
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתחילת פרק כ"ז ועד אמצע פרק כ"טהשבוע למדנו 

 התמודדות עם הרהורים רעים –ז פרק כ"

ייתכן כי העצבות מגיעה לאדם מסיבה נוספת )לא בגלל 
בעיות גשמיות ולא בגלל דאגת עוונות אליהם הייתה 

התייחסות בפרק כ"ו(: באים לאדם הרהורים, הוא דוחה 
בדה שעדיין יש לו אותם, אך הוא עצוב מעצם העו

הרהורים רעים. הוא חושב שלאדם במדרגתו לא אמורות 
להיות כאלו מחשבות והוא לא מרוצה ממצבו הרוחני. 

עונה לו אדמו"ר הזקן, שרק לצדיקים אין מחשבות כאלו 
כלל, ולאדם הרגיל תמיד יהיו מחשבות כאלו, ותפקידו 

הוא לדחות אותם. אדרבה הוא צריך לשמוח מכך שניתנה 
ו ההזדמנות לקיים מצוות "לא תתורו אחרי לבבכם ל

ואחרי עיניכם", בכך שיסיח דעתו ממחשבות אלו. הסחת 
דעת זו גורמת נחת רוח עצום לבורא, וזוהי עבודת 

אתכפיא.  –הבינונים, דחיית הרע במחשבה, דיבור ומעשה 
הנחת רוח השני הוא מעבודת הצדיקים שמהפכים הרע 

נחת רוח אלו מקבילים לשני אתהפכא. שני מיני  –לטוב 
 -עבודת הצדיקים  –סוגי מאכלים: מאכלים מתוקים 

אתהפכא, מאכלים חריפים או חמוצים )שללא תיקון לא 
עבודת  –ניתן לאוכלם מפאת חריפותם/חמיצותם( 

אתכפיא. כאשר הבינוני מקדש את עצמו  –הבינונים 
)למשל דוחה את זמן האכילה אפילו במעט(, נמשכת עליו 

 שה מלמעלה, עוזרים לו להתקדש.קדו

 

 התמודדות עם הפרעות בתפילה –חפרק כ"

על הרהורים רעים שנופלים באמצע היום ניתן לומר, 
'לא  –שבאו לזכות את האדם במצווה )הסחת הדעת 

תתורו אחרי לבבכם..'(, שהרי לא היה עסוק במצווה 
באותו רגע. אך אם הרהור כזה מגיע באמצע תפילה או 

ה, לא ניתן לענות תשובה זו, שהרי האדם כרגע לימוד תור
עסוק במצווה )לומד או מתפלל( ומדוע שהקב"ה ישלח לו 
מחשבה רעה לקיים מצווה נוספת. לכן התשובה כאן היא, 

שהאדם צריך לדעת שמחשבות כאלו מעידות על כך 
 שיש לו תפילה טובה ולא להתייחס אליהן כלל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנימי( היא זמן בו האדם מגלה את תפילה )לפי הפירוש ה
הנפש האלוקית, ומעורר רגשי אהבת ויראת השם. כאשר 
עושים 'עבודה' זו כראוי, יצר הרע "חושש למעמדו" ומגיב 

בהתאם,  אם אין מחשבות זרות בתפילה משמע שיצר 
 הרע לא "מפחד" מתפילה זו, ולכן לא מפריע לה.

, צריך ומכאן, שכאשר יש הרהורים רעים בזמן תפילה
להוסיף אומץ וכוח בכוונת התפילה. אם זה לא מצליח לו, 

הוא צריך לפנות אל השם, אביו שבשמיים, ולבקש שיעזור 
לו להתגבר על המחשבות אלו. הוא ראוי לעזרה כיוון 

שהוא בנו של הקב"ה ובעצם הקב"ה עוזר כאן לעצמו 
 כביכול.

 טמטום הלב –פרק כ"ט 

ר להיות בשמחה על לאחר שהוסבר בהיגיון מדוע אפש
אף כל סוגי העצבות השונים, נשארה שאלה מה לעשות 

שצריך להיות  מביןכשכל זה לא עוזר ? כלומר האדם 
את זה. בעיה זו נקראת טמטום  מרגישבשמחה, אך לא 

 אטימות הלב, ואליה נתייחס בפרקים הבאים. –הלב 

עיקר הבעיה היא שהאדם הוא בעל ישות, הוא בטוח 
קב"ה ואין לו בעיות כלל, החשבון נפש, שהוא מקושר ל

והוא לפי שאצל הבינוני העיקר זה הנפש הבהמית שמגיע 
מהסטרא אחרא, לכן באמת הוא רחוק בתכלית מהקב"ה. 
כפי שהוא רואה שעדיין הוא נמשך לדברים אסורים שהם 
נגד רצון השם, ובזה הוא גרוע ומשוקץ יותר מבעלי חיים 

ן השם, כפי שהוסבר טמאים )שאינם עושים נגד רצו
 בהרחבה בפרק כ"ד(. 

גם כשיש לו קצת אהבת השם בזמן תפילה אין זה אמת 
לאמיתה, שהרי זה חולף ועובר לאחר התפילה. בפרט 

שיזכור את החטאים מהנעורים, שעל ידם פגם בעולמות 
העליונים שהם למעלה מהזמן ולכן החטא עדיין נחשב לו 

שובה, מכל מקום כאילו חטא היום. הגם שעשה על כך ת
מכך שרואה שליבו עדיין אטום משמע שהתשובה עוד לא 

התקבלה לגמרי, ולכן העוונות עדיין מבדילים אותו 
 מהשם.

 

01עלון מס'  התשע"ג שבט כ"ט –שבט  כ"גב"ה   

  אוחיון משהבת  ברורי'הוי נשמת לעיל



 

 פרק כ"ז

 העצבות היא מגסות הרוח שאינו מכיר מקומו

בסוף פרק כ"ו הסביר על עצבות שמגיעה לאדם מצד עבירות שעבר, 
וות שנופלות, ספיקות תא –בפרק כ"ז מדבר על "הרהורים רעים" 

באמונה, צער מכך שעדיין נופלות מחשבות רעות )אף על פי שמצליח 
 לדחות אותן(.

עצבות זו מגיעה לאדם מכך שהוא מחזיק את עצמו במדרגה גבוהה 
ממה שהוא נמצא באמת. הוא חשב שכבר הגיע למדרגת צדיק ולכן 

מו לא צריכים להיות לו מחשבות כאלו, אך אם היה יודע את מקו
וא רחוק מאוד ממדרגת צדיק והלוואי היה בינוני ולא רשע שעה הש

אחת, הוא ישמח ממחשבות אלו כיוון שהן הזדמנות להסיח אותן ובכך 
 לקיים מצוות "לא תתורו.."

 ועל זה אמר איוב בראת רשעים

בפרק זה עונה על שאלה מפרק א', מדוע איוב אומר לקב"ה בראת 
צדיקים בראת רשעים כו' הרי יש בזה זכות בחירה ולא הקב"ה 

מחליט על זה. )התשובה על 'בראת צדיקים' הופיעה בפרק י"ג ועכשיו 
התשובה על 'בראת רשעים'( והתשובה: הקב"ה לא מחליט מי יהיה 

כאלה )בינונים( שבמובן מסוים הם  רשע, אבל כן מחליט שיהיו אנשים
נשארים במצב דומה לרשעים בכך שיש להם )ותמיד יהיה להם( 

 הרהורי רעים. ויש להם זכות הבחירה לדחות מחשבות אלו.

  אפילו בדברים המותרים לגמרי

אתכפיא היא לא רק על דברי איסור או דברי היתר שאינם לשם 
מיים, כאשר הוא שמיים, גם דברים מותרים שאדם עושה לשם ש

עושה עליהם אתכפיא )למשל, דוחה את זמן עשייתם( יש נחת רוח 
גדול אצל הבורא. כמובן שבזמן שדוחה אותם )למשל דוחה זמן 

אכילה( צריך להתעסק בעניין של קדושה )למשל לימוד תורה( ולא 
סתם להעביר את הזמן, שהרי אז גם עושה רצון הנפש הבהמית, ואין 

  סטרא אחרא.  כאן אתכפיא של ה

 והתקדשתם והייתם קדושים

הפירוש הפשוט הוא שאדם מצווה להתקדש ועל ידי זה יהיה קדוש. 
מסביר אדמו"ר הזקן,  אמנם הבינוני אינו קדוש כיוון שלא התגבר 

עדיין על הסטרא אחרא שבלב שלו, אך אם יעשה את עצמו, ויכפה 
לו "והייתם  על עצמו התנהגות של קדושה "והתקדשתם" , אז מובטח

 יסייעו לו מלמעלה להיות קדוש באמת.  –קדושים" 

 פרק כ"ח

 אל יהי שוטה לעסוק בהעלאת המידות

כאשר מזהים את המידה בנפש הבהמית ממנה נפלה המחשבה 
הזרה, ניתן להגביר את המידה המקבילה בנפש האלוקית על מנת 

להתגבר עליה. אך עבודה זו שייכת לצדיקים הקשורים למעלה 
עלים את המידות של אנשים רגילים שנמצאים למטה. אך מי שאינו ומ

צדיק, והוא בעצמו מקושר למטה, כיצד יוכל להעלות את המידות 
 למעלה ? 

 והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה ועומד לנגדו ערל רשע 

האדם צריך לדעת שהסיבה היחידה שעלתה לו מחשבה זרה באמצע 
להתייחס אליה כלל וכלל. כשם שלא תפילה היא, כדי להפריע לו, ואין 

היה מתייחס ועונה לגוי שהיה שואל אותו שאלה בזמן שהוא מתפלל, 
 כאשר הוא יודע שאותו גוי רק רוצה להפריע לו בתפילה ותו לא.

 פרק כ"ט

אעא שלא סליק ביה נהורא מבטשין ליה כו', גופא דלא סליק ביה 
 נהורא דנשמתא מבטשין ליה )זוהר(

ים להבעיר בול עץ גדול, חותכים אותו לחתיכות כאשר לא מצליח
קטנות ואז האש נתפסת בו. בדומה לכך אם לא מצליחים להתגבר 
על הנפש הבהמית צריך "לבטש" אותה, להשפילה לעפר, "לחתוך 

לחתיכות קטנות" ועל ידי זה תיתפס בה "אש" הנשמה. במילים 
וא פשוטות, אדם עם ישות גדולה לא מרגיש קדושה, הפתרון ה

 לו את הישות הזו, ואז יוכל להרגיש קדושה.  "לשבור"

 כ"ח –פרקים כ"ו  –סיכום העצות בנוגע לשמחה 

עצבות מהמצב הגשמי  
)בריאות, משפחה 

 ופרנסה(

עצבות רוחנית מכך 
 שעברתי עבירה

עצבות רוחנית מכך 
שיש לי הרהורי איסור 

 באמצע היום

עצבות רוחנית מכך שיש 
 לי הרהורי איסור בזמן

 תפילה או תורה

רואה את המצב ולא  התפיסה המוטעית
 את מקורו וכוונתו

יש להתייחס למחשבות 
על עבירות אלו באמצע 

 היום

לא אמורות להיות 
למישהו בדרגתי 
 הרהורים מסוג זה

מחשבות אלו מוכיחות כי 
 התפילה אינה כראוי

 "גם זו לטובה". התפיסה הנכונה והפתרון

ייסורים הם ביטוי של 
ת השם אלינו. אהב

צריך לשמוח מהקרבה 
 שיש לנו אל השם

מחשבה כזאת המגיעה 
באמצע היום, מטרתה 

 להפיל אותי.

יש להסיח הדעת 
ממנה, ובזמן שנקבע 

מראש לעשות תשובה 
ולשמוח שה' אכן סולח 

  לי

רק אצל צדיק אין 
 הרהורים כאלו.

צריך לשמוח מכך, 
כיוון שכל מחשבה כזו 
היא הזדמנות לקיים 

"ולא תתורו  מצוות
 "אחרי לבבכם

התפילה של הנפש 
האלוקית היא טובה ולכן 
הנפש הבהמית מנסה 

להפריע לי. אין להתייחס 
להרהורים כלל, אלא 

להגביר הכוונה בתפילה. 
אם לא מצליחים בכך יש 

לפנות להשם ולבקש 
 העזר
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