
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת יתרו

שמחה בסבל?
ִּים לומר לו שידע  כשגר בא להתגייר אנו ְמֻצו
מראש שעם ישראל סובל מאוד בגלות. אך 
לאחר שהוא מתגייר, אומרים לו שעליו להיות 
בשמחה תמיד משום שאנו חיים בעולם נפלא. 
מה כל כך נפלא בסבל? 
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א. אנו חיים בעולם נפלא
מקור 1  מאמר ד"ה באתי לגני, י' שבט, תש"י

א  אן ֶאלָּ ִתיב כָּ ן ֵאין כְּ ְמקוֹמוֹ( ַלגַּ ה )בִּ ִמְדָרׁש ַרבָּ ה, ְוִאיָתא בְּ י ֲאחוִֹתי ַכלָּ אִתי ְלַגנִּ בָּ
ְחּתוִֹנים ָהְיָתה. תַּ ִכיָנה בַּ ר שְׁ ִעיקָּ ה, דְּ ִחילָּ תְּ ִרי בַּ ָהָיה ִעקָּ י ְלִגּנּוִני, ְלָמקוֹם שֶׁ ְלַגנִּ

<< הרבי 
האדם: העולם הוא ג'ונגל

דעת העולם שמתחילים להסתכל מסביב בעיני בשר, שרואים את ה"בשר" והגשמיות 
לשנה  ומשנה  לדור  שמדור  בעולם,  קורה  מה  ושואלים:  מתייראים  ולכן  דבר,  שבכל 
"אכשור דרא" )בתמי'(, שאין זה באופן שחלק הטוב גובר והולך, וקדושה ורוחניות הם 
המושלות ושולטות, אלא לכאורה להיפך, ובפרט בענינים הקשורים עם בני ישראל, 

שהם תמיד "המעט מכל העמים", ועל אחת כמה וכמה עתה.

ואם כן, על פי החשבון על פי טבע, כפי שנראה בעיני בשר, יכולים לטעות ולחשוב 
שהעולם הוא "יער" שבו שולטים חיות רעות, ולא "גן" שמצמיח פירות למאכל אדם.

לקוות  יכולים  כיצד  ולחשוב,  ואדישות,  רפיון  של  למצב  לבוא  יכולים  שכן,  ...וכיון 
לפעול שינוי בעולם, בה בשעה שרואים שמדור לדור ומשנה לשנה הולך ופוחת הענין 

ד"אכשור דרא"?!

הקב"ה: העולם הוא גן יקר

ועל זה באה הצוואה וההוראה של בעל ההילולא:

ד'  יסורים שונים, מכל  – בעברו כל מיני  בעל ההילולא בעצמו הוא "הגבר ראה עני" 
הענינים שעליהם חייבים להודות, ועד שגם לאחרי שהגיע לכאורה לארץ הרווחה שבה 
לא הי' מורא מבחוץ, היתה גם תקופה זו קשורה עם יסורים רוחניים ויסורים גשמיים, 

שאין כאן המקום להאריך בזה.

ואף על פי כן הורה הוראה נפלאה – גם לימים ושנים שלאחרי זה – באמרו "באתי לגני": 
הוא מבהיר מיד בנוגע לעולם שבו חי, שמבלי הבט על מה שרואים בעיני בשר, צריך 
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גן עושה פירות,  "גן", כלומר, לא סתם שדה עושה תבואה, אלא  לידע שהעולם הוא 
ולא סתם גן של מי שהוא שעבורו מספיקה שתהי' לפירות חשיבות כל שהיא לפי ערך 
בעל הפרדס והגן, אלא זהו "גן" שהקב"ה אומר עליו שזהו "גני", גן ופרדס שלו, ולא רק 

בדרך עראי, אלא "גנוני", שזהו המקום שבו נמצאת "עיקר שכינה".

כשמאמינים – מוצאים

ואז, ללא נפקא מינה אם הוא מבין זאת או לא, הנה בידעו שכך אומרת תורת אמת )כפי 
שנמסר בהוראה מיום ההסתלקות וההילולא(, הרי זה בוודאות אצלו שכן הוא האמת, 
ולכן מסתכל על העולם בצורה אחרת, וכשמסתכל בצורה אחרת, אזי רואה מה שלא 
שצריך  מה  שיודע  כיון  ראשון,  במבט  בשטחיות  בשר,  בעיני  כשמסתכלים  מבחינים 
לחפש, ומחפש בכיוון זה – למצוא מה שמסתתר מתחת לקליפה החיצונית: פירות הגן.

וכאשר מחפשים בכיוון זה – הנה לכל לראש בטוח הוא שכיון שתורת אמת אומרת שענין 
זה ישנו, בודאי ימצא זאת; ובידעו שבודאי ימצא אוצר יקר מכל יקר – פירות שהקב"ה 
יתיירא מהשתדלות  לא   – עיקר שכינה  נמצאת  וגן שבו  עליהם שהם מהפרדס  מעיד 
ויגיעה, שלא תמנע אותו ותסיח את דעתו להתעסק בענינים צדדיים, בידעו שממתין 
עבורו אוצר יקר מכל יקר – לגלות בעולם שהוא גנו של הקב"ה באופן של עיקר שכינה 

שבתחתונים היתה.

ולכן, כאשר יוצאים לעולם ושואלים מה קורה בו, ושומעים רק שניתוסף עוד מעשה 
בלי-רצוי, עוד מאורע בלתי-טוב וכו' – אין להתיירא וליפול ברוחו ולחשוב כיצד יוכל 
בעיני  העולם  על  אלו שמסתכלים  רק אצל  לדעת, שזהו  צריך  אלא  למלא שליחותו, 
כמו  למרום,  שלו(  בשר  )עיני  עיניו  נושא  העולם  על  שמסתכל  שלפני  מי  אבל  בשר; 
שכתוב "שאו מרום עיניכם" – אזי רואה "מי ברא אלה", ואז הוא תופס שהעולם הוא 

"פרדס" ו"גן" של הקב"ה, "גנוני".
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1( יבמות מז, א.

ב. חיים של סבל
 

מקור 2  חומש שמות, פרק י"ח פסוק א'

ה ּוְלִישְָׂרֵאל  ר ָעשָׂה ֱאלִֹקים ְלמֹשֶׁ ה, ֵאת ּכל־ֲאשֶׁ ַמע ִיְתרוֹ כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מֹשֶׁ שְׁ ַויִּ
ְצָרִים. י הוִֹציא ה' ֶאת־ִישְָׂרֵאל ִממִּ ַעּמוֹ, כִּ

מקור 3  תלמוד בבלי, מסכת זבחים, דף קט"ז עמוד א'
יֵּיר? ַמע ּוָבא ְוִנְתגַּ מּוָעה שָׁ ַמע ִיְתרוֹ כֵֹהן ִמְדָין, ָמה שְׁ שְׁ ַויִּ

מקור 4  תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף מ"ד עמוד א'
יר?  יֵּ אָת ְלִהְתגַּ בָּ ה, אוְֹמִרים לוֹ: ָמה ָרִאיָת שֶׁ ְזַמן ַהזֶּ יר בִּ יֵּ א ְלִהְתגַּ בָּ ר שֶׁ ַנן: גֵּ נּו ַרבָּ תָּ
חּוִפים ְסחּוִפים ּוְמטוָֹרִפין ְוִיּסּוִרין  וּוִיים דְּ ה דְּ ְזַמן ַהזֶּ שְָׂרֵאל בִּ יִּ ה יוֵֹדַע שֶׁ ִאי ַאתָּ

ִאין ֲעֵליֶהם?  בָּ

<< הרבי 
"גן" שכולו סבל...

לענין  בנוגע  הגמרא  דברי  היפך  לכאורה  הוא   – ד"גני"  לענין  בנוגע  לעיל  האמור 
הגירות:

איתא בגמרא 1: "גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו . . אי אתה יודע שישראל 
בזמן הזה דוויים דחופים סחופים וכו'".

כלומר: כדי להיות יהודי – ישנו תנאי עיקרי, שצריך לידע )מה שיודעים בני ישראל( 
ש"שישראל בזמן הזה דוויים דחופים סחופים כו'", וכל זמן שלא נתגייר, אינו נתון 
לגורל זה, אבל אם רצונו להתגייר, עליו לדעת שהגירות תלויה בכך שיקבל על עצמו 

להיכנס בסוג של "דוויים דחופים סחופים כו'".

ולכאורה: מהי התועלת בענין ד"גני" כו' – בה בשעה שבנוגע לפועל אומרת תורת-
אמת שישראל הם "דוויים דחופים סחופים כו'"?! 
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הרמב"ם: יש להסתכל על העולם בצורה חיובית

בענין זה מצינו דבר פלא בדברי הרמב"ם:

יש כמה פרקים במורה נבוכים שבהם מבאר הרמב"ם כיצד צריכה להיות ההשקפה על 
העולם – אם זהו מקום שהקליפות מושלים בו )כהלשון הידוע(, ובמילא תהי' המסקנא 
שזהו היפך מ"גן" ו"פרדס" וכו', או שההשקפה צריכה להיות בעין טובה, ובסגנון האמור, 
שהעולם הוא "פרדס" של מלך מלכי המלכים הקב"ה, והיינו, שאף שיש להקב"ה את 
תחתון  שאין  וחומרי  גשמי  עולם  הזה,  העולם  את  "פרדס"  בתור  בחר  העולמות,  כל 
למטה הימנו. והמסקנא היא – שההשקפה של יהודי על פי תורה צריכה להיות באופן 
שמסתכל על העולם בעין יפה, מתוך תקוה טובה ובטחון חזק וכו', כפי שמאריך שם 

בכמה תוצאות שבאים מהנחה זו.

חייו של הרמב"ם היו מלאים בייסורים וטרדות

אמנם, כאשר מסתכלים באגרות הרמב"ם, באגרת שבה מתאר את חייו, סדר יומו וכו' 
– רואים שלא הי' אדם בעל יסורים כמותו, שגם בשעת גדלותו, בהיותו בחצר הסולטן, 
סבל יסורים כפשוטם, חולשת הגוף וריבוי טרדות, וכפי שמתאר שם, שרוב היום ככולו 
)בכמות( הי' עסוק בענינים השייכים למעשה ודיבור, לגמרי שלא בערך לענינים שבהם 
הי' החיות והתענוג שלו – עיון בעניני חכמה, כמובן לכל מי שמתבונן בגדלות הרמב"ם, 
שבענינים אלו הי' חי ועוסק בלהט, וכפי שמפליא בכמה מקומות )ועל אחת כמה וכמה 

במורה נבוכים( ששלימות האדם הוא עניין החכמה והשכל.

כיצד ניתן לשמוח?

וכשם שהדברים אמורים בנוגע לחייו של הפוסק ומורה הנבוכים – כן הוא בחיי כל עם 
ישראל:

"דוויים  הם  המשיח,  ביאת  קודם  הזה",  ש"בזמן  ישראל  עם  על  מעידה  תורת-אמת 
דחופים סחופים וכו'", ועד שזהו ענין עיקרי ביהדות, כאמור לעיל שזהו תנאי בענין 

הגירות . וביחד עם זה נצטוו בני ישראל: "עבדו את ה' בשמחה"2.

וכיון שהצורך להיות בשמחה הוא הוראה ותביעה של תורת-אמת )לא רק בדרך טפל, 
ה'(, בהכרח לומר שאכן יש לו ממה להיות בשמחה,  בבחינת "הכשר מצוה" לעבודת 
שהרי לא יתבעו ממנו דבר שאינו אמיתי, היפך תורת-אמת, והרי זו תביעה של תורת-

אמת.

2( תהלים ק, ב. 
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ג. שאלה של נקודת מבט 

<< הרבי 
הקב"ה נמצא איתנו

וההסברה בזה – בהקדמת תיבת "באתי )לגני(": "באתי" פירושו – שעוד לפני שיהודי 
מגיע לעולם, הנה מקודם לכן בא כבר הקב"ה לעולם, וביאתו היא באופן שהעולם 

הוא דירה לו יתברך, כי "עיקר שכינה בתחתונים היתה".

וכיון שיהודי נמצא יחד עם הקב"ה באותה דירה הרי מובן שהעובדה ש"ישראל בזמן 
הזה דוויים דחופים סחופים וכו'", אין לה תפיסת מקום אצלו.

ועל דרך מי שיש לו תענוג גדול ביותר, ובשעת מעשה נעקץ על ידי זבוב, שאינו 
מה  דרך  ועל  עקיצה,  יש  עקיצה;  שאין  אומרים  לא   – העקיצה.  את  כלל  מרגיש 
שכתוב3 "שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך", אבל הוא לא מרגיש זאת, מצד 

גודל התענוג מזה שנמצא יחד עם הקב"ה באותה דירה .

אלו,  לענינים  שייכות  לו  שאין  כיון  הרי  שהתגייר,  לפני  גוי  עם  כשמדברים  אבל 
אסור לרמות אותו, ולכן צריך לומר לו, שמצד נקודת מבט של גוי בענינים גשמיים 
זה  וכו'". משום שענין  סחופים  דחופים  דוויים  הזה  בזמן  "ישראל  הנה  וחומריים, 

שנמצאים יחד עם הקב"ה באותה דירה כו' – אין לזה שום שייכות לגוי. 

מרוויח מיליון ומפסיד פרוטה 

דינרי  רבבות  וריבוא  אלפים  אלף  שהרויח  לסוחר  שיאמר  אדם  בדוגמת  זה  והרי 
זהב, שהיום איבד פרוטה. שהסוחר יסתכל עליו כמו על אדם שאינו שייך להבנה 
והשגה. שכן למאי נפקא מינה אם איבד פרוטה או לא, בה בשעה שהוא עצמו אומר 
שהרויח בבת אחת אלף אלפים וריבוא רבבות דינרי זהב. אבל במה דברים אמורים 
במי שיודע מה הם דינרי זהב, מה שאין כן מי שיש לו השגה רק בפרוטה של נחושת, 
או רק באסימון שאין לה פורטין, כך, שאינו רואה דינרי זהב ) וגם אם יראה – לא ידע 

מה הם...(, אלא רק פרוטה של נחושת, פרוטה מרוטה, ורואה שנאבדה!...

ועל דרך זה בנדון דידן: המעמד ומצב של דווי דחוף וסחוף כו' – כפי שנראה אצל 
יהודי, כשם שאיבוד  לו שום תפיסת מקום אצל  אין   – פי תורה  וכן הוא על  הגוי, 
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פרוטה אינה תופסת מקום אצל מי שיש לו אלף אלפים ורבוא רבבות דינרי זהב.

ומזה מובן, שאם אין מקום לדבר אודות הפסד של פרוטה, בה בשעה שיש ריוח של 
אלף אלפים וריבוא רבבות דינרי זהב – כל שכן וקל וחומר שאין מקום לדבר אודות 
דווי  של  ומצב  במעמד  יהודי  נמצא  )שבהם  לגוי  ששייכים  גשמיים  ענינים  הפסד 

דחוף וסחוף כו'(, בה בשעה שיש לו את הענין שנמצא ב"גני" יחד עם הקב"ה .

 ועוד זאת – כפי שהענין אינו יוצא מידי פשוטו: כאשר יהודי נעשה חדור ברעיון 
את  לו  יש  דירה,  באותה  הקב"ה  עם  יחד  שנמצא  שכיון  תורה,  פי  שעל  והשקפה 
האושר הכי גדול, וכל הענינים הצדדיים אינם תופסים מקום כלל – הרי כיון ש"באור 
פני מלך חיים"3, נמשך לו רב טוב גשמי בבני חיי ומזוני רוויחא, כך, שיכול ללמוד 
תורה ולקיים מצוות, שנקודתם התיכונה לעשות דירה לו יתברך בתחתונים, מתוך 

הרחבה והרווחה כפשוטם בגשמיות.

נתאוו החכמים  "לא  לימות המשיח, שאודותם אומר הרמב"ם  והכלי  וזוהי ההכנה 
והנביאים ימות המשיח" מצד ענינים צדדיים, "שהטובה תהי' מושפעת הרבה וכל 
המעדנים מצויין כעפר", "אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה", "לפי שבאותן 
בקרוב  מכסים",  לים  ד"כמים  לאופן  ועד  והאמת",  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים 

ממש, בביאת משיח צדקנו.

 משיחת יו"ד שבט, ה'תשל"ב, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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3( משלי ל, כח 


