
 תש"פ תבוא-כי , ליל שישי פרשתעור חורש"ישידיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א ב

 
 

ַתח אֹוָתּה...  ☜ ֶלת נֹוֶסֶפת, ּפְּ ָנה ּדֶ ְּ סֹוף ַחַדר ָהאֹוָצרֹות ֶיש   ☞  ּבְּ
 

 למה דוד המלך ביקש מהבורא לשבת בבית ה' כל ימי חייו?

וייסורים שהובילו אותו לבית והרי מי כדוד המלך שמתחילת ימיו עד סופם היה מקשה אחת של קרבה והודיה לה', ושל צער 
 ומדוע אם כן הוא מבקש: אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי בבית ה' כל ימי חיי'? ה'!!

גם אם אדם כבר נמצא בתוך בית ה', גם אם הוא עובד את ה' כל ימיו, עליו לחיות בתחושה אומר הרבי ר' מיכל זלוטשעבער: 
 כלית האמיתית!שהוא עדיין בפתח! שהוא עדיין לא בא אל הת

 ומדוע? כמה סיבות בדבר:

, הוא לוקח את עבודת ה' כמובנת מאבד את ההתלהבות ואת החשק הבוער -כי אדם החושב שכבר הגיע אל התכלית לפני הכול, 
 מאליה, מצות אנשים מלומדה...

 אבל, בדברי הזלוטשעבער טמון סוד נוסף:

וסיום לגדולתו של ה', ולכן, בלתי אפשרי שהאדם יכריז 'הנה, הגעתי לנקודת כי כידוע, הבורא יתברך הוא אינסופי, אין גבול 
השיא בעבודת הבורא', כי ככל שהאדם נכנס אל פנימיות העבודה, עדיין לא בא אל הנקודות הפנימיות יותר! תמיד יישארו 

 נקודות עמוקות שעדיין לא הגיע אליהם!

 החדר תמיד ישנה עוד דלת, שמובילה לחדר פנימי ושמור יותר...כל תפילה פותחת דלת לחדר אוצרות, אבל בסוף 

אתה  -בכל פעם שנכנעת לרצון ה', ונלחמת עם עצמך להכיר שהבורא רוצה למנף אותך על ידי המעברים שהוא מעביר אותך 
 נימית יותר...אבל עדיין, ישנם נקודות עמוקות יותר שאליהם תוכל להגיע רק על ידי עבודה נוספת ופמתקרב אליו יותר! 

לכן, אומר הזלוטשעבער, ביקש דוד מה' שיזכה אותו להיכנס אל בית ה', כי הוא ידע שככל שההשגות שלו גבוהות והוא מתקרב 
 עדיין ישנם נקודות שלא הגיע אליהם... -אל הבורא 

* 

ַסח, לֹא?!   ☜ ל ּפֶ ֶ ִביִעי ש  ְּ ם ַעד ש  יָעלֵּ ַהקֹורֹוָנה ּתֵּ ֶ ִטיחּו ש   ☞ ִהבְּ
 

 יסן, כשהקורונה השתלטה על חיינו, היינו המומים, נסערים וחסרי אונים, ניסינו להיתלות על כל בדל של תקוה...בחודש נ

כטובעים האוחזים בפיסת גלגל  על השמועה הזו קפצנוזוכרים את השמועה שנפוצה ש'בשביעי של פסח זה יהיה מאחורינו'? 
 הצלה...

 ועדיין לא נושענו. אכזבה.ואז חלף עבר לו שביעי של פסח, 

 בל"ג בעומר, בל"ג בעומר זה יקרה!! זה בטוח! הרי ביום זה 'פסקה המגפה'...אבל אז באה הבטחה נוצצת: 

 ושוב, שמחנו, שתינו לחיים, תכננו את החופשה המרעננת שנערוך אחר שהקורונה תיעלם מחיינו...

 בס"ד
מתי תיעלם 
 הקורונה?

 'אעמוד 



 בסיס...אבל שוב העמיקה אכזבתינו, שוב התבררו ההבטחות כחסרות 

 ובינתיים משתוללת לה הקורונה, חוזרים ההגבלות, הכאב ראש מתעצם, הייאוש מכרסם, מה יהיה?

 מה יהיה בראש השנה? כיצד נצום ביום הכיפורים? שמחות בית השואבה?

 תחושת חוסר האונים גוברת, אין תקוה באופק, אין אפשרות לברוח, אין שום חבל הצלה באופק...

 , כעת זה הזמן להתקרב לבורא!וכעת, אומר ר' אשר

הוא ינצל את האפשרות הזו! האדם  -כל זמן שיש לאדם אפשרות לברוח ולא להתקרב לבורא על אף הקשיים אומר ר' אשר: 
 מעדיף להשתמש בסגולות ולהאמין ברופאים, מאשר להרים עיניים אל הבורא בהכנעה וברצון להתקרב...

כעת זו ההזדמנות שלנו,  -כשכל פתחי המילוט האפשריים נחסמו עבורנו ם מקום, אבל כעת, כשאין לנו אפשרות לברוח לשו
 לברוח הישר אל ידיו של ה'!

 , אנחנו מחליטים לחיות...אין לנו לאן לברוחכשרק ר' אשר היה אומר: 'בעל כרחך אתה חי', 

* 

ין?  ☜ יֹום ַהּדִ ט ּבְּ ּפָ ְּ ִמש  ַהֲעִמיָדה ּבְּ ר מֵּ טֵּ ִהיּפָ י לְּ דֵּ ִמים ּכְּ לְּ ַ ש  ָמה ֶהִייֶתם מְּ  ☞  ּכַ
 

לא תצטרכו לעמוד במשפט בראש השנה! האם  -תסתתרו שם אם היו מגלים לכם שישנו בונקר מתחת אחד ההרים, שאם רק 
 תרצו להגיע לשם?

 אין צורך בתשובה, היא ידועה ומפורסמת.

אנשים, משום מה, חוששים מאוד מהימים הנוראים, ולא מהסיבה הנכונה. הם בטוחים ששופט כל האדם מחפש להרשיע אותם 
 ולכן הם פוחדים כל כך.בדין חלילה, 

 השמחות הנערכות בחודש אלול הם הכנה לימים הנוראים! הצאנזער רב אומר:

מה??? האם זוהי ההכנה תלחש את המילים הללו על אוזנם של אותם אנשים, והם יביטו עליך כמי שאיבד את דעתו חלילה... 
 הראויה ליום הדין? שמחה וחדווה??? הרי אימה ופחד משתק אוחזים בהם!!!

 ם הנוראים:אבל, הצדיקים גילו לנו את סוד הימי

 'צדיקים נכתבין לאלתר לחיים, רשעים נכתבין לאלתר למוות ובינונים תלויים ועמדים'.

 לטובה! -מיהו צדיק? צדיק הוא אדם שמאמין בבורא, הוא בוטח בה', הוא יודע שכל מה שעושה ה' 

שה' רוצה שיהיה לו טוב, והוא נעשה לטובתו! הוא סמוך ובטוח  -והוא יודע גם, שגם את המשפט שעושה עימו ה' בראש השנה 
 ידאג לכל מחסורו. הוא בטוח שה' יתן לו פרנסה, שה' ישמור על בריאותו, שה' יעשה עמו חסדים וטובות כל ימי חייו...

תת לוהמלכתו עלינו, ואת זה בדיוק הוא מחפש, להתקרב יותר,  התקרבות לה' -הצדיק יודע שהמטרה של ראש השנה היא נטו 
 לברוח לידיו של ה'...את ההכנעה ו

והוא, נחתם לאלתר לחיים, כי הוא שמח ובטוח בה', והרי 'חדוות ה' היא מעוזכם', המעוז והמגן שלהם הוא השמחה והביטחון 
 בבורא...

נע ובמקום זאת מתייאשים ונכנסים כאלו שמסרבים להי ,אבל, אלו החוששים ופוחדים, אלו שחושבים שמחפשים 'לטרוף' אותם
את הם לא מחפשים  ולכן הם נחתמים לאלתר למוות, כי,, הרי זה סימן שהם לא מספיק מאמינים בטוב ה'...ל הפקרותלמהלך ש

ַכבֹוד!' ְצאּו, ּבְ  קרבת ה', הם מחפשים לברוח ממנו, וזה אכן מה שהם מקבלים, פותחים להם את הדלת ומסמנים להם 'ּתֵּ

 ולשמוח או לפחד ולברוח...ם להיכנע , האוהבינונים, עדיין מתלבטים

ההכנה הראויה לימי הרחמים היא השמחה, כי אם נשכיל להבין את מטרת הימים הנוראים נזכה להגיע להבנה שהמעוז שלנו 
 הוא חדוות ה'!


