
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון פ"ד -שנה ב' 
 קדושים -פרשת אחרי 

 תשע"ז

 בס"ד

 מידת הנצח -לנצח על מלאכת בית ה' 
 שבוע המכוון כנגד מידת ה'נצח'.  -שבוע רביעי של ספירת העומר בעיצומו 

מידת הנצח היא המידה הרביעית, והיא באה אחר שלשת המידות העיקריות של 'חסד'  'גבורה' 
ו'תפארת'. בספה"ק ביארו שמידה זו יחד עם מידות הבאות אחריה הינן המידות המביאות לידי 
ביטוי מעשי את המידות הקודמות, ומידת הנצח היא המידה שנותנת כח להתגבר ולנצח כל 

מד בפני העובד ה', לעמוד כצור איתן מול כל מפריע, וממילא הוא מגיע מניעה ומחסום העו
 ית.נצחלמצב שהעבודה היא 

מורה לנו דרך ברורה כיצד להתגבר על כל המכשולות וכל הקשיים, רבנו זיע"א בספריו הק' 
ומאיר לו את כלי המלחמה הנדרשות לנו בכדי לצאת מורווחים ומנצחים את המלחמה העומדת 

 היום. בפנינו כל
 נביא נקודה אחת חשובה עד מאוד בכל טכסיסי המלחמה שרבנו מעמיד כצור איתן.

* 
מתריע רבינו זיע"א בפני המחנכים המבקשים להחדיר  ב'הכשרת האברכים' ריש פרק ט',

בתלמידים צעירי הצאן יראת שמים טהורה, ומתוך רצונם הטוב מסבירים להם עד היכן כוחו של 
בקש להפילם ברשתו. ומתוך שלשון לימודים להם, וכח הציור מפותח יצר הרע האורב להם ומ

מאוד אצל אותם מלמדים, הם מתארים את היצר בתור דבר מפחיד ומאיים, מין יצור שיש לו כח 
ים, מתוך רצון להחדיר בהם את ים ציוריעצום ורב ומפיל חיתתו על כל בני אנוש, ועוד ועוד תאור

 הרתיעה וריחוק מלהתקרב אליו.
כי טבע האנושי הוא שככל שמדמיין  –טוען רבינו בקדשו  –לם, טעות חמורה הם עושים או

האדם דבר מסויים לדבר בעל כח עצום ובעל משקל רב, הוא באמת לא יוכל לעמוד נגד אותו 
דבר בעת שהוא יאיים עליו ויצא נגדו למלחמה ולקרב. ולא בגלל שבאמת קשה וכבד הוא, אלא 

אוחזת באותו איש, מחמת הפחד שאוחז בו בהיותו בטוח כי כח רב מחמת החולשה שתוקפת ו
א שום כח ועצום יש לו. אילו היה מכיר בכוחו האמתי של אותו יצור המאיים עליו, שבאמת אין ל

לא היה ירא ולא מפחד, הוא גדול כל כך וכל הילת הגבורה שיש סביבו איננה נכונה כלל ועיקר, 
 .הוא ינצחו ויכריע אותו היה עומד נגדו בביטחון גמור כי

ולכן, אנו בעצמנו, וכך גם ננחיל לצאצאנו ותלמידנו, כי האמת שיצר הרע הינו רק דמיון וצל 
הרים, הוא מראה טפריו וציפורניו כמחודדים ושלופים לדקור ולהכריע את טרפו בזמן שנמר 

את כוחו, הוא מנסה מניר הוא ותו לא. כך צריכים אנו להחדיר בכולנו. היצר מנסה אמנם להראות 
להפחיד אותו בנשק שלוף כביכול אולם אנחנו נראה לו כי אנו מכירים את פרצופו האמתי ויש 
לנו כח ועוז טבעיים, כח נשמה קדושה וטהורה שכוחה ועוצמתה אין לשער וכי היא בקלות יכולה 

יש בו לעמוד מול היצור המפחיד הזה שמנסה להפחיד אותנו ואנו מתפתים לחשוב כי באמת 
 כוחות עליונים מאיתנו.
מצטט רבנו ממדרש רבה בראשית )פרשה כ"ב(: אמר רבי אבא, היצר  –משל למה הדבר דומה 

סטים שפוף ]חלוש[, שהיה יושב בפרשת דרכים, כל מי שהיה עובר הוא היה אומר יהזה דומה לל
אוד ונתנו לו כל תן לי מה שיש בידך, וכל העוברים ושבים אכן יראו ממנו מ –לו 'הב מה דעלך' 

מה שבידם, כי הרי כולם ידעו שהוא שודד, כולם שמעו על כך כבר שנים רבות כי בפרשת דרכים 
זו יושב לו לסטים, ואת האמת לא ידעו כי הוא כבר זקן וחלש, נשקו חלוד ובלתי תקין, וכל ילד 

רו ממנו ומי קטן יוכל לו אם יעמוד נגדו בעוצמה, אולם, הפחד התפתח במשך השנים וכולם נזה
שלא שפר עליו גורלו נרעד לשמע הצעקה המדומה 'הב מה דעלך', 'עבר פקח אחד וראה שאין 

, ועד מהרה הוא הראה כי באמת לאמיתה אין בו כלום 'בו תוחלת לגזול לו כלום, התחיל מכתתו
הרע  זה כי אם מתוך פחד שוא, 'כך כמה דורות איבד יצרוכל מי שנותן לו מעותיו ומה שעליו אין 

    וכו', כיון שעמד אברהם וראה שאין בו תוחלת התחיל מכתתו'.
 מסיים רבנו דבריו בענין זה בדברים נוקבים חדרי לב, באמירה ברורה: 

נסה נא בחור ואברך לרקוע ברגלך אחת על הארץ בשעה שיצרך מגרה אותך לאיזה '
, ולגזור אומר כן אני אומר, רק כתורה אעשה ולא כיצרי, ואז תיווכח כי הרבה נמיכיות

מגבורת יצר הרע רק דמויה ורמיה, ורק מהתרשלות ורפיית עצמך היא ולא באמת, 
 .'כדברי המדרש הנ"ל

 

 

 לא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו 

לפני חג הפסח עסקנו מספר שבועות בנושא הרגיש 

והחשוב שרבנו מייחד לו דיבור בפרק נפרד הן ב'בני 

מחשבה טובה' לקראת סוף הקונטרס, והן ב'הכשרת 

ההידור במצות 'תמים האברכים' פרק יב. ונושא זה הוא 

דהיינו להיות איש אמת, שכל  תהיה עם ה' אלוקך',

ו, רבנו האריך בזה מהותו וכוחו היא במידת קדושה ז

בתיאור נוקב איך כל יצורי תבל ובפרט הצומח מתפתח 

ומתפשט לפי טבעו וכוחו, כל חיותו חודרת לפנימיותו 

ונותנת לו כח חיות של צמיחה ורעננות, חיים אמתיים 

 ונכונים, חיים מדוייקים בדיוק לפי מה שהם.

האדם הוא יצור שכזה שמחשב חשבונות רבים, הוא 

א לו אם יאמר כך, וכיצד יתקבלו דבריו אם מחשב מה ייצ

יאמר כך, ולפי חשבונות אלו הוא עונה ולא עולה על 

דעתו כי החיות האמתית בדבריו ובכל הנהגתו, יהיו רק 

כאשר הוא יאמר את האמת לאמיתה, היא חיותו והיא 

הנותנת את הפשטות ואת הדברים שיתקבלו ביתר שאת 

 ויתר עוז על ידי השומעים.

זהיר מפני טפשות ותמימות שמגיעה מבערות רבנו מ

וחוסר שימוש בכלי המוח הנחוצים, באמרו כי רבינו הרי 

ציווה לענות בתמימות אם כן צריך לענות בצורה רדודה 

 ונחותה בלא לחשוב חשבונות רבים. 

מזהיר רבינו, תמימות היא איננה טפשות  –הס מלהזכיר 

מדריך רבנו וח"ו אלא אמת לאמיתה לא עיקולי ופשורי. 

בדברי הדרכה מה כוחו של המוח המחשב חשבונות בעת 

 שהאדם בא לענות תשובה על שאלה שנשאל. 

'ראשית כל תענה ברצינות ]ערנסט{ כאשר עם לבבך 

בתמימות ופשטות, ובשכלך תשמש רק להבחין אם אינך 

טועה בתשובה זו, אבל גם שכלך זה יהיה פשוט ורציני, 

לשמש את פשטות  מין כלי שימוש יהיה שכלך

ותמימות לבך, לעזור לה ולהוציאה לפועל, ואם מתצא 

שתשובה זו תזיק לך או מניעה אחרת בתשובתך, תענה 

איני יודע, כמצות חז"ל )ברכות ד'.( ולא תעקם ותעקל 

 תשובה נפתלה בלא לב ובלא תמימות'.

בהמשך דבריו מסביר רבנו בדרכו המופלאה מנין מגיעה 

בדרך של חוסר דיוק וחוסר אמת המידה הזו לענות 

וישרות, האם טבע אנושי הוא זה, או שמא דבר אחר 

 עומד מאחוריו. בענן זה נרחיב בס"ד בהמשך הפרקים.

  

כל ספרי החסידות קדושים וטובים הם, ומקדשים ומטהרים את הלומד בהם, אבל רשות לכל אחד להתמיד יותר 
 (הכשרת האברכים פרק יא) בספר מספרי החסידות אשר מרגיש בפועל שעושה לו טובה לקדשו ולקרבו לה'. 

 



 

 

 

 פ'פרק 

 אש אוכלה
רעה ככל עסוקים אנו בענין הכעס. למדנו על ההוכחה המוחצת כי הכעס הוא מידה 

 המידות הרעות ולא מחלת נפש שהלקוי בה יוכל לפטור את עצמו מלעמול ולתקנה.

למדנו גם על דרך העבודה על אותה מידה רעה, והעלנו כי הדרך הנכונה היא להתרגל 

שבכל פעם שהכעס מתחיל להתעורר בקרבו יסיח את דעתו לדברים אחרים, כי אין שתי 

ובהגביר המחשבה הבריאה היא תתפוס את מחשבות עיקריות שולטות בבת אחת, 

 מוסרות הנפש, וחמת האדם שככה.

בפרק זה נמשיך ונעיין בנקודה נוספת שבכעס. ענין אשר ייתן ללקוי בו נקודת עידוד 

וחיזוק כי תכונה טבעית זו שטבועה בנפשו להיות 'נוח לכעוס' הינה שורש טוב מאוד וניתן 

 להגיע בכוח זה לפסגת רמות.

 אר.ונרחיב לב

רגילים אנחנו להשתמש במושג 'מידות טובות' ו'מידות רעות'. גם אנחנו בפרקים 

הקודמים השתמשנו בנוסח זה. והאמת כי ישנה טעות בתפיסת המושג 'מידות', והיא 

בה לטוב'  שמשתמשיםמביאה אותנו לטעות זו. הנוסח המדוייק צריך להיות: 'מידה 

 בה לרע'. ונבאר: שמשתמשיםו'מידה 

' היא מושג נעלה וקדוש שהוא למעלה מהשגותינו, 'מידה' היא כח עליון 'מידה

שמשתלשל מגבהי מרומים. כביכול נאצל מן הבורא ית"ש בעצמו והוא מתגלה כאן בגבול 

ו'מידה' בדרך מסוימת, כגון: כשמשתלשל ממקורו 'מידת החסד' מתגלה כאן בעולם כוח 

, נתינה לשם נתינה מטוב לב אמתי. האהבה הנתינה וההשפעה לאחרים בלי גבול ומידה

וכאשר משתלשל ממרום אור קדוש שמגיע לזה העולם ומתגלה בדרך של 'מידת 

 הגבורה', מתגלה כאן צמצום וגבול, מידה והנהגה של מידת הדין ותביעת צדק ומשפט. 

להשתמש בה.  איךלאחר שהמידה השתלשלה והגיעה כאן לעולם, הרי ניתנה לנו הבחירה 

ם להשתמש בה בדרך טובה וקדושה, אנו יכולים להעניק לרש ולהחזיק את אנו יכולי

האביון, אנו יכולים לאהבה את ה' ואת עמו ולאמץ ברכים כושלות ולחזק ידים רפות, הכל 

מכוח מידת החסד. אנו יכולים גם לצמצם את דעתנו לנתח סוגיות עמוקות בש"ס 

 מתית על תאוות הלב. ובשו"ע, ואף להתגבר על יצרנו ולהגיע להתגברות א

אבל מאידך יכולים אנו ח"ו להשתמש במידה הקדושה הזו ובכח העליון שנתגלה באופן 

רע ונפול, אנו יכולים ח"ו לאהוב דברים שהתורה אסרה לאהוב, להשתמש בנתינה בדרך 

אסורה רח"ל, ביצירת קשרים שהתורה אסרה וכד'. ואף במידת הגבורה ניתן להשתמש 

לשנוא, לכעוס ולצמצם את ליבו מנתינת צדקה ומלהאזין שוועתם, ולא בדרך לא נכונה: 

 נאריך בתיאורים.

אמור מעתה. אין מושג של מידה רעה, יש מידה קדושה היורדת כ'גולם' לא מוכן ולא 

 גמור, והבחירה נתונה בידנו איך להשתמש בה.

הקדמה זו שופכת אור חדש על כל כוחות הנפש שבנו שמבוססות על המידות הקדושות 

העליונות, ואף בנויה מארבעת היסודות הידועים: 'אש רוח מים עפר' כשכל יסוד יש בו כח 

 עצום והבחירה בידנו האיך להשתמש בה. 

כשאינו  ולכן כשאדם זוכה לקבל לחלקו מידה גדושה של 'יסוד האש', אזי באופן טבעי,

שם על לב האיך לנווט ולנתב את הכוח העצום והקדוש הזה, יכול הוא להגיע לכעס עצום 

ונורא וחוסר שליטה מוחלטת בזה הענין. אולם בדיוק באותו כוח יכול הוא להתלהב 

בתפילתו להגיע למדרגות גבוהות בגילוי הנפש ע"י התרגשות בעבודת ה'. תלוי בבחירתו 

 ובעבודתו.

נו הקדושה והמתוקה של ה'חובת התלמידים' ב'שיח עם המלמדים ואבות ונסיים בלשו

 הבנים'. 

 להוציא והמחנך המנהל יכול אשר התועלת גודל את מראש לשער יכולים 'והאם

 שיהיו ונפשו לבו את ויקרבהו, וילהיב קרבו אל יחדור כאשר הכעסן כעס רעת מן

 כגחלי יעשה אשר עבודהמעשה  כל כעסו, יתהפך מעלה של לאש לד', מסורים

   .ירעם' אש להבות חוצב בקול ותפלה לד' בתורה ידבר אשר דבוריו וכל יתלהב אש

 

  

 ??? איך יתכן
אנחנו עומדים  –איך יתכן שכך הוא טוען? 

מת פעמים ומשתוממים על דעה מסוי
עקשנות על ידי אדם או קבוצה שנטענת ב

 מת.מסוי
איך יתכן שהם מוכנים לוותר על שטחי ארץ 

, הארץ המובטחת לנו זה ישראל השלמה
אלפי שנים מבורא העולם, אותה ארץ 
שישבו בה אבותנו מעולם ואליה היתה 
משאת נפשם של אבותנו ואבות אבותנו 
שעלו אליה לחון את עפרה במסירות נפש, 
והנה היום הם מוכנים למסור את אותה ארץ 

ת, לשלים שבאומו ולפחות חלקים ממנה
לא מרצחים שפלים שאין להם בעולמם א

יטענו  –להזיק ולשחוט עוד יהודי היל"ת 
 בלהט הצד הימני שבארצנו.

* 
איך יתכן שהם מתעקשים מלוותר על חלקי 

זה הם מבודדים, ומחמת גושי עפר  ,ארץ
 –מוותרים על משאת נפשנו ותקוות חיינו 

אמתי ומכונן בין שני העמים היושבים שלום 
זה לצד זה, האין הם מבינים כי גם הצד השני 
הם אנשים המבקשים בסך הכל לחיות את 
חייהם בנחת ובהרחבה כמו שאנחנו חפצים, 

 –וכבר תראו כי רק אם נוותר להם עוד קצת 
בר לא תהא להם ירגישו חיי רוחה וכהם 

מוטבציה להרוג ולעשות פעולות שהם 
בגלל העוני והמחסור  רק 'נעבעך'עושים 

שיש במקומם. לכן חייבים לוותר ולמסור 
ך חפצם וכאת הארץ לרשותם לעשות בה כ

(... או שניות - תשקוט הארץ ארבעים שנה )
 בלהט הצד השמאלי שבמפה.יטענו  –

* 
כשאנחנו שואלים על דעתו של השני 'איך 
יתכן' שכך הוא חושב והרי דעתו היא הפך 

באותה  -הסברא הישרה והשכל הסביר
ונביט אל  –שעה נסובב את המראה אלנו 

תנו ונשתומם מן המראה זרם מחשבו
  המזעזע הזה.

' תזדעק מתוכנו באופן איך יתכןשאלת ה'
מעורר חלחלה, לראות שיש בנו מחשבות 
שלא רק שהן לא הגיוניות אלא הן הפך 
הסברא שלנו עצמנו באופן שהן סותרות זו 
לזו, אותה מחשבה שברור לנו שהיא 

ו נלחמים בקנאות מוטעית לפעמים אנחנ
 הבא נביא דוגמאות לכך.בפרק  –על קיומה. 

 )צו וזירוז לג(
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