בס"ד

חכמת הנפש  -תלמידיו של אברהם אבינו
משנה מסכת אבות פרק ה משנה י"ט
ידיו ֶׁשל ִב ְּלעָּ ם
לשה ְּדבָּ ִרים אֲ חֵּ ִריםִ ,מ ַת ְּל ִמ ָּ
ּוש ָּ
ידיו ֶׁשל אַ ְּב ָּרהָּ ם אָּ ִבינּוְּ .
לשה ְּדבָּ ִרים הַ לָּ לּוִ ,מ ַת ְּל ִמ ָּ
כָּל ִמי ֶׁשיֵּש ְּביָּדֹו ְּש ָּ
הָּ ָּר ָּשע.
ידיו
ידיו ֶׁשל אַ ְּב ָּרהָּ ם אָּ ִבינּו .עַ יִן ָּרעָּ ה ,וְּרּוחַ גְּ בֹוהָּ הְּ ,ונֶׁפֶׁ ש ְּרחָּ בָּ הִ ,מ ַת ְּל ִמ ָּ
עַ יִן טֹובָּ ה ,וְּרּוחַ נְּ מּוכָּהְּ ,ונֶׁפֶׁ ש ְּשפָּ לָּ הִ ,מ ַת ְּל ִמ ָּ
ֶׁשל ִב ְּלעָּ ם הָּ ָּר ָּשע.
ידיו ֶׁשל אַ ְּב ָּרהָּ ם אָּ ִבינּו ,אֹוכְּ ִלין בָּ עֹולָּ ם ַהזֶׁ ה
ידיו ֶׁשל ִב ְּלעָּ ם הָּ ָּר ָּשעַ .ת ְּל ִמ ָּ
ידיו ֶׁשל אַ ְּב ָּרהָּ ם אָּ ִבינּו ְּל ַת ְּל ִמ ָּ
מַ ה בֵּ ין ַת ְּל ִמ ָּ
ידיו ֶׁשל ִב ְּלעָּ ם הָּ ָּר ָּשע
וְּנֹוחֲ ִלין בָּ עֹולָּ ם הַ בָּ אֶׁ ,שנֶׁאֱ ַמר (משלי ח)ְּ ,להַ נְּ ִחיל אֹ הֲ בַ י יֵּש ,וְּאֹ צְּ ר ֵֹּתיהֶׁ ם אֲ ַמלֵּ א .אֲ בָּ ל ַת ְּל ִמ ָּ
ּומ ְּרמָּ ה
ידם ִל ְּבאֵּ ר ַשחַ ת ,אַ נְּ ֵּשי ָּד ִמים ִ
תֹור ֵּ
ֹלהים ִ
ְּיֹור ִדין ִל ְּב אֵּ ר ַשחַ תֶׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר (תהלים נה) ,וְּאַ ָּתה אֱ ִ
ֵּיהנָּם ו ְּ
יֹור ִשין ג ִ
ְּ
ל ֹא יֶׁחֱ צּו י ְֵּּמיהֶׁ ם ,וַאֲ נִ י אֶׁ ְּבטַ ח בָּ ְך:

ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן רפב
ש ו ְִּל ְּמצ ֹא בֹו אֵּ יזֶׁה ְּמעַ ט טֹוב,
ַדע כִ י צָּ ִריְך לָּ דּון אֶׁ ת כָּל אָּ ָּדם ְּלכַף זְּ כּות ,וַאֲ ִפלּו ִמי ֶׁשהּוא ָּר ָּשע גָּמּור ,צָּ ִריְך ְּלחַ פֵּ ֹ
ֶׁש ְּבאֹותֹו הַ ְּמעַ ט אֵּ ינֹו ָּר ָּשע ,וְּעַ ל י ְֵּּדי זֶׁה ֶׁשמֹוצֵּ א בֹו ְּמעַ ט טֹוב ,ו ְָּּדן אֹותֹו ְּלכַף זְּ כּות ,עַ ל י ְֵּּדי זֶׁה ַמ ֲעלֶׁ ה אֹותֹו בֶׁ אֱ ֶׁמת
ְּלכַף זְּ כּות ,וְּיּוכַל לַ הֲ ִשיבֹו ִב ְּתשּובָּ ה,
(ת ִה ִלים ל"ז)" :וְּעֹוד ְּמעַ ט וְּאֵּ ין ָּר ָּשע ו ְִּה ְּתבֹונַנְּ ָּת עַ ל ְּמקֹומֹו וְּאֵּ ינֶׁנּו" הַ יְּנּו ֶׁשהַ פָּ סּוק ַמזְּ ִהיר לָּ דּון אֶׁ ת הַ כֹ ל
ְּוזֶׁה ְּב ִחינַת ְּ
ּולבַ ֵּקש ִל ְּמצ ֹא בֹו ְּמעַ ט טֹוב
ש ְּ
ְּלכַף זְּ כּות ,וְּאַ ף עַ ל ִפי ֶׁשאַ ָּתה רֹואֶׁ ה ֶׁשהּוא ָּר ָּשע גָּמּור ,אַ ף עַ ל ִפי כֵּן צָּ ִריְך אַ ָּתה ְּל ַחפֵּ ֹ
ֶׁש ָּשם אֵּ ינֹו ָּר ָּשע ְּוזֶׁהּו וְּעֹוד ְּמעַ ט וְּאֵּ ין ָּר ָּשעֶׁ ,שצָּ ִריְך אַ ָּתה ְּלבַ ֵּקש בֹו עֹוד ְּמעַ ט טֹוב ֶׁשיֵּש בֹו ֲע ַדיִןֶׁ ,ש ָּשם אֵּ ינֹו ָּר ָּשע,
כִ י אַ ף עַ ל ִפי ֶׁשהּו א ָּר ָּשע ,אֵּ יְך אֶׁ ְּפ ָּשר ֶׁשאֵּ ין בֹו ְּמעַ ט טֹוב ע ֲַדיִן ,כִ י אֵּ יְך אֶׁ ְּפ ָּשר ֶׁשל ֹא עָּ ָֹּשה אֵּ יזֶׁה ִמצְּ וָּה אֹו ָּדבָּ ר טֹוב
ִמיָּמָּ יו ,וְּעַ ל י ְֵּּדי זֶׁה ֶׁשאַ ָּתה מֹוצֵּ א בֹו עֹוד ְּמעַ ט טֹוב ֶׁש ָּשם אֵּ ינֹו ָּר ָּשע ,וְּאַ ָּתה ָּדן אֹותֹו ְּלכַף זְּ כּות ,עַ ל י ְֵּּדי זֶׁה אַ ָּתה
מַ עֲלֶׁ ה אֹותֹו בֶׁ אֱ ֶׁמת ִמכַף חֹובָּ ה ְּלכַף זְּ כּות ,עַ ד ֶׁשיָּשּוב ִב ְּתשּובָּ ה עַ ל י ְֵּּדי זֶׁהְּ ,וזֶׁהּו וְּעֹוד ְּמעַ ט וְּאֵּ ין ָּר ָּשע ,עַ ל י ְֵּּדי
ֶׁשמֹוצֵּ א ְּבהָּ ָּר ָּשע עֹוד ְּמעַ ט טֹובֶׁ ,ש ָּשם אֵּ ינֹו ָּר ָּשע ,עַ ל י ְֵּּדי זֶׁה ו ְִּה ְּתבֹונַנְּ ָּת עַ ל ְּמקֹומֹו וְּאֵּ ינֶׁנּו ,הַ יְּנּו כְּ ֶׁש ִת ְּתבֹונֵּן ו ְִּת ְּס ַתכֵּל
עַ ל ְּמקֹומֹו ּומַ ְּד ֵּרגָּתֹו ,וְּאֵּ ינֶׁנּו ָּשם עַ ל ְּמקֹומֹו הָּ ִראשֹון ,כִ י עַ ל י ְֵּּדי ֶׁשמֹוצְּ ִאין בֹו עֹוד ְּמעַ ט טֹוב ,אֵּ י ֶׁזה נְּ ֻק ָּדה טֹובָּ ה ,ו ְָּּדנִ ין
יאין אֹותֹו בֶׁ אֱ מֶׁ ת ִמכַף חֹובָּ ה ְּלכַף זְּ כּותְּ .וזֶׁהּו ו ְִּה ְּתבֹונַנְּ ָּת עַ ל ְּמקֹומֹו וְּאֵּ ינֶׁנּו ַכנַ"ל,
אֹותֹו ְּלכַף זְּ כּות ,עַ ל י ְֵּּדי זֶׁה מֹוצִ ִ
וְּהָּ בֵּ ן:
ּולהַ ְּר ִחיק הָּ עַ צְּ בּות
ש ְּמחָּ ה ָּת ִמידְּ ,
ְּוכֵּן צָּ ִריְך הָּ אָּ ָּדם ִל ְּמצ ֹא גַם ְּבעַ צְּ מֹו ,כִ י זֶׁה יָּדּועַ ֶׁשצָּ ִריְך הָּ אָּ ָּדם ִלזָּ הֵּ ר ְּמאֹ ד ִל ְּהיֹות ְּב ִ ֹ
ְּמאֹ ד ְּמאֹ ד (כ ְַּמבֹאָּ ר אֶׁ צְּ לֵּ נּו כַמָּ ה ְּפעָּ ִמים) .וַאֲ ִפלּו כְּ ֶׁשמַ ְּת ִחיל ְּל ִה ְּס ַתכֵּל ְּבעַ צְּ מֹו וְּרֹואֶׁ ה ֶׁשאֵּ ין בֹו שּום טֹוב ,וְּהּוא ָּמלֵּ א
ְּשלֹום ,אַ ף עַ ל ִפי כֵּן אָּ סּור לֹו ִלפֹ ל ִמזֶׁ ה,
חֹורה ,חַ ס ו ָּ
חֲ טָּ ִאים ,וְּרֹוצֶׁ ה הַ בַ עַ ל ָּדבָּ ר ְּלהַ ִפילֹו עַ ל י ְֵּּדי זֶׁה ְּבעַ צְּ בּות ּומָּ ָּרה ְּש ָּ
ש ו ְִּל ְּמצ ֹא ְּבעַ צְּ מֹו אֵּ יזֶׁה ְּמעַ ט טֹוב ,כִ י אֵּ יְך אֶׁ ְּפ ָּשר ֶׁשל ֹא עָּ ָֹּשה ִמי ָָּּמיו אֵּ יזֶׁה ִמצְּ וָּה אֹו ָּדבָּ ר טֹוב ,וְּאַ ף
ַרק צָּ ִריְך ְּלחַ פֵּ ֹ
ֶׁשכְּ ֶׁשמַ ְּת ִחיל ְּל ִה ְּס ַתכֵּל ְּבאֹותֹו הַ ָּדבָּ ר הַ ּטֹוב ,הּוא רֹואֶׁ ה ֶׁשהּוא גַם כֵּן ָּמלֵּ א ְּפצָּ ִעים וְּאֵּ ין בֹו ְּמתֹם ,הַ יְּנּו ֶׁשרֹואֶׁ ה ֶׁשגַם
ּופג ִָּמים הַ ְּרבֵּ הִ ,עם כָּל זֶׁה אֵּ יְך
ּומחֲ ָּשבֹות זָּרֹות ְּ
הַ ִמצְּ וָּה וְּהַ ָּדבָּ ר ֶׁש ִב ְּקדֻ ָּשה ֶׁשזָּ כָּה לַ ֲעשֹֹות ,הּוא גַם כֵּן מָּ לֵּ א ְּפנִ יֹות ַ
אֹותּה הַ ִמצְּ וָּה וְּהַ ָּדבָּ ר ֶׁש ִב ְּקדֻ ָּשה אֵּ יזֶׁה ְּמעַ ט טֹוב ,כִ י עַ ל כָּל פָּ נִ ים אֵּ יְך ֶׁשהּוא ,עַ ל כָּל פָּ נִ ים ָּהיָּה
אֶׁ ְּפ ָּשר ֶׁשל ֹא י ְִּהיֶׁה ְּב ָּ
ּולבַ ֵּקש ִל ְּמצ ֹא ְּבעַ צְּ מֹו אֵּ יזֶׁה ְּמעַ ט טֹוב ,כְּ ֵּדי
ש ְּ
אֵּ יזֶׁה נְּ ֻק ָּדה טֹובָּ ה ְּבהַ ִמצְּ וָּה וְּהַ ָּדבָּ ר טֹוב ֶׁשעָּ ָֹּשה ,כִ י צָּ ִריְך הָּ אָּ ָּדם ְּלחַ פֵּ ֹ
ש ּומֹוצֵּ א ְּבעַ צְּ מֹו ע ֲַדיִן ְּמעַ ט טֹוב .עַ ל י ְֵּּדי זֶׁה הּוא
ש ְּמחָּ ה ַכנַ"ל ,וְּעַ ל י ְֵּּדי זֶׁה ֶׁש ְּמחַ פֵּ ֹ
ידי ִ ֹ
ְּלהַ חֲ יֹות אֶׁ ת עַ צְּ מֹו ,וְּלָּ בֹוא ִל ֵּ
יֹוצֵּ א בֶׁ אֱ מֶׁ ת ִמכַף חֹובָּ ה ְּלכַף זְּ כּות וְּיּוכַל לָּ ש ּוב ִב ְּתשּובָּ הִ ,ב ְּב ִחינֹות "וְּעֹוד ְּמעַ ט וְּאֵּ ין ָּר ָּשע ו ְִּה ְּתבֹונַנְּ ָּת עַ ל ְּמקֹומֹו
וְּאֵּ ינֶׁנּו" ַכנַ"ל ,הַ יְּנּו כְּ מֹו ֶׁשצְּ ִריכִ ין לָּ דּון אֲ חֵּ ִרים ְּלכַף זְּ כּות אֲ ִפלּו אֶׁ ת הָּ ְּר ָּש ִעים ו ְִּל ְּמצ ֹא בָּ הֶׁ ם אֵּ יזֶׁה נְּ ֻקדֹות טֹובֹות .וְּעַ ל
אֹותם בֶׁ אֱ מֶׁ ת ִמכַף חֹובָּ ה ְּלכַף זְּ כּותִ ,ב ְּב ִחינַת וְּעֹוד ְּמעַ ט וְּכּו' ו ְִּה ְּתבֹונַנְּ ָּת וְּכּו' ַכנַ"ל ,כְּ מֹו כֵּן הּוא אֵּ צֶׁל
ָּ
יאין
י ְֵּּדי זֶׁה מ ֹוצִ ִ
הָּ אָּ ָּדם ְּבעַ צְּ מֹוֶׁ ,שצָּ ִריְך לָּ דּון אֶׁ ת עַ צְּ מֹו ְּלכַף זְּ כּות ,ו ְִּל ְּמצ ֹא ְּבעַ צְּ מֹו אֵּ יזֶׁה נְּ ֻק ָּדה טֹובָּ ה ֲע ַדיִן ,כְּ ֵּדי ְּלחַ זֵּ ק אֶׁ ת עַ צְּ מֹו ֶׁשל ֹא
ְּשלֹוםַ ,רק אַ ְּד ַרבָּ א יְּחַ יֶׁה אֶׁ ת עַ צְּ מֹו ,וִי ַֹשמַ ח אֶׁ ת נ ְַּפשֹו ִב ְּמעַ ט הַ ּטֹוב ֶׁשמֹוצֵּ א ְּבעַ צְּ מֹוְּ ,דהַ יְּנּו מַ ה
יִפֹ ל ְּלג ְַּמ ֵּרי ,חַ ס ו ָּ
ש עֹודִ ,ל ְּמצ ֹא ְּבעַ צְּ מֹו עֹוד אֵּ יזֶׁה ָּדבָּ ר טֹוב,
ֶׁשזָּ כָּה לַ ֲעשֹֹות ִמיָּמָּ יו אֵּ יזֶׁה ִמצְּ וָּה אֹו אֵּ יזֶׁה ָּדבָּ ר טֹובּ ,וכְּ מֹו כֵּן צָּ ִריְך ְּלחַ פֵּ ֹ
וְּאַ ף ֶׁשגַם אֹותֹו הַ ָּדבָּ ר הַ ּטֹוב הּוא גַם כֵּן ְּמעֹ ָּרב ִב ְּפסֹ לֶׁ ת הַ ְּרבֵּ הִ ,עם כָּל זֶׁה יֹוצִ יא ִמ ָּשם גַם כֵּן אֵּ י ֶׁזה נְּ ֻק ָּדה טֹובָּ ה:

