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 תשפ"ב ויראפרשת  השבועבמהלך דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

מֹול,  ילו  א  כ     ☜ ֶעֶנת ַאַחת! ילו  א  כ   ֵאין ֶאת  ׁש   ☞  ֵאין ָמָחר, ֵיׁש ַרק מ 
 

ָך'.  פעמיים אומר הבורא לאברהם אבינו 'ֶלך  ל 

 , מבית אביך!"ממולדתךמארצך,  ךָ ל   ך  ֶל הפעם הראשונה היא בתחילת סיפור חייו של אברהם: "

בסוף פרשת וירא, כשאברהם אבינו זוכה סוף סוף להגיע אל המנוחה ואל הנחלה, הוא כבר זכה הפעם השניה היא 
 לילד יהודי טהור, שימשיך את דרכו בעולם ויפרסם את השם.

אל ארץ  ךָ ל   ך  ֶל ו  ! יצחק! את אהבת! אשר יחידך! את בנךואז אומר הריבונו של עולם לאברהם, שנית: "קח נא את 
 לעולה!"והעלהו שם  -המוריה 

לקשר בורא אמיתי, להישענות  הריבונו של עולם רוצה להביא את אברהם אבינו לחיבור אמיתי,אמר הרבי: 
 מוחלטת על בעל הכוחות כולם, ולכן אומר לו:

תתחיל תמחק את הכול ותשכח מכל מה שהיה,  עליך לעזוב את האחיזות שלך בעבר! -בשביל להתקרב אלי באמת 
 א מוכרת!את החיים מחדש, בארץ ל

יצחק אל תסתמך על  עליך לעזוב גם את האחיזות שלך בעתיד! -אולם לא די בזה, כי בשביל להתקרב אלי באמת 
 ותאחז רק בי! -עזוב את כל האחיזות הגשמיות שום דבר, שימשיך אותך, אל תסמוך על 

 

 וזה, אמר הרבי, מלמד אותנו על עצמנו:

הכוח, דברים שכשהוא נזכר בהם הוא רגוע ובוטח יותר, הם אזור הנוחות שלו לכל אחד יש דברים שנותנים לו את 
 שמהם הוא שואב את הכוחות...

 ' במוח!'בשביל להתחבר להשם אנחנו צריכים לעשות 'סוויץהבורא מלמד אותנו מסר: 

עליהם במקום להסתמך ולשאוב כוח מהחוזקות וההצלחות שלנו בעבר, ומהחוזקות וההצלחות שאנחנו 'בונים' 
 לעתיד,

 -במקום לנסות לשאוב כוח מדברים רעועים שברגע אחד עלולים להתפרק חלילה 

 ולהישען רק על הבורא היחיד והמיוחד! -עלינו לעזוב את הכול, את כל האחיזות 

 הוא הכוח היחיד, האמיתי והמנחם, הקיים בעולם!

 ויותר מזה, טמון בזה חיזוק אמיתי:

לא שתית  בס"ד
מספיק, 
 כנראה...
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כל העולם חרב עליך, כל העבר המפואר, הכבוד שהיה לך, הכסף, ך נלקחו, אם אתה רואה שכל האחיזות של
 נעלם כמו אבק. -ההצלחה והאושר 

אתה לא רואה שום דרך לצאת מהערפל, אין שום דבר טוב בעתיד, כל אם אתה רואה שהעתיד שלך לוט בערפל, 
  -התקוות שלך מתנפצות, הישועה לא באה 

 ...רק עליואמת לבורא, מתוך הישענות זו ההזדמנות האדירה שלך להתחבר ב

* 

ים ֶאת ַהֶנֶפׁש!  ☜ ר  ָכה מֹוס   ☞  כ ָ
 

 מסירות נפש, זה ללכת בעיניים עצומות במסלול שהבורא בחר עבורי.

 אפילו שאני לא מבין את ההיגיון בזה.

 אפילו שזה נראה לי מוזר ולא הוגן.

אבל אני לא מתייחס לכל  -הצפוי לי, כל מה ש'בניתי' עליו אפילו שזה נראה שברגע זה אני מפספס את כל העתיד 
 זה, אלא נותן לבורא להנהיג אותי כפי רצונו!

  -כשאני מוכן להתגבר על כל הרגשות הגועשים בי, ובוחר למסור את העתיד בידיו של השם 

 זוהי מסירות נפש!
 

בחר להקריב את כל העתיד שלו לבורא, אברהם אבינו, כשצעד להר המוריה ובליבו ידע שברגעים אלה הוא עומד 
אפילו  -לבטל את כל הרגשות, ולמסור את עצמו לגמרי להנהגת השם, הוא בחר להאמין שהשם יודע מה הוא עושה 

 שהוא לא מסוגל להבין אותו!

 ואנחנו, אנחנו יודעים מה יצא לבסוף עם עתידו של אברהם...

כי  העתיד של אברהם, עד היום הזכות הזו עומדת לנו ונותנת לנו כוח,דווקא זכות המסירות נפש הזו בנתה את 
 'עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה!'

* 

ֶיה יֹוֵתר טֹוב   ☜ ה  ָבר טֹוב, י  יו כ   ׁשָ ם!  -ַעכ  ַרת ַהׁשֵ ֶעז   ☞ ב  
 

 אל הרבי ה'בית ישראל' מגור נכנס יהודי.

 נו, מה שלומך?שאל אותו ה'בית ישראל': 

 יהיה טוב... -אם הבורא יעזור כבר היהודי, כנראה היה טרוד בצרותיו, והשיב: 

 אמר לו ה'בית ישראל': לא, אל תגיד כך!

תאמין שכבר עכשיו טוב, שכבר עכשיו הכול מתנהל לפי התוכנית הטובה של הבורא, כבר עכשיו הבורא עוזר! אם 
 הבורא יעשה לך עוד יותר טוב... -תאמין בזה 

 עד שתבין את טעותך... ותחכצטרך להבורא י -תלונן, ולא תראה את הטוב של השם במצב הזה אבל אם ת

* 
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ים   ☜ מ  ַחכ   ת  ים, ַהמ  ק  ַחמ  ת  ים...  -ַהמ  צ  ַאמ  ת  מ  ֵאֶלה ׁשֶ  ☞ ו 
 

 הרבה פעמים אנחנו מתנגשים עם מצב של 'לא נודע'. לא יודעים איך להמשיך מכאן והלאה.

או בכל מעבר  -כשאנחנו נכשלים בתוכנית או בחטא חלילה, כשאנחנו חווים מצוקה זה קורה כשיש לנו כאב, 
 בחיים.

 כשאנחנו מגיעים למצב של מיצר ומצוקה, יש לנו שלוש כיווני תגובה:הרבי תמיד חוזר על הכלל של ר' אשר: 

 או הכנעה. -ייאוש, הפקרות 

 בחרנו...כעת, הציב הרבי סימנים ברורים כדי שנדע מה הכיוון שבו 

ת קו  ַחמ  ת   היא ייאוש. - ה 

ת מו  ַחכ   ת   היא הפקרות. - ה 

ת צו  ַאמ  ת   היא הכנעה. - ה 

כשאני בוחר להתחמק מאחריות, לברוח מהכול, להסתתר, כשאני בוחר לשקוע בתוך עצמי במקום להתמודד עם 
 זה אומר שבחרתי להתייאש... - המציאות המורכבת

, כשאני בוחר שלא להתחשב בסביבה ולא לזכור ת, לפעול בחוסר אחריותכשאני בוחר להתחכם, לנסות בכל זא
זה אומר שבחרתי  - לדהור קדימה אפילו שבסוף הכביש יש תהוםשיש חיים שלמים שעלי לנהל, כשאני בוחר 

 בהפקרות...

 אבל, כשאני בוחר להתאמץ, כשאני בוחר לקחת אחריות על מה שקרה, לא להתחמק, לעמוד בעיניים מפוכחות
 זוהי ההכנעה לרצון השם! -נהוג בדרך שהבורא דורש ממני מול המציאות ול

* 

ים...   ☜ ָזק  ן נ  יקו  ת  ים ל  ָעד  לֹוָשה צ   ☞ ׁש 
 

 כולנו מחפשים דרך לתקן ולמחוק את הנזקים שיצרנו... ...כולנו נכשלים לפעמים, הרבה פעמים אפילו

 :שהדרך היא על ידי 'הכנעה, הבדלה, המתקה' הרבי הסביר איך עושים את זה נכון?

להאשים את כל העולם ולהפיל  לברוח מאחריות,פשוט  -התגובה הכי טבעית כשאנחנו נכשלים, היא בדרך כלל, 
 את האשמה על כל מי שאפשר. העיקר לא עלי.

 .כשאנחנו בוחרים להאשים ולברוח מאחריות, זה אומר שחסרה לנו מודעות

וגם,  -פירושה: לדעת, לדעת מה מותר. לדעת מה אסור. לדעת מה קורה איתי. לדעת איפה נכשלתי מודעות 
 לדעת מה אני צריך לתקן...

 אין סיכוי שנחפש דרך לתקן את הכישלון. כי זה הרי לא שייך אלינו... -אם אין לנו מודעות 

 הכנעה: -לכן, הפסיעה הראשונה בדרך לתיקון היא 

 ת אחריות על מה שקרה, להבין שזה שייך לתחום האחריות שלי ועלי לדאוג לסדר את זה...לבחור לקח -הכנעה 

 אם הסכמנו שעלינו לקחת אחריות על מה שקרה, זה מביא אותנו, אוטומטית, לצעד הבא בתיקון. הבדלה.
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 "אם אין דעת, הבדלה מנין". דעת, -הבדלה 

 הדעת, כוללת שני חלקים.

 ' מלשון 'מודעות'.'דעת מודעות!החלק הראשון: 

 להבין שהיות ומה שקרה קשור אלי, אני חייב למצוא דרך לתקן את הנזקים. -מודעות 

 יכולת לתקן, לא כוח ולא ֶיַדע מה ואיך לעשות כדי לחזור למצב הקודם...אין לנו שום -אבל, מי כמונו יודעים ש

 כאן נכנס החלק השני של ה'דעת':

 התקשרות.

 'התקשרות', חיבור שלם וחזק. "וידע אדם את חווה אשתו".'דעת' היא 

כשאנחנו מבינים שבכוחות עצמנו אין לנו סיכוי לתקן את הפגמים שעשינו, כשאנחנו קולטים עד כמה אנחנו 
עלינו לחפש את הבורא, בעל הכוחות כולם, כי הוא ודאי יוכל לתת לנו את הכוח  - חלשים וחסרי כוח עצמי לתקן

 מה שעוללנו לעצמנו...להתמודד עם 

 עלינו לבקש להתחבר לבורא, להתקרב אליו, להישען עליו ולבוא ל'קשר בורא'...

 ואז, התיקון נעשה מאליו...

ה'המתקה' נעשית מעצמה, כי כשאנחנו חוזרים לבורא מתוך אהבה, מתוך ידיעה שרק הוא נותן לנו חיים וכוח, 
 אוטומטית 'זדונות נעשות לזכויות'!

* 

יק... ַאת ָ   ☜ פ   יָת ַמס  ת  ֶאה לֹא ׁשָ ר  נ  י? כ ַ פו   ☞ ה ׁשָ
 

 היה אומר: שלושה כללים אנחנו יודעים. המהר"ש מליובאוויטשהרבי 

 טיפש. -כל עשיר 

 מבולבל. -כל שיכור 

 .משתנה -כל מי שלומד 'חסידות' 

מספיק כסף כדי לאבד את וכמו שכשאתה רואה עשיר שיש בו דעת, אתה מבין שכנראה זה בגלל שעדיין אין לו 
 השפיות לחלוטין...

וכמו שכשאתה רואה שיכור שעדיין מדבר לעניין, אתה מבין שכנראה זה בגלל שעדיין לא שתה מספיק כדי שזה 
 'יעלה לו לראש'...

עליך להבין שכנראה עדיין  - משתנהועדיין אינו  אדם )או את עצמך( הלומד 'חסידות'כך בדיוק, אם אתה רואה 
 ד מספיק כדי להפוך לאדם שמח...לא למ

זה אומר שעדיין לא הפנים את מה  -הרבי, גם אם אכן למד מספיק, כל זמן שאינך שמח ולפי ה'דרך', הוסיף 
 שלמד...

 a0504171897@gmail.com  או בכתובת: 97-18-17-04-05ספינקא, להצטרפות: -יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' 

 -נתרם לזכות הרה"ח ר' צבי נחמן רשבסקי הי"ו ומשפחתו  - 

 -גל שמחת הבר מצווה לבנו אברהם ני"ו דנו היקר הרה"ח ר' רפאל שטיין הי"ו, לרידיי נתרם ע" -
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