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 תשפ"א פוריםבו ,פרה-פרשת כי תשא -בוע במהלך השדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 

 .המגיע לו על חטאיו הצדיק יכול לשחרר את האדם מהעונשלמדנו בספר הקדוש נועם אלימלך ש

מקום וב -? להחליף את העונש דיק זה סתםת זה? נראה לך שהתפקיד של הצאיך הצדיק עושה אאמר הרבי: 
 ליונים???ימשפיע עליו שפע של מ שהאדם יהפוך לעני הוא

 ממש לא!

 אז כיצד משחרר הצדיק את האדם מהעונש?

אותך! הקושי הוא הבורא לא רוצה להעניש זה לא עונש! -ל מה שקורה איתו שאותו להתבונן עפשוט, הוא מלמד 
 ת!!!-ו-נ-מ-ד-ז-בסך הכול ה

* 

הולך בפסיעות איטיות, פניו מכורכמות ועצובות, כתפיו שמוטות תה פוגש את חברך הטוב ברחוב, והוא ואנניח 
 את המצוקה זועקת מפניו...ואי אפשר שלא לראות 

 ו?כיצד תתייחס אלי מה תאמר לו?

 ותביע לו את אהבתך... ו בכלל לא שאלה! אתה תיגש אליו, תטפח על שכמו בעליזותזמן השורה, אם אתה אדם 

 תתחזק אחי! -תצעק לו  כן שרקיית

 שקה מרגיע..., ותרכוש עבורו כוס מאולי תרוץ לקיוסק הסמוך

 ושובה לב...אולי תזרוק לו איזשהו פתגם עוצמתי 

 לתוך אוזניו: ידידי, לא משנה מה, אנחנו איתך! יגש אליו ותלחש לו, מתוך הבנה בנפש האדם, רק תואולי

 ב אתה כל כך אכזרי כלפי עצמך???עצוה ת   א  שכנו, אז למה 

לעצמך אני איתך! תקנה לעצמך כוס משקה ותביע  -ם, תלחש לעצמך תיגש לעצמך! תטפח לעצמך על השכ
 אהבה ואמפתיה...

* 

 ר' אשר היה אומר:

 ...'דהובע'דרך הוהי ז - בוראי, לא לכעוס על חבריעל , לא לכעוס עצמילא לכעוס על 

* 

 בס"ד

תחת אחד 
 השיחים
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 ועמכם הסליחה. -ים האדירים תוקף הדיבוררשמנו את כל קוצר הזמן לא עקב 

אני מוכן לתת לך  -יש זמן מסויים שבו הבורא כביכול אומר לך כתוב בספרים הקדושים ש: דיברבליל פורים הרבי 
 רק מבקש! אני פותח בפניך את כל השערים! רק תבקש!!!כל מה שאתה 

 ?נאמרו הדבריםה נראה לכם, על איזה זמן ואז שאל הרבי: נו, מ

 ...על יום החופהדווקא ששייכו את האמירה ם הפורים המסוגל, והיו סו לתלות זאת ביוהיו שני

וב, כשאתה חש ששערי השאול נפתחים שי או מכאהדבר הזה מתרחש בשעת ניסיון!!! כשיש לך קו: אבל הרבי אמר
 ם הם אלה שנפתחים בפניך!ן שדווקא שערי שמיאז זה הזמדע לך שבדיוק  -בפניך 

* 

ישועה קטנה, איזושהי לפני כן הוא נותן לו גדול, ק לאדם שפע עניכשהבורא רוצה לה פנחס מקוריץ אומר: ביר
 עליו...אמור לנחות הגדול שוכל זאת כהקדמה לשפע  -משהו טוב שקורה לו  ,עסקה שבה הוא מצליח

 לא מפסיק לספר לכולם עלותיו וט על הצלחאוהב להתגאות, האדם אוהב להתפאר, ולכן הוא מפטפאבל, האדם 
 ע שבמילים הללו הוא מבזבז את כל אוצרות השפע שקיבל...דאינו יוו -מוצלחותו  גודל

* 

 ל משפטי צדקך'.'חצות לילה אקום להודות לך ע

ימים טובים וימים קשים  קם אבל כל כך הרבה פעמים נופל...מתגבר וזמן של חצי חצי... לפעמים  הז -חצות 
 מתערבבים מול העיניים...

 מסקנות אפשריות:ני ואז ישנם ש

ת י כן מצליח... מין נדנדשאנולהתגאות הכי שאפשר כ -תעצבן ולכעוס על כל הזמנים הבלתי מוצלחים אפשר לה
 יעה על רגשותיי באופן ישיר...הרים שמונהגת על ידי המאורעות ומשפ רגשות כזו, רכבת

 ואפשר גם אחרת!

ן בשליטתי? כי אם כן, אז למה האם ההצלחות ה -אפשר להתבונן במבט אמיתי וכנה על המצב, לבחון את עצמך 
 לפעמים אני כן נכשל???

 ש זה נקום ונודה לבורא על הכול!בון נפומתוך חש

 שהם רק מתנת שמים...כי הבנו  -על ההצלחות 

 ן לא היינו מגיעים למסקנה הזו...כי בלעדיה -שלונות יועל הכ

* 

 ששום דבר אינו בטוח! -בעולם יש רק דבר אחד בטוח ר' אשר היה אומר: 

 עד כדי כך? עד כדי כך!

 תצליח!!! לאמובטח לו שהיא  -האדם בטוח במאה אחוז שתוכניתו תצליח ם , שאהרבי ר' אלימלך זיע"א אומר

* 
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