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 שני דברים. לימד אותנודוד המלך 

 .למצוא את עצמו בשיא השיפלות א עלול( אפילו אדם שנמצא בשיא הקדושה ברגע אחד הו1

 ברגע אחד הוא יכול להביא את עצמו לשיא הקדושה. ( אפילו אדם שנמצא בשיא השיפלות2

 הוא נפל.דוד המלך היה בשיא הקדושה, אבל ברגע שהוא חשב שהוא יכול לבד, 

חשב מה הרבש''ע רוצה ממני שהוא הביא אותי לכזה מקום שפל, לקב''ה יש מטרה מזה שאני פה,  אלאלא נשבר ואחרי שהוא נפל הוא 

והוא קלט שהקב''ה רוצה שיכיר את שפלות שלו, שמתוך כך יכיר שהוא צריך את הקב''ה על כל צעד, וברגע שקלט את זה הוא כבר 

'מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע', הוא הודה לה' על המצב הזה, וביקש מה' הרב הפך את כל המצב ביש הזה ל

 כבסני מעווני.

 ובגלל שהוא לא נשבר מהחטא אלא הפך את זה לקרש קפיצה לקב''ה, הוא זכה לחזור חזרה לשיא הקדושה ועוד בכוחות חדישים יותר.

והוא זכה להמשיך להיות דוד המלך בקדושה ובטהרה והקב''ה מחל לו על העוון, למה? כי הוא לא נשבר! הוא זיהה שגם שם ידך תנחני 

 שאול, אלא הוא רוצה שאני יקלוט אתותאחזני ימינך, שהרבש''ע גם כאן למטה רוצה ממני משהו, הוא לא רוצה שאני ישאר כאן ב

 המלך, וכך ברגע אחד הוא הביא את עצמו חזרה לשיא הקדושה. השפלות שלי ויחזור להיות דוד

י ּמֹו ַאֶחֶרת רּוחַ  ָהיְָתה ֵעֶקב ָכֵלב ְוַעְבדִּ לכאורה המרגלים הצליחו לשכנע את כלל ישראל אחריהם, ואילו כלב לא הצליח  ַאֲחָרי. ַויְַמֵלא עִּ

 לשכנע אף אחד אחריו, אז במה הוא נהיה 'עבדי כלב'?

פיינשטיין זצ''ל, שבגלל שהיו כמה שניות שהיה שקט וכלב עמד וצעק 'עלה נעלה כי יכול נוכל לה', ובגלל שהיה כמה מסביר ר' משה 

הצליח להכניס רגעים שהוא הצליח להחדיר בהם אמונה, אפילו שכמה שניות אח''כ הם איבדו את זה, בגלל הכמה חלקיקי שניות שהוא 

 ר זה מספיק לקרותו 'כלב עבדי'., כבר בעבולהם נקודה של הכנעה לרצון ה'

מסיים רבינו, האדם אומר לליבו הלא אין בי כל עבודת ה', כי הרי ברגע שאני חושב אמונה פשוטה, כבר אני חושב גם שכל הכבוד לי 

שאפילו שאני חי את ה', וברגע שאני חושב את זה הלא אני הכי רחוק מה', אז במה אזכה לעבוד את ה'? אך ממעשהו דכלב אנו רואים 

בעבור חלקיקי שניות של עבוידה נקראים עובדי ה', לכן העבודת ה' שלנו היא בא בכמה חלקיקי שניות שאנו עובדים את ה' שבחלקיקי 

 שניות האלו עדין לא הספקנו לחשוב על הגאווה שלנו, וזה העבודת ה' שלנו.

ן ָהָאָדם ּומֹוַתר  אין שום מותר מן האדם על הבהמה, הלא יש כן, והיא 'הדעת'? ?מה ָאיִּן. ַהְבֵהָמה מִּ

אלא, הפסוק מורה לנו דרך ה', וכך אומר: ומותר האדם מן הבהמה, מה שיש לי שאין לבהמה שזה 'הדעת', מה אני אמור להשיג עם זה? 

ין שהיא בהמה, ולנו יש את השכל עלי להשיג עם זה האין שלי, שאני בדיוק כמו בהמה. לבהמה אין את השכל להב –תשובה: 'אין' 

 להבין את זה, ומתוך זה אנו מכירים שאם אנו לא מתנהגים כבהמות זה מה'.
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מעבודת ה', אנחנו נמצאים ב'מושג', אנחנו מבינים את האמונה מבינים את המהלך של הירידה לצורך עליה. אבל  כשאנחנו מדברים

. זאת אומרת, שאני נופל לניסיון ופתאום נעלם לי כל ההשגה בתהליך שיש פה, שלימות ההשגה זה כשאני מביא את המושג לאינו מושג

ואז עלי להאמין שיש פה מהלך אפילו שאני לא רואה את זה, להאמין שיש קוב''ה שמנהל אותי לפי התכנית, ולשרוד בכח זה, וזה נקרא 

 להתחבר לאינו מושג. 

דיבורים, זה לא באמת דביקות, כי לא מחשבותי מחשבותיכם. אבל ברגע שאני לא כי זה דביקות אמיתי, כי כל עוד הדביקות הוא ע''י ה

 מצליח לקלוט את המהלך, כי אני בניסיון, אבל אעפ''כ אני נלחם להאמין שיש פה מהלך, זה דביקות אמיתי. וה' ידריכנו בנתיבותיו.

 ?הוא עדין איתיידוע השאלה שסחבתי אותו לביהמ''ד ו אם פגע בך מנוול זה משכהו לביהמ''ד.

מסביר ה'מאור עיניים' מה זה בית המדרש? בית זה מקום פנימי, מקום שרק בני הבית מסתובבים בו בחופשיות. כשבא לך מנוול זה 

אתה צריך להחזיר אותו לבית שלו, מאיפה הוא בא, מאיפה בא המידות של הקנאה תאווה וכבוד? זה בא ממקומות גבוהים ביותר, כי 

, ולשם צריך להחזיר את זה. ואיך מחזירים את זה? ע''י שמבינים שזה סיבה הישר מה' יתברך אלי, הקב''ה שלח לי סיבה 'זה לעומת זה'

 להתקשר אליו. וכך המידה מתאזנת, והבעירה נרגעת.

וא עושה תחשוב היום אתה צוחק על חבר שלך מול כמה אנשים, ומחר אתה מבקש ממנו שיכין לך כוס קפה, וה מרדכי רובין אומר:

לך את זה בשמחה, האם לא תתקרב נפשך אליו באהבה יתירה, 'אתמול הייתי טמבל ונכנסתי בו כמו שצריך, והוא מסכן רצה שתבלע 

 אותו האדמה, והיום הוא חושב עלי ומכין לי כוס קפה', הלא בוודאי שתתקרב נפשך אליו ותכבדהו ותאהבהו.

'תגלה אותי בכאב הזה', 'תחשוב  -נו 'תן לי מתנה' ך כדי הניסיונות האלו הוא מבקש מאיתהקב''ה שולח לנו כאבים וציפים מייסרים, ותו

עלי בנסיון הזה', ואנחנו בעזרתו יתברך מצליחים פה ושם לחשוב מהמהלך שהרבי מלמד אותנו. הלא באותו רגע הקב''ה מתקרב 

כמה התקשרות נפש עמוקה אנו מתחברים  –מחפש אותי'  אתהו א אוהב אותנו יותר, 'אני מקשה עליך אני מציק לךלנפשותינו יותר, הו

 לקב''ה ע''י הנקודת עבוידה הזאת, 'טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך'.

הוא בטוח חבר שלי, וזה בטוח ישאר אצלי, וזה בטוח  בטוח בהם:אדם יש לו כל מיני דברים שהוא  צא מדירת קבע ושב בדירת עראי.

אחד האדם יכול למצוא את עצמו ברגע  ששום דבר לא בטוח', כי זה האמת -בטוח. פה בא ר' אשר ואומר 'דבר אחד בטוח  שאני שאני

תצא מכל הדברים  –בלי כלום, ברגע אחד בא איזה קורונה וכל ה'בטוח' נמחק. לכן אומרים לנו 'צא מדירת קבע ושב בדירת עראי' 

ם עדין לא לוקחים לי בשניה אחת אפשר לקחת לי את זה, ואמה שיש תודה לה', כי  י.וח בהם, שהם קבע, ושב בדירת עראשאתה בט

 תודה לה'. –את זה 

דווקא עי''ז שאדם יוצא מכל ה'בטוח' ומתחיל להודות על כל דבר, ולא בטוח בשום דבר שיקרה, דווקא זה  זמן שמחתינו.עוד יותר: 

ני דברים זה מביא לו עצבות, כי הרי האדם יודע את האמת שיכול להיות שיבוא מביא אותו לשמחה. כי כל האחיזות שאדם בטוח בכל מי

איזה קורונה וימחוק לו הכל, והוא כל הזמן בלחץ ובחרדה, אבל ברגע שהוא משלים עם זה ששום דבר לא בטוח, ו'זה המצב' ומה 

 '.'כגמול עלי אימו –זה השמחה האמיתית  –זה יהיה ו'טוב ה' לכל'  –שהרבש''ע ירצה 

, תתחיל 'אדם אוהב אוטומט שמכינים לו ועושים לו, וזה מה שמביא אותו לתחושת ישות ולעצלות, ר' אשר תמיד אמר 'תצא מאוטומט

 להכין לעצמך אוכל, תעשה לעצמך, תעבוד. תלך. תביא. 

  

 ...וגם לי –למוישה יש גאווה 

ומתיישב בשולחן של הגבירים ומכובדי אנ''ש, מה כ''כ קשה הגבאים כבר נורא כועסים על מוישה, כבר הפעם העשירית שהוא מגיע 

בתחילה הבנשקי''ם, אח''כ הגבירים והמכובדים, אח''כ המבוגרים, ואח''כ הצעירים, לכל אחד. להבין שבביהמ''ד יש מקומות מסודרים 

אדם צעיר ועני מרוד אין לו מה לחפש בשולחן של הגבירים והמכובדים, זה לא המקום שלו,  אבל לכו''עוהבחורים על הטריבונות, 

. זה לא הדוגמא היחידה שמסמלת את הבעיה של מוישה, אחר וחפש לך מקום ,קום ,והוא מבזה את הגבירים ביושבו שם, מה לא ברור

ח זוגות או מנינים, ממלא שלוש ארבע וקליו, מכל דבר הוא לגם כשהוא הולך לצרכניה הוא עושה קניה ענקית, אין דבר שהוא מדלג ע

עגלות, ואח''כ כשהוא מגיע לקופה ורואה שיש לו רק חמישים שקל רעוע בכיסו, הוא מסתובב חזרה בכל החנות ומחלק שיריים מהעגלה 

היות עני, אדרבה 'שוועת עניים שלו, 'לכתחילה מאי קא סברת ולבסוף מאי קסברת', אם אתה עני מרוד תתנהג בהתאם, זה לא נורא ל

 אתה תשמע'.

כנראה  –כך מתנהג האדם, הוא סה''כ גולם מן האדמה, מותר האדם מן הבהמה אין, אם דוד המלך אמר על עצמו 'אנוכי תולעת ולא איש' 

אפס, אפס מאופס, למה  אנחנו גם תולעים לא. אז מה אתה כ''כ מתגאה, מדוע אין לך ספק שההצלחה שלך היא מכשרונותיך, הלא אתה

 מאיפה אתה לוקח את זה שאתה המוצלח, הרי אתה יודע שאתמול היה...שאולי מישהו נתן לך את ההצלחה.  לא עולה בליבך מחשבה

 אתה עושה בושות לעצמך.


