
  
 פרשת תזריע                                                                                     בסיעתא דשמיא     

 point4188594@gmail.comלע''נ ר' ישעי'ה בן ר' משה יוסף ז''ל ולע''נ ר' ברוך משה חיים בן ר' יוסף צבי ז''ל   :   לקבלת העלון = 

 נקודות משיחות כ''ק רבינו שליט''א

אם האידשקייט שלך הוא ''כמו כולם'', או ''כי כולם עושים'', הרי האידשקייט שלך נתון כל הזמן בעליות    אידישקייט.

וירידות. כי לא כל הזמן אתה מצליח להיות מאה אחוז של תורה ויראת שמים ומעשים טובים, וזה גורם לך להישבר, 

 תון במדריגה פחותה מהם.כי אני לא ''כמו כולם'', אני נ

אני לא נופל לשיברון כשאני בירידה,  –אבל אם האידשקייט שלי, הוא כי אני רוצה את זה, ואני מאמין בזה. כשכך  

כי אני מאמין שהירידה הוא חלק מהעליה אל האידישקייט, אני לא רואה בזה חיסרון, כי חלק מהאמונה והאידישקייט  

חנו מהשפלות שלנו, ומטרת הירידה היא להזכיר לנו את השפלות, כדי שנוכל לחזור  הוא שהקב''ה נותן נפילות כי שכ

 לדביקות. 

א''כ מצב של שיברון, בא מזה שאתה יהודי בגלל אחרים. אבל אם אתה יהודי בגלל עצמך, אתה מוצא את עצמך  

... כי הם ידעו שזה חלק ים שםמלמד שהיו ישראל מצוינ)אמר הכותב: אפשר להסמיך לכך את הכתוב בהגדה  מצוין בכל מצב.  

 מהעליה... אז זה מצוין.( 

ה ָעָניו ְמֹאד   ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה  -ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶׁ מה לא די לכתוב והאיש משה עניו מאד, מה הכוונה    .ִמֹכל ָהָאָדם ֲאׁשֶׁ

 ? 'מכל אדם אשר על פני האדמה'בהמשך 

אמר הרבי, יש אדם שחי את השפלות שלו, ויש אדם שמוכן שגם אתה תדע מהשפלות וחוסר אונים שלו. כי הוא  

באמת חי שהוא שפל, ואין לו מה להסתיר ממך את זה... כי מי שמסתיר את זה מאחרים, זה אומר שהוא עדין חושב  

 שהוא כן שווה משהו... וד''ל.

טריה שמים מאחורה ואת של מאתמול מקדימה, כדי שהלקוחות יגמרו את  את הגבינה ה מסודותיו של מוכר מכולת.

 של ה'לא טריים' קודם. ְמַלאיה

תחשוב עוד   !תן לזה לעבור  ..אותו הדבר, בהתחלה תמיד צפים כל המחשבות הרעות, ש''אין סיכוי'' ו''זה הסוף שלי''

 פעם ותמצא שיש לך עוד המון סיכוים. 

תמיד מלמד שהנפילות של האדם מלמדים אותו את אפסיותו, וכך הוא מבין הרבי    שאלה פשוטה שאלנו את הרבי.

שכל תזוזה שלו זה מהקב''ה. אבל האדם מתעקש שלא לשמוע את אפסיותו, ותמיד יש לו תירוצים למה זה לא הוא... 

ואולי אחרי    ולכן הוא צריך לעבור מיליארדי נפילות, ומיליוני כאבים עד שהוא יקלוט את השפלות שלו, ''וכולי האי

 ''. )ר' אשר(שבעים שנה של עבודה יגיע האדם לנשימה אחת של דביקות 

עם הקב''ה'' עד    ֶהְרֶמִטיהוא קלט את השפלות שלו והגיע ל''חיבור    כישלון אחדא''כ איך יכול להיות שדוד המלך מ

 ארדי נפילות ספק אם הם יתנו את המכה...?צלינו אפילו מיליילו אואכדי כך שהוא ''חי וקיים''? 



''ליבי חלל בקרבי'', הוא לא ראה בירידה או בכאב או בתאווה את מה   ענה הרבי, כי דוד המלך נתעלה לבחינת 

שאנחנו רואים, אלא תמיד ראה את הקב''ה שרוצה לעזור לו דרך הכאבים והכשלונות, תמיד הוא ראה בזה הזדמנות  

 עד כדי כך שהיצה''ר כבר התייאש מלנסות לשבור אותו, כי הוא היה חזק באמונה הפשוטה. להכיר את השפלות שלו,  

לקח לו לרגע את הסיבות, וקרה מה שקרה. אמר דוד המלך, אם גם מכזה בחינה גבוהה   ואז למרות הכל, הקב''ה

אפשר לצנוח... חייב להיות שהאדם הוא כזה אפסי וגולם, שרגע אחד לולי הקב''ה אין לו   -וקדושה כמו שאני הייתי  

 ים'' כמו הקב''ה. שהוא התחבר לקב''ה לגמרי ונהיה ''חי וקי - סיכוי כלל, וזה הביא אותו לדביקות הכי חזקה

ם ְוֵאת ָדִוד ַמְלָכם ת ה' ֱאֹלֵהיהֶׁ לקב''ה מחכים! רק    –קיווני לו ויושיענו''    ''זה ה'  ?למה לבקש את דוד מלכם  .ּוִבְקׁשּו אֶׁ

 איך נכנס פה ילוד אשה באותה שורה עם הכביכול? 

של דוד    הסביר ר' אשר, כי בלי שנדרוש את העבוידה של דוד המלך, לא נוכל להגיע לה' אלוקינו, רק ע''י הדרך

)ר' אשר, סליחה טעות:(  המלך, של ''חטאתי נגדי תמיד'' ''מכאובי נגדי תמיד'' נוכל להגיע לקב''ה. כל עוד לא תדרוש את  

 דוד המלך, לא תגיע לקב''ה.

הקב''ה רצה לברוא את האדם, אמרו המלאכים לפני הקב''ה ''מה אנוש כי תזכרנו ובן    מה המלאכים אומרים עלי.

 ?האנוש הזה יחפש כל הזמן להיות הפוך מהרצונות שלך, מה יש לך מבריה שפלה כזאת... –' אדם כי תפקדנו'

 עם המשפט שאמרו המלאכים... לזכור את זה ולשנן את זה... 24/7אמר ר' אשר האדם צריך לחיות  

יהודי ולא ה'זה מדרום אפריקה'. דע לך שכל    הוא, ולכן  'לכה דודי'שרק הוא יכול לשיר    שהאדם לא יתפתה לחשוב 

אחד יכול לשיר לכה דודי, ורק הסיבה שאתה יהודי ולא הוא, הוא כי אתה יכול לגלות את הקב''ה בשאול תחתית.  

 והוא לא... 

ן ויקר, הלא יש  לכל יהודי כבר יש בליבו אורה ושמחה וששו  – ''היתה''    ִויָקר.  ְוָששן  ְוִשְמָחה  אֹוָרה  ָהְיָתה  ַלְיהּוִדים

לו את הקב''ה בנשמה, וברגע שהוא מתעורר להתבונן בחיות שהקב''ה משפיע עליו בכל רגע, כבר הוא בשמחה 

 ובששון כי הוא מחובר למקור השמחה, הוא הכי רגוע כי הוא בוטח בקב''ה. 

תוריד יכים לשבור.  הקליפות שהיא הגאווה שנראה לי שאני יכול לבד זה מסתיר את האור הזה. ואת זה צר  -רק מה  

 תראה אור...  –את האף  

"רבי אליעזר הקפר אומר: אל תהא  ]מסכת אבות דר' נתן פרק כ''ו[    הרבי הראה לנו את המשנה דלהלן

ולא כאיסקופה העליונה שמבלעת         .כמשקוף העליון שאין יד בני אדם יכולה ליגע בה 

אלא הוי כאסקופה תחתונה    .     הרגלים  ולא כאיסקופה האמצעית שמנגפת  .     פרצופות

 פשוט וחד... –. עומדת"  במקומה  והיא  –וסוף כל הבנין נסתר     . שהכל דשין בה

 )הנמשל הוא לא על הצלחה...(  –מי בורח מהצלחה? 

בכל  זאבי אבל באמת הוא בחור בר כישרון, כישרון כתיבה יוצא מן הכלל, כבר שבועיים הוא מפרסם את עצמו  

גדול, שמבקש   'מכון'ואין אף טלפון, יום אחד הוא כבר הכריז עליו כמיואש, אבל אז הוא קיבל טלפון מהעיתונים  

סכום מכובד, זאבי נותן להם את הכתובות  ממנו שיערוך מאה ספרים שעומדים לצאת לאור ועל כל ספר הוא יקבל  

 אימייל שלו, ומסיים את השיחה בנחת, אבל אז הוא משחרר אנחה, אוי, מאה ספרים אין לי כח... !!! 

זה המון...   100אלנו את זאבי למה הוא לא הגיב באנחה כשהם אמרו את המספר  אז זהו שהסיפור לא היה ככה, רק ש

כמו כן הכסף, זה   !אתה יודע כמה פירסומת זה יפרסם אותי אם אני יעבוד איתם  זה עבודה עבודה!... הסביר זאבי, 

 ממש להיות עשיר רק מהעסקה הזאת, מה פתאום שהעצלות תמנע ממני את זה.

זה משווק לך את הקשר בורא    !לכאבינו וניסיונותינו המסורים בידך, זה טירוף, זה קשה, אבל זה מינוף  -אותו הדבר  

 לתת לאדם דברים ששום סכום, הצלחה או ירושה לא יוכלו לתת לו... שלך, הכאבים יכולים



 

 

 

 

הסביר שהאדם צריך לעמול כל ימי חייו להגיע לשפלות אמת, שיכיר את זה. למרות הכל    ר' אברהם משה קיפר

האדם לא יוכל להגיע לשפלות לבדו, כי אם הקב''ה צריך לתת לו את זה... הציבור היה בטוח שר' אברהם משה 

הקב''ה   שלא כך. אך ר' אברהם משה אמר  מתכוון לאיזה הארה אלוקית שנכנסת לאדם ומאירה לו את השפלות שלו

 אלא איך?   נותן את המתנה הזאת.

ור' אברהם משה סיפר את הסיפור של ר' אשר, שהיה אדם שהלך למקווה, ובדרכו למקווה הוא נזכר שיש לו בכיס  

מרוקנים  היה מקום עם חשש לאנשים ש  ִמְקֵוהאלף דולר, בימים ההם זה היה משהו עצום יותר מסכום עתק, ו  10

ולחזור למקווה, או ללכת למקווה לטבול מהר    -כיסים, האיש התלבט האם לחזור הביתה להשאיר שם את הכסף  

האיש החליט לפרסס ולחזור הביתה, תוך כדי חזירתו הביתה הוא חושב לעצמו    .ולקוות שאף אחד לא ישים על זה יד

הוא הולך למקווה,    .קווה ובעזרת ה' יהיה טובזה נורא קשה, והחליט לחזור למ  –מה עכשיו לעלות ארבע קומות  

רץ לבור, טובל, רץ החוצה, מתנגב שני שניות, חוזר לבגדים ו... הכסף איננו. ''איזה טמבל אני'', כבר הייתי    ,מתפשט

 בדרך הביתה, למה לא עליתי עוד ארבע קומות וחוסך את החובות והצער... איזה דפוק, וואו. 

כך הקב''ה נותן לאדם במתנה     וואו איזה שפלות חש האדם בעת הזאת, פשוט פרוס מול העיניים כמה הוא כלום.

 ברגעים האלו הם הזדמנות לקנין נצח.  את השפלות,

 הדברים שקורים לנו שהם די מזכירים מצב כזה, הם המפתח להצליח לזכות במתנה הגדולה. עוד מילה אחת:

 

 ור אחד...בסיפ - לואה ה''דרך'' במ

 מעשה שהיה מקום בירושלים שכולו אור ונמשכו הבריות לאורו. 

מישהו הורס להיכנס לא במחשבת    רק במחשבת טהרה. ואם היה   -רק שלהיכנס ממש לתוך המקום אי אפשר היה  
 טהרה היה חס ושלום מת או נפגע. 

הרה היתה עוד מחשבה של  וחשב אחד מחשבת טהרה, ורצה להיכנס וראה שזה שקר שבאמת מאחורי מחשבת הט
 שקר  

וחשב   עוד  שכל  עוד  וחיפש  עד שראה  בה  והפך  בה  והפך  זה שקר.  שגם  וראה  להיכנס  ורצה  הטהרה  מחשבת 
 המחשבות שקר. 

 ועלה ונכנס למקום, ואמר, ריבונו של עולם לא מצאתי מחשבה אחת של טהרה לחשוב אותה. ויצא בשלום. 

 

 

.  שהיתה לו  כי החליט בדעתו לא לצאת לפעלד מחמת העיפותלחברים  סיפר ר' אשר    שנאמר בפעלד:  158בתורה  

האם אז כבר אגיד שיש לי כח? הלא גם אז  אך התחזק באומרו לעצמו: מה יקרה אם משהו יקח אותי ברכב לשדה,  

אם כן מה ההבדל    לי כח? הלא גם אז אני יאמר שאין לי כח.  אגיד שישגיד שאין לי כח. ואם אשאר בבית אז כבר  א

 אם אני כאן בלי כח, או שאני אהיה בפעלד בלי כח.

 נמצא שהיציאה לא תלויה באם יש לי כח או אין לי כח. אלא באם אני רוצה או לא רוצה... 

                    זה מתנה. -להיות שפל 

 בחבורה עם ר' אברהם משה קיפר שליט''א 

 נקודה מר' אשר זיע''א –  ''בְּּדַרְּכּוֹ''

 



 

 

 

 

''סיפור יציאת מצרים''? ומדוע ''כל המרבה לספר הרי זה משובח'',  מהו 

 איזה נקודה אפשר להוציא מהסיפור של מצרים? 

מראה לאדם את האפסיות שלו, האדם צריך להיזכר בשפלות    ִמְצַרִיםמצרים הוא משל למצרים הפרטי של כל אחד, ה

הכשלונות הרוחניים ולא הגשמיים,  את לא   את השפלות שלו, באופן כללי, כי אסור לאדם לספר -  זהשלו, ולספר מ

 ומה גם שזה לא מעניין את אף אחד. והגשמיים כי זה יכניס אותו לכאב, ...למה הרוחניים לא צריך להסביר

, תעבד זה גם נעשה אצליךאיך    –אלא תטחון את זה באופן כללי, תמצא את המעשים שנעשו לאבותינו במצרים  

 . אויף אלע גויםנתונים ותחשוב על הפעמים שרצית לשבת בבית ובסוף הייתה צריך לשבת בבית חולים 

ונמצא בבית יחד ואז תחשוב על הגאולה, איך שב''ה מכל הצרורות שירו עליך יצאת גדול, וב''ה אתה עכשיו בריא  

 תנו.י א חייב להיות שהרבש''ע ? ו הישועותכל אל  ןעם כל המשפחה ויכול לערוך סיידער בלי שום חשש. מני

ויש מעין זה גם היום, אתה מגלה    -אז    המצרים שהיה לנו, בשיעבוד ששיעבדו אותנודווקא ע''י הריבוי בסיפור  ו

מגלים יותר    ִמְצַרִיםשאם עכשיו אתה לא משועבד זה לא מכוחך, אלא מגדלות בוראך שהצילך. ע''י שלא שוכחים מה

בזה הליל, וזה הענין של סיפר    יתברך מתגלה ביתר שאת  מאיתו יתברך, וכך כבודוזה    –כשיו שהגאולה שיש לנו ע 

 יצ''מ.

וזה הענין של להרבות בסיפור יציאת מצרים, כי ככל שאדם מוצא את הסכנה שלו, הוא יותר מוצא שהקב''ה שומר 

 ותר. כך מלכותו יתברך בשלימות י –עליו ונמצא איתו. ככל שהביטול בשלימות יותר  

 

 פנינים יקרים על פרשת השבוע 
יכול הצדיק   -אם הנגע אינו נובע מהתגדלות וגאווה אז וטהרו הכהן    .י''ג(ו,  )  ַהֹכֵהן  ְוִטֲהרֹו  ָבעֹור  ַהנֶַׁגע  ָפָשה  ְולֹא

 )אמרי חיים( לטהרו.  

מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו מגאותו כתולעת ואזוב. וצריך ביאור, אם כן כל   פרש''י.  )ד', י''ד(  ְוֵאֹזב  תֹוַלַעת  ּוְׁשִני

ומי שיכול להשפיל עצמו    החוטא אינו יכול להשפיל עצמו השפלה אמיתיתאחד יחטא ואחר כך ישפיל עצמו? אלא  

 )חידושי הרי''ם(   והוא בעל תשובה גמור ... תקן את החטאיש בזה הוכחה שאכן 

ההבדל בין חולי הגוף לבין חולי הנפש. חולי הגוף יכול רופא מומחה לרפאות,    .)ט', י''ג(  ְבָאָדם  ִתְהיֶׁה  ִכי  ָצַרַעת  נֶַׁגע

אבל החולה אינו יכול להתרפא בעצמו אם לא שהוא רופא מומחה ג''כ. משא''כ בחולי הנפש שם לא יעזור לו שום  

ה לרפאות מחלת נפשו, אבל עצם הרפואה תלויה  , רק שיש בכח הצדיק להדריכו הדרך אשר ילך בולא צדיקרופא  

  )אלשיך הקדוש(שיעשה תשובה על חטאתו ושוב ורפא לו.   רק בו

ַגע ִנְרָאה ִלי ַבָבִית האמת שגם בזה טמונה השגחת   , אבלסבל וכאבלי נדמה שאני רואה מראה כנגע    .)ל''ד, י''ד(  ְכנֶׁ

 ו. הבורא לטוב לנו ולחיותינ

וי''ה )מידת הרחמים( נראה לו, כי גם מה שמרחוק שאני רואה התרחקות והסתר פנים גם בזה ה  נדמה ליש כואפילו  

 )תפארת יחזקאל(  .  טובלהיה  לוושאני רואה כהתרחקות ועונש יבוא זמן ויתבהר שכ 

   הסדר לליל הכנה

  עניני  על א''שליט מרבינו ביאורים 
 הסדר ליל


