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 דיבורים מכ''ק רבינו שליט''א

 תשובה ליחיד.לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא להורות 

 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.אבל ברגע שהוא חשב שהוא יכול לבד,השודקה אישב היה ךלמה דוד , 

ה יש מטרה מזה שאני פה'ביא אותי לכזה מקום שפל, לקבה אוהש ינממ הצור ע''שברה המ בשח',  אלאלא נשבר ואחרי שהוא נפל הוא 
וברגע שקלט את זה הוא כבר ,כך יכיר שהוא א קלט שהקב''ה רוצה שיכיר את שפלות שלו, שמתוך דעצ לכ לע ה''בקה תא ךירצוהו 

'הרב 'הזה, וביקש, הוא הודה להן הנביא כאשר בא אל בת שבע' מה בצמה לע 'תנ וילא אובב דודל רומזמ הפך את כל המצב ביש הזה ל
 כבסני מעווני.

 הוא זכה לחזור חזרה לשיא הקדושה ועוד בכוחות חדישים יותר ,ה''בקל הציפק שרקל הז תא ךפה אלא אטחהמ רבשנ אל אוהש ללגבו.

הוא זיהה שגם שם ידך תנחני !ב''ה מחל לו על המלך בא זכה להמשיך להיות דוד העוון, למה? כי הוא לא נשברקהו הרהטבו השודקוהו 
 אלא הוא רוצה שאני יקלוט את ,לואשהוא לא רוצה שאני ישאר כאן ב ,והשמ ינממ הצור הטמל ןאכ םג ע''שברהש ,ךנימי ינזחאתו

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

ואיּלו כּלב ּלא הצּליח ,םהירחא ּלארשי ּלּלכ תא ענכשּל וחיּלצה םיּלגרמה הרואכּל  ַאחֲרָיַא וַיְמַּלֵא ע... .ח.ר.ת ר.ח.  ה.י.ת.ה ע.ק.ב כ.ל.ב ו.ע.ב.ד.י
 עבדי כּלב אחד אחריו, אז במה הוא נהיה ףא ענכשּל''?

ובגּלּל שהיה כמה ,'ט וכּלב עמד וצעק 'עּלה נעּלה כי יכוּל נוכּל ּלהקש היהש תוינש המכ ויהש ּלּלגבש ,ּל''צז ןייטשנייפ משה 'ר ריבסמ 
הצּליח ּלהכניס בגּלּל הכמה חּלקיקי שניות שהוא , אמונה, אפיּלו שכמה שניות אח''כ הם איבדו את זהםהב רידחהּל חיּלצה אוהש םיעגר 

 כּלב עבדי ותורקּל קיפסמ הז ר''ַא, כבר בעבוּלהם נקודה שּל הכנעה ּלרצון ה'

כבר אני חושב גם שכּל הכבוד ּלי ,ּלּליבו הּלא אין בי כּל עבודת ה', כי הרי ברגע שאני חושב אמונה פשוטה רמוא םדאה ,וניבר םייסמ 
שאפיּלו אך ממעשהו דכּלב אנו רואים ?'ת זה הּלא אני הכי רחוק מה', אז במה אזכה ּלעבוד את הא בשוח ינאש עגרבו ,'ה תא יח ינאש 

שבחּלקיקי 'העבודת ה' שּלנו היא בא בכמה חּלקיקי שניות שאנו עובדים את ה ןכּל ,'ה ידבוע םיארקנ הדיובע ּלש תוינש יקיקּלח רובעב 
 שּלנו 'שּלנו, וזה העבודת ה הוואגה ּלע בושחּל ונקפסה אּל ןידע וּלאה תוינשַא

 הדעת יש כן,דם על הּבהמה, הלא איהו אה ןמ רתומ םוש ןיא''? ?מה ָאיָאןָא הַּבְהֵמָה מַאן דָםַאָה ַאמַאתַר

מה אני אמור להשיג עם זה,' מה שי, וכך אומר: ומותר האדם מן הּבהמה,תעדה' הזש המהּבל ןיאש יל ש'ה ךרד ונל הרומ קוספה ,אלא ? 
ולנו יש את השכל ,המהּב איהש ןי לּבהמה אין את השכל להּב ָאלהשיג עם זה האין שלי, שאני ּבדיוק כמו ּבהמה ילע –אין :הּבושת'' 

 ומתוך זה אנו מכירים שאם אנו לא מתנהגים כּבהמות זה מה,הז תא ןיּבהל 'ָא
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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 דביתוק, כי לא מחשבותי מחשבותיכם. אבל ברגע שאני לא כי זה דביקות אמיתי, כי כל עוד הדביקות הוא ע''י ה
 מצליח לקלוט את המהלכי א ,ךני בניסיוא ,ןבל אעפ''כ אני נלחם להאמין שיש פה מהךל, זה דביקות אמיתוה .י' 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 אלו .ויכך המידה מתאזוה ,תנבעירה 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 האדוה ,המיום 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 התאז, '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 אולכ, תעשה לעצת ,ךמעת .דובת .ךלביא. 

  

 ...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 אדח. 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 מהשיו, אחר וחפש לך מקום ,קום ,והוא מבזה את הגבירים ביושבו שם, מה לא ברור

ח זוגות או מנינים, ממלא שלוש ארבע וקלוי, מכל דבר הוא לגם כשהוא הולך לצרכניה הוא עושה קניה עא ,תיקנין 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 המוצלהרי אתה ,ח יודע שאתהיה לומ...שאולי מישהו נתן להחלצהה תא ך.  לא עולה בליבך מחשבה

 אתה עושה בושות לעצמך.




