
 

 

 בס"ד.                                                                                                    סיפורי תנאים

 מעשה באבא אומנא.

 

א נָּא ַאבָּ יָּה ֻאמָּ א הָּ לֹום לֹו בָּ ה שָּ ל ִמיִשיבָּ ה שֶׁ ל ַמְעלָּ ל ּוְלַאַביֵּי ,יֹום ְבכָּ ב יֹום כָּ רֶׁ ת עֶׁ א ,ַשבָּ בָּ ל ּוְלרָּ ב כָּ רֶׁ  יֹום עֶׁ

 . ִכּפּוִרים

ה ְלשָּ ל ַדְעּתֹו חָּ א ִמּׁשּום ַאַביֵּי שֶׁ נָּא ַאבָּ ְמרּו , ֻאמָּ ה ִאי: לֹו אָּ יו ַלֲעׂשֹות יָּכֹול ַאּתָּ ל ְכַמֲעׂשָּ א שֶׁ נָּא ַאבָּ  .ֻאמָּ

  

ה יּו ּומֶׁ יו הָּ ל ַמֲעׂשָּ א שֶׁ נָּא ַאבָּ יָּה ?ֻאמָּ הָּ ם ַמִקיז ְכשֶׁ יָּה דָּ ה .ְלַבד ּוְלנִָּשים ְלַבד ַלֲאנִָּשים ַמִקיז הָּ ְיתָּ  ְכסּות לֹו ְוהָּ

יֵּש ּה שֶׁ ן בָּ רֶׁ ה, קֶׁ ְיתָּ הָּ ה שֶׁ ת ְקרּועָּ לֶׁ ה,ְככֹוסֶׁ ְיתָּ הָּ ה ּוְכשֶׁ ה ִאּׁשָּ אָּ יו בָּ נָּ יָּה ְלפָּ ּה הָּ ת ַמְלִבישָּ י, ַהְכסּות אֶׁ ֹּא ְכדֵּ ל  שֶׁ

ל ּה ִיְסַּתכֵּ   .בָּ

יָּה קֹום לֹו ְוהָּ נּועַ  מָּ ִטיל ִמַבחּוץ צָּ ל ְּפִשיִטין בֹו ְלהָּ ִקבֵּ  ;שֶׁ

יֵּש ִמי ִטיל לֹו שֶׁ ין ּוִמי, בֹו מֵּ אֵּ א לֹו שֶׁ ב בָּ ינֹו ְויֹושֵּ ן .ִמְתַביֵּש ְואֵּ ִנְזַדמֵּ ם ַּתְלִמיד לֹו ּוְכשֶׁ כָּ ֹּא חָּ יָּה ל ל הָּ נּו נֹוטֵּ  ִממֶׁ

ר כָּ יָּה ;ׂשָּ הָּ ה ּוְכשֶׁ ם רֹואֶׁ דָּ ין אָּ אֵּ יָּה, ְביָּדֹו שֶׁ ן הָּ ַמד ְלַאַחר ְּפִשיִטין לֹו נֹותֵּ עָּ ר  שֶׁ ְך: לו ְואֹומֵּ א לֵּ  . ַעְצְמָך ַהְברֵּ

ד יֹום חָּ ַלח אֶׁ י ַאַביֵּי לֹו שָּ י ְשנֵּ ִמים ַּתְלִמידֵּ ְדקֹו ֲחכָּ ם .ְלבָּ ם הֹוִשיבָּ ֱאִכילָּ ם ְוהֶׁ ם ְוִהִציעַ  ְוִהְשקָּ הֶׁ עֹות לָּ ה ַמצָּ  .ַבַלְילָּ

ר קֶׁ כּום ַבבֹּ לּום ְכרָּ ְמדּו ּוְנטָּ ם ְויְָּצאּו ְועָּ הֶׁ ם. ַלּׁשּוק לָּ אָּ ְמרּו.ּוְמצָּ ם: לֹו אָּ ה, ַמר ְישּומֵּ ם ַכמָּ ִוים הֵּ ַמר .שָּ ם אָּ הֶׁ ְך: לָּ  כָּ

ְך ְמרּו ,ְוכָּ א: לֹו אָּ מָּ ִוים ְושֶׁ ם שָּ ר הֵּ  ?יֹותֵּ

ַמר ם אָּ הֶׁ ְך: לָּ ְמרּו .ְלַקְחִּתים ְבכָּ ְלָך: לֹו אָּ ם שֶׁ ְמרּו .ְנַטְלנּום ּוִמְמָך הֵּ ה: לֹו אָּ שָּ ה, ִמְמָך ְבַבקָּ נּו ַבמֶׁ  ?ֲחַשְדּתָּ

ַמר ם אָּ הֶׁ ַמְרִּתי: לָּ א, אָּ מָּ ן ְשבּוִים ִּפְדיֹון שֶׁ ם ִנְזַדמֵּ הֶׁ ִמים לָּ  .ִלי לֹוַמר ְוִנְתַבְישּו ַלֲחכָּ

ְמרּו ו: לֹו אָּ ל ַעְכשָּ ת ַמר ִיטֹּ לֹו אֶׁ ַמר .שֶׁ ם אָּ הֶׁ ּה: לָּ אֹותָּ ה מֵּ עָּ ה ִמַדְעִּתי ִהַסְחִּתים שָּ קָּ  .ִלְצדָּ

 

 

 מהדורא קמא סימן לד  –( ספר ליקוטי מוהר"ן 2)

תּוב  כָּ ֹּא פּום, ְכמֹו שֶׁ הּוא ְבִחיַנת ְמל ל" שֶׁ ל, יֵּש בֹו ְבִחיַנת "ַצִדיק מֹושֵּ אֵּ ד ִמִיְׂשרָּ חָּ ד ְואֶׁ חָּ ל אֶׁ )ְיַשְעיָּה ס'(: ]ד[ ְוכָּ

ם  ל( ֻכלָּ אֵּ ְך )ִיְׂשרָּ ל ִבי ַצִדיק'. "ְוַעמֵּ יו", ַהְינּו 'ִמי מֹושֵּ ל ַמְמְשלֹותָּ אֵּ רּוש )ְּתִהִלים קי"ד(: "ִיְׂשרָּ ַצִדיִקים". ְוזֶׁהּו ּפֵּ

ה ְדַאַביֵּ  רֹו. ְכַמֲעׂשֵּ ין ַבֲחבֵּ אֵּ ה, ַמה ּׁשֶׁ הּוא ְבִחיַנת ְנֻקדָּ ר שֶׁ ר יָּקָּ בָּ ל, דָּ אֵּ ד ִמִיְׂשרָּ חָּ ל אֶׁ א ֻאמָּ ִכי יֵּש ְבכָּ נָּא י ְוַאבָּ

ר )ַּתֲעִנית כ"א יֵּש בֹו יֹותֵּ ֹּאת שֶׁ נָּא ְוכּו'. ּוְבִחינָּה ַהז א ֻאמָּ א ְדַאבָּ ֱעַבד ְכֻעְבדָּ ִצית ְלמֶׁ א מָּ ִשיבּו לֹו, לָּ הֵּ , שֶׁ

 ֹּ ל ִהְתעֹוְררּות ּוְבִחינָּה ַהז ִריְך ְלַקבֵּ רֹו צָּ רֹו, ַוֲחבֵּ ב ֲחבֵּ ר לֵּ ִאיר ּוְמעֹורֵּ רֹו, הּוא ַמְשִּפיַע ּומֵּ ֲחבֵּ נּו, ְכמֹו מֵּ את ִממֶׁ

י ין ִמן דֵּ תּוב )ב( ּוְמַקְבִלין דֵּ כָּ  ןשֶׁ



  .כי עשה אותו לעיקר, עבד את ה' יתברך דרכו.  -אבא –אבא אומנא. אומנא זה שם המקצוע

 בדבר עצמו.

  מה היא העבודה שלו? הוא עובד באיזור רגיש. אנשים שבאים אליו הם חולים והוא אולי התקווה

 גיע במקום כזה לגאווה , לתחושת  שליטה. שלהם. כמה קל לה

  תשמור גם  –ולכן הוא נזהר בצניעות דווקא. כי הצניעות שהוא שומר לטובת המטופלים שלו

מישהו להתפשט.. תוריד בגדים, תלבש בגדים , אדם בלי עליו מעצמו. היכולת שלך להגיד  ל

 בגדים הוא גם קצת נעדר כבוד. אבא אומנא נזהר בזה.

 לכאורה קל וחומר. אך לא היא. כמה קל להסתתר מאחורי האיצטלה המקצועית. הוא קצת אשה ,

יש לי יצר הרע. אני אמנם רופא חשוב . אך אין אדם שאין לו יצר  -משפיל את עצמו באומרו

 הרע. ואני נזהר.

  כסף. למה באתי לעולם. באתי לרפאות. זו השליחות. גם משלמים לי על זה. אך מה עיקר ומה

פל.  מי שאין לו. תחושה חזקה שהפרנסה מאת ה' יתברך. ולא ממך. לא מכיר את מעמדך ט

 הכלכלי. חביב אדם שנברא בצלם וכולם חולים אותו דבר.

 עידוד.  החזרת האמון. -לך הברא את עצמך 

  ישר ואומר  זה שלי. משחק את המשחק. נשאר אמין.עין טובה . איפוק , לא קופץ , לא מזהה 

 .הסחתי דעתי . אני כבר אחרי  זה.  כלפי שמיא 

 .כל אחד יכול להיות צדיק. בנקודה מסויימת. ושם הוא הכי צדיק. הוא הצדיק של כולם 


