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 תשפ"ב לך-לךש"י ליל שישי פרשת בשיעור חומש רדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  ת...צ  ב   ש   מ  ל ה  ת ע  ב  ש   ל   ש  ק  ע  ת  ל ת   א    ☜
 

 .'המולדת שלי' מושג כזהאין  ,'הארץ שלי'אין דבר כזה 

 ארץ חרן היתה שייכת לאברהם?האם לך מארצך וממולדתך'? -של הבורא לאברהם אבינו 'לך אז מה פשר הציווי

ומחיה אותו בכל רגע. אברהם רוצה העולם שיש מנהיג לבריאה, יש מי שברא את  אברהם אבינו מגלהאמר הרבי: 
 ...תקרב אליולה

וב לך לחיות אתי? אגלה לך את הדרך להתחבר ברהם, אתה רוצה להתקרב אלי? חשאאומר לו הקדוש ברוך הוא: 
 אלי...

רך היחידה להיכנס ל'עבודה' היא להפסיק הדהמקום שאתה עומד עליו הוא שלך, לך מארצך! תפסיק לחשוב ש-לך
 התגמש!ולהתחיל ל -רעיון או החלום , להפסיק להיתפס על המקום או העם העקשנות

 קובע במצב הקודם שלו!הוא תמיד יישאר תקוע ומלזוז לשום מקום, כי העקשן אינו יכול 

 ...אחרת השם רוצהשה וחלום מסוים, בגלל היכולת לוותר על שאיפהיא  -כנעה ה

הילחם על דבר רוחני וטוב שאני מטרה מסוימת?! אסור להתעקש ולף להגיע לאז מה, אסור לשאושאלו את הרבי: 
 רוצה להשיג?!

הלכתי שבו לומד עומדים להיבחן בקרוב על מקצוע  : ב'כולל''שאיפה טובה'הביא דוגמה ל)אברך שישב בשיעור 
 הצליח במבחן?!(ח לף ולהתאמץ בכל הכומסוים, האם לא נכון לשאו

 ...ף, וחשוב אף להתעקשוב וחשוב לשאוי שטודאי, ודאאמר הרבי: 

 מה בעצם אני שואף?. אני צריך לשאול את עצמי: איפהבהגדרה שלי לש -השאלה מתחילה 

לא כל בכל זאת ו? כי אם כן, כמה שאמשיך להתעקש, ייתכן השאיפה שלי מסתכמת בכך שאצליח במבחן האם
 עצמי...מ תוסכלאהיה מ -ואני  ,יהיה צרות, יהיו בושותואז  -כך יילך לי במבחן 

 לחתי להשיג!לא הצ -כי הרי את השאיפה שלי 

 לכן, אמר הרבי, השאיפה שלנו צריכה להתמקד בדבר אחר לגמרי:

 בבורא! , דבקותצריכה להיות המטרהאנחנו צריכים לשאוף להתחבר להשם! זו 

 הזדמנות להתקרב להשם! סך הכול עודבדרך הוא בקרה כל מה שיליונה שלנו, ברגע שזו המטרה הע

 הרי מצוין, כי ברוך השם, הוא נתן לי כוח ומוח לזכור ולהצליח! -כי אם הצלחתי במבחן 

 בס"ד
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 שיים שלי!? גם זה מצוין, כי זו הזדמנות מצוינת בשבילי להתקרב להשם דרך הקואם נכשלתי

קום מסוים, כי מכל מקום, בכל , אין לי צורך להתעקש על נקודה מסוימת או על מאם אני שואף להתקרב לבורא
 אפשר להגיע אליו! -מצב ובכל רגע 

מקום שאר בלהי ! לא להתעקשלא להיתקע בשאיפות שאני עלול ליפול איתם !שנות את השאיפהנקודה היא: לה
 אחד!

 זו שתקדם אותך ליעד...נקודה הזאת, היא הזאת, ה הארץלך מארצך, אל תחשוב שדווקא -לך

 לריבונו של עולם יש תוכנית מדויקת בשבילך!

* 

 לישיבה אחרת.ומבקשים לעבור ם לא פעם מגיעים בחורי

בירים כל מיני הסברים הם מס -לא רוצים להישאר בישיבה שבה הם לומדים עכשיו  למה הםכששואלים אותם 
 קשיים.ם לימודיים ועל עוד מגוון על קשיילה, שיי חברה, על קשיים עם צוות ההנהטובים, על ק

! לא יהיו לך יותר יסתיימו?ה יהיה אז? הבעיות מהישיבה הקודמת נניח ותעבור לישיבה אחרת, מ ,ונשואלים אותם: 
 ת אותן בעיות?!א

 טוב לי!" שבישיבה שלי עכשיו, לא -יודע הוא כן מה שאני ", אומר הבחור, "לא יודע"

 ...שלהם ייפתרובעיות כל ה -שבו הם נמצאים אנשים רגילים לחשוב שאם רק יברחו מהמקום 

פשוט בריחה!  וז -אבל זה ממש לא נכון: לעבור למסגרת אחרת, לישיבה אחרת, לעבודה אחרת, למקצוע אחר 
 מהתמודדות!לעבור למקום אחר זה לברוח 

 בכל מקום יהיה טוב...וממילא  -ת הבעיה מקום הזה, לטפל בנקודמה הפתרון? להתמודד ב

* 

 קללך אאור'.ומ - 'אברכה מברכיך

וחיובית בכל  משפיע אווירה טובה -אדם שמסתכל על העולם בעין טובה שיש לו גישה חיובית על העולם, אדם 
 קום שהוא בא אליו, אפילו בלי לדבר מילה אחת!מ

מרירות על  ולם, מסתכל בעין עקומה על כל דבר ומסנן משפטים מלאיאבל אדם שיש לו גישה שלילית על הע
 ילית שההורסת כל חלקה טובה.אווירה שלמשפיע  -דבר כל 

 להיות עם גישה חיובית או שלילית? גורם לאדםמה 

 לב שלו חשוך...להיות שמח, ה וכלהוא לעולם לא י -סר לו משהו בחיים אם אדם מרגיש שח

 ם!צריך להאיר לו את החיי מבורך,ודם לחיובי כדי להפוך א

 , הבית יהיה מבורך...עוד לפני שהוא יברך אותך -'אברכה מברכיך' 

לא להשאיר אותו מי שמסתכל עליך בעין שלילית חייב טיפול דחוף! חייבים להאיר לו את החיים,  - ומקללך אאור''
 ... אאור, אעשה לו אור!בחושך
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