
 

 

 מסכת סנהדרין, דף ל"ז, עמ' א'

אותם בריונים שהיו בשכנותו של רב זירא"  

 שהיה מקרבם כדי שיחזרו להם בתשובה

 והיו חכמים מקפידים

השוקים שהיה מבקש עלינו רחמים,-אמרו: עד עכשיו היה הקטן חרוך כשמת ר' זירא  

 עכשיו מי יבקש עלינו רחמים?

"הרהרו בלבם ועשו תשובה.  

הקפידו החכמים על ר' זירא? מדוע חשבו: -  

ומדוע? מכריעיםיתם כשיטת מי הי מה ההבדל העקרוני בין גישת החכמים לגישתו של ר' זירא?-  

ו או הזעזוע שגרם להם מותו?דרכו של ר' זירא בחיי ,מה בסופו של דבר גרם לשינוי אצל הבריונים - 

  'תורה רפ"ב, ליקוטי מוהר"ן, חלק א

י" ְמצא ּבֹו אֵּ ׂש ְולִּ פֵּ יך ְלחַּ י ֶשהּוא ָרָשע ָגמּור ָצרִּ יּלּו מִּ ֲאפִּ ף ְזכּות וַּ יך ָלדּון ֶאת ָכל ָאָדם ְלכַּ י ָצרִּ ע כִּ ט דַּ ֶזה ְמעַּ

י ל ְידֵּ ף ְזכּות עַּ ט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלכַּ א ּבֹו ְמעַּ י ֶזה ֶשמֹוצֵּ ל ְידֵּ ינֹו ָרָשע ְועַּ ט אֵּ ְמעַּ ֲעֶלה  טֹוב, ֶשְּבאֹותֹו הַּ ֹותֹו אֶזה מַּ

ף ְזכּות  ֶּבֱאֶמת ְלכַּ

יד [...] ְמָחה ָתמִּ ְהיֹות ְּבׂשִּ ר ְמאד לִּ ָזהֵּ יך ָהָאָדם לִּ י ֶזה ָידּועַּ ֶשָצרִּ ְצמֹו כִּ ם ְּבעַּ ְמצא גַּ יך ָהָאָדם לִּ ן ָצרִּ  ְוכֵּ

ְצמ ל ְּבעַּ כֵּ ְסתַּ יל ְלהִּ ְתחִּ יּלּו שְכֶשמַּ ֲאפִּ ְצבּות ְמאד ְמאד וַּ יק ָהעַּ ְרחִּ א ּוְלהַּ ין ּבֹו שּום טֹוב, ְוהּוא ָמלֵּ ֹו ְורֹוֶאה ֶשאֵּ

ן  י כֵּ ל פִּ ף עַּ ס ְוָשלֹום, אַּ ְצבּות ּוָמָרה ְשחֹוָרה, חַּ י ֶזה ְּבעַּ ל ְידֵּ ילֹו עַּ פִּ ל ָדָבר' ְלהַּ עַּ ּבַּ ים ְורֹוֶצה 'הַּ ָאסּור לֹו ֲחָטאִּ

ֶזה  פל מִּ יֶזה ְמַעט טֹולִּ ׂש ְוִלְמצא ְבַעְצמֹו אֵּ ְצָוה אֹו  בַרק ָצִריך ְלַחפֵּ יֶזה מִּ ָיָמיו אֵּ יך ֶאְפָשר ֶשּלא ָעָׂשה מִּ י אֵּ כִּ

 ָדָבר טֹוב.

ין ּבֹו ְמ  ים ְואֵּ א ְפָצעִּ ן ָמלֵּ ם כֵּ ּטֹוב הּוא רֹוֶאה ֶשהּוא גַּ ָדָבר הַּ ל ְּבאֹותֹו הַּ כֵּ ְסתַּ יל ְלהִּ ְתחִּ ף ֶשְכֶשמַּ ְינּו ְואַּ תֹם הַּ

ָדָבר ֶש  ְצָוה ְוהַּ מִּ ם הַּ ה ֶשרֹוֶאה ֶשגַּ ְרּבֵּ ים הַּ ֲחָשבֹות ָזרֹות ּוְפָגמִּ יֹות ּומַּ א ְפנִּ ן ָמלֵּ ם כֵּ ֲעׂשֹות הּוא גַּ ְקֻדָשה ֶשָזָכה לַּ ּבִּ

ט טֹוב. יֶזה ְמעַּ ְקֻדָשה אֵּ ָדָבר ֶשּבִּ ְצָוה ְוהַּ מִּ ְהֶיה ְּבאֹוָתּה הַּ יך ֶאְפָשר ֶשּלא יִּ ם ָכל ֶזה אֵּ " עִּ  

שיטה עובדת גם בצורה הרי השאפשר לקרוא במספר מובנים. ת, ר לנו מרחב טעון במקצרבי נחמן מייצ-

ברור צד מדוע בוחר רבי נחמן ל .מוגבלת גם בדברים הטובים יש דברים רעיםמעצם בריאתנו הההפוכה, 

  מסויים של המציאות? 

יתר?-לי לגרום לעצמנו ליפול ליאוש ולהאשמתאפשר להכיר בחולשות וטעויות שלנו ב כיצד-  



 

 
 

 ר' חיים מצאנז, אור הגנוז

י כִּ  ְעתִּ י, ָידַּ ְרתִּ גַּ ְתּבַּ יר ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ְלמּוָטב . ְכֶשהִּ ְחזִּ י ֶשאַּ יתִּ ים, ָסבּור ָהיִּ יר ְלָימִּ י ָצעִּ יתִּ ם ְכֶשָהיִּ י אִּ י דַּ ְהֶיה לִּ י יִּ

י.  ָדָבר ְּבָידִּ ים, ְוֹלא ָעָלה הַּ ּבִּ ים רַּ י ָימִּ ְעתִּ ד. ָיגַּ ְלבַּ י ּבִּ ירִּ י עִּ ְנשֵּ יר ְלמּוָטב ֶאת אַּ ְחזִּ י אַּ ש ּבִּ י, ְלָפחֹות יֵּ ְרתִּ ן ָאמַּ כֵּ ר מִּ חַּ ְלאַּ

י  י ְרצֹונִּ ְנתִּ ֶשְזקַּ ָתה מִּ י. עַּ יתִּ י ּבֵּ י ּוְבנֵּ ְחתִּ ְשפַּ ים ֶשל מִּ יִּ חַּ ְקּבֹעַּ ֶאת אֹוְרחֹות הַּ כֹחַּ לִּ ן ֶאת ַנְפִשיהַּ , ֶשֶאֱעבֹד ֶאת ְלַתקֵּ

צְ  ן ֹלא הִּ יִּ ם ָדָבר ֶזה ֲעדַּ ה גַּ נֵּ ם ֶּבֱאֶמת. ְוהִּ שֵּ ל.הַּ פֹעַּ יא ֶאל הַּ י ְלהֹוצִּ ְחתִּ לַּ  

רבי חיים הוא תיקון הנפש לדבריו של מדוע  האם אי פעם נגיע לתיקון? -האם בכלל יש טעם בתיקון עצמי -

 עבודת ה' באמת? 

האם תיקון אישי זהו השער לתיקון עולם, או תחליף לו?-  

ה לכם הבנה ביחס האם לאחר הקריאה התחדשמשנה במסכת אבות פרק ד', )הלומד ילד...( , עיף מבט בנ -

 לדברי ר' חיים? 

  נוסף לדברים: מבט  הרחבה:

י סֹוף ַהֶדֶרְך / לאה גולדברג  ִשירֵּ

ד ְמאֹד " ֶדֶרך ָיָפה עַּ ר -הַּ עַּ נַּ ר הַּ  .ָאמַּ

ד ְמאֹד  ֶדֶרך ָקָשה עַּ ר ָהֶעֶלם -הַּ  .ָאמַּ

ד ְמאֹד  ֶדֶרך ָאְרָכה עַּ ֶגֶבר -הַּ ר הַּ  .ָאמַּ

ֶדֶרך ד הַּ ן ָלנּוחַּ ְּבצַּ ָזקֵּ ב הַּ  .ָישַּ

יָבתֹו ְּבָפז ָואֶֹדם יָעה ׂשֵּ ְשקִּ  ,צֹוְבָעה הַּ

ל ְגָליו ְּבטַּ יק ְלרַּ ְבהִּ ֶדֶשא מַּ  ,ָהֶעֶרב-הַּ

ֶמֶרת ָעָליו ְמזַּ ְחרֹוָנה ֶשל יֹום מֵּ פֹור אַּ  :צִּ

ֶדֶרך - ה ָקְשָתה, ָמה ָאְרָכה הַּ ה ָיְפָתה, מַּ ְזכֹר מַּ  ?ֲהתִּ

ְיָלה  ף יֹום ְולַּ ְרָת: יֹום רֹודֵּ ְיָלה -ָאמַּ  .לַּ

ים  ים ָּבאִּ ה ָימִּ נֵּ ְרָת  -הִּ ְּבָך ָאמַּ  .ְּבלִּ

ּלֹוֶניָך ים חַּ ים פֹוְקדִּ ים ּוְבָקרִּ ְרֶאה ֲעָרבִּ תִּ  ,וַּ

ֶשֶמש ת הַּ חַּ ין ָחָדש תַּ ר: ֲהֹלא אֵּ תֹאמַּ  .וַּ

ְבָת  ְנָת ְוׂשַּ ים, ָזקַּ ָימִּ ָתה ָּבא ּבַּ ה אַּ נֵּ  ,ְוהִּ

ם יִּ ְבָעתַּ ְנָיָנם שִּ ים ְוָיָקר מִּ  ,ְוָיֶמיָך ְספּורִּ

ֶשֶמש ת הַּ חַּ ֲחרֹון תַּ ע: ָכל יֹום אַּ דַּ תֵּ  ,וַּ

ֶשֶמש ת הַּ חַּ ע: ָחָדש ָכל יֹום תַּ דַּ תֵּ  " .וַּ

 

 


