
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 י"ט – זהשבוע לומדים פרקים י"

 קרוב אליך הדבר –פרק י"ז 

בפרק זה מסכם אדמו"ר הזקן את 'הדרך הארוכה' 
בפיך ובלבבך  –לכל אחד  מאודומסביר כיצד קרוב הדבר 

לעשותו. לכאורה "בלבבך", כלומר, שינוי מהותי בלב אינו 
קרוב לכל אחד. אך הפסוק משנה את הסדר הרגיל 

את המילה בלבבך בין המלים "פיך" ו"לעשותו".  ומכניס
לב כזה, שעיקרו הוא -מכאן נלמד כי מדובר על רגש

להביא ל"לעשותו". רגש זה אכן קרוב לכל אחד. כל אחד 
יכול ללמוד אודות גדולת השם, להבין כי הוא חייב לשמוע 

 בקולו, ולנהוג ב"סור מרע ועשה טוב".

 ים לשלוט בליבם,שהרשעים לא יכולאמנם חז"ל אומרים 
'רשע ורע לו', כזה שאין  –הכוונה היא על רשע באמת  אך

בו כבר טוב. כעונש על כך לוקחים ממנו את האפשרות 
 לשלוט בתאוות ליבו. 

אם כך, כיצד יוכל יהודי שבמדרגת 'רשע ורע לו', להגיע 
פעם למדרגת הבינוני? מסתבר, שלא די לו להתחרט -אי

ה שלא יחזור אליהם על מעשיו בעבר ולקבל החלט
בעתיד אלא הוא צריך להצטער גם על מצבו הרוחני 
הירוד, ובכך 'לשבור' את גסות ליבו. על ידי כך יוכל לחזור 

 לשלוט בליבו ולהגיע גם כן למדרגת בינוני.

 קרוב מאוד –פרק י"ח 

בפרק זה מתחיל חלק חדש בתניא )המסתיים בפרק 
לכל  מאודקרוב כ"ה(, חלק בו יוסבר כיצד להיות בינוני 

אחד, גם אם אין בו את היכולת או הזמן להתבונן. זוהי 
הדרך לפיה אפשר לעורר את ה"אהבה המסותרת" 
שנמצאת בלב כל יהודי, לאו דווקא על ידי התבוננות. 
אהבה זו היא 'ירושה' שקיבלנו מהאבות והיא נמצאת 
בתוך כל יהודי ויהודי, אין זה משנה אם נשמתו גבוהה או 

 או עד כמה הוא מקפיד על שמירת תורה ומצוות.  נמוכה,

השורש לאהבה זו מגיע מבחינת 'חכמה' שבנפש. 
-אין-נקודת המפגש בין אור –ה'חכמה' היא מקור השכל 

שם נמצאת האמונה הטהורה שבכל  –סוף ונפש האדם 
יהודי ויהודי ]אמונה שלמעלה מהגיון[. אותה דרגה היא גם 

 סור את נפשו על קידוש הגורמת לכך, שיהודי מוכן למ

 

 

 

 

 

 

 

 

ובלבד שלא להתנתק  –השם ]לוותר על החיים הגשמיים 
מהקב"ה ברוחניות[. בכדי לגלות נקודה זו, אין צורך 

 בהתבוננות.

 חכמה שבנפש –פרק י"ט 

בכדי להעמיק את הביאור בפרק י"ח אודות ה"אהבה 
המסותרת" הנמצאת בלב כל יהודי, מובא משל מהאש 

ת כלפי מעלה. זוהי הדוגמא היחידה שבטבעה נמשכ
בטבע למשהו שרוצה לצאת ממציאותו ולהתבטל 
למקורו. כל הנבראים האחרים, מעוניינים תמיד בחיזוק 

 מציאותם, ולא להיפך. 

הנמשל לכך, היא הנשמה המעוניינת לצאת ממציאותה 
ולהתחבר לבורא, גם אם חיבור זה, בא על חשבון 

אין לכך הסבר הגיוני, זה  מציאותה. זהו פשוט הטבע שלה.
 פשוט כך, למעלה מההיגיון. 

כח  –נקודה זו כאמור, היא נקודת החכמה שבנפש. חכמה 
"מה", כלומר כוח הביטול. ובאמת, כך הוא כל דבר 
שבקדושה, הוא בטל למקורו ולא מרגיש את עצמו 

כל דבר  –כמציאות כלל וכלל. כך המצב גם להיפך 
 יפך הקדושה; קליפה.הוא ה –שמרגיש את מציאותו 

אותה 'נקודת החכמה' נמצאת בכל יהודי, גם אצל יהודי 
שלא שומר תורה ומצוות, רק שהיא בבחינת 'גלות', 
כלומר, היא קיימת אך לא מורגשת. לאמתו של דבר, רק 

ששורשה מנקודת החכמה נמצאת  –האהבה המסותרת 
אינה בגלות, אלא  נקודת החכמה עצמהב"גלות", ואילו 

 ק "ְיֵשַנה". היא ר

כל עוד שהאדם שקוע בענייני העולם, נקודת החכמה 
איננה נרגשת, אך כאשר האדם מגיע לניסיון בעניין 

ניסיון בו הוא נדרש להחליט האם הוא מוותר על  –האמונה 
אז מתעוררת נקודת החכמה, ופועלת גם  –יהדותו או לא 

ת, על שאר הכוחות. לכן, גם יהודי שאינו שומר תורה ומצוו
עומד בניסיון על קידוש השם, ניסיון בו הוא מרגיש, שאם 

 לא יעמוד בו, הוא מתנתק מיהדותו לגמרי. 

נקודת החכמה הינה חזקה מאוד, וכאשר היא מתגלה 
בשעת ניסיון, יש בה את הכוח לדחות את כל ה"קליפות" 

געו אפילו בלבושים )מחשבה, שנדבקו באדם, שלא י
 ומעשה(. דיבור

שלישי, מחזור 112עלון מס'  תשע"ה ד' שבט – טבת כ"ז ב"ה     

 הכהן ניסיםבן  עמרםלעילוי נשמת 



 

 אין סוףכוחות 

בספר התניא אדמו"ר הזקן אותנו, כיצד לגלות את 
הכוחות הפנימיים והעמוקים שנמצאים בנו. כיצד 
להשתמש באותם כוחות אינסופיים כדי להתגבר על 

 המכשולים והמאבקים בחיים.

עד לפרקים אלו התניא עסק בעיקר ב"דרך הארוכה", 
ק שיטת ההתבוננות, שיטה לפיה דווקא למוד מעמי

והתבוננות פנימית בגדולת השם, במהות הנשמה 
היהודית, בתפקידו של היהודי בעולם, הם אלה 
ש"ישכנעו" את הנפש הבהמית לוותר על שאיפותיה 
הבהמיות ולהירתם לעבודה משותפת יחד עם הנפש 
האלוקית. החל מפרק י"ח ועד פרק כ"ה הוא מסביר כי יש 

הקצרה.  דרך נוספת להתגבר על הנפש הבהמית, הדרך
דרך המנצלת את המשאבים הטבעיים שיש בנו, דרך 
המנצלת את העובדה שיש בנו כוחות אינסופיים, וכל מה 
שצריך הוא להוציא את הכוחות האלו מהמקום בו הם 

 מוסתרים ולגלות אותם בחיי היום יום.

היתרון של הדרך הארוכה היא, שהיא פנימית יותר, 
השם לפי דרך זו יזכה עמוקה יותר. מי שיצליח לעבוד את 

 לחיים יציבים יותר והתמודדות "נעימה" יותר מול הקשיים 

יותר  –)שלכן היא נקראת גם דרך ארוכה שהיא קצרה 
קשה להשיג אותה, אך מי שמצליח עולה על הדרך 

 המהירה(. 

אך יש לה גם חיסרון. לא כל אחד מסוגל להתבונן לעומק, 
 לא לכל אחד יש את הכלים לכך. 

ן, לא תמיד יש את הזמן להתבונן. לפעמים ניצבים כמו כ
בפני "מקרה חירום", צריך לנצח את יצר הרע ברגע זה 
ממש כדי לא להיכשל בעבירה, ואין זמן להתחיל להתבונן 

 בגדולת השם.

בנוסף, הדרך הארוכה באה לשכנע את הנפש הבהמית 
שהעולם הגשמי אינו הטוב האמיתי, אלא הקב"ה הוא 

אך לא תמיד הבעיה היא שהנפש הבהמית  הטוב האמיתי.
משוכנעת שהעולם כל כך טוב, לפעמים סתם בא לה 

 ליהנות מהעולם בלי שום הסברים.

כדי לפתור בעיות אלו מגיעה הדרך הקצרה. היא לא 
מצריכה התבוננות ולכן שייכת לכולם. היא לא מצריכה 
עבודה פנימית ולכן יכולה להיעשות בן רגע. היא מגלה 

ון ה"על שכלי" לאלוקות ולכן יודעת להתמודד גם את הרצ
 עם הנפש הבהמית ש"סתם בא לה" איזו תאווה.  

 

 (גסיפור בהמשכים )חלק כ" –המכתב הארוך 

דרך שניה היא: תחילה הוא יום השבת והשפע מיום זה משפיע על ששת ימי המעשה. עבודת השבת היא תפילה, תורה 
לך במדבר כולו שקוע בתורה, ואינו יודע אימתי שבת, ואינו יודע מהי עבודת התפילה, נקראת מדבר. אמר ר' הונא : הי' מה

 אז העצה לזה היא למנות ששה ימים. 

דהיינו : יעמול עם ששה מידותיו בכדי להבין ולהיזכר לשם מה  נברא העולם, אשר העיקר הוא להכיר בגדולת הבורא וזה 
ששם אל לבו ששכחו ורק אחרי ששה ימים משמר יום אחד, שזהו יום בא רק ע"י עבודת התפלה וזהו שפרש"י  מיום 

 . מלכות שמים, ועל כן היא "מלכות" השביעי, עבודת התפילה בקבלת עול

חיי בר רב : האדם שיש לו חיות בתורה, כלומר הלומד תורה לשמה, אצלו הסדר שהוא משמר יום אחד ומונה ששה ימים, 
ורה, בריאת העולם הלא הייתה בשביל  עבודת הבירורים ועל כן עבודת התפלה, אצלו עבודת התפלה מוסיפה חיות בת

 האדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה שזוהי עבודת שבת ואז עבודת התפלה תחילה והיא מוסיפה חיות בתורה. 

לעסוק בעבודת תורה זו שמע ר' מרדכי בין התורות הראשונות ששמע  "מהבעל שם טוב" וזו חרטה  בו רישומה ואז התחיל 
התפלה, ר' מרדכי היה חוזר רבות על התורה הנ"ל באותו קול וניגון שאמרה  "הבעל שם טוב" ובכל פעם אחרי שחזר עליה 

 היה מתעורר בחשק ורצון לעבודת התפלה וכך היה זה גם הפעם.

 )מעובד מתוך אגרת קודש של הרבי הריי"צ, חלק ג', אגרת תשנ, מתורגם מאידיש(  

 לע"נ הרה"ח ר' משה בן יוסף חיים חיזקיהו ז"ל(   יו"ל ע"י "אחדות ישראל בהפצת המעיינות" )ע"ר 
 ורות, כל הזכויות שמעריכה: נדב כהן|          450-9994959להקדשות 

: למייל" הרשמה" המילה את שילחו שבוע מדי העלון לקבלת
tanyavideoart@gmail.com  

 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


