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 תשפ"ב מקץשבוע פרשת תקופה האחרונה ובב א"טילש וניבדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן ר

 
 

 ☞  ר...ו  יב  ח  ן ב   ח  ב  מ   לג ש   סו  א הו   ש  ד  ח  ע מ  ג  ל ר  כ     ☜
 

 רע.טוב ובין אפשרות לבחור בין לאדם יש יודעים שקיבלנו 'בחירה'. אנחנו 

 !במשהו ולבצע אותו?האם אכן יש לנו אפשרות לבחור נתבונן לרגע: אבל, 

 בסוף הכול נהרס?ו -ר קרה שהחלטנו ורצינו לעשות משהו טוב כמה פעמים כב

נעלמו לנו והמילים  -רצינו לדבר דיבורים טובים, להחמיא, לדרוש בשלומו של מישהו כמה פעמים 

 מהפה?

חנו יוצאים ואז אנ -נו רק מחשבות טובות ונקיות ימלאו את מוח - זהו, מהיום-כמה פעמים החלטנו ש

 לרחוב...

 טוב?!, לדבר או לחשוב י יכול לבחור לעשותהאם אנ !אכן יש לנו בחירה?האם  :אז נשאל שוב

 

ירה שלנו היא לא 'האם לנהוג כך או דם היא לא במעשה כזה או אחר, הבחאמר הרבי: הבחירה של הא

 -הפוך' 

 .ןיוּוכ  ב   -ירה שלנו היא הבח

, לפני כל מחשבה דיבור או מעשה: מה הכיוון שאני שואף אליו? האם בוקר מחדשעלינו להחליט בכל 

 יק אותי?!או מרח -הרצוי זה מוביל אותי לכיוון המעשה / המחשבה / הדיבור ה
 

 ף ומגדיר את הכיוונים:הרבי מוסי

 רים שמנתקים אותי.ויש דב -יש דברים שמחברים אותי 

 חיבור לבורא. -וכמובן חיבור לחברים, חיבור לסביבה, חיבור למשפחה, חיבור למורה דרך, 

 חבר או חלילה להתנתק?תצים לההאם אנחנו רו -עלינו לבחור 

 ?תוביל לחיבור בינינו -האם העקיצה העסיסית שאשגר לכיוונו של השני 

 או ינתק? -דבר שיחבר אותי האם זה  -ם הרגע הבא לאמירת מזמור תהילי אם אנצל את

או שהחיבור לא כל כך  -אם אני שואף להתחבר ה עומדת בפנינו השאלה:וכן הלאה, בכל רגע בחיים 

 חשוב לי?

 הרבי:אומר  !זכרו

 רצון ונכונות! ודורשים מאיתנ -חות לא דורשים מאיתנו הצל

בתחנת  בס"ד
 -הדלק 

מתדלקים
! 
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 ☞  ???ד-ב  -ל   תו  או   ח  צ  נ  ל   יח  ל  צ  ת   ע ש   נ  כ  ו  ש  ת מ  מ  א  ה ב   ת   א    ☜
 

ופתאום מופיע מולו פושע מסוכן, גברתן אלים רחב  -רק בן חמש, הולך לתומו ברחוב , לדון קטןי

 מדים.מ

רואה לנכון לפתוח  זאטוט, והואם לב לאבל הגברתן כבר ש -, כמובן, מנסה לברוח, מפוחד הילד

 קרב מולו...ב

מטר ועשרה, מולו גברתן נפוח  -, ילדון קטן רחוב שקט, אמצע היוםנתאר לעצמנו את הסיטואציה: 

 שש אלי קרב...שרירים ה

 מי לדעתכם ינצח במלחמה הזו?

 לצאת שלם מהסיפור הזה? לד סיכוי בכללהאם יש לי

העסק אבוד  -בכוחות עצמו ביריב , אם הוא ינסה להלום נצחלאם הילד משוכנע שהוא מסוגל 

 מראש.

הנות ול -לילד דרך אחת ברורה לנצח בקרב הזה, לצאת כשידו על העליונה בכל זאת, יש אבל 

 לראות את הגיבור בורח בבהלה...

 רעש גדול:צרחה אחת בקול 

 !!"שהו רוצה להרוג אותי! מישהו רוצה להזיק לי!ו!!! מי-ל-י-צ-ילו! ה"הצ

רתן. לא חסר לו כעת להסתבך עם יסתלק לו הגב -ועוד לפני שהשומע הראשון יחוש לעזרה 

 החוק...
 

 , כל הזמן!מתרחשת בכל יוםעליה? היא  אומר הרבי: הסיטואציה הזו, שדיברנו

 מלחמת היצר:ל בו עחשת

 ...מומי, גיבור, למוד הצלחות ומפולפלערמלך זקן,  -מצד אחד 

 ..וחות.. חלש. חסר כישלונותאתה. למוד סבל. למוד כ -ד שני ומצ

שתהיה עצוב, חלוקת, ולים, שתתערב במבשתיכנס לבל, שתיכשל, הוא רוצה והיצר רוצה שתיפול

 שתכעס...

 מי המדומיין שינסה להילחם עם היצר בכוחות עצמו?!צמך?! האם יש דרך בעולם לנצח בכוחות ע

 רק דרך אחת להינצל: יש

 צרחה אחת בקול רעש גדול:

"אבא, אבא יקר, הצילו! היצר הרע רוצה לטרוף את נשמתי! הוא רוצה לכלות כל חלק טוב שבי! 

אבא  י, אני בסכנה נוראה!!!!!! הוא רוצה להפיל אותו-ל-י-צ-הוא רוצה להשתלט לי על המוח! ה

 יקר, תציל אותי!"

 , להינצל מהמזימה השפלה של היצר הרע..., היחידה ממשהיחידה ךזו, הדר

 לצעוק להשם!

 . נקודה.אינו יכול לו -קדוש ברוך הוא עוזרו אלמלא הו
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 ☞  ק?ס  יו  ק  יל ה  ב  ש   ק ב   ר   -ק ל  ד  ת ה  נ  ח  ת   ר ב   צ  י עו  מ    ☜
 

 מתוך רשימה:

 ע?מ  ש  ה נ  , מ  נּושאל אותי: . הרבי שתי לרבי להתברךחג הסוכות ניגלאחר 

 השגרה, הניסיונות(. -החגים, מתחיל  -נגמר ) ...וזה מתחיל -נגמר זה : אמרתי לרבי

מכל המסלול הזה שעברת, מכל החגים אז לא יצא לך כלום  -ה נגמר' אם אתה חושב ש'זאמר הרבי: 

 הללו...

דלק הם כמו תחנות החגים באים והולכים ונשכחים... ו הם לא סתם ימי חגיגה ששם מביא לנהחגים שה

 המסלול הארוך של החיים!הפזורות לאורך 

 תמלא בקרבת השם!ם באמונה, להטנקים של שמחה, לנפח את הגלגלילמלא החגים הם תחנות דלק, 

סוג של עצב ימי חג אנחנו מרגישים מעין 'נחיתה', מדוע הרבה פעמים אחרי שאלתי את הרבי: אם כך, 

ולנסוע  -על הכביש חרי החגים היינו אמורים לעלות לכאורה זה אמור להיות הפוך! אהממלא את הלב? 

 כמו שצריך, טעונים באנרגיה!

אז נכנסים לתחנת  -והדלק נגמר  אמרתי שהחגים הם כמו תחנת דלק לחיים. אתה נוסע ונוסעאמר לי הרבי: 

 הדלק הסמוכה...

בכוחות דלק בתחנה, במקום לחבר את הרכב למכונה ולהיטען שבמקום לת, יש אנשים , מה לעשותאבל

ם פחית שתיה או אפילו משלימים מניין ' לקיוסק הסמוך, קוני'קופציםורק  -העניין הם שוכחים מכל  -

 מנחה.

 התחבר, להתמלא...אבל את העיקר הם שכחו, ל

כוחות רעננים על הכביש? ממש ? האם אתה מצפה מהם לנסוע בומה קורה איתם כשהם יוצאים מהתחנה

 ...ילה לכלוםנה לא הועכניסה שלהם לתחכי ה -זבים ורוטנים סחוטים, מאוכ לא! הם נותרים

 למלא דלק!חייבים  -בשביל להיטען  ,נת הדלקשלא מספיק להיכנס אל תח -כי כל ילד מבין 

 בחגים... -ם אותו דבר בדיוק קורה בתחנות הדלק של החיי

בעיצומם של הימים הגדולים, עלינו לזכור את המטרה של אותם תחנת הדלק, כשאנחנו נמצאים בתוך 

התבזבזו כי אז סתם  -ימים, לא לבזבז אותם על חוויות סתמיות ונעימות, לא רק חגיגות ואוכל ושתיה 

 הימים!

 אוצרות לנפש, כוחות להתמודד בהמשך החיים!עלינו לדאוג להתחבר למכשיר התדלוק, לחפש לקנות 

* 

 ☞  ש?!יא  י  ת  ה  ן ל  כ  ל  , ו  ? נו  ת   ח  ל  צ  א ה  ל  ים מ  ע  ף פ   ל  א    ☜
 

רא, סוף סוף הוא מגלה את סוד הבוסוף סוף מוצא אברהם אבינו את  -יפושים ארוך ומתיש לאחר מסע ח

 הבריאה.

 יש מנהיג לבריאה!

עומדים לחולל מהפכה והנפש הסוערת שלו מחליטה:  -אברהם, כל כך מולהב מהגילוי המסעיר הזה 

 !אר בטעותשאסור שיהיה אפילו אחד שיים! עולמית! כולם ישמעו על הש

 מול מיליארדים... -סך הכול אדם אחד שלו. הוא ב רהם, מכיר היטב את גבולות הכוחבאבל א
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 כאן?תלטים על כל העולם? איך מספרים לכולם על הבורא הקיים איך מש

 קטן...מתחילים ב

ך החמה , מותשים מהדרבלב המדבר, על אם הדרך. אנשים עוברים אברהם אבינו פותח מאהל אירוח

 לשתות קצת ולשוחח...לשבת, להתרווח קצת, לאכול משהו טוב, והנה יש להם כאן מקום  -והמתישה 

 תשובה...בונה' על גל אדיר של חזרה בוהוא ' -אברהם אבינו בונה אוהל גדול, ארבעה פתחים 

ערכות ה הזמנה חגיגית, לבוא ולהשתתף בסעודות הגדולות הנאזור מופיעלמחרת, בכל לוחות המודעות ב

 , על אם הדרך.אצל אברהם

פפים, לוקחים מכל הבא , מצטופתחים, נכנסיםהומצביע ברגליים... המונים צובאים על  -בור שומע הצי

 שמע את הבשורה.יש כאן ציבור שי. הנה, ילם''עורהם נהנה לראות את כל הלפה... אב -ליד 

 דרשות...""באנו לאכול, לא לשמוע  לו מול העיניים.והקהל נרדם  -הוא נעמד, מתחיל לדבר 

 -אוכל, שותה אבל הציבור רק  -למחרת, אותו הסיפור. אברהם שופך כספים, מביא פינוקים מיוחדים 

, על הבורא , כולם אטומים ולא מוכנים לשמוע על הבשורה הגדולהחדורשום דיבור לא מצליח לוהולך, 

 ...םהמנהיג את העול

 אברהם מתייאש. מרים ידיים... כמה אפשר לנסות??? -אחרי כמה ימים של ניסוי 

 העסק! עסק לא רווחי? סוגרים אתה

נעולים. בעל  אבל השערים -סית סיואכן, למחרת מגיעים כולם, מחכים ללשונות, לחרדל, לחמאה הע

 הבית התייאש...

 למה סגרת את ה'מוסדות'?אברהם, : ושאל הבורא לאברהם אבינוגלה תהמדרש: באותו יום המספר 

 "אבל זה לא הולך! -אני מנסה ומנסה ללמד את האנשים שיש בורא לעולם " ,הצטדק ,""ריבונו של עולם

, ובוקר אחרי קרוב לאלפיים שנהעולם לפני אני בראתי את הסית יותר ממני?! האם ניאמר לו השם: נו, 

הו האם יש פה מיש האם המטרה הושגה? האם יש כבר מישהו שמכיר בבורא? -עולה בוקר השאלה 

עדיין  זהה תמיד: לא.והתשובה  -הזו נשאלת  אלפיים שנה שבכל בוקר מחדש השאלה מחפש אותי?ש

 לה את הבורא...שגי לא היה מי

 ובסוף? בסוף אתה הגעת לעולם!

ת אלי הנשמה של האדם, היא אומרת שאין לה שום טעם לרדת לעולם! יותר מכך: בכל בוקר מחדש, מתחננ

ומתרחקת ממך! למה אני צריכה לסבול את  -"כל יום מחדש אני יורדת ונסחפת עמוק יותר ועמוק יותר 

בכל בוקר אבל אני לא מתייאש, להתחיל להתקרב אליך!" אדם הזה אינו מתכונן אפילו הרי ה הסבל הזה?

ולא משנה שאלפי ימים  -מחדש אני מאמין באדם, יודע שהיום הזה יכול להיות היום שבו הכול ישתנה 

 אחרים הסתיימו באכזבה מצערת...

 !סוגר את העסק? -ם, מהם אתה מתרגש? ככה אז אתה, אברהם, מכמה ניסיונות כושלי

 -וב ולפתוח חליט לשואברהם ה

 ו בחרן'...'הנפש אשר עשאלה  ההצלחה האירה לו פנים. וף, כמובן,בסו

העבר לונות , לא להשוות את כישפשוט, לא להתייאש, לא להסיק מסקנות מהאתמול ?והמסר עבורנו

ך בנו כוחות חדשים. אל נא ו אמון מחדש, בכל רגע הוא נוסלמה שקורה היום. בכל יום השם מעניק בנ

 תייאש!נ
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