", כשאדם עומד ח"ו להיכנע מאמר הבעש"ט הק

ליצרו ומבקש לעשות דבר שאינו לרצון לה', מיד נופלת עליו יראה "שלא יראני אדם". 
האמת היא, שאין זו יראת בני אדם, אלא מידת הירָאה הקדושה שנשתלשלה ממרום, 

שר לפניו יתקשר לבוית"ש רק התלבשה אצלו ביראת בני אדם, לו ישכיל ויבין את א
 שמציץ עליו מן החרכים וינצל מן החטא עכדה"ק.

למתבונן, קצת תמוה הענין, הכיצד ירָאה אשר כבויה אצלו לגמרי תתעורר דוקא בעת 
שהוא לפני חטא שמרחיק אותו יותר מן הבורא, אולם, המציאות תוכיח כן, כאשר 

ם עליה שום סימן חיצוני שיש בה לפנינו גחלת עוממת כבויה כמעט לגמרי, איננו רואי
איזה חמימות, אולם כאשר נשפוך עליה טיפת מים, מיד תרעיש ותרחש קולות 
מבעבעים מתוך החמימות שבה, כן למרות העמימות שיש לנו בעבודה"ש כאשר 
מבקשים לכבות את אור הנשמה בעבירה נוספת ח"ו, מיד אותה יראה קדושה 

 מתעוררת ומתלבשת בקרבינו.
נמצא, השי"ת נמצא בתוכנו בכל עת ועונה, ובכל עת היינו יכולים לפנות ולגשת 
ולהרגיש את קרבתו אלינו. והנה, בכ"ז רואים אנו שאנו רחוקים כל כך מהרגשת קרבת 
אלוקים אשר למעשה קרוב כל כך אלינו. הסיבה היא מחמת תילי העפר שהצטברו על 

ו רודפים ואחרי המחשבות השוטפות ליבנו במשך השנים. מחמת ההבלים אחריהם אנ
אותנו בכל עת מחמת הטרדות הרבות האופפות אותנו בחיינו, ואם כן בכדי לנקות 
אותם ובכדי שנוכל להפנות את זרקורי האורה אל השי"ת הנמצא בקרבינו, צריכים אנו 
לעשות את ההפך, להפסיק לרדוף אחרי ההבלים ומחשבותינו תפסיקנה לתכנן ולחשב 

 כולו בכל המעת לעת את דאגת המחר.כל היום 
העת הטובה ביותר להפנית הזרקורים הנכונים למקום הנכון היא עת התפילה. 
"ממעמקים קראתיך ה'", מעמקי הלב אני קורא לך השי"ת הנמצא שם, שם במעמקים. 
ואני מבקש כי אוכל להגיע אכן למקום המצאו ולגלות את אמיתות פנימיות ליבי. וכל זה 

הוא יעצור את שטף מחשבותיו ויתנתק מטרדותיו, בעת כזאת הוכשרה  יהא כאשר
 השעה שגילוי קדושתו ית"ש הטמונה בו תתגלה ממילא.

מלאכה לא פשוטה כלל ועיקר היא עצירת המחשבות השוטפות ללא הרף, ותחתיהן 
להכניס מחשבות חדשות, מחשבות קדושות. "שוהין שעה אחת קודם התפילה" היא 

שעל ידה ניתן לעצור את שטף המחשבות ולהגיע לגילוי אור ה' הזורח העיצה היחידה 
בו. וחז"ל הדגישו את הלשון "שוהין" שעה אחת. שהיה ורגיעה היא ההכנה הנכונה 
נצרכת ביותר לפני התפילה. אבק המחשבות הגורם לאובך הנורא ישקע בעקבות 

 השהיה והמרגוע, ואור הנשמה תתגלה.
יום אחד לפני מיתתך" אשר כבר הורו לנו בזה שעי"ז כל  ההוראה המתמיהה מעט "שוב

ימיו בתשובה, מאירה באור נגוהות חדש לפי כל הנ"ל. כל מה שהאדם מבולבל ואבק 
המחשבות מיתמר ועולה עד שמי רום ומפריע לאור השי"ת הטמון בו להאיר הוא 

ם אחד מחמת טרדות העתיד ויום המחר התופסת את כל מהותו ונפשו, אולם "שוב יו
לפני מיתתך", תיגש לעבוד את השי"ת כאילו היום הוא היום האחרון בחייך. אין מחר 
שצריך לדאוג לו ואף לו לחשוב כיצד הוא יעבור, הראש פנוי לעבודתו ולשפוך שיח 
לפניו, אור הנשמה חלק אלוק ממעל יאיר עליו והאהבה והיראה האמיתיות יהיו גלויים 

 ומאירים לו את הדרך. 
 פרשת במדבר( )עפ"י

 

 'קבלה' חסידית
חפץ וכל  לתית היא הכח הרוחני של כהמציאות האמ

מסיק בבהירות עצומה רבינו מציאות שיש בעולם. כך 
ב'בני מחשבה טובה', וההוכחה בקצרה, והארכנו בזה 

הרי כל מציאות הינה משתנה עם שבמדורים קודמים, 
הזמן, מחיטה לקמח, ללחם, לחלק מבשר האדם, וכו', 

ית שאנחנו רואים מול עיננו וואם כן המציאות העכשו
ולכן היא איננה אמתית.  משתנהאיננה אלא מציאות 

אלא, המציאות האמתית הינו הכח הרוחני המחיה את 
א נוצר הוא החפץ הגרעין הפנימי והיסוד ממנו הו

 נו אלא דמיון מטעה.המציאות וכל השאר אינ
ולכן אנו שהוא שואפים למחשבה וראיה ברורה 

ולהשכיל את דבר המחשבה  ואמתית עלנו להבין
ה שלנו שתהא בדרך הנכונה והראויה, לראות והראי

את מאמר ה' וכוחו הנמצא בחפץ, ולא שהחפץ נברא 
 בכח ה' בלבד אלא החפץ הוא מציאות ה' בעולם.

* 
אין אנו  רבה בני אדם אוהבים ללמוד 'קבלה'.ה

לי לב שעוסקים ברזי עולם והם מדברים מאותם ער
אנו מתרחקים ת לתורה ומצוות, רחוקים מכל שייכו

מהם ונבדלים מהם כמטחווי קשת. אנו מדברים 
מאנשים אוהבי תורה ושומרי מצוותיה והם אוהבים 
לחדור אל פנימיות התורה ולהבין את רזי עולם. הבה 
נתבונן כיצד החסיד אשר השיג על נכון ועל בוריו את 
היסוד הנ"ל בדבר המציאות האמתית לומד תורה, 

ומד את אותו מושג ואותו לימוד האדם וכיצד ל
שעדיין רואה את המציאות הנראית לעינים כמציאות 

 בפני עצמה.
ישנו מושג בקבלה ש'לחם' בגמט' ג' פעמים שם 
הוי"ה. מי שעדיין לא השיג את המציאות האמתית 
הנזכרת הרי הוא מתבלבל. הוא רואה מול עיניו 
מציאות גשמית של לחם, לחם שאוכלים לועסים 
ובולעים, והנה בלחם הזה מרומז ג' פעמים שם הוי"ה, 
האין זו סתירה במציאות, והוא מיישב לעצמו את 

שאכן זו מציאות גשמית אבל יש כאן  הקושיא בכך 
 רמז לדברים נשגבים יותר בעולמות העליונים.

אולם החסיד האמתי שכבר השיג את הראיה הנכונה, 
יניו אינו הוא מבין היטב כי הלחם שהוא רואה מול ע

לחם גשמי, הוא אור רוחני שלבוש בלבוש גשמי, ואם 
כן הג' הויו,ת שבלחם אינן איזה רמז למשהו תלוש 

 וגבוה, הוא המציאות ממש.
 הבדל משמעותי ומהותי. בין והתבונן.

 

. אם לא היה בתורה שום טעם טוב לא היו נצמחות מחשבות ענין פניה בעבודה או בלבול המחשבות  או לימוד שלא לשמה כולם מין בוסר הם     
וד והרגשות לא טובות אלו. רק כיון שישנן מתיקות עונג ונופת צופים אלו בתורה, והוא בפנימיות נפשו התחיל להרגיש אותן, וכיון שלא נכנס ע

עים, הוא מתענג מן המצוה אך לא מעצם אור המצוה, כי כולו במצוה ולא נתכשר כולו, אז נעשה מזה מין בוסר, דהיינו טעמים טובים באופנים ר
  )דרך המלך בהעלותך תר"ץ(  אם מזה שישבחוהו אנשים על שעשה מצוה. עונג אור המצוה נעשה חומץ ופנייה.



 

 

 

 הפ"פרק 

 אין מושג כזה –מידות טובות ורעות 
בפרק הקודם העמדנו את הסתירה שאנחנו חווים במשך ימי חיינו כאן עלי אדמות, 

סתירה שמבלבלת את עצמנו מלהבין את המהלך הנכון, ולנצל את המשמעות העמוקה 

 יותר שבה לטובה ולהצלחה.

הסתירה היתה בין שני הכוחות שאנו חווים דרך קבע, מידות הנפש הקבועות בנו מיום 

היוולדנו מניעים אותנו לפעולה, אולם הפעולות משתנות חדשים לבקרים, אנחנו יודעים 

שיש לנו אהבה לבורא ית"ש, הן מידה טובה היא, מידת החסד והאהבה, האהבה הזו צריכה 

קרבת ה', צריכה להביא אותנו אמרנו, אבל אנחנו יודעים להביא אותנו לדרגות גבוהות ב

, אז איזו מידת שנאהבאת האמת שאנחנו אוהבים גם דברים שהקב"ה לא כל כך רוצה 

אהבה יש לנו, אהבה טובה או רעה, אהבה קדושה או ח"ו הפוכה. כך אנחנו יכולים לעבור 

לא כל כך טובה אצלנו,  ממידה למידה ונראה איך שבאמת היא טובה בנו ובד בבד היא גם

 אם לא יותר גרוע מכך. 

 סתירה זו התחלנו ליישב כבר בפרק שעבר והפעם נרחיב ונבסס את הדברים.

. מידה היא כח 'מידה רעה'ו 'מידה טובה''מידה' אינה טובה ואיננה לא טובה. אין מושג כזה 

עליון שהבורא ית"ש חפץ להוריד לעולם בכדי שנכיר אותו ונשתמש בה בכדי לגלות אותו 

הוא כח קדוש, הוא כח מניע לפעולה, יתברך בעולם. ולכן, כל כח שהבורא ברא בעולם, 

הוא כח שמשתמשים בו בעולם לצורך מסויים. מקומו בעולם העליון עד המקור הקדוש, 

הוא כביכול בעצמו, שברצונו החליט לשלשל בכל העולמות עד למטה  שהוא קודשא בריך

 למטה המקום בו אנחנו נמצאים את הכח הזה.

מות העליונים העולמות בהם המלאכים הקדושים נמצאים לא מתגלה למעלה בעוכשהו

כביכול, המטרה היא שהמלאכים ישתמשו במידה זו לעבוד בה את הבורא ולגלותו על ידי 

הם נמצאים ובו הם עובדים. ומידה זו משיכה להשתלשל עד אלינו קרוצי זה בעולם בו 

חומר שגם אנחנו נשתמש בכח קדוש זה לגלות אותו יתברך בעולם בכח זה. ובעת 

שאנחנו משתמשים בכח זה למטרתו שאליו הוא משתלשל עד אלנו הרי אנו משתמשים 

ח המיוחד שלה בדרך לא במידה זו שימוש נכון ושימוש טוב, ואם נשתמש במידה זו ובכ

טובה ח"ו אז המידה היא מידה לא טובה, כלו' אנחנו לא השתמשנו עימה לטוב. אבל 

 המידה עצמה היא כח, כח קדוש שאנחנו כביכול מחליטים איך להשתמש בה.

בתחילת דברנו הדגמנו את הסתירה שיש לנו כביכול במידת האהבה. אזי נמשיך ונסביר 

זו. המידה הראשונה מתוך שבעת המידות המנויות בפסוק את הדברים במידה מיוחדת 

מידת החסד שמשמעותה הפנימית היא כח  גדולה' היאה'לך ה' הגדולה והגבורה' וגו', כש'

האהבה. השי"ת שלשל מלמעלה ממקור העליון כח של אהבה. במקורו כח האהבה 

', אהבהל במשתמש הבורא כביכול לאהוב את בני ישראל עם קרובו 'הבוחר בעמו ישרא

'. המידה הזו משתלשלת ומצטמצמת למטה למטה אהבתאהבת עולם בית ישראל עמך 

עד הגיעה אל עולם המלאכים, המלאכים משתמשים באהבה זו לצורך עבודתו ית', אין 

רשות זה  באהבהלהם שום ניסיון ואף לא שום דרך אחרת להשתמש בה, אלא 'ונותנים 

 לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח'. 

ם משיכה המידה להצטמצם ולהשתלשל על שהיא מגיעה אלינו ככוח גלם לאהבה. מש

אנו, שיש לנו כבר כח בחירה יש לנו שתי אפשרויות כיצד להשתמש בכוח קדוש זה, אנו 

אמורים להשתמש בזה למטרתו הנעלית, דהיינו, לאהבה אותו יתברך, כשחלק בלתי נפרד 

ה ש'חד' הם ראל ולאהבת התורה הקדושמאהבתו היא אהבה עצומה לכל אחד ואחד מיש

יש לנו כוח בחירה להשתמש באותו כוח קדוש לתקוע בשקע עם הבורא ית"ש, אולם, 

מכשיר שאינו מיטיב עם הסביבה והוא עוד עלול להזיק לסובבים, כלו', להשתמש באהבה 

 נכונה.בדרך לא טובה ו

, אלא להבחין כי הכוח של ולכן איננו יכולים כביכול להתלונן שיש בנו מידות לא טובות

האהבה הקדוש שבנו השתמשנו בו שלא כהוגן, ואז ההסתכלות היא שונה בהחלט, כי 

הדבר בידנו לשנות את השימוש לדרך נכונה וטובה ובכך להמשיך ולהנות מן הכוח החיובי 

    והקדוש שבנו. בפרקים הבאים אי"ה נמשיך לדון בנושא זה בהרחבה בס"ד.

 

 

 

 מאבד עצמו לדעת
כמה נורא לשמוע על אדם טוב ותמים דרך 
שמרוב צרותיו החליט לסיים את חייו בעולם 
הזה באופן יזום. כמה נורא לעבור על שפת 
הנהר ולראות אדם מזנק לתוכו ותוך דקות 
ספורות גופתו צפה על פני המים כשהיא נטולת 

תחושות נוראיות  רוח חיים. זה באמת מעורר
ומחרידות כשהמחשבות מתרוצצות בין 
הרחמנות לבין אי ההסכמה על הצעד הנוראי 

תוך כדי גם להחליט על אי האפשרות , והזה
לשפוט ולדון אדם שכזה שהגיע לשפל והזכות 

והחליט  ,המצב בצרות שעברו למעלה ראש
 ליטול את ההחלטה על המשך חייו בעצמו.

* 
בכל כוחו לצוד בני יצר הרע המפתה ומנסה 
ממציא בכל תקופה  ,אדם במצודתו הערמומית

רעיון חדש כיצד לגבור על שיקול דעתו של 
האדם המבקש לעבוד את בוראו ולגרום לו 

 לסור מצור מחצבתו.
היו שנים בהם דעת בני אדם היתה ברורה וחזקה 
וההחלטה לעבוד את ה' היתה מובנת ובלתי 

עמל בכל כוחו ניתנת לערעור, בתקופה זו היצר 
מחשבות ודעות משונות ועקלקלות להחדיר 

ם, הוא הפיץ את רעיון במוחם של בני האד
דמה, הוא הביא בני אדם לפתח ההשכלה והק

השקפות הפכיות מן השכל הנכון והישר הכל 
בכדי להסיר לבבם מהבורא ומהעבודה התמה 

 הנצרכת לעבוד לפניו בלבב שלם.
אין לו כבר  אולם, בדורות האחרונים, יצר זה

עבודה קשה שכזו, הוא מצא כבר דרך קלה מזו, 
דרך קלה שעל ידה הוא מפקיע את כל האדם 
משייכות למחשבה על עתידו בעולם הזה 
ובעולם הבא, וכבר לא אכפת לו מה יהא בסופו, 

ך מלחמה על דעות והשקפות, וממילא אין צרי
אין צריך עמל להפקיע את מהלך המחשבה 

עתידו בעולם הזה והעולם  הנכון והישר בדבר
 הבא.

לאבד את הדרך היא לאבד את האדם מדעתו, 
ומן הערך העצמי שלו,  עצמו מהחשיבות

להביאו למצב שלא אכפת לו בכלל מה קורה 
איתו עתה ובודאי שלא מה שיקרה איתו אחר 

'ימות, יחיה, גן כך בעתיד הקרוב והרחוק יותר. 
הוזל  עדן, גהנום, למי, להאנכי שלו. וכשהאנכי

והופקר אצלו, אינו כדאי לטפל בו ולדאוג 
רך בדרך, קרירות בכל, אף עבורו. אשר ק

 .'בעצמותו
אל תבכו לממית עצמו בלבד, בכו בכה גם '

   'להולך ומת
  )צו וזירוז כה(
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