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 התבודדות וערך עצמי

 נכתב לפי הבנת הכותב –דיבורים שזכיתי לשמוע מכ''ק רבינו שליט''א 

הוא עסוק כל הזמן בלרדוף אחרי דברים  דימוי עצמיהוא מאושר, ואדם עם  ערך עצמיאדם עם 

 חיצוניים )חברים, כובע יפה וכדו'( כדי לקבל קצת אושר.

עושה אותו גדול, כאילו אנחנו טובים אבל  הלשה''ר ידיבורלשה''ר מדבר מי שאין לו ערך עצמי. כי 

 החבר בשאול תחתיות.

הקב''ה נותן לו, והוא מצידו היה יכול להיות באותו  -אך מי שבליבו אמונה, ויודע שכל מה שעושה 

שאול תחתיות שהחבר נמצא, ורק הקב''ה עוזר לו. זה הערך עצמי שלו: שהקב''ה איתו כל הזמן, אין 

 ה.ערך עצמי גדול יותר מז

וכזה אדם לא צריך לדבר לשה''ר כדי להיות גדול, כי הוא גדול וערכי גם בלי זה, ולא צריך לבוא לידי 

התפארות בדברים חיצוניים, כי הוא כבר מפואר בדבר אדיר שאף אחד לא יכול לקחת ממנו: הנשמה 

 הקדושה חלק אלוה ממעל ממש.

שכל  דימוי עצמיאותך, זה כי אתה חי באם אתה מפחד לכבד אנשים אחרים, שמא הם פתאום יעקפו 

 הערך שלך הוא בהתאם לזה שאין יותר טובים ממך. 

אבל אם הערך שלך הוא בזה שאתה חלק מהקב''ה, וחלקו של זה לא כחלקו של זה, לך יש את היחודיות 

שאין לאף אחד כמוך, אתה יכול לגלות את הבורא במקומות שלך ששם אף אחד אחר לא יכול  -שלך 

ת כזה עבודה כמוך. אם זה הערך שלך אין לך בעיה לכבד אחרים ולנשאותם היות ואף פעם הם לעשו

 בוד, כי יחודיותך לעולם נמצאת בך.לא יגרמו לך לפחות כ

מי שאין לו בעיה לכבד אחרים, סימן שהכבוד העצמי שלו לא  –''איזהו מכובד המכבד את הבריות'' 

 שהוא חלק ה'.תלוי בדעות אחרים, אלא בפנימיות שלו, 
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אבל אדם שעוד לא זכה לגלות את ערכו הפנימי, ועדין חושב שהכבוד האמיתי יבוא לו ע''י התפארות 

בדברים חיצוניים ואסורים, וחלילה מדבר לשה''ר, מיד הוא מקבל צרעת, וילך בדד, להתבודדות, 

תבונן בפגמיו יחשוב על ימי חייו, וילשבת עם עצמו ולגלות את מי שהוא, את המיוחדות שלו, 

וכשלונותיו וילמד מהם כמה הוא אפסי, ויחשוב איך כן החזיק מעמד, ויבין דעה את ה', יבין שחייב 

להיות שיש לו משהו בפנימיותו שעוזר לו לצלוח בניסיונות, וזה ה'חלק ה'' שמסייע לו על כל צעד 

 ושעל. והחלק הזה זה הערך שלו, והדבר היקר ביותר בעולם.

 ויפגוש את עצמו, ויראה כמה שהקב''ה איתו, ויתיידד ויתחבר עם הקב''ה כי הוא ''רעך ורע אביך''.

 .ויבין שהקב''ה לקח ממנו לשניה את הדעת והכשיל אותו בעוון לשה''ר ר''ל, כדי שילמד את אפסיותו

''ה כל הזמן ויבין שאם הוא לא מדבר לשה''ר, זה כי הקב''ה איתו. ומתוך כך יתחיל לחיות עם הקב

 ''דבקים בה' אלוקיכם''.

בשפל שלו, דבר  התבוננותמרחיבה את דעתו של אדם ועוזרת לו לבוא לשהיא  – ההתבודדותמעלת 

 שיעזור לו לגלות את עצמיותו האמיתי, את הקב''ה אשר בקרבו.

'ה, וההתבודדות בין עצי השדה היא המשובחת ביותר, כי העצים הם ניצוצות, וכשהאדם מתחבר לקב'

הוא מעלה את כל הניצוצות שבשדה לקב''ה, והם עוזרים לאדם שמעלה אותם לעלות יותר, וכך האדם 

 יכול להתעלות בדביקות בקב''ה, ולקנות לעצמו חיי נצח, חיי אושר אמיתי.

ההתבודדות נותנת לאדם אור חדש ממש, וזו מטרת הבידוד של המצורע, שיגיע לקב''ה, שישוב אליו. 

 לדבר לשה''ר. וממילא יפסיק

ונביא עובדא מהתורה שהיה אצל יעקב אבינו שימחיש לנו את גדול נשגבותה של ההתבודדות: 

שנה עבור  14ה'מספיק לעובדי ה' מרבינו אברהם בן הרמב''ם מביא שיעקב אבינו אחרי שעבד אותו 

את הכסף שני בנותיו, אמר לבן ליעקב קח כמה כסף שאתה רוצה ולך, אמר לו יעקב אני לא צריך 

שלך אלא תן לי להמשיך לרעות את צאנך. כי בתור רועה צאן היה מסתובב בשדות כל היום 

בהתבודדות, וכ''כ חשקה נפשו להמשיך בכך עד שהסכים לוותר עבור כל הון בשביל העבודה הזאת 

ֹּאֶמרואלו הפסוקים  של ההתבודדות. ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי נָא ִאם ָלָבן ֵאָליו ַוי ִתי בְּ ָֹּוד ַויְָּבֲרֵכנִי נִַחשְּ   :ִבגְָּלֶלָך יְּד

ֹּאַמר ָבה ַוי ָך נָקְּ ָכרְּ ֹּאֶמר  :וְֶּאֵתנָה ָעַלי שְּ ֹּב ַוי אּוָמה ִלי ִתֶתן ֹלא יֲַעק ֶעה ָאשּוָבה ַהזֶה ַהָדָבר ִלי ַתֲעֶשה ִאם מְּ  ֶארְּ

ֹּאנְָּך ֹּר צ מ   :ֶאשְּ

 

 ..עצי היערכל אז ירננו 

 


