
 ע''ה לע''נ מרת חווה רייזל בת חיה שרה –לרפואת יהודית בת פנינה עטיל לרפו''ש 

 דיבורי הוד מכ''ק רבינו שליט''א

שהוא לא מכיר את עצמו, חי אדם שלא מכיר את עצמו, אדם שלא מכיר את חסרונותיו, והוא בבחינת 'ולא ידע איש'  .ְקֻבָרתֹו ֶאת ִאיׁש יַָדע ְוֹלא

ואדרבה מי שמכיר את החסרונות שלו, לא נבהל כשהם מופיעים שוב  רה כל פעם שהוא נפגש עם החסרונות.'את קבורתו' הוא בא לקבו בהכחשה.

יך אצלו, כי זה מי שהוא. ואדרבה הוא לא נשבר מזה שהוא כך נראה, אלא הוא לוקח את זה כאמצעי לגילוי האמונה בקרבו, כי אם אני כזה שפל, א

 אמת. אני כן מצליח, מוכח שהקב''ה איתי והוא מחיה אותי, וזה מביא אותו לדביקות

הדרך מלמדת אותנו שאין  לך שאתה כבר עכשיו במצב של נפילה.מי שנזכר בשפלותו רק אחרי הנפילה הוא עדין רחוק מהדרך. כי הדרך אומרת 

זה מציאות האדם. האדם צריך כבר עכשיו כשהוא עוסק במעשים טובים לזכור  -כזה דבר נפילה, כי לא נפלת משום מקום כי תמיד אתה שם 

 א נופל, מצידו הוא רק רע כל היום, ובכך לזכור עכשיו את הקב''ה, ולמנוע את הנפילה.שמצידו הו

 'עצלות המחשבה'. -כי הקב''ה רוצה קשר עם ברואיו, והקשר יתגלה רק אחרי שאדם יזכור בשפלותו, ומי שנזכר בזה רק אחרי הנפילה, הוא עצלן 

ואח''כ נסתלק מהם כל המוחין,  ראל זכו ביציאת מצרים לגדלות שני.בני ישם ממצרים. גדול מאד, וזה גאל אותביציאת מצרים התגלה אור עליון 

והוצרכו להתחיל את העבודה מחדש, קטנות ראשון, גדלות ראשון, קטנות שני, גדלות שני. מה היה האור שהתגלה ביציאת מצרים? הרבש''ע גילה 

ן'' הרבש''ע היה צאת ממצרים, כי התקשרו לבורא דרך הכרת שפלותם, ''בחיפזווממילא יכלו ל ,את האמת של כל אחד, את האפסיות של כל אחד

מהר ממצרים, והדרך היחידה לצאת ממיצרי הנפש הוא ע''י שאדם יגלה שהוא לא יכול, וממילא יבין שאם הוא כן יכול זה  חייב להוציא אותם

 מ.הקב''ה, וכד יתקשר בקב''ה יצא ממיצרי הנפש והגוף יחד וזה היה ביצ''

ואנו צריכים להתחיל מהתחלה לזכור מי אני ומה חיי, מי אנוכי, ושוב פעם להילחם בגאווה, עד  ולאחר יציאת מצרים נלקח מאיתנו כל המוחין.

 ש'בלע המוות לנצח'. 

אלא הפשט הוא, כי  א''כ למה האדם מקבל עונש? הלא הוא לא אשם, כי רוח שטות נשאתו לשם?אין אדם חוטא אא''כ נכנסה בו רוח שטות. 

אלא  איך יוכל להתגבר על היצר בניסיון. אך עדין אם אין לאדם דעת ומי שאין לו דעת הוא שוטה. את הדעת,כשאדם נכנס לניסיון לוקחים ממנו 

נה הזאת הוא ונה! נקודה של גאט, זה תמיד נמצא, וברגע שהוא מתעקש על האמונקודת אמוהיא חז, יאנשאר לאדם נקודה אחת שבה הוא יכול לה

 נהיה בחזרה אויס רוח שטות וחוזר לו הדעת.

שנמצאת עם האדם בכל קושי וניסיון. האדם מונע את עצמו מלהיתפס בה, כי הוא חושב הרי אני בין כה וכה הולך להתפוצץ, אז  נקודת האמונה

כשהוא מרגיש  יא, שכמו אדם שעוצר את נשימותיו.המה יש לי להיתפס באמונה ולשתוק דקה אם בסוף אני בין כה וכה יתפוצץ. אך התשובה לכך 

קושי בהפסקת הנשימות ולמרות הכל הוא ממשיך לעצור את הנשימות הוא פתאום מרגיש שיש לו כח לחיות גם בלי נשימות תדיריות, ובכך ממשיך 

 עוד זמן ארוך בלי לנשום, בכח השניה אחת שהתחזק למרות הקושי.

דבר שלא יחזיק מעמד הרבה זמן אצלי, אבל אם אתה נתפס בה למרות שאתה לא כ''כ בטוח בה, פתאום אתה אותו הדבר נקודת האמונה נראית כ

 מגלה אצליך כוחות חדשים ובהם אתה מתחזק לצאת מן המאסר אל החירות. אמן.

המות שלהן ישארו במצרים, אחר מכת חושך נתן פרעה רשות למשה רבינו אפשרות לצאת ממצרים ולעבוד את ה' במדבר בתנאי שהצאן והבקר והב

אך  ומשה רבינו לא הסכים, מה הפשט? אלא כי פרעה שזה היצר הרע, הוא מסכים לנו ללכת לעבוד את ה', וזולת זה יוכלו כולם לצאת לחופשי.

את הסטרא אחרא לגמרי, בתנאי שלא ניגש לעבדות ה' עם הזכירת העמלק שלנו, כי אם ניגש לה' ובד בבד נזכור מה אני ומה חיי הרי בזה אני ממית 

כי השפל מחבר אותי לקב''ה בשלימות, וזה מה שרצה פרעה למנוע, שה'צאן והבהמות' שהכוונה לשפלות עצמי שזה ישאר במצרים, ולא ילך עימהם 

 לעבוד את ה'.
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 פרשת בשלח                                                                              בסיעתא דשמיא 

 



ל'טוב טעם ודעת' של הדביקות נוכל לבוא רק אחרי ש'במצוותיך האמנתי', שאני נאמן למצוות הקב''ה  ֶהֱאָמנְִתי. ְבִמְצֹוֶתיָך ִכי ַלְמֵדנִי ָוַדַעת ַטַעם טּוב

 ן צי פארשטיין )בלי להבין( ורק אח''כ זוכים להבין.לא מתוך הבנה אלא מתוך אמונה לצעוק ניין ניין ניין אּו

גדול של דביקות להתענג על ה', אבל תכל'ס בשעת הניסיון אני מרגיש את המתיקות בכיון  תחת הניסיון נמצא אור ְלִהְתנֹוֵסס נֵס ִליֵרֶאיָך נַָתָתה נכון,

ההפוך, אבל ע''י אמונה במצוות ה', ללכת אחר דעת התורה בלי להבין, רק עי''ז זוכים להתחבר למתיקות האמיתית שורש כל התענוגים עילת 

 העילות ב''ה. 

שאני מסתכל על זה בכיוון שונה, עם היבט חיובי. ה'חוזרה מלובלין' אומר שאדם שמכוון כוונות  אוי ואבוי. או מחשבות זרות באמצע התפילה,

נוראות בתפילה בלי ענווה עומדים כל המלאכים והפמליא של מעלה וצוחקים עליו איך שהוא עולה בכל המדרגות מבלי שיוכל להיכנס אל המלך, 

בוא לדביקות אמת, ושלא רוצה שהאיש יעשה בושות, לכן הוא שולח לו מחשבה'לע בכדי ולכן הקב''ה מתוך רחמיו על האדם, שרוצה שהאדם י

 שיזכר בשפלותו, וימשיך הלאה.

כי הבעל ה'תניא' אומר שעבודת העלאת המידות זה רק לצדיקים, ומכנה בשם טיפש למי שמנסה לעלות את המידות כשלפעמים הוא והענין הוא, 

מכנה בשם 'טיפש' מי שחושב שעבודת העלאת המידות היא רק לצדיקים, וכותב בפירוש כי זה העבודה זה לכל נכשל בהם, ואילו ה'היכל הברכה' 

 איש ישראל. ממש סתירה.

, ולא להתעסק בהעלאתם עצמו לא לחשוב מחשבות של איסור מצד אחד נכון אדם צריך להילחם עם וקח דרך שלישית, דרך של פשרה.ל ורבינו

שלח לי את המחשבה הזאת. ומה הוא יו להפיק מזה תועלת, להבין שהקב''ה רוצה פה משהו, לזכור שסוף סוף הקב''ה אך מצד שני על. לשורשם

 רוצה ממני?

עצמו, הוא רוצה שאני יזכור שאני בחינת נופל, ואני לא יכול נגד היצר הרע, והכל כדי שאוכל לדעת שאם אני כן מחזיק מעמד זה הקב''ה בכבודו וב

מהמחשבה'לע, אז נכון אל תתעסק בהעלאת המידות, אבל כן תזכור שהקב''ה שלח לך, כדי להזכיר לך מי אתה. וזה גם נקרא העלאת  והכל אני שואב

 המחשבות, וזאת כי! כי ע''י שאני מגלה שכל דקה שאני עדין מחזיק מעמד זה הקב''ה אני בא לאהבה עזה בקב''ה, א''כ העלתי את האהבה לאהבת

 ה'.

 אני?? מי –חוצפן!! 

בדרך הוא פוגש בקבצן שמבקש ממנו תרומה, עיניו הבוחנות של צבי פסקו כי הקבצן אכן  ופניו לכיוון ביתו אשר בירושלים. 402צבי יורד מקו 

רוגע'לך  הקבצן הערירי היה רעב, הלך וקנה לעצמו ש''ח ונתן לקבצן. 20וא שלף מכיסו צבי באותו היה ב'מוזה' חזקה, ה וק לתרומה נכבדה.ראוי וזק

צבי ראה את הרוגע'לך החמים בתוך שקית הקרטון של הקבצן, הוא ראה איך שהם ככה  אפיה היתה ממש מתחת לביתו של צבי.במאפיה קרובה, המ

רעב, ואז הוא הוא גם היה רכים, הוא ראה איך שהקבצן לועס לעיסה אחר לעיסה ברוגע'לה הטעים, הוא לא יכל, הבטן שלו התחילה לדבר אליו, 

הלך אל הקבצן הושיט את  כדי שאני לא יכעס אני חייב לאכול.אני לא יכול ככה לעלות הביתה, הרי בבית יש חגיגה וב חושב לעצמו הרי אני רעב

רעדה אחזה את צבי, מה אני לפני  דבה, הקבצן מביט אליו ומסמן לו עם היד ואומר הרוגע'לך האלו הם שלי!!רוגע'לך כתיגמול על הנ 2ידו וביקש 

הקבצן  ואמר לקבצן יודע מה תן לי רק אחד.מידותיו,  אבל הוא קצת החליט לעבוד על .חשב צבי - לך כסף לקנותם, איך פתאום הם שלךרגע נתתי 

 צמה 'זה שלי'!!ובה נשנית על עשי חוזר ומבקש רק חצי רוגע'לה והתצבאיש זר ואומר לו הם שלי לך מפה!!  שוב מביט אליו כאל

 אני לא צריך להסביר למה הקבצן הזה חוצפן, שקרן, גנב, חסר לב, אינו מכיר טובה וכו'.

בעצם  האם אנו בחיי היום יום לא אומרים לעצמינו 'שמע זה שלי'! את זה אני עשיתי! ראית איך התפללתי?! אבל בקצת מחשבה נחשוב על דרכינו.

האם אנחנו  והקב''ה הוא יודע מחשבות אדם. ומשתלטים על זה כאילו זה שלנו, וזורקים אותו מהתמונה. אנחנו לוקחים מתנה שהקב''ה נתן לנו,

הלא אדם לא היה מדבר לשון הרע אם היה יודע שכל שניה שהוא מדבר זה חסד ה', א''כ אם אנחנו כן מדברים  למשל,יותר טובים מאותו קבצן? 

ֹׁנֵנּו ָאְמרּו ֲאֶׁשר ה הזה שלי, הדיבורים שלי הם שלי, וכמו שאומר דוד המלךאנחנו בעצם אומרים לקב''ה הפזה כי לשה''ר   ִאָתנּו ְשָפֵתינּו נְַגִביר ִלְלׁש

 אז מתחילים מחדש. .ָלנּו ָאדֹון ִמי

* * * 

 יֱֶחַרץ ֹלא יְִשָרֵאל ְבנֵי ּוְלכֹל הצפרדעים קפצו לאש, ולא קיבלו שכר, ואילו הכלבים לא חרצו את לשונם לבני ישראל בעת יציאתם ממצרים שנאמר

 קל יותר לקפוץ לאש מאשר לשתוק.יך לכלב שנאמר ''לכלב תשליכון אותו'', אלא הנבילה מצווים להשל , והם קיבלו שכר על זה שאתְלשֹנֹו ֶכֶלב

 קפיצה לאש היא סיום ההתמודדות, ואילו שתיקה זה להמשיך להתמודד עם הרגשות בלי להגיב להם.

 ]יצחק ליברמן[

מהו האמונה הגדולה שיש לקב''ה. אלא כי הנשמה עולה למעלה כשאדם יושן, ושם מתגלה קלונו איך שהוא מחטיא את  :ֱאמּונֶָתָך ַרָבה ֲאנִי.. מֹוֶדה

בנו שאנחנו יכולים  וא יתקן מעשיו. כל יום מחדש הקב''ה מאמיןההמטרה, אעפ''כ הקב''ה שולח אותו שוב פעם לעולם מתוך אמונה באדם שהפעם 

 לתקן.

 ]יצחק איזיק גרינשפן[


