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 ב"ה 

   תיקון המדות  – אמור פרשת 

 פתיחה 

  .בעיצומה , ישנה מצוות ספירת העומר, שאנו אוחזים כעת בפרשת המועדותבין המצוות שהתורה מצווה אותנו 

 התורה אומרת: 

ת ם ָלכֶּם, ִמָמֳחַרת ַהַשָבת, ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶּם, אֶּ ַבע ַשָבתֹות, ְתִמיֹמת ִתְהיֶּיָנה.-ּוְסַפְרתֶּ ר ַהְתנּוָפה:  שֶּ ַעד  ֹעמֶּ
 ַהַשָבת ַהְשִביִעת, ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹוםִמָמֳחַרת 

 )שמות כ"ג פסוק ט"ו(

ימים( כאשר ביום החמישים נחגוג את   49לספור שבעה שבועות )סה"כ היא התורה  ציווימשמעות הפשוטה של ה

- מיום הביאכם את עומר התנופה"חג השבועות. ממתי מתחילה הספירה? אומרת לנו התורה: "ממחרת השבת, 

התורה מצווה אותנו שטרם אנו אוכלים מהתבואה החדשה,  ו ,במהלך חודשי החורף היתה צומחת התבואה בשדות

לאכול  האיסורעלינו להביא קרבן ראשית בבית המקדש, ורק לאחר מכן מותר לנו לאכול מהתבואה החדשה. 

ר צריכה להתחיל  'איסור חדש'. אומרת לנו התורה שספירת העומ קראדם קרבן העומר נאה החדשה קומהתבו

, יום  'מחרת השבת' – ביום שבו אנו מקריבים את עומר התנופה, כלומר מהיום למחרת יום טוב ראשון של פסח

 ראשון של חול המועד. 

 הספירה?   של משמעותה מהי 

 כאשר בני ישראל יצאו ממצרים: רבינו ניסים על מסכת פסחים מתאר את ספירת העומר בפעם הראשונה, 

ובהגדה גם כן אמרו: בשעה שאמר להם משה 'תעבדון את האלקים על ההר הזה', אמרו לו ישראל: 
ו. מכאן משה רבנו, אימתי עבודה זו? אמר להם: לסוף חמישים יום, והיו מונין כל אחד ואחד לעצמ

 קבעו חכמים לספירת העומר

 על מסכת פסחים( הר"ן)

 : עות משל יפה על דרך זה מסביר הרמב"ם באמצ

שבועות הוא יום מתן תורה, ומגדולת אותו היום ורוממותו נספרו הימים מן הראשון לחגים עד לו, 
ת העומר כמי שמצפה לבוא האהוב בבני אדם אליו שהוא סופר את הימים בשעות, וזהו טעם ספיר

כלית של יציאתם, ואביא אתכם מיום ניתוקם ממצרים עד יום מתן תורה, שהוא היה המטרה והת
 .אלי

 )מורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ג(

 ובהרחבה יותר הדברים מוסברים בספר החינוך:

והיא העקר והסבה ... קרן של ישראל אינו אלא התורהימשרשי המצוה. על צד הפשט, לפי שכל ע
או ממצרים, כדי שיקבלו התורה בסיני ויקימוה, וכמו שאמר השם למשה )שמות ג יב( שנגאלו ויצ

 וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה. 
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לה שעלו אליה, נצטוינו וומפני כן, כי היא כל עקרן של ישראל ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגד...
להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום  ,וב של פסח עד יום נתינת התורהלמנות ממחרת יום ט

הנכבד הנכסף ללבנו כעבד ישאף צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחרות, כי 
 המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא.

 )ספר החינוך מצווה ש"ו(

ומר מבטאים את התשוקה והציפיה למתן תורה, ולכן אנו סופרים את הימים המחברים בין ימי ספירת העכלומר, 

 מתן תורה, כהכנה לקראת קבלת התורה מידי שנה.  –יציאת מצרים, לשבועות  –פסח 

אלא שלפי זה נשאלת שאלה פשוטה: בדרך כלל כאשר סופרים את הימים לקראת אירוע מסויים, סופרים אותם  

פרים הפוך, ביום הראשון וואחורה. מדוע אם כן בספירת העומר אנו ס הימים שנותרוממספר   –להתחלה  מהסוף 

 ? סופרים יום אחד, שני ימים, ולא יום אחד ויום שנילאה? ושאלה נוספת: מדוע אנו יום אחד, שני ימים וה

 משכני ואחריך נרוצה 

בתהליך שמחבר בין יציאת   של הספירה ולמטרתה תורת החסידות מכניסה משמעות עמוקה יותר לספירת העומר

למתן   כדי שנהיה ראוייםך תיקון פנימי תשוקה למתן תורה, אלא תהליו הציפיירק לא  –מצרים לחג השבועות 

 תורה. 

עם   –הקב"ה, עם הכלה   –בפסוק המתאר את מערכת היחסים שבין החתן   שלמה המלך אומר בשיר השירים

 :ישראל

ְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה ָבְך לֶּ יָך ָנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהמֶּ  ָמְשֵכִני ַאֲחרֶּ

 )שיר השירים פרק א' פסוק ד'(

 בפסוק הזה ישנם כמה 'בעיות' תחביר:

 'נרוצה' –בלשון רבים  , וממשיך'משכני' –הוא מתחיל בלשן יחיד  .1

 זה פעיל 'נרוצה'זה סביל, ו 'משכני' .2

למתן   יציאת מצריםר המסע שבני ישראל עשו משבפסוק הזה מתוא 1בחסידותכדי להסביר את הפסוק מוסבר 

 , והמסע שאותו אנו עוברים מידי שנה בתקופה זו: תורה

שערי טומאה, ואם חלילה   49-יו שקועים בבגלות מצרים היו עם ישראל במצב רוחני הכי נמוך שיכול להיות. הם ה

היו מתעכבים במצרים עוד רגע, היו שוקעים ח"ו לגמרי, ולא יכולים לצאת משם לעולם. כשאדם טובע בבוץ, אין לו 

אותו משם. זה   'ימשוך'ש"אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", הוא חייב גורם חיצוני  –יכולת לחלץ את עצמו  

,  'משכני', הוא משך אותנו מתוך הבוץ והרפש הרוחני והוציא אותנו ממצרים  –ת מצרים  מה שהקב"ה עשה ביציא

נגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם".  " –האיר בחצות הלילה  באמצעות הגילוי האלוקי העצום ש

כמה הם שקועים במצרים, כמו אדם הנמצא בחושך, ומכיר בכך  להרגיש עד ההתגלות העוצמתית הזו, גרמה להם 

 רק כאשר נדלק האור. 

ד מהעקרונות של עבודת ה' היא שאי אפשר  הסופית. אח  יציאת מצרים היתה רק השלב הראשון, אבל לא המטרה

  –, אלא האדם חייב לעבוד ולהתאמץ בכוחות עצמו  ילאדלעאתערותא  –  בכך שהקב"ה מעורר את האדםלהסתפק 

צאה של הגילוי עצמו, והעבודה שלו היא רק תוה משנה את האדם 'אתערותא דלעילא' אינ. דלתתאערותא את

שנועד לעזור לנו להניע את התהליך הפנימי, כאשר אנו לא   'סטרטר'ה הפעולה של הקב"ה היא רקמלמעלה.  

 מסוגלים לעשות זאת בכוחות עצמינו. 

 
 ח' ואילךסעיף  רפרשת אמולק א' לקוטי שיחות חל 1
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הנפש האלוקית בלבד, אך הנפש הבהמית נשארה בתוקפה   רקעוררה הת  ,יציאת מצריםשלב הראשון של ב

כמו   והם נאלצו לברוח ממנו.תוקן, ועדיין לא  רחו ממצרים, כי הרע שבהם היה בתוקפם ראל בכן בני ישלכתולדתה. 

ק מהסביבה השלילית שלו, ולעבור לסביבה , והדבר הראשון שעליו לעשות הוא להתנתמלגרקומן שמנסה להנ

 ולשנות את המצב של בני ישראל ממקום אחד למקום אחר. למשוך  –  'משכני'חיובית. זו המשמעות של  

מיד אחרי יציאת מצרים   התעוררות מלמעלה שעוררה רק את הנפש האלוקית,מכיון שיציאת מצרים היתה רק ו

 . הבהמית, כדי לתקן גם את הנפש מתחילה עבודת האדם בספירת העומר

. 'אתכפיא' משמעותו שהאדם  אתכפיא' ו'אתהפכא' שני השלבים הוא ההבדל בין ' , ההבדל בין 2ידותבלשון החס

ם פנימיים, אלא יש פשוט  שינוייכים של ן מקום וזמן להתבוננות ותהליאי תו הפנימית. כאןעדיין לא שינה את מהו 

פנימי של האדם באמצעות כוחות  שינוי  –אתהפכא' בשלב השני יש לעבוד על 'לשנות את ההתנהגות בפועל. 

 שמהותו הפנימית משתנה ונמשכת מעצמה לטוב.השכל, עד 

'משכני', נוגעת   –'נרוצה' לשון רבים. ההתעוררות שהקב"ה מעורר את האדם   אומרפסוק השני ה בשללכן ב

ומשפיעה רק על הנפש האלוקית. לעומת זאת העבודה של ימי הספירה היא לטפל ולהשפיע גם על הנפש  

 'נרוצה'.  –הבהמית, כך ששתי הנפשות ירוצו ביחד, ולא שהנפש הבהמית תישאר מאחור 

 מאכל בהמה 

 בן העומר.רשל הספירה לקהפנימי מכאן הקשר 

  2בבית המקדש היו מביאים קרבנות רבים, ועם כל קרבן היתה מוקרבת מנחה שהיתה נעשית מקמח חיטים.  

 מחיטים אלא משעורים: מנחת סוטה ומנחת העומר. מנחות בלבד היו נעשות לא  

ההבדל בין חיטים לשעורים הוא שחיטים הם מאכל אדם, בעוד ששעורים הם מאכל בהמה. בכך מסבירה הגמרא  

. אדם  מאכל בהמה" קרבנה"היא עשתה מעשה בהמה לפיכך מדוע קרבן סוטה הוא מן השעורים ולא מן החיטים: 

ה לבהמה ולא לאדם. באדם קיימת היכולת לשלוט באמצעות השכל על הרגש, לעומת  דומשנשלט על ידי תאוותיו 

 דומה לבהמה.  ,בהמה שנשלטת רק על ידי הלב. לכן, אדם שנותן ללב לנהל אותו

מאכל בהמה,    –מכאן אנו יכולים להסיק גם לגבי ספירת העומר, שהסיבה שקרבן העומר הוא דווקא מן השעורים 

 הנפש הבהמית שבאדם.   –ירת העומר היא לברר ולתקן את הבהמה  כי כל העבודה של ספ

 ובמילים של הרבי במכתב:  

סגולה מיוחדת לימי חודש זיו, אשר כל יום ויום יש לו מצוה מיוחדת לגבי שאר חדשי השנה, והיא 
באים  )עומר שעורים, מאכל בהמה(  אשר כללותה היא דמבהמהמצוות הספירה של העומר, 

 )שתי הלחם דשבועות, מאכל אדם(. למדרגת אדם

כל זאת ישנה נתינת כח מיוחדת דווקא ב, ולמרות שזמנה כל השנה הוא, תיקון המדותלעבודה הזו קוראים 

 בתקופה של ספירת העומר. 

עד אחרי צעד,  הנפש הבהמית אנו מתקדמים צטה למעלה, כי בעבודה של לפי זה נבין מדוע הספירה היא מלמ

 .3, וכך אנו עולים מדרגה לדרגה בתהליך התיקוןמה נוספת בתיקון הנפשובכל יום בונים קו

 תיקון המדות 

גדולי ישראל בכל הדורות כמו הרמב"ם, רבינו בחיי, הרמח"ל, האר"י הקדוש ועוד עסקו בעבודת תיקון המדות,  

יקרה ביעור המדות השליליות והקניית מדות טובות. תחום תיקון המדות אינו מתמקד בעיקרו בעשה ולא שע

 .  תעשה, אלא בעיקר בתחום הפנימי ממנו נובעות ומושפעות ההתנהגויות של האדם 

 
 פסח שני תשל"ח ובכ"מ ין מאמר להבין ענ  2
 מאמר ד"ה להבין ענין ספירת העומר תשל"ו ומאמר ד"ה וספרת לכם תשד"מ 3
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כדי להיות יהודי כשר יש לתקן ולטפל בתחומי   –זוהה עם הביטוי: "דרך ארץ קדמה לתורה" בודה זו מ עבדרך כלל 

התפרצויות זעם  כמו למשל   ,מיות בלתי מתוקנות. כל זמן שקיימות באדם מדות בהשבנונהגות החייתית  ההת

לכן עבודת תיקון המדות  בלתי נשלטות, וודאי שאין הוא יכול להתקדם ולהתעלות במעלות הקדושה והרוחניות. 

להתנהג בענווה, במקום לכעוס,  ,מתבטאת בעיקר בעקירת המדות הרעות ובקנין המדות הטובות. תמורת הגאווה

 וד לשלוט בעצמו, וכן הלאה. להבליג, לאדם נהנתן ללמ

 . ובלשונו של האדמו"ר הריי"צ:מהווה הקדמה לעבודת ה'זו עבודה 

ישנם ענינים של תיקון המדות כמו מדת הכעס או הגאווה והדומה, שאינם מתייחסים כלל אל 
העבודה הפנימית על פי חסידות. והיינו שעל זה אין צריכים לימוד חסידות, כי כדי לתקן מדות אלו 

הטובות, וכל אדם באשר די ומספיק לימוד ספרי מוסר המבארים גנות המדות רעות ושבח המדות 
 .הוא אדם צריך להתרחק מן המגונה ולהתקרב אל הטוב

 )אגרות קודש האדמו"ר הריי"צ חלק ג' עמוד תנ"ז(

 סיפור המלמד על החשיבות והנחיצות של עבודת תיקון המדות:  4הרבי הקודם מספר

אברהם. ר' נתן היה סוחר ותלמיד חכם  ר' לבעל שם טוב הקדוש היו בין תלמידיו שני תלמידים ר' נתן ו 

מדותיו,למרות שהבעל שם טוב  גדול שלמד תורה בהתמדה, קיים מצוות בהידור, אבל לא עבד לתקן את  

העיר לו על כך מספר פעמים. לעומתו ר' אברהם היה יהודי פשוט שלא ידע ללמוד אבל עסק רבות 

 בעבודה פנימית ובתיקון מדותיו.

שבת אחת הזדמנו שניהם לבעל שם טוב ושמעו מהבעל שם טוב תורה על הפסוק: "ובפרשכם כפיכם  

יננו שומע, ידיכם דמים מלאו". הבעל שם טוב ביאר שלמרות  אעלים עיני מכם, גם כי תרבו תפילה א

שהעבודה העיקרית היא העבודה של לימוד התורה ועבודת התפילה במוח ולב, אך ייתכן מצב שבו גם  

שנותנים צדקה לעני ביד רחבה, אך אם חסרה האמפתיה, הרי זה כאילו   –כאשר אתם 'פורשים כפיכם'  

 .  "ידיכם ימים מלאו" -שפך דמים  

שני החסידים שמעו את התורה. ר' נתן התעמק בעיקר בהבנה הרעיונית, בעוד שר' אברהם הזדעזע  

 מהמילים החריפות, וכשחזר לביתו התאמץ עוד יותר לעבוד ולתקן את עצמו. 

בליל הסדר הראה הבעל שם טוב לתלמידיו חזיון בו ר' אברהם יושב עם משפחתו בכפר ליד שולחן קטן, 

 ים כלי חרס ודולק מעט שמן, אבל הם יושבים ועורכים את הסדר בשמחה רבה. על השולחן עומד

הם ראו גם את ר' נתן יושב עם בני ביתו בחדר גדול ומואר, ליד שולחן המלא כל טוב, אבל כולם מנופחים  

 וכעוסים וחסרי שביעות רצון אחד מהשני. 

. ועל זה נאמר: "טוב פת  אן זה שלאמר להם הבעל שם טוב: זה ההבדל בין מי שעובד לתקן מדותיו ובי

 חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב".

 מדות 

  המדות ן  , נגדיר קודם מה האיך עושים את עבודת תיקון המדות של הנפש הבהמית שבאדם לפני שננסה להבין 

 .  ן בחיינוומה תפקיד

כוחות הנפש לשני חלקים: שכל ומדות, כאשר השכל שורה ומתגלה  עשר האדמו"ר הזקן מחלק בספר התניא את 

נקרא 'מדה' כי לכל  בו כל כח אדם, במוח, בעוד המדות מתגלות בלב. באופן כללי המדות הן עולם הרגש של ה

ההבדל הכללי בין    אחד מהכוחות שלו יש מדה והגבלה מסוימת. אהבה איננה פחד, ופחד אינו אהבה, וכן הלאה.

 ולהתייחס לדברים.  פקידן הוא להגיבוא שהמוחין תפקידן לאסוף את המידע, בעוד המדות תהמוחין והמדות, ה
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המשפיע העיקרי על רוב הפעולות שאנו מבצעים בחיים. זו   גם, ולכן מרכז האישיות שלנוהוא    ולם הרגשותע

הרגשי, המבטא את המהות של האדם וההתנהגות  העולם    – המדות  ןדת תיקולחשיבות הרבה של עבוהסיבה 

יש יותר לתקן, כי הרע שבהם   ןתואדווקא בנוסף לכך שהמדות הן הגורם העיקרי המשפיע על התנהגותנו, שלו. 

 ל שבדרך כלל הוא מתוקן יותר. כשק יותר. לעומת החז

כפי רצון תגובות הפנימיות שלי לדברים, כך שהתגובות תהיינה תגובות נכונות תיקון המדות משמעותו לתקן את ה 

 אם. ההתנהגות תהיה בהת ה', ובדרך ממילא גם

יודע על השכל, כמ"ש אין התינוק המשפיע  –)מהדגן . הנפת העומר  5הו ההבדל בין הנפת העומר וספירת העומרז

ל והוא מתבצע בשלב אחד, כי במוחין אין כ השכל, –מסמלת את תיקון המוחין לקרות אבא עד שיטעום טעם דגן( 

  49רוך, שעליו להתבצע באופן מאוד מפורט, ולכן נמשך  קון המדות הוא כבר תהליך אכך קלקול. לעומת זאת תי

 ימים. 

 דיאגנוזה 

 :6לפני שמתחילים את התיקון עצמו, נדרשת פעולה מקדימה 

ידיעת המחלה חצי  'בכל תהליך של תיקון, הן תיקון כלי, הן ריפוי רפואי, השלב הראשון והקריטי הוא הדיאגנוזה. 

לו מדות  י. גם בתהליך של תיקון המדות נדרש לכל לראש בחינה עמוקה ואמיתית של המדות השונות: א'תרופה

 , בלי לעגל פינות.באמתאת הניתוח הפנימי חייבים לעשות  .שליליות קיימות באדם, ואלה מדות טובות קיימות בו

לעבודה, ולטפל במצבו צעד   לגשתל אחרי שהאדם 'מיפה' ובירר את תמונת המצב הפנימית שלו, כעת הוא יכורק 

 . בסדר מסודר אחרי צעד

 מח שליט על הלב 

המח שליט על הלב בטבעו ' . הזהר אומר שהאדם - מתבצעת על ידי השכל הבהמה,   –  של תיקון המדותהעבודה 

ליטה של השכל על הרגש . כדי לתקן את המדות שמקום משכנם הוא בלב, יש להשתמש בשכל. הש'ותולדתו

 צורות שונות:  מתבטאת בשתי

המוח שולט על הלב ומגביל אותו בדברים אותם הוא רוצה או לא רוצה. לדוגמא: אם האדם לא   בשלב הראשון

ח  רוצה לקום בבוקר, המח יכול להכריח אותו לקום. דוגמא הפוכה: אדם רוצה לאכול מאכל לא בריא, אבל המו 

 זו שליטה במובן של כפיה.  מכריח אותו לא לאכול אותו, וכן הלאה.  

כעת  לא יכול . לדוגמא: אדם שמרגיש שעוד רגע הוא מתפרץ על החבר בעצבים, עזרה ראשונה העבודה הזו היא 

 להתחיל להכנס עם עצמו להסברים למה לכעוס זה לא טוב וכו', אלא נדרש ממנו לשים מחסום לפיו ולשתוק.

עבודה זו עוזרת ומסייעת לתיקון של המדות  לאידך, רק שליטה וריסון שלהן. המדות, אלא   תיקוןכאן אין עדיין 

עליהן, האדם מתרגל לשלוט לעומת זאת כאשר ביטוי, הן מתחזקות, וי כאשר המדות פעילות ובאות לידי , כעצמן

 הן נחלשות, ואז יכולות גם להשתנות. 

כאן עיקר החידוש של תורת החסידות , לשרש ולעקור את המדה עצמה. טיפול שורשהשלב השני הוא כבר 

 השליליות.    בעבודה של תיקון המדות

המדות  תות של בשלילה ובפחיבהסברה  – עוסקת בעיקר ב'סור מרע'בשונה מהדרך הרגילה לתיקון המדות, ה

 המדות הטובות. במעלת  – ת בעיקר ב'ועשה טובהרעות, עוסקת תורת החסידו

גנותה, אלא  מדה הרעה והתבוננות בסידות עוסקת בעיקר לא במלחמה והתייחסות ישירה לורת החיתירה מכך: ת

על ידי שמתגלה באדם אור הנשמה  מגביהה את האדם למדריגה עליונה יותר, עד שמדותיו מתבררות ומזדככות. 

גלה  תל המדות הטובות. ככל שהנשמה מא הוא מתרחק מהמדות המגונות, ומתקרב או, בדרך ממילהאלוקית שב

 
 מאמר ד"ה להבין ענין ספירת העומר תשי"א   5
 אגרות קודש האדמו"ר הריי"צ חלק ג' עמוד תנ"ז  6



6 
 

צע לא על ידי באופן כזה התיקון מתב  אדם עדין יותר, והתנהגותו כולה משתנית.ך להיות כך הוא הופיותר באדם, 

 אלא באופן של שלום. כן, מלחמה והתעסקות עם הרע, שאז התאבק עם מנוול מתנוול גם 

הבדל נוסף בין אופן תיקון המדות על פי החסידות לבין התיקון בדרך המוסר, הוא שתורת החסידות כדרכה 

בד. השורש והמקור מחפשת לרדת לעומקם ולשורשם של הדברים, ולא מסתפקת בתיקון הסימפטומים בל

'האגו'. זוהי מהותה  ת האדם את עצמו, מה שנקרא הרגשעצם   –היש'  הוא 'הרגשתהראשון לכל המדות הרעות  

 ת.  הפנימית של הנפש הבהמית, שכתוצאה ממנה משתלשלות כל המדות הרעו

ק אלוקה ממעל ממש,  באדם את הנפש האלוקית שבו, שהינה חלידות היא לגלות על פי תורת החסטיפול דרך ה

 אין סוף ב"ה. דבק ברק להיעצמי כלל, וכל רצונה אך ושאין לה שום רצון 

בטלות כל  א מת קית, אזי הוא חש את הביטול המוחלט לקב"ה, ובדרך ממילכאשר מתגלית באדם הנפש האלו

 בו. המדות הרעות ש

, שעל ידה נעשה האדם כלי לאור דם בתיקון המדות, המתבטא בתיקון המדות הרעות שבאשלב הראשון זהו ה

 .  להכניס במדות מימד אלוקילעבודת תיקון המדות האמיתית, שהיא  הכשרה והכנה האלוקי. זוהי

 באור אלוקי   להאיר 

 שני.  רך החסידות הוא דווקא בשלב העיקר העבודה של תיקון המדות על פי ד

לא  דותיו". , עד שהאדמו"ר הזקן אמר ש"כל ענין החסידות הוא לשנות טבע מזו הבודעהחסידות הדגישה מאוד 

 זו הודו באור אלוקי. עבאלא את טבע מדותיו, שגם המדות הטובות שלו יאיר הרעות,  –את מדותיו הטבעיות 

של האדם, שתמורת הרגש בהמי בשכלו ומדותיו, יאיר בו בכל פרט    טבעו ומהותומטרתה וענינה הוא לשנות את 

עבודת החסידות הוא : "7בנפש אור אלוקי, כך שכל כוחותיו מנוצלים לעבודת ה'. ובלשונו של האדמו"ר הריי"צ
 ".להכניס אור וחיות פנימי בכל שלימות הציור קומה שלו

 מה יש לשנות במדות הטובות? 

א רק על פי הטבע,  אדם לבהמה, הוא לא רק במדות הלא טובות, אלא שאצל בהמה כל ההתנהגות הי ההבדל בין

 בשונה מהאדם הפועל על פי השכל.

טוב רק בגלל  מדות הטובות. כאשר יהודי עושהבהארת המדות נדרשת לא רק במדות השליליות, אלא גם לכן 

שהטבע שלו מכתיב לו לעשות טוב, הרי הוא דומה לבהמה. גם הבהמה עושה רק מה שבטבעה. עיקר העבודה  

היא להכניס גם במדות הטובות מימד אלוקי. שההתנהגות החיובית לא תהיה רק ממניעים אנושיים, אלא מפני כי  

 זהו רצון ה'. 

ובעל מדות טובות בצורה נדירה, ושאל מה חידשה  פעם נכנס לאדמו"ר הזקן יהודי שהיה למדן גדול 

החסידות? ענה לו הרבי: גם בבעלי חיים יש מדות, אלא שאצלם המדות הינן טבעיות. העורב אכזרי, 

 והנשר רחמן. אך בבני אדם המדות הן על פי השכל ולא על פי הטבע, כדי שיהיה בהם את ענין העבודה. 

 .  8שכל עבודתו עד עכשיו היתה כמו של בעל חי, התעלף כששמע זאת אותו יהודי, והתבונן בכך 

לדוגמא: איש שבטבעו אוהב לעשות חסד, הרי וודאי שעשיית החסד היא מדה טובה, אבל אם הוא עושה זאת רק  

.  מפני הטבע שלו, הרי הוא כבהמה. גם בעשיית הטוב והחסד נדרש להשתמש בשכל, האם החסד מועיל או מזיק

שמסמל את שיא החסד, משתמש בחסד כדי לפרסם את שמו של הקב"ה בפי כל עובר  ולדוגמא, אברהם אבינו

ושוב. וכאשר הלקוח מסרב לברך, אברהם אבינו לא מהסס להשתמש גם במדת הגבורה. כי אצל אברהם החסד 

 מונהג על ידי השכל ולא מוביל את השכל. 
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אשר להיוולד עם מדות טובות ולהישאר  : עדיף להיוולד עם מדות לא טובות ולעבד אותם, מ9הרבי הרש"ב אמר 

 עמהן כפי שהן נמצאות בו מיום לידתו. 

 ספירת העומר 

המדות הרעות של  בתיקון  – ר מרע: הן בסו10מר בתיקון המדות מתבטאת בשני התחומים ירת העוהעבודה של ספ

להתמקד מידי יום במדה אחרת  קדושה למדות של הנפש האלוקית. דרת בהח –הבהמית, והן בועשה טוב הנפש 

 מהמדות שבנפש, לזהות מה המאפיינים השליליים הקיימים בה, ולהאיר את המדה עצמה באור אלוקי. 

 :לגבי ספירת העומר תורה שהאדמו"ר הזקן שמע מרבו המגיד ממזריטשעל כך ישנה 

"וספרתם לכם, וספרתם הוא מלשון ספירות ובהירות. וספרתם לכם, צריכים לעשות שיהיה ה"לכם" 
שבתות תמימות, בבירור שבע המדות, שכל מדה בהיר. ובמה מספרים ]מאירים[ את הלכם? בשבע 

 ומדה תהיה כלולה משבע.

 )התמים חוברת ו' עמוד צ"ה(

קריסטל, המפיצה אור. 'וספרתם לכם'   –לפי הפירוש של המגיד ממזריטש הציווי 'וספרתם' הוא מלשון אבן ספיר 

אך כדי שהאבן תפיץ אור יש לנקות  כוחות הנפש שלכם באור אלוקי.את פירושו הוא שתאירו את ה'לכם'. תאירו 

 'לנקות' אותה מהמדות הרעות שנדבקו בה. ש פש תאיר באור אלוקי, יוך. כך כדי שהנממנה את הלכל

המדות הטובות באור  הארת  –המדות הרעות, ובן בועשה טוב  דחיית   –מר, הן בסור מרע העבודה של ספירת העו

מלשון אבן ספיר. וכנ"ל שאופן בירור המדות על פי החסידות, אינו על ידי וספרת  –אלוקי, נעשה על ידי אור השכל 

 התעסקות עם הרע, אלא על ידי הארת הטוב. 

ר לימים שבהם אנו עוברים תהליך פנימי שמשנה אותנו מבהמה לאדם,  ימי ספירת העומ 49כך הופכים להיות 

 ומכין אותנו להיות כלים ראוים למתן תורה. 

, בה  זוהי המשמעות של התפילה שאנו מתפללים מידי יום לאחרי מצוות ספירת העומראם נתבונן נשים לב ש 

 :11ולקדשנו -ן ועשה טוב את נפשותינו, והלתקן ו –אנחנו מתייחסים הן לסור מרע 

ר, ְכֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמְקִלפ ָך ִלְספֹור ְסִפיַרת ָהעֹומֶּ ה ַעְבדֶּ ל עֹוָלם, ַאָתה ִצִּויָתנּו ַעל ְיֵדי ֹמשֶּ ֹוֵתינּו ִרבֹונֹו שֶּ
ת־עֹ  ם ָלכֶּם ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ִמּיֹום ֲהִביֲאכֶּם אֶּ ָך. ּוְסַפְרתֶּ ָכַתְבָת ְבתֹוָרתֶּ ְמאֹוֵתינּו, ְכמֹו שֶּ ר ַהְתנּוָפה, ּוִמטֻּ מֶּ

ַבע ַשָבתֹות ְתִמיֹמת ִתְהיֶּיָנה. ַעד ִמָמֳחַרת ַהַשָבת ַהְשִביִעת ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום.  ּיָטֲהרּו ַנְפשֹות שֶּ ְכֵדי שֶּ
ר . ְּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶּיָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹותֵ ַעְמָך ִיְשָרֵאל ִמזֲֻּהָמָתם ִבְזכּות ְסִפיַרת ָהעֹומֶּ ינּו, שֶּ

ל ַמְעָלה, ַועל ְידֵ  ָשה שֶּ ְתַקֵדש ִבְקדֻּ ָטֵהר ְואֶּ ָפַגְמִתי ִבְסִפיָרה ְואֶּ ַקן ַמה שֶּ ָסַפְרִתי ַהּיֹום, ְיתֻּ י זֶּה יְֻּשַפע שֶּ
ַפע ַרב ְבָכל ָהעֹוָלמֹות.  ת ַנְפשֹוֵתינּו, ְורּוחֹוֵתינּו, שֶּ ִמָכל ִסיג ּוְפַגם, ּוְלַטֲהֵרנּו  ,  ְוִנְשמֹוֵתינּו  ּוְלַתֵקן אֶּ

ְליֹוָנה ָשְתָך ָהעֶּ ָלה.ּוְלַקְדֵשנּו ִבְקדֻּ  , ָאֵמן סֶּ

שמתקנת גם את   אחרי העבודה של יציאת מצרים שמעוררת את הנפש האלוקית, והעבודה של ספירת העומר

זהו מתן תורה,    הביאני המלך חדריו נגילה ונשמח בך"."ק: הנפש הבהמית, אפשר להגיע לשלב השלישי בפסו

 הקב"ה. נכנסים לתוך היכלו של המלך כאשר אנו 

  

 
 51ספר השיחות תרפ"ד עמוד   9

 ן ספירת העומר תשמ"ז מאמר ד"ה להבין עני 10
 שם  11
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 פרטי המדות 

 אחרי שהסברנו את הנושא של תיקון המדות על פרטיו השונים באופן כללי, נעסוק כעת בפרטי המדות. 

ו, אנחנו לא יכולים להסתפק בטיפול כללי, אלא חייבים  כאשר אנחנו רוצים לתקן את המציאות הרוחנית שלנ

צעדים, המהווים תהליך התקדמות שבו צעד אחרי   49-להידרש לפרטים. העבודה של ספירת העומר מורכבת מ

צעד אנו צועדים לעבר תיקון המצאות השלמה שלנו. המדות שלנו מתחלקות לשבע מדות שונות המתחלקים  

 לשלושה קבוצות: 

 אהבה  – דחסיד ימין: 

 יראה ופחד  –  גבורהיד שמאל: 

 רחמים המאזנים ומשלבים בין חסד לגבורה –  תפארתגוף: 

 מהם נובעות כל המדות השונות והמגוונות שקיימות באדם.  הם עיקרי המדותאלו 

 החלטה ללכת עד הסוף לביצוע  – נצחרגל ימין: 

 ביצוע מלחמה והתמודדות עם כל האתגרים המעכבים את ה –  הודרגל שמאל: 

 התחברות והתמסרות לדבר –  יסודאבר הברית:  

 המביאות את עולם הרגש לכדי ביצוע  ענפי המדותאלו הם 

 ביצוע – מלכות פה: 

 התכללות המדות 

מצוות ספירת העומר מתחלקת לשני פרטים: ספירת הימים וספירת השבועות. אנחנו בכל יום מזכירים באיזה  

 אנחנו עומדים. מה הסיבה הפנימית לכך? שבוע אנחנו עומדים, ובאיזה יום 

 כל אחת מהמדות עצמן נחלקת גם היא לשבע מדות: חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד וכן הלאה. 

 מה המשמעות של ההתחלקות שבתוך המדות עצמן? 

כן  חסד הוא תוצאה של אהבה. כאשר אוהבים מישהו גומלים איתו חסד, כמו שכתוב: "אהבת עולם אהבתיך, על

 משכתיך חסד". 

 כאשר האהבה לא נשארת רק רגש מוסתר בתוך הלב, אלא שהאהבה באה לידי ביטוי גלוי. -חסד שבחסד 

פעולה של גבורה )ההיפך מאהבה( הנובעת מאהבה, כמו שנאה לשונאי האהוב, או חוסך שבטו   –גבורה שבחסד 

 שונא בנו.

יא תועלת, ולא סתם כך רק לשם מילוי הרצון כאשר החסד נעשה באופן יפה ומפואר המב –תפארת שבחסד 

 האישי.

 ההחלטה לביצוע החסד בכל מצב שיהיה, למרות הקשיים שבדרך.  –נצח שבחסד 

 הנכונות להילחם ולהתמודד עם מכשולים למען האהוב.   –הוד שבחסד 

 . נשאר הקשרההתקשרות של האוהב והנאהב באופן שגם כאשר הרגש עצמו אינו מורגש,  –יסוד שבחסד 

 .למענו דבור בדבורי אהבה עם הנאהב, וכן מחשבות ומעשים –מלכות בחסד  

 זוהי דוגמא אחת לאופן שבה בכל אחת מהמדות כלולות כל המדות כולן, וכך זה ממשיך גם במדות האחרות. 
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לא מספיק הבירור בכללות, אלא צריך להיות בירור פרטי, לברר כל מדה ומדה בפני עצמה, ועוד 
צריך להיות בפרטי פרטיות, לברר כל מדה כפי שהיא כלולה מכל ז' המדות. והיינו, זאת, שהבירור 

שהבירור בכללות הוא בדרך מקיף בלבד, ואינו נוגע לפועל, והעיקר הוא העבודה לאט לאט, בכח 
עצמו דוקא, שזהו הבירור בפרטי פרטיות, כפי שכל מדה כלולה מז' מדות, שעי"ז נעשית העבודה 

 , שכל פרטי הענינים דמחשבה דיבור ומעשה יהיו כדבעי. והיך דעבאופן שבכל דרכ

 )מאמר וספרתם לכם תשי"א(

בימי ספירת העומר אנו מתמקדים בכל אחד מהימים בלזהות את הבעייתיות הקיימת באותה מדה ספציפית, לתקן  

מית, היא תשרת  אותה, ולהאיר אותה באור אלוקי, כך שתמורת זאת שהמדה תשמש את הרצונות של הנפש הבה 

 את הנפש האלוקית. 

שהזכרנו משיר השירים: "הביאני המלך חדריו".  מתן תורה, עליו נאמר בהמשך הפסוק  ראתקכך אנו מתכונים ל

 אנו נעשים ראוים ומוכשרים להיכנס לתוך חדרו של מלך מלכי המלכים הקב"ה בחג השבועות. 

 דרכי החסידות ענינים וספרתם בלקוטי תורה פרשת אמור, וספרת לכם תשי"א ותשח"י,  :מקורות

 


