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 בגלל 'מֹקצר - אל משה  לא שמעו

 משה בא לומר לעם ישראל את דברי השם  שכ כתוב    תנובפרש

ה"  )שמות ו, ט( ש ָׁ ה קָׁ ּוֵמֲעֹבדָׁ ִמּקֶֹצר רּוַח  ה  ֶ ְמעּו ֶאל ֹמש  מרן   ". ְולֹא ש ָׁ

והכוונה ,  430  גימטריהב  " צרמקֹ"מילה  שה  ,רמז  כתב   "אהחיד

֙ב בְּ "  מ(  יב,   ם ש) בפסוק    כתובש ַ י  ּומֹוש  ִים ֵנֵ֣ ָ֑ ִמְצרָׁ ֖בּו ּבְ ֶׁ֥ר יָׁש ְ ֶ ל ֲאש  ֵאֵ֔ רָׁ ִיש ְ

ה ָֽ נָׁ ָׁ ֶׁ֥ע ֵמ֖אֹות ש  ה ְוַאְרּבַ נֵָׁ֔ ָׁ ֵ֣ים ש  לֹש ִ ינו שצריכים להיות במצרים דהי",  ש ְ

כי עדיין לא    -צר'  'מקֹת"ל שנה, ולכן לא שמעו אל משה משום  

מתחיל מברית בין   הזה  המנייןש  אמתהאך         עברו ת"ל שנה.  

  400יש בדיוק  עד יציאת מצרים  דת יצחק  ילמ ש  ועכידו  ,הבתרים

ברית בין הבתרים  וב  , 100כשאברהם היה בן    נולדיצחק  כי    ,שנה

יציאת    עדיוצא שמזמן ברית בין הבתרים  ,  70בן  אברהם  היה  

את החשבון    מוניםממתי  ו  לא ידעוישראל    .שנה  430מצרים יש  

  .ולכן לא שמעו אליו ,זה הסוד של גאולת מצריםכי  ,430של 

נקודה אומר  ה"   ,הקדוש  'חייםהאור  'ה  עוד  ִמּקֶֹצר  להסביר את 

משה רבנו הם היו ל כדי לשמוע  ו  ,מרמז על התורה  'רוח '  –  "רּוחַ 

לכן   , לתורהשהם עדיין לא זכו  ומכיון , צריכים להיות בני תורה

 .  הם לא יכלו לשמוע אל משה רבנו

  ונוסיף בזה עוד פירוש יפה בסייעתא דשמיא, ידוע שיש חמשה 

המילה והנה      ,יחידה  החי  ,נשמה  , רוח  ,נפשנשמה שהם:  י  חלק

   . 430  =  'נפש'המילה  גם  כן  ו  ,430  =   גימטריהבהיא    'צר מקֹ '

 , (ִמּקֶֹצר )גימ'  נפש  רק את חלק הבמצרים  ם ישראל היה  עלשדהיינו  

  בל א  ,(כדלקמן  )וגם אותם לא בשלמות בכל חלקיהם  ',רוחוכן גם את חלק ה'

הם לא   ,וכיוון שכן  ',נשמה ה'של  הבחינה  כלל את  לא היה להם  

זכה משה  ש  :(א כ  ראש השנה)בגמרא    מובא    כי.  יכלו לשמוע אל משה

בינה  49-ל ה   'בינה'הו  ,שערי  כנגד   ,של האדם  'נשמה 'מכוונת 

זו רבנו  משה  של  המהות  שכל  עם לו  ',נשמהה'  חלק  הוהיות 

ולא    ', רוחוה'  'נפשה'  חלקימ  חלקשעה רק    הבאות  היה ישראל  

היו שקועים  ספירת העומר, כי  , רק על ידי  ערי בינהעדיין לשזכו  

  , 'נשמה'   -  'בינה'מספירת ה  כלוםאין להם  ו  ה, ומאטשערי    49  -ב

שלא הצליחו להשיג את הדיבור של   ,ל משהא לא שמעו  הם  לכן  

         .'נשמה'  -' בינה'משה רבנו שהוא ה'נשמה' שהיא כנגד ה

ישראלו את עם  עם ישראל היה רק לאמרנו ש  ?  איך מתקנים 

 יםאבל כשרוצ  ,'נשמהה'את חלק  ולא היה להם    ,'רוח' ו  'נפש'

ונסביר את    ,תמיד מתחילים לתקן אותו מההתחלה  ,לתקן דבר 

באריז"ל  הדברים   מבואר  הגלגולים(יותר.  החלקים  , ש)בתחילת שער 

יחידה   חיה  נשמה  רוח  נפש  הוא  האלו  שלהם  הם  ( נרנח"י)שהר"ת   ,

נפש   : בחלק הנפש לבד יש בומר  ים. כלו"י פרטיחרנתחלקים לנמ

דנפש  ,דנפש דנפש  , רוח  דנפש.  ,נשמה  יחידה  דנפש,  וכן   חיה 

, וכן  וכו'  שמה דרוחנ  ,רוח דרוח  ,נפש דרוחבו  יש    ,וחבחלק הר 

חלקים.    25ת היא לשהחלוקה האמיתי  ,כלומר   .חלק וחלק  בכל

באמיתות גם אבל  ורוח,  נפש  אז רק  היה להם  והנה לעם ישראל  

היהנפש   לא  עצמם  מושל והרוח  צריך ו  היה  אותם  וגם  מים, 

למצרים כדי להשלים   שלים קודם לכן, ועל זה באו עשר מכותלה

דנפש, ואת    -בחינות של נפש רוח נשמה חיה יחידה    10את ה

יחידה   חיה  נשמה  רוח  וכשהו  -הנפש    ' רוח' ו   'נפש' ם  לשדרוח, 

  אז  ,נרנח"י בחינות של כל אחדשלהם בשלמות בכל    קדושהד

     .מרעו ספירת ה "יע 'נשמה'החלקי היו מוכנים לקבל גם את 

 מכות משלימים את הנפש רוח נשמה חיה יחידה  כיצד העשר 

י ִחְזִקיָּׁה, "  )פ' בא דף לו ע"א(זוהר  בב  ותכונבאר את הדברים,   ה ַרּבִ נָׁ ָׁ ש 

תּוב   ַרִים,  ָנֹגף ְלִמצְ   -"  ְוָנַגף ה' ֶאת ִמְצַרִים ָנֹגף ְוָרפֹוא"  )ישעיה יט,כב(ּכָׁ

ָרֵאלְוָר  והמפרשים מסבירים שבכל מכה שהכה הקב"ה  .  "פֹוא ְלִיש ְ

מכת דם  כיעצמה היתה רפואה לעם ישראל, באת המצרים, בה 

  .הייתה רפואה  היא   לעם ישראלך  אלמצרים    )'נגוף'(  הייתה מכה

ם,   ,ֶנֶפש  "  (ט   , יד    ב"ר)  בא במדרשומ  ואיך היא היתה רפואה?  ֶזה ַהּדָׁ

ּנֱֶאַמר  ֶ ַהּנֶֶפש  "  ש  הּוא  ם  ַהּדָׁ י  כג(  "ּכִ יב,  מצרים ה שכ   ןכלו   ,)דברים 

ישראל    ,מקבלים מכת דם עם  הּוא "לבחינת    זוכיםאז  ם  ַהּדָׁ י  ּכִ

'נפש כי אע"פ ש  ,'דנפש  נפש'מקבלים את התיקון של  ו  ,"ַהּנֶֶפש  

, שבשעה שמתקנים אבל כבר הזכרנו  ישראל,כבר היה ל  ש'דנפ 

  .  צריך להתחיל מהתחלה

 ,'ציפור דעה'ז"ל שצפרדע היא  ח  וודרש   ',צפרדע'ה  השנייהמכה  

, והוא מתנא דבי אליהו פ"ז,  ' קרוקתא א '   מאמר  "א תורה ג' ח  ן"ר הבליקוטי מו  )כמובא 

הא ומ  'צפרדע' כוונות  במכת  המלךה  הצפרדע   ,(ריז"ל  דוד  את   ,וכיחה 

ב שירה(ריש  )כמובא  שגמר  ש  פרק  ספר תהלומר  אחרי  זחה   ,ליםאת 

דוד   :לו   ה, והצפרדע אמרהלהלל ולשבח לקב"  דעתו עליו שזכה

דעתך,   תזוח  יותר  שאומרת    אניכי  אל  ותשבחות     . ממךירות 

  , 'דעתה'   ספירת  תהיא בחינו  ,'ציפור דעה'הצפרדע נקראת    ולכן

ל  יאה  'דעת'ה נצח  ,גבורה  ,חסד  : רותיספ ראש    ,ודה  ,תפארת 

ה כי    , מלכות.  יסוד בין  ם  ה ש )  ן' מוחי'צריך שיהיה ממוצע מחבר 

  , יד שמאל  ' גבורה' יד ימין    ' חסד)' של הגוף  ירות  לבין הספ   (ובינה   ,חכמה  ,כתר

  ( עטרה  'ות לכמ'הו   ,קודש  ברית'  יסוד'   ',הוד'   רגל שמאל  ,' נצח'   רגל ימין  ',תפארת' -הגוף 

ה שהיא   עת',דה'ספירת  היא    ביניהםמחבר  הממוצע  ולכן 

  ' רוח'נמצא שהראש של הו  ,מוליכה את המוחין אל כל הגוף

זרות  י ספכנגד    יאהש   בהרחבה.   יותר   ונבאר      .'דעת'ה  ו הגוף 

ב  למדנו הגלגולים' בשיעורים  הנשמהשחמשת    ,'שער   : חלקי 

  רות יספ   עשר הקבלה ל  יש להם  –יחידה    , חיה  ,נשמה  ,רוח  ,נפש

הלמקבילה    'נפש'ה        תחתונה.  ההספירה  שהיא  '  ות לכמ' ספירת 

ל  'רוח'ה הבנייןיפ ס  תששמקבילה    ,תפארת  ,הגבור   ,חסד  :רות 

 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  /תשפ"א  ה' - 'ואראפרשת ' 

 'בחלק  פ"ומבוסס על ליקו"מ   - השליקוטי מוהר"ן בפר  

 יגופים?עשר המכות השלימו את חלקי הנשמה של ישראל, מתי צריך ס

 ע"י שניים מקרא ואחד תרגום  –בירור רפ"ח ניצוצין 
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ספירת  ו  .'בינה' מקבילה ל  היא  'נשמה'ה   )חג"ת נה"י(.  יסוד  ,ודה  ,נצח

מחלקים את   ובעצם    .ליחידה  'כתר 'הספירת    ',חיה'ל   ' חכמה'ה

החלקים של הנשמה באופן שכל חלק של   5-ירות לפ ס  10-ה

ס מקבל  האחת,  ירה  פ הנשמה  כל  את  מקבל  הרוח   6-וחלק 

את    המה שמחיי שוהסברנו    '.רוח 'מקבילים לש   נה"י()חג"ת  ירות  פ ס

ה   'רוחה' דווקא  ה  'דעתה'כי    ',דעת 'זה  את  כל ל  ן' מוחי' נותנת 

הגוףיהספ  של  השדרה    כמוו  , רות  המוח  שחוט  בין  מחבר  הוא 

וה זה    )דיברנו  .ירות שבגוףפ נותן לכל הסאחורי  בכוונות  פעמים    כמהעל 

ו  והסיום של   ',תע ד ' כי ראש הלולב מגיע עד ה  ו,שהעיקר הבדיקה היא בראש של   ,הלולב 

  שתי   ,תפארת  , הר גבו   ד,חס כנגד:    הדסים   3  ,הרי הלולב הוא כנגד היסודש  ,הוא ביסוד 

סוכה  )בגמרא מובא ו  ( ותלכמ הוא כנגד ספירת האתרוג  וה , ודהנצח ו   כנגד: רבות ע

מכולן כי השפיץ שלו שזה עיקר המקום  הלולב במינו גבוה  ש  (ז:ל

ההלולב,    החשוב של עד  על מברכיולכן    ',דעת'מגיע  דוקא  ם 

ת עדה   וממילא  .  רותיהוא יונק מהדעת ונותן לכל הספ כי    ,הלולב

וכשאנחנו רוצים לתקן את  .רותיספ שש זו שמזינה את כל ההיא 

ה ישראלב  'רוח'בחינת  מכת    ,עם  ע"י  זה  את   ',צפרדע'עושים 

 שששהיא    'רוח 'ה  חלקוע"י זה יהיה מתוקן    ,'ציפור דעה'  שהיא

  ' דם'מכת  נמצא,          .קנים ע"י הדעתוירות התחתונות שמתפ ס

צפרדע מכת  ו  ,של ישראל  'דנפש  נפש ' קנה את  י ת  '(נפש'ה   )שהוא

  .'פשדנ רוח'את תיקנה 

מיוחד  הכי    . דנפש'  נשמה' החלק  את כבר מתקנת ינים  כ   תמכ

לגמרי  ד  ?יניםכ  תמכב שהייתה  הראשונה  המכה  הייתה  היא 

מהטבע כתובכי    ,למעלה  דם  י  ֲעש  ַויַּ "    כב(  )ז,  במכת  ַחְרֻטּמֵ ֵכן  ּו 

ֵטיֶהם לָׁ ים "  :גם במכת צפרדע כתובו  ,"ִמְצַרִים ּבְ ּו ֵכן ַהֲחְרֻטּמִ ַויֲַּעש 

ֵטיֶהם לָׁ אמנם   , צפרדעיםועוד  הצליחו להוסיף עוד דם    שהם  ג(  )ח,"  ּבְ

מה שהם ו ,צפרדעמכת המ אוהם לא הצליחו להינצל ממכת דם 

אך בכל    רדעים,ולהוסיף דם וצפ   זה רק לעשות יותר גרוע  יכלו

ינים  כ  תמכלעומת זאת ב   ,ם שלטו גם בדם וגם בצפרדעה  אופן

ים ְולֹא יָׁכֹלּו כתוב:   ּנִ ֵטיֶהם ְלהֹוִציא ֶאת ַהּכִ לָׁ ים ּבְ ּו ֵכן ַהַחְרֻטּמִ ַויֲַּעש 

ע ֱאלֹ   ...ַויֹּאְמרוּ  ... ְרעֹה ֶאְצּבַ המכה   ,זאת אומרת  היא",  יםִק ֶאל ּפַ

התש זה  מהטבע  למעלה  לגמרי  במכת  הייתה  ינים  כחיל 

 ע"י כשפיהם,   םלוכ לא יכולים לעשות  הודו שהם  שהחרטומים  

כי בינה תמיד מרמזת על    ',בינה' ספירת ה ללכן היא שייכת  ו

ִמיִנית":  (א   )יב, תהלים  בכתוב      .למעלה מהטבע ְ ַח ַעל ַהש ּ   ", ַלְמַנּצֵ

  ספור נכי כש  ',שמינית'נקראת    'בינהספירת ה'  ?מה זה השמינית

 , נצח  , ודה  ,יסוד  ,ותלכמ   :למעלה  מלמטהירות  פ הס  את  

הפירוש  זה  ו  .השמינית  יאה  'בינה' אז    ,חסד  ,גבורה  ,תפארת

יש )  ,למעלה מהטבע  כי שמונה מסמל את  "למנצח על השמינית"

היא גבוהה למעלה   ' בינה' אך    ,ותלכעד מ   ' חסד' מ  'טבע' ימי השבוע שזה בתוך ה   7לנו   

השבת שהייתה לפני    ,ראשיתלששת ימי ב  השבת שקדמה  וז  ,פני הבריאהל היא    ,מהטבע 

  -   ' בנים' לפני לידת ה  ,היא בבינה   - '  שבת הגדול' נקראת  שהיום הראשון של הבריאה  

המעשה   שהם ימי  מהטבעההיא    ' בינה' הספירת  ולכן    ,ששת  למעלה  של     . ( בחינה 

הנפשמקבילה    'בינה'ו החרטומים כ  ,'נשמה'ל  בחלקי  שהודו 

גוף למצרים "נ  נעשה    ",יאה  יםקאלואצבע  "ינים ואמרו  כ  מכת ב

שהיא   'נשמה 'את ה  וישראל וקבלו  רפאנתכי    ",לישראל  פואור 

   ש'.ובזה נתקן 'נשמה דנפ '. בינה' הבחינה של 

ַההּוא "  למשה:  הקב"ה אומר ש  כתוב  רובעמכת   ַביֹּום  ְוִהְפֵליִתי 

ן   ֶ ֹרב  ...ֶאת ֶאֶרץ ּגֹש  ם עָׁ י ֱהיֹות ש ָׁ   ' לאההפ 'הקב"ה עושה    ",ְלִבְלּתִ

של  עה  שז יצירה    א כמוב )   ',כמהח'ניין  פל" בספר  נתיבות    "( חכמהיאות  לב 

 ,ל"ףא  נקבל  , אם נהפוך את אותיות פלאו  ',פלא'כמה היא  הח

ה"  לג,לג(  איוב)פסוק  בכתוב   ְכמָׁ חָׁ ְפךָׁ  בחינה ה   אהי  ל"ףא  –  "ַוֲאַאּלֶ

כל דבר שהוא פלא הוא שייך ו  ,נתינת החכמה  היא  ,של אילוף

כי   ',פלא'  -כתוב "והפליתי"  רוב  עת  במכ  לכןו  ,כמהחהלספירת  

הנשמה   חלקיבילה בק מ  'החכמהו'  ,'החכמה 'קיבלו ישראל את  

  .דנפש' 'חיהחלק  ן קלאה נתפ הרוב ע"י המכת עב נמצא  '.חיה' ל

דבר   את   כתוב  וזבמכת    ,'דנפש   יחידהה' את    מתקנתמכת 

ִמְקְנךָׁ  ה'ִהּנֵה ַיד " הלשון: יא שה  מודגש במכה הזאת וכו'",הֹויָׁה ּבְ

מכות  ה   ב"ה, כיישירות מהק  דהיינו  -'  יחידו של עולם ע"י 'מגיעה  

את מכה    ןאהר וצפרדע    מכות דםב  ,המטהנעשו ע"י  הראשונות  

מכוהיאור,   כינים  ער      .הארץ עפר  את    הבמכת  לא    ובמכת 

ן  ה'ַויַַּעש   "  (א   שם ח,)  כתוב  ,נעשתה ע"י המטה ֹרב"  ַויָֹּׁבא  ּכֵ כאילו   -  עָׁ

בחינה   אתשז  "הֹויָׁה  ה'ִהּנֵה ַיד  נאמר "  דבר   ורק במכת  .ליובא מא 

 .ישראלשל "י מכה זו נתקן 'יחידה דנפש' , וע'יחידה 'של 

שחמשנמ הראשונות  צא  את השלימו    המכות  ישראל     לעם 

הנפש  יחידהו   ה,חי  ,נשמה  ,רוח   ,נפשה צריך אך  .  של  עדיין 

  הן:ו  ,מכות  חמשלכן יש עוד  ו  '.  רוח'  לי ש"חנלהשלים את הנר 

רק    א אלכ"כ,  לא נאריך  )     .  מכת בכורותו   ,חושך  ,רבהא  ,ברד  ,שחין

, 'דם' בחינה של    זהשחין  מכת    ,"(עוד  ויחכםתן לחכם  על קצה המזלג בבחי' "

)ובזה  ",  דם הוא הנפש" -וכי השחין בא כשהדם של האדם מורעל,  

  אוויר  יש בהמכה ש  ',רוח'כנגד  ברד היא    מכתו     .ד'רוח'(תקן נפש  נ

 ' רבה'א  ., וזה מתקן רוח דרוחזקה הברד בחושעי"ז היכ  ורוחות

דיש רמז נפלא בלקוטי מוהר"ן  .  לעניין של הנשמה  רומזתהיא  

ס תורה  בֹות וז"ל:    "ד()סוף  ּתֵ י  ֵ אש  רָׁ "ה",  ַאְרּבֶ ר  חָׁ מָׁ ֵמִביא  "ִהְנִני  ְוֶזה 

 " 'ֵכן ר'ּוַח ה'ּוא ֶב'ֱאנֹוש  ַמת "משך הפסוק הוא , וה)ִאיֹּוב לב, ח("אָׁ ְוִנש ְ

י ּדַ ַ ִביֵנם  ש  הוא  "ּתְ תיבות  בראשי  'ארבה'  הוא  שהרמז  נמצא   ,

ַמת" ין , וגם ענכנגד החיההיא  חושך  מכת  ו  .'נשמה דרוח'  -  "ִנש ְ

וז"ל: אות ה'()תורה ט"ו  דברי רבינו בלקוטי מוהר"ן  זה יובן על פי    ,

תּוב   ים יח, יב(ּכָׁ ִהּלִ ה    )ּתְ ְתֵרי ּתֹורָׁ ּסִ ֶ ְך ִסְתרֹו", ש  ֶ ת חֹש  ֶ ם  -"יָׁש  דָׁ זֹוֶכה   אָׁ

ְך, ַהְינּו ְמִסיַרת ֶנפֶ  ֶ ֶהם ַעל ְיֵדי חֹש  חִ לָׁ ש ְ ּמַ ֶ , ש  י ֵהם ש  עֹוֵרב, ּכִ יו ּכְ נָׁ יר ּפָׁ

ג. ָׁ ש ּ ם עֶֹמק ַהּמֻ ֵ ְך' ַעל ש  ֶ ִחיַנת 'חֹש  חושך מרמז על סתרי  והרי ש   ּבְ

זו נתקן אתורה שהם בחינת חכמה וע"י מכה  'חיה  ,  צל ישראל 

גם בא נאמר שה' עשה כי  .  כנגד היחידה  'בכורות 'מכת  ו   .דרוח'

ה  "  )שמות יא, ד(דכתיב  אותה לבד ביחידות   ְילָׁ ֲחצֹת ַהּלַ ַמר ה' ּכַ ּכֹה אָׁ
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ִים ִמְצרָׁ תֹוְך  ּבְ יֹוֵצא  ולֲאִני  אני  שרף  ולא  אני  נאמר  ועליה  א  ", 

 יחידה דרוח'.  'מלאך אני ולא שליח. ובזה נתקן 

באו גם    ",א לישראלוגוף למצרים ורפ"נהמכות  עשר  נמצא ש

  יחידה   הנשמה חי   ,וחר   ,נפש )   ',נפש'ד  'יח"נרנ 'שלים לישראל את ההל

  10כי    ,( רוחד  יחידה  הנשמה חי  ,וחר  ,נפש)   ד'רוח'  'י ח"נרנ'ואת       , (דנפש 

ממצריםל  הכנההיו  המכות   לצאת  המכות  כי    ישראל  ע"י 

     .שלהםח"י הפרטים הושלמו נפש ורוח שלהם בכל חלקי הנרנ

 "מקוצר רוח ועבודה קשה"  – נאתנייפ"ו לקוטי מוהר"ן  -שובבי"ם 

ה"זה    פסוקמ ש ָׁ קָׁ ה  ּוֵמֲעֹבדָׁ רּוַח  ימי   אנבו  ,"ִמּקֶֹצר  של  לעניין 

השובביי  .ם"השובבי בימי  להתענות  שנוהגים  הרבה    ,ם"ש 

ח( ְוֶזה , וז"ל:  )הלכות גילוח ד, ח(  'ליקוטי הלכותב'ובברסלב משמע  

ַהכְּ  נֹוֲהִגים  ֶהם  ּבָׁ ֶ ש  ִבי"ם  ֹובָׁ ש  ִחיַנת  ְלִהְת ּבְ ִרים  ֵ ַלה'  ש  ְוִלְצעֹק  ַעּנֹות 

ּוְסִליחֹות ְתִפּלֹות  ּבִ ַרְך  הִיְתּבָׁ שהיה  והרי  היו  מנהג  .  שהכשרים 

בשבוע לא   אחדיום  שבברסלב    וםהי  וחאבל המנהג הרו  ,עניםתמ

כי   כךוהסיבה ל   ולא מתענים ממש כל כך.,  מן החי  בר אוכלים ד

בריש ספר הבעש"ט עה"ת[  ] ים  קונטרס מאירת עינ) מהבעל שם טוב  ידוע  כבר  

שעיקר עבודת השם היא לא   , (יותר התחזק ואחר כך אצל רבנו זה    .אות ס"ז 

שאלו את  פעם  ש  )שם אות ס"ט(  מסופרו.  בדרך של סיגופים ותעניות

הקדוש טוב  שם  שלו  ,הבעל  החידוש  עיקר  זמן    ,מה  עד  הרי 

ואילו   ,ע"י תעניותוהייתה ע"י סיגופים    ' עיקר עבודת ה  עש"טבה

הפסיק  ש"טהבע   שלוש שיש    הבעש"טאמר  ו  .אותם  הקדוש 

 ל ידי וע    .  אהבת ישראלו  ,אהבת התורה  ,אהבת השם  :בותהא

לא צריך   כבר  הוא  -האלו    האהבהבחינות  שלוש  זוכה ל  אדםש

    . עבודת השם שלוב ותעניותיותר לעסוק בסיגופים 

דן בנקודה  רבנו     )תניינא(היום נעסוק בליקוטי מוהר"ן בתורה פ"ו  

רבנו: אומר  ו . ע"י סיגופים ותעניותקשה  עבודה  ריך הזאת מתי צ

ֵהם  " ם  עֹולָׁ הָׁ ֶ ש  ְיֵדי  ַעל  ֶ ש  ע,  ְצִריִכים ּדַ ֵהם  ן  ּכֵ ַעל  ה',  נָׁ ֲאמָׁ ַטּנֵי  'ִמּקְ

ַהיְ  ּדְ ֹותיְלַתֲעִנית,  ש  קָׁ ֲעבֹודֹות   , אמונהות  קטנמחמת  כלומר  .  "נּו 

בפסווב  . וסיגופים  תעניתלצריכים  אז   ישוב  יש  כבר  למה    ,קזה 

את  ישראל   של  סיהעברו  הקשה  'גוף  הברזלמצרים  כדי כור   ,'

התשובה      ?שר לעבוד את הקב"ה גם בלי סיגופיםהרי אפ   ,כםלזכ 

 ',אמנה  יקטנ'ם  הע"י שהעולם  כי     ,שורה הראשונה של רבנוב

כל העבודה של סיגופים ושל תעניות    ,כים תעניתילכן הם צר 

שה בגלל  בעצמה  אמונה'   היהיא  שכתוב    ,' חוסר  בפסוק  כמו 

לכן  ו ,' ות אמונהקטנ ' ומסביר רבנו שהכוונה היא  ,"מקוצר רוח"

הייתה הס בעצמו  שיזה  צריכים  בה  בלהסתגהיו  ולבנים ף  חומר 

  .אמונה שלמהלהם לא הייתה כי  ,ועבודה קשה

לנו למעשה נוגע  מאוד  הזה  צריך לדעת שע"י אמונה   ,הדבר 

לה יכול  אדם  בהקב"ה  מישלמה  שניסורים  יי הפטר  הסוגים   על 

 ,לשם עונש  הםיסורים שימ  "וובין ח  ,מאהבהסורים  יבין י  ,שלהם

' רוח  צר קו'מתפטר מהו  ,אמונה שלמה בהקב"הל  כהואם אדם זו

ו) רוק שנעשה יהמ  לעבודה קשה שהוא ניצול מ  אפיקורסות(הכפירות 

ו  ן לומי אי )  ,ח"ו  ייסורים  אדםללכן דווקא כשמגיע    .  יסוריםי ע"י ה

היא להתחזק הרבה   (ת רבה צב, א אשי בר  ?!ייסורים  טובה  הכי  העצה 

ל בא ממנו  ו ושהכ  ואהדוש ברוך  באמונה ולהאמין מאוד בהק 

וכשהוא רוצה   מכהרוצה הוא    כשהואו   , והכל לטובה,יתברך 

 טובה הזאת בעצמה האדם נמצא במקום  ע"י האמונ  ,מרפאהוא  

זה הכוח העצום של ו  ,את עצמו  כךזלכדי    ,ייסוריםצריך    ינואש

  . בהשי"ת מונההא

 יסורים וסגופים הם מחמת חוסר אמונה 

ה', ַעל : "ולכן אומר רבנו נָׁ ַטּנֵי ֲאמָׁ ם ֵהם 'ִמּקְ עֹולָׁ הָׁ ֶ ַעל ְיֵדי ש  ֶ ע, ש  ּדַ

ַהיְ  ּדְ ְלַתֲעִנית,  ְצִריִכים  ֵהם  ן  איי ּכֵ ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֹות.  ש  קָׁ ֲעבֹודֹות  יָׁדּוַע,   נּו 

ַרךְ  ם ִיְתּבָׁ ֵ ר ַלֲעֹבד ַהש ּ ֶאְפש ָׁ ֶ י    ש  ר, ּכִ בָׁ ל ּדָׁ כָׁ רּוְך הּוא  "ּבְ דֹוש  ּבָׁ ֵאין ַהּקָׁ

יו' ִריֹּותָׁ ּבְ ִעם  ְטרּוְניָׁא  ּבִ א  ג   "  ּבָׁ ה  זָׁרָׁ ה  שהשם היא    הכוונה    .  .()ֲעבֹודָׁ

רוצה   לא  עניין יתברך  מחלוקת  וה  ,סיגופיםה  את  יש  ראייה 

בת  אלר   (.א י דף  )  עניתבגמרא  הקפ בי  נקרא ש  סובר   ר עזר  נזיר 

על עצמו   מוסיף  וא ה  ,ר את עצמו מהייןזיבגלל שהוא מ  ',חוטא'

אתה מוסיף   ,במה שהתורה אסרה עליך  ייךד  אלוכי  '  ,יםאיסור 

נקרא נזיר  ורבי אלעזר חולק ואומר ש  '?,ר את עצמך מהייןעלצ

הגמרא  ',קדוש' אומרת  קדוש  נקרא  שהוא  באופן   ,וגם  רק  זה 

יסורים שהוא לא  יאבל אם הוא סובל    ה",צער נפשיממצי  שהוא "

 ,יסורים של אהבהי זה לא  כי    ,חוטא  "ונקרא חלסבול אותם  יכול  

כל   ?אלו הם ייסורים של אהבה"  ,)דף ה.(   ותברכ  אגמר ב  באכמוו

תורה ביטול  בהם  לסבול   כלומר   ".שאין  יכול  שאדם    ייסורים 

אבל ייסורים שאדם לא יכול   ,הם בגדר ייסורים של אהבה  ,אותם

אותם לו  ם  ה  ,לסבול  תורהגם  עושים  נביטול  שיסורים  ,  מצא. 

  החטאים דווקא בגלל  ו  .  'טאח' עלמא זה בחינה של    יולכל כאלה  

הוא    , הוא מביא אותם על עצמו   אם ו   ,אלהכיסורים  ימגיע לו  

חוטא צריך    ,נקרא  לפעמים  לעשות  מה  בשביל  יאבל  יסורים 

ם שע ,גלותבא לרבנו פה בתורה שלנו מה שזה  ו  ,תעוונוכפרה  

נות  וך לעצמך כפרת עווקב"ה אתה יכול למשהבשלימה  אמונה  

   .יסוריםיולצאת לגמרי מה

להימנע מלאכול דבר    ,השובביםימי  בשהמנהג בברסלב    אמרנו

אם לא כי    ',יסורים שאדם יכול לסבול אותם'יזה בדיוק  ו  ,מן החי

לא  ת זה  החי  מן  דבר  יום שלם  הדברים   א, ור נאכל  רוב  אמנם 

על כל פנים    לב א  '(, דגים וכובשר   ,חלב ביצים )   ,מעורב בהם דבר מן החי

זה   עדיין  ךא  ,מסודר ואתה    ,וזעתר   , ושמן זית  ,לאכול לחםפשר  א

      .יסורים שאפשר לסבול אותם י

רבנומואו ִריִכין"  :ר  ּצְ ֶ ש ּ ַמה  הּוא    ַאְך  ֹות,  ש  קָׁ ַלֲעבֹודֹות  ִמים  ִלְפעָׁ

ְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זִ  אָׁ ֶ ְבִחיַנת ַמה ש ּ ַעת ש ְ "  )ַסְנֶהְדִרין עד:( "ל  ּבִ ש ְ ד ֲאִפלּ ּבִ ּו מָׁ

ַיֲעֹבר  ְוַאל  ֵרג  יֵהָׁ אֵני  ְמסָׁ ּדִ א  ֵאין  "ַאַעְרְקתָׁ ֱאֶמת  ּבֶ ֶ ש  ַאף  ֶ ש  א  ִנְמצָׁ  .

הוּ  ֶ ֵרג ַעל ֶזה, ַאְך ֵמֲחַמת ש  יֵּהָׁ ֶ אּוי ש  ִרים רָׁ ּבְ ד, ְוֵהם ִמְתּגַ מָׁ ַעת ש ְ א ש ְ
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ת וְ  א ְלַהֲעִבירֹו ַעל ּדָׁ ְיקָׁ ן הו"ַלֲהִביאֹו ִלְכִפירֹות חַ ְורֹוִצים ּדַ ּוא , ַעל ּכֵ

ֹו ֲאפִ  ַנְפש  ח ִלְמסֹר  ַקליֻמְכרָׁ ר  בָׁ ּדָׁ בה ימה הס".     כלומר,  ּלּו ַעל 

שרק רווחת    הלכהש  אע"פ   כי  ,ייסורים קשים  לצב ש מ שמגיעים ל

נאמר    שלושעל   חמורות  יעבור "עבירות  ואל  ילוי ג"ז,  ע)  ",ייהרג 

וב של  בכל אופן יש זמנים שאפילו על מנהג ט  ,(ושפיכות דמים עריות, 

ַעְרְקָתא  ' לשון הגמרא על  וכ )  ח"ו.    נאמר ייהרג ואל יעבור   ויהדות גם עלי

ְמָסאֵני    אז  ,שרוך לבן ים  שמואנחנו   ,בצבע שחור שרוך   יםשל  ושהגויים נהג   (שרוך נעל)  'ד ִ

   ( אפילו על דבר כזה נאמר ייהרג ואל יעבור   , אזש כמותםו לבלגזרו  ים  י הגוש שמד  ה שעת  ב

  - הגויים מתגברים להעבירו על דתו ש ,דמש השעת   בזמן של כי

  ,תהמיל  "ולמסור את עצמו ח  ףאו  ,צריך לעשות עבודות קשות

     . רק כדי שלא לעבור על התורה

 אדםיש    ,סיפור שלווה  אחדכל    הוא  השמד,  ל שעתשהעניין  

אצלו   דשמזה בחינה של שעת    ,שתל חנהאמונה שלו  כששגם כן  

הוא צריך   ,ותינעריך תהוא צ  ,שאדם האמונה שלו חלשהכו  ,"וח

קשיםוסיגופים   שבמצרים  ו  ,דברים  של  סי  היהכמו  כור 'גוף 

בחומר  ו  ',הברזל  קשה  זה    ,לבניםובעבודה  שהיוכל   ובגלל 

ממשיך   .קיצור באמונה  -  "קוצר רוח"מ  ,אמונה  יקטנת  בחינב

ְבִחיַנת  : "רבנו ִפירֹות, ֵהם ּבִ ה ְוַהּכְ ה זָׁרָׁ ֲעבֹודָׁ ים קלה, יז(ְוהָׁ ִהּלִ "ַאף ֵאין    )ּתְ

ֶהם"   ּבָׁ רּוַח  ֵהם    -יֵש   ה  נָׁ ֲאמָׁ ַטּנֵי  ְוַהּקְ ל.  לָׁ ּכְ רּוַח  ּום  ש  ֶהם  ּבָׁ ֵאין  ֶ ש 

ְבִחיַנת "ִמּקֶֹצר רּוַח", ש ֶ  ַהיְ ּבִ ע, ּדְ מֹו ְמֻמּצָׁ ה יהּוא ּכְ ֶהם ֱאמּונָׁ ֵאין לָׁ ֶ נּו ש 

ִחיַנת ַמֲאִריְך רּוחֹו,   ִהיא ּבְ ֶ ה, ש  ֵלמָׁ לִ )ש ְ א ּבְ ּמּובָׁ ְוַאף ַעל ,  (ח"א   הקנ"   "מּקוּ י ּכַ

מֹו  ל, ַרק ֵהם ּכְ לָׁ ּום רּוַח ּכְ ֶהם ש  ֵאין לָׁ ֶ ם ּכֹוְפִרים ְלַגְמֵרי, ש  י ֵכן ֵאינָׁ ּפִ

ם ְורּוחָׁ ע,  ִחיַנת    ְמֻמּצָׁ ּבְ ה  רָׁ רּוחַ "ְקצָׁ ש  רבנו   ".   ִמּקֶֹצר  על מסביר 

בשחרית  הפסוק שאומרים  ) ",יש רוח בפיהם יןאף א " עבודה זרה נאמר 

'ברוך שאמ   ,שבת 'ה   ר' לפני  ה  ופירושו:     (' ללויהבמזמור  את  של    ' יש' אין 

שעבודה זרה אין בה בחינה של  זאת אומרת    ,בפיהם  -רוח  ה

 ', קוצר רוח'הוא , 'אמונה קטנות 'ק ר מי שיש לו אבל   .כלל ' רוח'

  אחד מצד  כי    ,האמונה שלו חלשהו   , יש לו קיצור באמונהז"א ש

וזה נקרא    י, ראואבל מצד שני אין לו אמונה כ  ח"והוא לא כופר  

הביניים   מאמין(  והממוצעשלב  לבין  ע"ז  ועובד  כופר  החידוש  ו  .)בין 

  ,הזאת  כשאמר לפניו תורה רבי נתן  לשרבנו אמר    ,כאן  המיוחד

רק  זה לא    ,שעניין של חיסרון באמונה  (שיחה ק"מ   ן "בשיחות הרא בכמו )

 "אז ,חיסרון אמונה בעצמו אפי'  אלא ,חיסרון באמונה בהקב"ה

ח לאדם  של    ו"שיש  דקטנות 'בחינה  מספיק   'מוחין  לא  הוא 

והוא  הקב"ה  בעיניחשוב  ושהוא    , אוהב אותו  שהקב"המרגיש    ,

    . יכול לגרום לו ייסורים זהו ',קוצר רוח' בחינה הזאת של בכלל  נ

רבנו    ר"הבאותו   ,התורה הזאת נאמרה לפני ראש השנה תקס"ח

ם באותה וג  , ן"ר הליקוטי מוספר 'שבאותה שנה יודפס  על כך  רמז  

הו תורה  לרב  הויצא  שנה  חידושי  לכתוב  להתחיל  נתן  שלו  מי 

ר  הנתן    'ובאמת  את  לכתוב  הלכות'התחיל   ידוע כו  ',ליקוטי 

נתן כתב את   'שרבי  הוא )שנה    40במשך    'ליקוטי הלכותספרו 

ב  אותו  מספיק    אבל     , (תקס"ה שנת  התחיל  לו  שאין  בו  הרגיש  רבנו 

שפלות בנתן היה מטבעו  רבי כי    ,ובחידושים שלו  אמונה בעצמו

מאוד טוב  ,וענווה  מדי,  וזה  יותר  לא  מאמין   כי   ,אבל  היה  לא 

ו את התורה  ל  ולכן רבנו אמר   ,בחידושי תורה של עצמומספיק  

הגמ' ו את  ל  ודרש  ',קוצר רוח 'מ נקראת  הזאת שגם הנקודה הזאת  

ה מח:( סּוק    )סֹוטָׁ י ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות"    )זכריה ד, י(ַעל ּפָׁ מי מבזבז    -"ּכִ

  ', אמונה שהיה בהם  'קטנות  ?  שולחנם של צדיקים לעתיד לבוא

שלא היינו  דייקא,    -  ה בהםתשהי  'קטנות אמונה'ר  אורבנו מב

בעצמ אמונה  להם  מצד    .םהיה  אומרת  צריך   אחדזאת  אדם 

         .חייב לדעת את המדרגה שלו -מצד שני ו ,שפלו יולהיות ענ

 ? כי לא ידע את מדרגותיוו ,כיצד משה היה עניו מכל האדם

איש משה עניו מכל  הו"ל משה רבנו  כתוב ע   .סביר את זה יותרונ

הרי משה רבנו בוודאי יודע  נשאל,  ו   ". על פני האדמה  אשר   אדם

הביא וריד את הלוחות ו ההוא עלה לשמיים וש   ואת המדרגה של

אם כן איך ו  ,לא עשה כזה דבר   אחדשאף    מה  ,ם ישראללעתורה  

שני איך    ?יו ושפל מכל אדםנהכוחות להיות ע  משה יש לו אתל

ביחד מתיישבי  גדול  ,הדברים  הכי  שאתה  שני    ,לדעת  ומצד 

שפל  היותל ישראל  ועניו  הכי  שתי  נו  ?בעם  בזה   פשטים סביר 

אחת   אשה  רבי דרש   ( שיר השירים רבה א, ג)   במדרש  כתוב  ,משלימים

רבי ישמעאל    אותו   שאל  ריבוא בכרס אחת,ששים  ילדה    במצרים

ששקול  ילדה את משה      ',יוכבד 'אמר לו רבי    ?  מי זאת  רבי יוסיב

כל   נכללים  רבנו  משה  תנשמב  ?בזה  מה הנקודה  .אבויר   60כנגד  

מו  רבנו  ?  שמות ישראלנריבוא    ששיםה בליקוטי   ן "רהמסביר 

ע"ט  ) רבנו  ח"א(תורה  משה  של  עלהיה    ,שהכוח  נפשו   עם  למסור 

ע )ברכות    גמראב  אמוב  ,ישראל אמר שמו"  (א "לב  מלמד    :אל 

עליהם  משה  שמסר  למיתה  נא  "  :שנאמר   ,עצמו  מחני  אין  ואם 

איך היה למשה רבנו כזה כוח למסור   מסביר רבנו,        ".  מספרך

 , וינצלו  יחיוש  כדי  ,עגלהחטא  לאחר  עם ישראל  על  את נפשו  

ל ש  ות לפהענווה והשאומר רבנו שזה בא ע"י    ?איך זה נעשה

 ולמסור נפש  נתנו לו כח  ושל  ותפלאיך הענווה והש ו     .  רבנו  משה

  ריבוא נשמות   יםשש  נכלליםמשה רבנו  בהתשובה:    ?ראלעל יש

ששים ישראל זה   לעומת זאת אצל    ',כוח'ב  רק  הםאך    ישראל,

משה רבנו מרגיש   ,הפועל  מהכוח אלכבר  נשמות שיצאו    אריבו 

הוא    אחדמצד    ,כול יותר גדולים ממנויך שעם ישראל הם כביא

כל יהודי ואצל    ',כוח'ברק    זהצד שני אצלו  מ   ,כולל את כולם

ישראל  נ   אריבו  ששיםאחד מא  והש יצא    כי  ',פועל'בזה  שמות 

מהכוח  ויוצאת אצלו      כוח',היא נכללת במשה ב'אצלו הנשמה ש

ברבנו    .אל הפועל  שמשה   ("ב ח  ב "פתורה  )  ן"רהמו  ליקוטימסביר 

מהגדול    ,ישראל ואחד מ  אחד רבנו היה מקשר את עצמו לכל  

עד שבגד שבקטנים,  ולים  שפלה הכי  שפחה  לאפילו    הקטן 

יא  אז ה  ,ריבוא   60- מ  היא אחתהזאת    חהשפה  םאכי    ונמוכה, 

של  ה הפועלהבחינה  אל  מהכוח  שלי    , יציאה  הנשמה  של 

בשביל להשלים את  גם    ,אני חייב להיות מקושרלכן  ו  ,בעצמי
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את  לכלות  אומר לו שהוא רוצה  ב"ה  ולכן כשהק   ,הנשמה שלי

הנשמה של חלקי  לות את  כל  בעצםפירושו  ש  ו,ח"  עם ישראל

רבנו אומר   ,משה  רבנו  משה  מ  :אז  נפשי    וכן אני  את  למסור 

שאר  תיהזאת ש  הנקודה  משהחשוב ל   ,בשביל הצלת עם ישראל

זה ולכן  ,'פועלב'הם יהיו הש ,שמות עם ישראלנהבחינה של כל 

ריבוא   ששיםת כל הכוללני שאצלי הנשמה  מהרבה יותר חשוב מ

הנ בכוח  ,אלהשמות  רק  את   בזהו  .נמצאות  מרגיש  רבנו  משה 

יהודי יהודי את השל   ,עצמו שפל מכל  רואה בכל  מות יכי הוא 

רק בכוח ואצל כל  ה  כי אצלו ז  ,שהוא כביכול לא הגיע אליההזו,  

ךָׁ  " :וכך גם הקב"ה אומר לו .  יהודי זה בפועל ֵחת ַעּמְ י ש ִ ֶלְך ֵרד ּכִ

ֶהֱעֵליתָׁ  ר  ֶ רד מגדולתך, לא  "  -ש"י: 'לך רד' מסביר ר   ",וגו'  ֲאש 

אתה   ,ישראלאת    מוחהאני  ם  א  .  "נתתי לך גדולה אלא בשבילם

משה רבנו היא תלויה כל רגע ורגע    תנשמש  יוצא  ?!...למה לי

משה   בזה  ,בהןוכיוון שהיא תלויה    , שמות ישראלנריבוא    60-ב

    .מכל האדם עניויכול להיות  ,עם כל הגדולה שלורבנו 

בימים נוראים  ונמצאים בסליחות  כשאם נתבונן    :שניההסבר  ה

  הם יותרש  אלואם נסתכל מי    ,בבית הכנסתפרט ביום כיפור  וב

דמעות?  בכוונה  יםמתפלל ומורידים  דווקא אלו    ובדבקות 

יותר    אמיתית  עושים תשובה  הם  ,האמיתייםהצדיקים  והחסידים  

ש אנשים  הרבה  ודימהרבה  להם  שיש  עליהם לעשות  עוונות  ע 

יש לזה גם   . באמתם די רגועיםהואתה רואה אותם ש  ,תשובה

פשוט מגושמיםהם  רוב  לש   ,הסבר  את  ו  ,אנשים  מרגישים  לא 

  תשובה ההם לא נמצאים בנקודה הזאת של    לכןו  ,הימים הנוראים 

  ( א ע"  ' נ   "ק ב) הגמרא    :יש לזה גם כן הסבר פנימי ועמוק  ךא    .  בכלל

נ"ו  דורשת:שהגמרא   ם ע  דקהקב"ה מדק מאוד",    שערהסביביו 

היה    ,בתור ילד את הגמרא  כשלמדתי  .הצדיקים כחוט השערה

בגלל שהוא צדיק  הקב"ה מדקדק איתו    א פייר,קשה לי שזה ל

  דיק צ  אינושמי  אילו  ו  ,על כל דבר קטן הוא נענשו  ,כחוט השערה

  , יותר   גדול אדם  הש   מהכ  :תשובהוה?  כל כך  לא מקפידים איתו

גבוה  םפוגכל פגם קטן   יותר  יותר ומזיק    ,במקום הרבה    , הרבה 

שר  הן  ילב  ,יגיד איזה משפט כנגד המלךשאדם ברחוב    אינו דומה

המלך   המלך  רע  בר ידששל  למלך  ,בפניו  כנגד  שקרוב    , מי 

גדולשלו  העונש    ,לךמב  עפוגהוא  שכ אותו    .ממי שרחוק  יותר 

ב כן  גם  גדול  ,'דשמיא  'מלכותאדבר  צדיק  שהוא  הוא ו  ,אדם 

  מה נוגע בכ  ושלגם  הפ   ,ל עולםו שמלכ באיזה פגם ב   ם נכשל ופג

עד  הוא גדול    ,פגם קטןאפילו  ו  .עצוםוא  הרס ההו  ,עולמות גבוהים

ולכן כיוון שהפגם של   "ו,פוגם ח  קטןלעומת מה שאדם    מאוד,

מגיע   גדול  כך  מקוםל אדם  הוא    ,גבוה  כל  לעשות לכן  צריך 

לעומת אדם קטן שעשה   ,רהיוד עבנדנאפילו על    גדולה,תשובה  

בה שאנחנו רואים שהצדיקים יהס  יה ווז    .ח"ולו עבירה גדולה  אפי

והם העושים את התשובה    , בוכים יותר אלו שהם    ,היותר גדולים

אותו דבר    .  הרבה יותר  מפשוטי העם  ,הגדולה ביותר והאמיתית  

מצד אך    ,רבנו שיודע כמה הוא גדול משה  דווקא    ,משה רבנועם  

ולכן    ", ערה מאודשנ  יוסביב"וגם יודע את הבחינה של  הוא  שני  

אפילו משהו דק כחוט השערה שאצל כל אדם זה לא נחשב 

ולכן משה רבנו   ,אצל משה זה נחשב לדבר גדול מאוד ,לכלום 

ישראלכוהנמוך מ  השפל  שהוא  מבין, בגלל שאני    ,כביכול  ל 

בעם   ביותר  נ ו   ,שראליהגדול  קטןכל  הכי  יודע   דנוד  מי  שלי 

ולכן משה רבנו יכול להיות עניו ושפל   ,פגם היא מגיעהלאיזה  

האדם את  הסברים  השני    אלו     .מכל  ושפלות הלהבין  ענווה 

 . שלוהעצומה את הגדולה הגם שידע  של משה,אמיתית ה

        קטנות אמונה בעצמו עושה גם קטנות אמונה בה' ית'

ם כשאדם מקטין גשייכת  בה'    'אמונה  'קטנותין  ענרבנו מסביר ש

 היא גורמת גם כן לחסרון אמונה כי    פסולה',ענווה  'ב  את עצמו

בגדולת    ממעטגם  הוא    ,כי ברגע שאדם מקטין את עצמו  ,בה'

אוהב כל ורחמן  וב"ה גדול  כשאדם יודע כמה הקונסביר:    ,י"תהש

כביכול  כואב    וכמה  ,יהודי יהודילו  של  שכתוב    ,בצער  כמו 

ש  (. ומ סנהדרין  ) בגמרא   מצטער בשעה  אומרת  ,יהודי  שכינה   ?מה 

מזרועי"   בחינת תפילין של ב  ת אומרתאז  ",קלני מראשי קלני 

תפילין של ראש   יינוה  -  מזרועיוכתוב מראשי    כן לש ,  הקב"ה

יד של  הקב"ה  תפילין    לגבי  שהרי  ,ותפילין  בגמרא כתו של  ב 

מי כעמך ישראל גוי "וכתוב  של הקב"ה  שבתפילין    (א "ע  ו' ברכות  )

ש  ",בארץ   אחד פרשיות  כתוב את  לא  הקב"ה  של    לבתפילין 

מי  "אל  את השבח של עם ישרשם  אלא כתוב    ,תפילין שלנוה

  עושה סיגוף ומתענה,כשיהודי    לכן  "בארץ   אחדכעמך ישראל גוי  

צריך לעשות פעולות שלא תצטרך   כןלו   .נהילשככואב  גם  זה  

השכינה את  תצער  ולא  סיגופים  כמו ולכן    , לעשות  העצה 

אמונה בעצמך במדרגות  'ו   ,'הקב"הבאמונה שלמה  '   ,רנו אמש

לך שיש  יכול    ',האמיתיות  אתה  שהקואז  גדול  ב"ה  להאמין 

ואמתורחמן  הקב"ה  ו וע"י שאתה מאמין במדרגות    ,רב חסד 

ר את  כפ אמונה לבד לע"י  אתה יכול    ,האלה של השם יתברך

באופן כזה שאתה יכול להיות  ו  ,)וכמו שנבאר לקמן(  נות שלךעווכל ה

קצת  בימים האלה  צריך    ךא  .נקי טהור וקדוש גם בלי סיגופים

זה לא לאכולכמו    ,למעט בעניין של תאוות מן   שנוהגים  דבר 

  ', קדוש'נזיר נקרא  שבחינת מה שכתוב    ,נסבלוף  סיג  ושזה  ,החי

ם  "ימי השובביב ולכן    ,הוא נקרא קדוש  מצי מצער נפשיה',  אזש'

זה ייסורים    ,למעט מהתאווה  ,למעט בתענוגים  להשתדלצריך  

אותםו לסב  אפשרש לאדם  ,ל  טובים  בתאוותיו  שי  ,והם  מעט 

  .  בשביל לזכות לתשובה שלמה  ,ובהנאותיו

 כיצד על ידי אמונה שלימה באים לכפרת עוונות

כוח    ,הנקודה  אתסביר  נ  כעת כלהמדוע  הוא  גדול    אמונה  כך 

הוא    ,כשאדם יש לו אמונה שלמה ותמימה   ?עוונות  תפר כלעניין  

רק טובות עמו ושהקב"ה מתנהג    ,מרגיש שהקב"ה עושה איתו 

דף  )בפסחים    בדף היומילמדנו    ,שלמות האמונה  הילטובה וזוהכל  
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בירה הגמרא שלא מס ו  אחד",שמו  ו  ה' אחדביום ההוא יהיה  "  (. נ

  רעה  עה על שמו  יםברכמ עולם הזה  ב  ,העולם הבא  ,כעולם הזה

האמת' דיין  שמוו  ',ברוך  המיטיב'  הטוב  עהעל  הטוב   ',ברוך 

  ל טובשהכ  יםרגיש מבעולם הזה על פי רוב אנחנו לא    כלומר,

  , ' ברוך דיין האמת'  על שמועה רעה ח"ו  מברכים  ולכן  באמת,

מו  ךא בליקוטי  ותנו   אלהביא    רוצה  (א "ח  ' ד  התור )  ן"רהרבנו 

כבר  ל הבא  עולם  של  הזהעבכאן  בחינה  דורש   ,ולם  כן  רבנו 

גבוהה  נשמאיתנו   במדרגה  כך  ,אמיתית והיה  כדי    נבין ש  עד 

נחום '  כמו  ,  טובל  הכ  באמת  רע,דברים שנקראים  ה  ונרגיש שגם 

גמזו אומר    'איש  דבר  על  שהיה  ע'לטובה   זוגם  'כל  וזאת  "י  . 

  את מלטובה  שהכל  ונה שלמה  אני מאמין באמ  מר תמיד:איש

  –   'אמונה, 'הטובהאת    מביןאף על פי שאני לא  השם יתברך  

עיקר מצות האמונה זה דוקא כשאתה אדרבה  ,  פירושה הבנהאין  

לא מבין, וכמו שכתוב: "ויאמן בה' ויחשבה לו צדקה", אברהם 

שאלות,  שואל  לא  והוא  הבין  כשלא  גם  בקב"ה  וכמו    האמין 

ר'שרבנו אומר ש' כשחשוך ואתה נמצא   ,אמונה' זה בחינת 'ִמְדּבַ

האמונה   בכל זאת  ,בכללזה לא נראה טוב  בהסתרה, והדבר ה

ש'אמונה' היא    '(ז)תורה  , כי כמו שאומר רבנו  לג על זהיכולה לד 

כי גם שעל פי הטבע אני לא    בחינת 'תפילה' שהיא מעל הטבע,

מאמין ו   ,מעל זה  מתעלה  אניאת ההנהגה של ה', ובכל זאת    מבין

בוודאי הקב"ה  ו',  ותעמפי עליון לא תצא הר ' באמונה שלמה ש

שאפילו   ,אתכשאדם מגיע לאמונה כז  .מכוון בדבר הזה לטובה

מ  'רע'ה כן טוב  גם  גורם    ,הקב"ה  אתהוא  הזה    ות זכל  לוהדבר 

כביכול הדבר שמפריד  ש  מזהמתברר  ו  שי"ת,לדבקות גמורה בה

כי    ,בעולם  עהגה של הר זה דווקא ההנ  ,בינינו לבין השם יתברך

על    הז שאלות  לשאול  לנו  ולהתרחק    ,הקב"ההנהגת  גורם 

  , פירהכ איזו בחינה של    "וגורם ח  ,עכל ר כי    ,מהדבקות בו יתברך

  ,הקב"ה שהוא כולו טובמהרע יבוא  שכביכול לא מתאים  שהיות  

  מיני כל  , ולי וכו'למה זה קורה    ותרע גורם לי לשאול שאלהלכן  ו

  השם יתברך. הם מרחיקים את האדם מש ,שאלות של כפירה

 כסה אהבה ים ת ונה באים לדבקות, ואז על כל פשעע"י אמ

להינצל  איך ע"י  אפשר  ואמונה    מזה?  ברגע   ,תמימהשלמה 

אני לא מבקש  ו  ,שאדם יש לו אמונה שהקב"ה עושה איתו רק טוב

ינני  אלמרות שאני מאמין    אלא  להבין,  להבין כי זה בלתי אפשרי

זוכה באמת    ,זאתכאמונה  כשיש    ,מבין ך את הרע ולהפ אתה 

וכשאדם זוכה להגיע    ,תברךי  השםדבקות גמורה בל   זכיתו  ,ובלט

בדבקות   א"בחינת  כזו,  תכסה  פשעים  כל  נעשה   זה  ה",בהעל 

הוא לא מקפיד עליה   ,כמו כשאדם אוהב את אשתוכי    ,כפשוטו

פתאום כל   ,בית  לוםניהם שבי  איןאבל כש   ,כל מיני דבריםעל  

אותו   מרגיז  קטן  דבר דבר  כל  על  וכועס  מקפיד  כי   קטן,  והוא 

אדם  יש לשכ לעומת זאת    ,שלמה  הבהאין ביניהם אש  זההשורש  

גדולה   הוא לא מרגיש   ,חלק  והולךאשתו הכול בסדר  לאהבה 

הוא    לו,  אוכל לא טעיםה  מקפיד אםהוא לא    כסף,  בזבזההיא  ש

 . כך הוא אפילו לא רואה את הלכלוך בבית  ,הכל בסדר שמרגיש  

אם    ה",בהשעים תכסה אעל כל פ "   ,אותו דבר גם כלפי מעלה  

גדולה   כך  כל  ואהבה  לדבקות  להגיע  זוכה  ע"י  לאתה  הקב"ה 

הקב"ה מכסה אותם   ,נפלת בהם"ו  אפילו הפשעים שח  ,האמונה

ה הקב"האהבכוח  לבין  בינך  שיש  שגגות)   ,בה  על  מדובר    לא   , כמובן 

הקב"ה מפעיל את האהבה   כי  ,(פך אהבה י זה הש   די על אדם שמז  יםמדבר

פשעים תכסה אהבה"  -  אזו  אליך,  שלו כל  הו כפרת שז  ",על 

התעצמה על  ונות מכח האהבה שהקב"ה אוהב אתנו, שבאה והעו

   ידי דבקות האמונה.

מתי אדם צריך עבודות קשות    בנו,ר  דבריאת  היטב    וכעת נבין

עוונות  ותעניות   סיגופים  של לכפרת  להגיע  כשצריך   ,כדי 

המשקלל'בתשובתו   מהש  'תשובת  שנהניתי  מה  עברות כנגד 

  , תשובת המשקל  זוהי  , יסוריםיושה לעצמי  עואני מסתגף  שלי,  

ושניהם נכונים, א( שכנגד מה   ]יש שני פירושים בתשובת המשקל

 . שנפל[במה  כמו  אותו דבר  על  סיון  י שנהנה מתייסר. ב( שעומד בנ

זה    זה,  וככה אני מכפר על כשהתשובה מיראה    נצרךאבל כל 

משלם    ההננעל מה ש  אז  ,בהלתשובה מתוך אמונה ואה  הגיעולא  

אךיםבייסור  רוצה  ,  שהקב"ה  מה  לא  אומר    ,זה  "קלני הקב"ה 

כשאתה   ,הרי הקב"ה מצטער בצער שלך  ",מזרועי  קלנימראשי  

גם הקב"ה סובל צריכים להגיע אמונה לכן    ,זה לא טוב  ,סובל 

דווקא מתי שלא   ,המבחן הוא קשהלפעמים  ו   ,דבקותולשלמה  

 מפעיל  ובכל אופן אני  ,לפעמים קצת קשהויד הולך כסדר  תמ

שלי    את גדולה  האמונה  הכי  ואני    ,קב"הב בעוצמה  הבנה  בלי 

השכל, את  הקב"ה  זורק  את  אוהב  דבקות    'אמונה'  ,ואני  היא 

יתברך היא אהבה  ,בשם  הזאת  וכשיש את האהבה   ,והדבקות 

 ,"ם תכסה אהבהפשעיעל כל " זוכים לבחינתאז  עם ה', והקשר 

לנו   עושה  הכפרתהקב"ה  יי  את  שום  בלי  לכן     ,סורים עוונות 

 :ר בסוף חייואמ  רבנווכמו ש  ,אפשר לעבוד את הקב"ה בכל דבר 

יודע את הכוח של ההתבודדות" דבקות  וה   אהבההו  ,אם הייתי 

ת א  לא הייתי מקלקל  (שזה התכלית של ההתבודדות)בקדוש ברוך הוא  

  , בריאו  טובאמר היה לי גוף    רבנו  בסיגופים ותעניות",   הגוף שלי

רבנו בסוף ימיו התחרט על   .  ים שעשיתיוקלקלתי אותו בסיגופ 

הוא היה    ,היה מסתגף הרבהש  ,להי בתח  נהגהדרך הזאת שהוא  

אבל    (הפסקה   הנ תעכל שבוע שלישי הוא היה מ)  ,הפסקות בשנה  18עושה  

ההתבודדות  ל  אם הייתי יודע את הכוח ש  ,תחרט על זההרבנו  

והוה אפשר  בדבקות  אהבה  כי  זה  את  עושה  הייתי  לא  הקב"ה 

שלם  ובריא  עם גוף    ,הכי גבוהות  הרוחניות  לכל המדרגותגיע  לה

   ה' יזכנו אמן.רק ע"י אהבת השם יתברך והכל 

 עריכה: ליאור גבע .        שבת שלום ומבורך

 ( כ"ט טבת   -ת.נ.צ.ב.ה      ז"ל  )מוקדש לע"נ צדוק בן צאלח 


