
שלום וברכה!

אנחנו ממשיכים בלימוד תורה ז' חלק שני "כי מרחמם ינהגם" אות ד' 
הרבי אומר פה שעיקר שלימות האדם היא שכשמגיע זמנו להסתלק מהעולם, אז אין שלימות 

לאדם להיות רק למעלה, אלא עיקר השלימות שלו שהנשמה שלו לא תסתלק, שהיא תשאר כאן 
למטה, וזה קורה על ידי שהדעת שלו תשאר כאן למטה, בעולם הזה. הרבי מסביר את הטעם 

במילים האלה:
"ַרק ִעָקּר ַהְשֵּׁלמּות ֶשׁל ַהְנָּשָׁמה ִהיא, ֶשְׁבֵּעת ֶשִׁהיא ְלַמְעָלה ִתְּהֶיה ְלַמָטּה ַגּם־ֵכּן. ַעל־ֵכּן ָצִריְך ֶשַׁיְּשִׁאיר ַאֲחָריו ְבָּרָכה, ֵבּן 

אֹו ַתְּלִמיד, ְכֵּדי ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ְלַמָטּה ַגּם־ֵכּן ְבֵּעת ֶשִׁנְּסַתֵּלּק ְלַמְעָלה, ְכּמֹו ֶשָׁאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ב"ב קטז(: 
ֲאֶשׁר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו – ַחד ָאַמר ֵבּן, ְוַחד ָאַמר ַתְּלִמיד, ִכּי ַהַתְּלִמיד ְמַקֵבּל ַדַּעת ָהַרב. ַגּם ַהֵבּן, ְבַּוַדּאי ֵאין ַמְעָלה ְכֶּשִׁנְּשָׁאר 

ֵבּן ָרָשׁע, ַחס ְוָשׁלֹום, ְוָהִעָקּר ְלַהְשִׁאיר ֵבּן ֶשִׁיְּהֶיה ְבִּחיַנת ַתְּלִמיד ַגּם־ֵכּן, ֶשְׁיַּקֵבּל ִמֶמּּנּו ִשְׂכלֹו ְוַדְעּתֹו. ּוְלִאיָדְך ָמאן ְדָּאַמר 
ַדּי ְבַּתְלִמיד ְלַבד, ִכּי ֵמַאַחר ֶשִׁעָקּר הּוא ְכֵּדי ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ָבּעֹוָלם, ַעל־ֵכּן ַדּי ַגּם ְבַּתְלִמיד ְלַבד, ִכּי ֶזהּו ִעָקּר ַהְשֵּׁלמּות, 

ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ָבּעֹוָלם ַהֶזּה ַגּם ְבֵּעת ַהִהְסַתְּלּקּות, ְכֶּשַׁהְנָּשָׁמה עֹוָלה ְלַמְעָלה. ִכּי ִמי ֶשּׁיֹוֵדַע ְקָצת ִבּיִדיָעתֹו ִיְתָבַּרְך, הּוא יֹוֵדַע 
ֶשִׁעָקּר ַהַתֲּענּוִגים ְוַהַשֲּׁעׁשּוִעים ֶשׁל ַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך הּוא ַרק ֶשֲׁאַנְחנּו ֵמעֹוָלם ַהֶזּה ַהָשָּׁפל ְנַגֵדּל ּוְנַקֵדּׁש ְשׁמֹו ִיְתָבַּרְך, ְוֶזהּו ִעָקּר 
ַהַתֲּענּוִגים ְוַהַשֲּׁעׁשּוִעים ֶשׁל ַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך, ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב: ְוָאִביָת ְתִהָלּה ִמּגּוֵשׁי ָעָפר ִמְקּרּוֵצי ֹחֶמר ְוכּו'; ִכּי ַהֵשּׁם ִיְתָבַּרְך ֵיׁש 

לֹו ְשָׂרִפים ְוַחּיֹות ְואֹוַפִנּים ְועֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ֶשֵׁהם עֹוְבִדים אֹותֹו ִיְתָבַּרְך, ְוַאף־ַעל־ִפּי־ֵכן ִעָקּר ַהַתֲּענּוג ְוַהַשֲּׁעׁשּוַע ֶשּׁלֹו – 
ְכֶּשׁעֹוָלה ְלַמְעָלה ָהֲעבֹוָדה ֶשׁל עֹוָלם ַהָשָּׁפל ַהֶזּה. ְוַעל ֵכּן ְצִריִכין ְלַהְשִׁאיר ַאֲחָריו ֵבּן אֹו ַתְּלִמיד, ְכֵּדי ֶשִׁיָּשֵּׁאר ַדְּעּתֹו ְלַמָטּה, 

ֶשָׁיִּאיר ִבְּבֵני עֹוָלם ַהֶזּה ַהָשָּׁפל. ִכּי ְכֶּשִׁנְּשָׁאר ַדְּעּתֹו ְלַמָטּה ַעל־ְיֵדי ֵבּן אֹו ַתְּלִמיד, ֶנְחָשׁב ְכִּאּלּו הּוא ְבַּעְצמֹו ַמָמּׁש ִנְשָׁאר 
ָבּעֹוָלם:"

יש פה דבר שטעון ביאור. הרבי אומר שיש לה' מלאכים ושרפים, והם עובדים אותו בתכלית 
השלימות. ממש.

כשמגיע הזמן לשיר הם שרים, כשמגיע הזמן לשבח הם משבחים, הם לא מאחרים לשום דבר, לא 
ישנים עד מאוחר. 

כמו שאנחנו מזכירים בתפילות )בברכות קריאת שמע( איך הם משבחים את ה' בשיא השלימות 
ובשיא החיות

אז אם ככה המלאכים עובדים את ה'- היה סברה לומר שעיקר השלימות של האדם- זה להיות 
מלאך.

ואם עיקר השלימות של האדם זה להיות מלאך, אז הוא לא צריך להשאיר את דעתו בעולם הזה 
–ההפך!, הוא היה צריך להתעלות לדרגת המלאכים- ולהשאר שמה, ואין שום עניין שישאר דעתו 

בעולם הזה.
והרבי מפריח את הסברה הזאת, והוא אומר שעיקר השלימות של האדם היא לא להיות למעלה, 

אלא דווקא להיות כאן, ועיקר השלימות היא דווקא מבני אדם- גושי עפר וקרוצי חומר.

בעזרת השם יתברך 

 

סדרת ''עושים חיים''- קהילת ''נהר דעה'' 
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בואו נסביר קצת את הדבר הזה, יש לנו בתור בני אדם, שאיפה לשלימות.
השאיפה לשלימות יכולה להתפרש ב 2 אופנים.

 אופן אחד תוקע אותנו בחיים, ואופן שני יכול לקדם אותנו, אם נדע לאמץ אותו. 
האופן הראשון הוא שהאדם רוצה להגיע לאישזהו דרגה מסויימת ומוגדרת בחיים, שבה הוא יזכה 

לכבוד ותהילה... 
זה יכול להיות בכל תחום: שאיפה להצלחה באקדמיה, בקריירה, בהישגים מסויימים בעסק שלך או 

באומנות שאתה טוב בה. וכמובן גם בעבודת ה'.
זה שאיפה לשלימות במקום מאוד מוגדר אצלך.

לשלמות הזאת יש גבול, מקום. וכשאני אגיע לשם- אז אהיה מושלם.
ההסתכלות הזאת נובעת מה'שכלים של המלאכים' שהם חיים חיי הצלחה.  והאדם כשהוא 

בשאיפה הזאת הוא רוצה להיות מלאך, מושלם.

ויש הסתכלות אחרת. והיא שלעולם לא נגיע לשום מקום שבו נוכל לומר לעצמינו "הגעתי".

וזה לא בגלל שאין לנו לאן להגיע, אלא בגלל העובדה הפשוטה שאנחנו יצורים מוגבלים, בני אדם- 
והקב"ה הוא אין סוף!

 ושום אדם לא יוכל לומר שהוא עבד קשה והצליח להגיע לתכלית ההשגה, למקום מושלם 
בעבודת השם.

אז מה כן השלימות של האדם?
והאם לפי זה אין מה לשאוף גבוה?

לפי ההסתכלות הזאת, עיקר שלימות ההשגה של האדם הוא שהוא כל הזמן מתעלה , לא בשביל 
להגיע למקום מוגדר, אלא בשביל להמשיך ולהתקדם.

הוא לא אמור להגיע לאיזשהו מקום , ושם לנוח. הוא אמור להיות בתנועה מתמדת.
וזה מה שרבינו אומר פה בהגדרה שלו מהי "שלימות". 

עיקר השלימות ועיקר המעלה היא לא להיות יצור שנברא שלם במהות שלו כמו מלאך., אלא 
עיקר השלימות זה דווקא מאנשים כמותינו מלאי חסרונות -גושי עפר, קרוצי חומר, מלאי עצבות 

ועצלות, נפילת דעת כעסים ותאוות .
כשאנחנו, עם כל החסרונות נמצאים בהתמודדות מתמדת- ההתמודדות הזאת היא עיקר המעלה 

ועיקר השלימות!
רבי נתן, בביאור שלו על התורה הזאת אומר שעיקר נפילת הדעת של האדם )הייאוש שלו מעצמו( 

היא דווקא כשהוא רוצה להגיע לאיזשהו מקום, וחושב ששם הוא יגיע לדרגה שנחשבת חשובה.
ואז, כשהוא רואה שהוא רחוק משם?  אז הוא נופל בדעתו.

אבל כשאדם יודע שלא משנה איפה הוא נמצא ואיך הוא נראה- העיקר זה שהוא קם, רוצה, 
משתוקק, זז לקראת הקדוש ברוך הוא...

אז לא משנה לו איפה הוא נמצא, מאיפה שהוא נמצא הוא מתעורר לעבוד את ה' יתברך.

אז עכשיו מובן, שמה שרבינו אומר בתחילת האות ש"עיקר שלימות הנשמה שהיא תשאר למטה 
גם כן"

זה בגלל הסיבה הזאת. שעיקר השלימות זה דווקא מהעולם הזה, מהאנשים החסרים.
מכאן נבין למה יש דחף לנשמה להשאר כאן בעולם אחרי ההסתלקות, זה נובע מההבנה הפנימית 



של כל אחד- שעיקר השלימות היא דווקא מבני אדם, החסרים, מהעולם הזה.
עכשיו נקשר קצת את השיעור הזה לשיעור הקודם-

רבינו אומר שעיקר השארת הדעת בעולם היא ע"י בחינת "בן" וע"י בחינת "תלמיד".

הבן- הוא מזכיר מאוד את השלימות הראשונה, הבן דומה לאבא והוא לא משתנה כ"כ.
והאבא רוצה שהבן יהיה בדיוק כמוהו- שלם.

התלמיד- הוא ההפך , הוא שונה מהרב והוא מתאמץ להתקרב אליו, זה ההתחדשות והעבודה 
המתמדת.

ומה שרבינו אומר שצריך להיות 'התכללות' של 'בן' ו'תלמיד' הכוונה זה להשאר עם שאיפה 
לשלמות אבל שלימות אנושית, של בני אדם, לא שלימות של מלאכים ללא ירידות והתמודדויות..

כל התורה הזאת, כמו שהיא מבוארת בהמשך )באות י'( זה להתעלות מעל השגת המאכים. 
ולהבין את הסיפור של החיים שלנו, והסיפור הוא שאנחנו אוסף של יצורים מלאי חסרונות, וזה כל 

היופי שלנו! שאנחנו מתאמצים ומתגברים. מזה הקב"ה משתעשע , ומזה נוצר חיים

 לסיכום, השאיפה לשלימות שלנו זה זה לשאוף לעבודה- כל הזמן לרצות, לכסוף ולהשתוקק .
ולא כל הזמן להסתכל: הגעתי לדרגא מסויימת, או לא הגעתי..?

האמת היא.. שאף פעם לא מגיעים!  אנחנו כל הזמן בדרך. 
שנזכה אמן!

משהו לדרך...
לעצור רגע ולהתבונן על המקומות המתסכלים שלנו, לבדוק האם היינו לא בסדר בהם?

או שהם נובעים מרצון להיות "מושלם"?
אם הם נובעים מהרצון הזה- להפנים ולהתפלל לראות את היופי שלנו ברצון להשתנות ולהשתפר, 

לשמוח בעצם ההליכה כלפי מעלה, ולהפסיק להתבאס מזה שלא הצלחנו להגיע..


