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לא עליך המלאכה לגמור  -אבות פרק ב  -משנה טו-טז

טו.

ַר ִּבי טַ ְרפֹון אֹומֵ ר ,הַ ּיֹום ָקצָ ר וְהַ ְמלָ אכָה ְמרֻ בָ ה ,וְהַ ּפֹוע ֲִּלים עֲצֵ ִּלים ,וְהַ ָשכָר ַה ְרבֵ הּ ,ובַ עַ ל

הַ בַ יִּת ּדֹוחֵ ק:

טז.

חֹורין ִּלבָ ֵטל ִּמ ֶמנָהִּ .אם לָ ַמ ְד ָת
הּוא הָ יָה אֹומֵ ר ,ל ֹא עָ לֶ יָך הַ ְמלָ אכָה ִּלגְ מֹר ,וְל ֹא אַ ָתה בֶ ן ִּ

נֹותנִּ ים ְלָך ָשכָר הַ ְרבֵ הְ .ונֶאֱ ָמן הּוא בַ עַ ל ְמלַ אכְ ְתָך ֶשּיְ ַשלֵ ם ְלָך ְשכַר ְּפעֻלָ ֶתָך .ו ְַדע
תֹורה הַ ְרבֵ הְ ,
ָ
מַ ַתן ְשכ ָָרן ֶשל צַ ִּּד ִּיקים לֶ עָ ִּתיד לָ ב ֹא:

 .2תמונות מרבי נחמן – לא לדחוק את השעה  -חיי מוהר"ן

תל .היועץ אינו דוחק לקבל את עיצותיו

תלא .נסיון לישון בכוח מרחיק את השינה  -דוגמא גם בעניינים אחרים
יח
ִּמי ֶשרֹוצֶ ה ִּלישן וְאֵ ינֹו יָכֹול ִּלישן הָ עֵ צָ ה לָ זֶה ְלבַ ל ְלהַ כְ ִּריחַ עַ צְ מֹו כָל כְָך ִּלישן .כִּ י כָל ַמה ֶש ַמכְ ִּר ַ
יֹותר ְמנִּ יעֹות הַ ֵשנָה .ו ְִּענְ יָן זֶה גַם ְבכָל הַ ְּדבָ ִּרים ֶשבָ עֹולָ ם ִּל ְב ִּלי
יֹותר ִּלישן ִּמ ְתגַבֵ ר עָ לָ יו ְב ֵ
עַ צְ מֹו ֵ
יֹותר הַ הֶ פֶ ְך
יֹותר ְלאֵ יזֶה ָּדבָ ר ִּמ ְתגַבֵ ר עָ לָ יו ְב ֵ
יחין עַ צְ מֹו ְב ֵ
יֹותר .כִּ י כָל מַ ה ֶשמַ כְ ִּר ִּ
ְלהַ כְ ִּריחַ עַ צְ מֹו ְב ֵ
יֹותר ִּמ ַּדי אַ ף עַ ל ִּּפי
יח עַ צְ מֹו ֵ
ֲבֹודת הַ ֵשם צְ ִּריכִּ ין ִּל ְפעָ ִּמים זאת ִּל ְב ִּלי ְלהַ כְ ִּר ַ
ַּדי ְָקא .וַאֲ ִּפילּו בַ ע ַ
ֲבֹודת הַ ֵשם ִּב ְשלֵ מּות
ֶשבֶ אֱ מֶ ת צְ ִּריכִּ ין ִּל ְהיֹות ז ִָּריז גָדֹול ְמאד ְל ַק ֵּדש עַ צְ מֹו כ ָָראּוי ו ְִּלזְ כֹות לַ ע ַ
עֹומד כְ לָ ל אֲ ִּפילּו כְ ֶה ֶרף עַ יִּן וְעַ ל כֵן
ִּב ְמ ִּהירּות גָדֹול וְאָ סּור ְלהַ נִּ יחַ ִּמּיֹום לַ חֲ בֵ רֹו כְ לָ ל ,כִּ י אֵ ין הָ עֹולָ ם ֵ
ֲבֹודת ה' צְ ִּריכִּ ין לַ עֲשֹותֹו ִּמּיָד ַּדי ְָקא ְב ִּלי ִּאחּור
כֹולין ְל ִּה ְתגַבֵ ר לַ עֲשֹות אֵ יזֶה ָּדבָ ר בַ ע ַ
כָל מַ ה ֶשּיְ ִּ
הּורים י ְִּהיֶה לֹו בַ ָשעָ ה
כּובים ו ְִּה ְר ִּ
יֹודעַ כַמָ ה ְמנִּ יעֹות ו ְִּע ִּ
ו ְִּעכּוב כְ לָ ל ,אֲ ִּפילּו ֶרגַע אַ חַ ת כִּ י ִּמי ֵ
ְאֹותּה הָ ֶרגַע ִּב ְלבַ ד .אַ ף עַ ל ִּּפי כֵן ִּל ְפעָ ִּמים
אֹותּה הַ ָשעָ ה ו ָ
ָ
הָ אַ חֶ ֶרת כִּ י אֵ ין ְלהָ אָ ָדם ְבעֹולָ מֹו כִּ י ִּאם
יחין עַ צְ מֹו ְלאֵ יזֶה ָּדבָ ר וְאֵ ינֹו עֹולֶ ה ְביָדֹו .צְ ִּריכִּ ין ִּל ְפעָ ִּמים ְלהַ ְמ ִּתין ו ְִּל ְב ִּלי
רֹואין ֶש ִּמ ְתג ְַב ִּרין ּומַ כְ ִּר ִּ
כְ ֶש ִּ
ִּלּפל ְב ַד ְעתֹו ִּמזֶ ה ו ְִּל ְב ִּלי ְלבַ ְלבֵ ל ַּד ְעתֹו כְ לָ ל בַ מֶ ה ֶשאֵ ינֹו זֹוכֶה ְלאֹותֹו הַ ָּדבָ רְ .וי ְַמ ִּתין ְקצָ ת עַ ד
ֶש ָתבֹוא ִּעתֹו .ו ְִּאי אֶ ְפ ָשר ְלבָ אֵ ר ָּדבָ ר זֶה ִּבכְ ָתב כְ לָ ל .ו ְַרבֵ נּו זִּ כְ רֹונֹו ִּל ְב ָרכָה הָ יָה ְב ָדבָ ר זֶה ִּחּדּוש
נִּ ְפלָ א ְמאד כִּ י הָ יָה ז ִָּריז ְב ַתכְ ִּלית הַ זְ ִּריזּות ֶשלא הָ יָה ּדֻ גְ ָמתֹו בָ עֹולָ ם ְוכָל ָּדבָ ר ֶשהָ יָה צָ ִּריְך
עֹושהּו ִּבזְ ִּריזּות נִּ ְפלָ א ִּמּיָד ַּדי ְָקא
ֵ
לַ עֲשֹות אֲ ִּפילּו ְב ִּענְ ְינֵי עֲבֹודֹות ג ְַש ִּמּיֹות ֶשהֵ ם צָ ְרכֵי הָ אָ ָדם הָ יָה
ֲבֹודת הַ ֵשם .וְאַ ף עַ ל ִּּפי כֵן הָ יָה מָ תּון גָדֹול כְ ֶש ָראָ ה ֶשאֵ ינֹו עֹולֶ ה ְביָדֹו הָ יָה ָמתּון
ִּמכָל ֶשכֵן בַ ע ַ
ֲבֹודת
מָ תּוןַ .רק ֶשצְ ִּריכִּ ין ְל ִּה ְתג ְַעגֵעַ ו ְִּלכְ סֹ ף ְלהַ ֵשם י ְִּתבָ ַרְך ָת ִּמיד גַם בָ עֵ ת ֶשאֵ ין עֹולֶ ה ְביָדֹו ע ַ
הַ ֵשם כ ָָראּוי .ו ְִּל ְב ִּלי ְליַאֵ ש עַ צְ מֹו כְ לָ ל ִּמשּום ָּדבָ ר .ו ְֵתכֶף כְ ֶשהַ ֵשם י ְִּתבָ ַרְך עֹוזֵר וְהּוא יָכֹול לַ ְחטף

ֲשהּו ִּמּיָד ִּבזְ ִּריזּות גָדֹול .ו ְִּאי אֶ ְפ ָשר ְלבָ אֵ ר ָּדבָ ר זֶה ִּבכְ ָתב .וְהַ ַמ ְשכִּ יל
אֵ יזֶה ָּדבָ ר ֶש ִּב ְקדֻ ָשה ַיע ֵ
ֲבֹודת ה'
הֶ חָ פֵ ץ בֶ אֱ מֶ ת י ִָּבין ִּמזֶ ה ְקצָ ת עֵ צֹות לַ ע ַ

תלב .חינוך בלחץ מבלבל ומטפש
יֹודעַ הַ ִּתינֹוק כְ לָ לַ .רק צְ ִּריכִּ ין
יֹותר עַ ל י ְֵדי זֶה אֵ ינֹו ֵ
אָ מַ ר ֶשמַ ה ֶשהַ ְמלַ ְמ ִּדים ּדֹוחֲ ִּקים אֶ ת הַ ִּתינֹוק ְב ֵ
יֹותר וְעַ ל י ְֵדי זֶה
ּוב ִּלי ּדחַ ק ֵ
ִּל ְהיֹות אָ ָמן גָדֹול בָ זֶה ְללַ מֵ ד אֶ ת הַ ִּתינֹוק ְבהַ ְד ָרגָה ְב ִּלי ִּאּיּום הַ ְרבֵ ה ְ
ידענְ ק
ְאֹומר לֹו זְ כר זְ כרִּ ,ב ְלשֹון אַ ְשכְ נַז גִּ ֶ
יֹותר ְבנ ֵָקל .כִּ י אָ מַ ר ֶשהַ ְמלַ מֵ ד חֹוזֵר ִּעם הַ ִּתינֹוק ו ֵ
י ְִּתּפס ֵ
ידענְ ק ֶז'ע .ו ְִּאם הָ יָה חֹוזֵר ִּעמֹו ְמעַ ט ְבנ ֵָקלְ ,בו ַַּדאי הָ יָה תֹופֵ ס הַ ָּדבָ ר הֵ יטֵ ב ו ְָהיָה זֹוכְ רֹו אַ ְך
ֶז'ע גִּ ֶ
אַ חַ ר כְָך חֹוזֵר ִּעמֹו כָל כְָך וְאֹומֵ ר לֹו כַמָ ה ְּפעָ ִּמים זְ כר זְ כר עַ ד ֶשאַ חַ ר כְָך כְ ֶששֹואֲ ִּלין הַ ִּתינֹוק
ידענְ ק זֶע .כִּ י ַה ִּתינֹוק סֹובֵ ר
הַ ּפֵ רּוש ֶשל אֹותֹו הַ ִּמ ְק ָרא יּוכַל ִּל ְהיֹות ֶשּי ִָּשיב הַ ִּתינֹוק ֶשּפֵ רּושֹו גִּ ֶ
ֶשאֵ לּו הַ ֵתבֹות הֵ ם הַ לַ עַ ז ֶשל הַ ִּמ ְק ָרא .כִּ י בָ זֶה ֶשּדֹוחֲ ִּקין אֶ ת הַ ִּתינֹוק הַ ְרבֵ ה ,בָ זֶה ְמבַ ְל ְב ִּלין אֹותֹו
ְלג ְַמ ֵרי ו ְִּאי אֶ ְפ ָשר ְלבָ אֵ ר הַ ָּדבָ ר הַ זֶ ה וְהּוא בָ רּור לַ ַמ ְשכִּ יל ,וְנִּ צְ ָרְך ְמאד לַ ְמלַ ְמ ִּדים ְוכֵן ְלכ ַָמה
ּוב ִּמתֹון ו ְִּאי
יֹותר עַ ל שּום ָּדבָ ר ַרק ְבהַ ְד ָרגָה ְ
ִּענְ יָנִּ ים .כִּ י זֶה הּוא כְ לָ ל גָדֹול ֶשלא ִּל ְדחֹ ק עַ צְ מֹו ְב ֵ
הֹוליכֹו אָ ִּביו ְל ַרבֵ נּו זִּ כְ רֹונֹו
ִּ
ֲשה ֶשהָ יָה כְָך הָ יָה ֶש ִּתינֹוק אֶ חָ ד
אֶ ְפ ָשר ְלבָ אֵ ר כָל זֶה כְ לָ לּ .ומַ ע ֶ
ּיאמר סַ ְב ִּרי ָמ ָרנַן ו ְַרבָ נָן וְכּו'
ִּל ְב ָרכָה ו ְִּלמֵ ד אֹותֹו ְבכָל הַ ֶּד ֶרְך ֶשכַאֲ ֶשר י ְִּתנּו לֹו מַ ְש ֶקה ִּל ְשתֹות ֶש ַ
וְחָ זַר ִּעמֹו הַ ְרבֵ ה הַ ְרבֵ ה ְמאד ְלמַ עַ ן יִּזְ כר הֵ יטֵ ב וְלא י ְִּתבַ ְלבֵ ל .אַ חַ ר כְָך כְ ֶשבָ א ַה ִּתינֹוק ְל ַרבֵ נּו
לֹומר סַ ְב ִּרי לא הָ יָה יָכֹול לֹומַ ר כְ לָ ל וְנִּ ְתבַ ְלבֵ ל ְמאד .עָ נָה ַרבֵ נּו זִּ כְ רֹונֹו
ַ
זִּ כְ רֹונֹו ִּל ְב ָרכָה ו ְִּה ְת ִּחיל
לֹומר סַ ְב ִּרי
ִּל ְב ָרכָה וְאָ מַ ר ְלאָ ִּביו אַ ֶתם ְבו ַַּדאי ִּלמַ ְד ֶתם ִּעמֹו הַ ְרבֵ ה ו ְִּהכְ בַ ְד ֶתם עָ לָ יו ְמאד ֶשּיִּ זְ כר ַ
ִּיתם חֹוזְ ִּרים כָל כְָךְ ,בו ַַּדאי ָהיָה יָכֹול
ּוב ְש ִּביל זֶה אֵ ינֹו יָכֹול עַ כְ ָשו לֹומַ ר כְ לּום ִּאם לא הֱ י ֶ
וְכּו' כַסֵ ֶדר ִּ
לֹומַ ר כ ָָראּוי .וְאָ ז אָ מַ ר ַרבֵ נּו זִּ כְ רֹונֹו ִּל ְב ָרכָה ִּענְ יָן הַ ִּשיחָ ה הַ ַנ"ל

תלג .אין בריאות מיד !!
הּוסט ,וְלא ָהיָה יָכֹול .וְלא ִּהכְ ִּריחַ עַ צְ מֹו לָ זֶה
הּוסטֶ ,שהָ יָה רֹוצֶ ה ְלהַ עֲלֹות לֵ חָ ה ִּב ְשעַ ת הַ ְ
מֵ ִּענְ יַן הַ ְ
הַ ְרבֵ ה .אַ חַ ר כְָך ְלאֵ יזֶה ָשעָ ה ַקלָ ה הֶ עֱלָ ה הַ לֵ חָ ה מֵ אֵ לָ יו ְבנ ֵָקל וְאָ נכִּ י עָ ַמ ְד ִּתי ְלפָ נָיו .עָ נָה וְאָ ַמר
ְכֹולין ִּל ְראֹות ֶש ִּאי אֶ ְפ ָשר ְלהַ כְ ִּריחַ עַ צְ מֹו הַ ְרבֵ ה עַ ל שּום ָּדבָ ר .כִּ י הֲ לא ִּב ְת ִּחלָ ה
אֵ לַ י אֲ ִּפילּו ִּמזאת י ִּ
שֹוקט ְונָח וְלא ִּהכְ ַר ְח ִּתי עַ צְ ִּמי ְלהַ עֲלֹות ַּדי ְָקא וְאַ חַ ר כְָך
ֵ
ִּיתי
ָכל ִּתי ְלהַ עֲלֹות הַ לֵ חָ ה אֲ בָ ל הָ י ִּ
לא י ְ
נּועֹותיו הַ ְקדֹושֹות ֶשכְ מֹו כֵן הּוא ְבכָל ָּדבָ ר ֶשאֵ ין צְ ִּריכִּ ין לַ עֲמד עַ ל
ָ
עָ ְל ָתה מֵ אֵ לֶ יהָ  .ו ְָרמַ ז ִּלי ִּב ְת
שּום ָּדבָ ר ֶשּיִּ ְהיֶה ַּדי ְָקא כֵן כְ מֹו ֶשרֹוצֶ ה אַ ף עַ ל ִּּפי ֶשרֹוצֶ ה ָּדבָ ר ֶש ִּב ְקדֻ ָשה בֶ אֱ ֶמתַ .רק ִּאם יָכֹול
ּומּיָד מַ ה ּטֹוב לַ עֲשֹות ַּדי ְָקא ֵתכֶף כִּ י ָּדבָ ר ֶש ִּב ְקדֻ ָשה אָ סּור ִּל ְדחֹות אֲ ִּפילּו ֶרגַע אַ חַ ת
לַ עֲשֹות ֵתכֶף ִּ
ּומּיָד ַּדי ְָקא .אַ ְך ִּאם אַ ף עַ ל ִּּפי כֵן לא יָכל לַ עֲשֹות
ַרק ְלז ֵָרז עַ צְ מֹו לַ עֲשֹות ִּבזְ ִּריזּות גָדֹול ֵתכֶף ִּ
ֵתכֶף אַ ל יְבַ הֲ לּוהּו ַר ְעיֹונָיו ְוי ְִּשקט ְויָנּוחַ וִּיצַ ּפֶ ה ִּלישּועֹות ד' ְוי ְִּתלֶ ה עֵ ינָיו לַ ָמרֹום אּולַ י יִּזְ כֶה לָ זֶה.
וְעַ ל ִּּפי רב יַעַ זְ ֵרהּו הַ ֵשם י ְִּתבָ ַרְך אַ חַ ר כְָך ִּלגְ מר ְבנ ֵָקל ַמה ֶשרֹוצֶ הְ .ויֵש ְב ִּענְ יָן זֶה ִּשיחֹות ְקדֹושֹות
הַ ְרבֵ ה אַ ְך ִּאי אֶ ְפ ָשר ְלבָ אֵ ר זאת ִּבכְ ָתב הֵ יטֵ ב

