
ָיָצא ְלָך ַלְחֹׁשב ִלְפָעִמים, ֶׁשַאְּת עֹוֶׂשה ַמְסִּפיק ְּדָבִרים טֹוִבים 

ְּבַחֶּייָך ְוֵאין ַטַעם ֶׁשִּתְתַאֵּמץ יֹוֵתר ִמַּדי? ַאָּתה ִמְתַּפֵּלל, עֹוֵזר 

ְלַאָּבא ְוִאָּמא, ִמְׁשַּתֵּדל ְלַוֵּתר... ְּבַסְך ַהֹּכל ֶיֶלד טֹוב. 

ְלָאן ֵיׁש עֹוד ְלִהְתַקֵּדם? ַּכָּמה ָצִריְך ְלִהְתַאֵּמץ ַלֲעׂשֹות ֵמֵעֶבר ִליכֹולֹות ָהְרִגיִלים ֶׁשִּלי?

 

ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא, ֶּפֶרק ט"ו, ֻמְסָּבר ִמיהּו "עֹוֵבד ֱאלֹוִקים". ָיכֹול ִלְהיֹות ִמיֶׁשהּו ֶׁשֹּלא

ָעַבר ֲעֵבָרה ֵמיָמיו, ַאְך ֲעַדִין ֹלא ִיְקָרא "עֹוֵבד ֱאלֹוִקים" – ִּכי ָּכל ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה

ָּבא ִמּתֹוְך ָהֶרֶגל, ִמּתֹוְך ַהֶּטַבע ֶׁשּלֹו ְוֹלא ִמּתֹוְך ֲעבֹוָדה ִויִגיָעה.

ְלֻעַּמת ֹזאת, ְּבֹתַאר "עֹוֵבד ֱאֹלִקים" – ִיְזֶּכה ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵמֵעֶבר ִלְרִגילֹות ֶׁשּלֹו. 

ִמי ֶׁשּיֹוֵצא ֵמַהְּגֵדרֹות ֶׁשּלֹו ְועֹוֵבד ֶאת ה' ַּגם ִּבְתחּוִמים ֶׁשֹּלא ָּבִאים לֹו ְּבַקּלּות.

ַאְדמֹו"ר ַהָּזָקן ֵמִביא ְלָכְך ֻּדְגָמא: ָאָדם ֶׁשחֹוֵזר ַעל ִלּמּודֹו ֵמָאה ְּפָעִמים – 

ֵאינֹו ִנְקָרא "ֶעֶבד ֱאלֹוִקים", ְלֻעַּמת ִמי ֶׁשחֹוֵזר ַעל ִלּמּודֹו 101 ְּפָעִמים!

ִלְכאֹוָרה, ֲהֵרי ֶזה ֶהְבֵּדל ֶׁשל ַרק ַּפַעם ַאַחת! ָלָּמה ֶזה עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּׁשּנּוי ַהָּגדֹול?

ִּכי ַּפַעם ֶזה ָהָיה ָנהּוג – ַלֲחֹזר ַעל ַהִּלּמּוד 100 ַּפַעם. ֶזה ָהָיה ִטְבִעי ּוְמֻקָּבל.

ּוִמי ֶׁשּלֹוֵמד ֵמָאה ְוַאַחת ְּפָעִמים – ֶזה ְּכָבר ֵמֵעֶבר ִלְמֻקָּבל! הּוא יֹוֵצא ֵמַהְּגֵדרֹות

ֶׁשּלֹו! ְוָלֵכן הּוא זֹוֶכה ְּבֹתַאר "עֹוֵבד ֱאלֹוִקים" – ִּכי הּוא עֹוֵבד ֶאת ה' ִמּתֹוְך ְיִגיָעה, 

ְוֹלא ַרק ָמה ֶׁשְּמֻקָּבל ּוָבא ְּבַקּלּות...

 

ָאז ֶזה ַּגם ָמה ֶׁשְּמֻצֶּפה ֵמִאָּתנּו. 

ֶזה ֶׁשֵּיׁש ָּבנּו ִמּדֹות טֹובֹות ְּבֹאֶפן ִטְבִעי, ֶׁשעֹוְזרֹות ָלנּו ְלַקֵּים ַהְרֵּבה ִמְצוֹות ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה

ּוְבַקּלּות – ֶזה ְמצּוָין! ֲאָבל ֲחִסידּות ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו ָּתִמיד ִלְׁשֹאף ָקִדיָמה, ָּתִמיד ְלהֹוִסיף

ּוְלִהְתַקֵּדם, "ָלֵצאת" ִמָּמה ֶׁשֲאַנְחנּו ְרִגילּות ּוְלִהְתַקֵּדם עֹוד.
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-סיפור-

ְמַסֶפר ָהַרב ֲעַדִין ֶאֶבן-ִיְׂשָרֵאל (ֶׁשֵּטּיְנַזלץ): 

ְּבָׁשָלב ְמֻסָּים ְּבַחָּיי ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ֲעמּוס ְוֶׁשָּקֶׁשה ִלי ִעם ָּכל ַהַּמָּטלֹות ֶׁשֵּיׁש ִלי. 

ָּכַתְבִּתי ְלַרִּבי ֶׁשָּקֶׁשה ִלי ַלֲעֹמד ָּבֹעֶמס ְוָכל יֹום ָקֶׁשה ִמּקֹוְדמֹו, 

ְוָׁשַאְלִּתי: ָמה ָצִריְך ִלְהיֹות ֵסֶדר ָהֲעִדיפּויֹות ֶׁשִּלי? ַעל ָמה ָעַלי ְלַוֵּתר? 

ָעָנה ִלי ָהַרִּבי: ַהְמֵׁשְך ֶאת ָּכל ַמה ֶּׁשַאָּתה עֹוֶׂשה, ְוהֹוֵסף עֹוד.

 

ָהַרִּבי ָּתִמיד ָּדַרׁש ֵמַהֲחִסיִדים ְלַהְמִׁשיְך ּוְלהֹוִסיף. ַאף ַּפַעם ֹלא ְלִהְסַּתֵּפק ְּבַמה ֶּׁשְּכָבר

ַנֲעָׂשה, ֶאָּלא ָּתִמיד ְלהֹוִסיף עֹוד ְועֹוד...

-וידאו ˘ל הרבי-

בוידאו הבא ניתן לראות איך דרש הרבי מכל אחד לפעול עוד ועוד

ואף פעם לא להסתפק במה שעבר נעשה...
 

העתיקו את הקישור הבא למציג הסרטים שבלוח הכיתה.
 

https://ormenachem.net/wp-content/uploads/2022/12/hishtadlut-vecharitsut.mp4
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