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

 
 

 ☞  !ך  ש  חו  ד ב   ד  מ  נ   - יםמ  לו  ה  י  ל ן ש   כ   ר  ע    ☜
 

 ביותר בעולם הוא כמובן, היהלום.ר היקר החומ

 שלם הון תועפות עבור יהלום.ישנו ענף שלם במסחר העוסק ביהלומים וביהלומנות, אנשים מוכנים ל

 ויקרים פחות. -כידוע, ישנם גם יהלומים יקרים יותר 

 ביט עליו:נו מהקופסה ווציא אותרגע על אותו יהלום, נאבל הבה נתבונן ל

חתיכת זכוכית רגילה, לא משמעותית, אולי יפה, אולי משויפת בו? הרי הוא נראה כמו כל כך מיוחד מה 

 קיע בו עשרות אלפי שקלים?!אבל עד כדי כך בשביל להש -בחן 

הוא  -בין בתחום אם נשאל אחד שמ. אבל וכל להבין את סודםעולם לא יסק ביהלומים, לאדם שאינו עו

 יאמר:

, הצדק עימכם ולא נראה רגיל, המואר בחשמל או באור יום, כי שם, אכן בחדרעות להביט על יהלום זו ט

 כוכית...חתיכת הזמול  -של היהלום  תרון מיוחדשום י

 דווקא בחדר חשוך!ניכר  -כי היופי של היהלום 

 ומעליו תכוונו פנס לבנבן... -ר חשוך, הניחו אותו על השולחן לחדהכניסו את היהלום 

במעגלים  לא תוכלו לעמוד בפני היופי המדהים שישתקף על כל קירות החדר. אורות בשלל צבעים יבהקו

 תפזרו בחדר...וניצוצות אור ישתברו וי

והביטו שוב על  -ת האור המרכזי בחדר, פתחו את החלון קו א, הדלישערכתם את הניסוי, לאחר כעת

 האם ביהלום עצמו יש אור כלשהו? ממש לא.היהלום: 

 פעים.הופך ליוקרתי ומאור ה -אירים בתוכו עם פנס לבנבן מאבל כש

 החדר נותר חשוך כשהיה... תתאכזבו לגלות כי -אם תנסו את אותו הדבר על זכוכית קטנה או זרקון 

תלוי עד כמה עריכים את שוויו של היהלום? זה מרוצה לדעת כיצד יסביר היהלומן בטוב טעם: ויותר מכך, 

 הוא משויף ונקי.

 בצבעוניותו הייחודי!מפריע מהאור לבצבץ כי כל לכלוך קטנטן עת כמה הוא נקי? למה כל כך חשוב לד

 

י השתמש בדוגמה הזו כדי להבהיר בל הרב. אנו לכאן כדי לדון על ערכן של יהלומיםכמובן שלא התכנס

 רט לאור קריאת המגילה בפורים.ובפ -נקודה חשובה הקשורה אל כל חיינו 

 מי הוא 'יהודי'? מה המהות של יהודי?

 בס"ד

של שלט 
 ...'שיויתי'
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 משהו מעצמו? מעבר לכל אדם אחר?בנראות האם יש בו משהו מיוחד 

 תי חתיכות זכוכית.ש נראים אותו הדבר.שניהם  ממש לא.

לחדר חשוך, ר מכניסים אותו הוא כאש -תן לראות את אורו המיוחד של יהודי בה נידמנות היחידה זהה

 של לחץ והסתרה, חושך ואפילה.קום למ

, שניהם נראים אותו הדבר! שניהם חשוכים, אפלים, חסרי תקווה - גוי, היהודי והועדיין, היהלום והזכוכית

 חסרי אור...

האור המשתקף לפתע ממנו הוא  -הודי כשהשם מאיר אל תוך היתחבר לאור של השם, מאבל כשהיהודי 

 שווה לאותו מראה!שום מראה בעולם לא י מפעים!מיוחד ו

 איר? ממש לא.האם היהלום עצמו הוא המ

 !יפה כל כך? גם לאמופע קסמים אבל האם בלי היהלום יכול היה להתרחש כאן 

 אל תוך החשכה. -אור יקרות זהו יהודי, מאיר ב

 לפני פורים? ולמה זה כל כך משמעותי כעת,

 ...ם, גם לא בפוריםשום מקו. החושך לא מסתלק להכאבים והחושך נמצאים כל הזמן קודם כל, כי

 - קצה למנהרת החושך הזואנשים מחפשים אור, אנחנו מחפשים 

איר כל החושך יו -רגע ב אותו לעזו, לדבר איתו, לא לוהנה, יש כאן אור כזה! רק להתחבר להשם, לרצונו

 באור יקרות!

 אבל יותר מכך:

 -א נקראנו 'יהודים' . בשום מקום אחר בתורה להמגילה, היא המקום היחיד שבו אנו מכונים בשם 'יהודים'

 וכדומה. אלא 'בני ישראל'

 מה קרה כאן? למה דווקא במגילת אסתר אנו נקראים יהודים?

 איר לנו!להכי דווקא בסיפור הזה, של פורים, השם מבקש 

רחש כאן, הכול היה נראה כל כך טבעי, הדהד לא התהביטו, אומר הבורא, אל סיפור המגילה: שום נס מ

 פעם אחת!לבו, ולו שם השם לא מופיע  ! אפילוכל כך 'במקרה'

 -המגילה מבטאה את שיא החושך 

 ולהאיר מהמקום הייחודי שלי!בר צום להתחעאבל דווקא כאן ישנו פוטנציאל 

 

 כך גם היהודי. -ון ניקיתו נמדדת בוקרממש כמו היהלום, שיאומר הרבי: 

, ונותנים לאור הבהיר לעבור דרכנו אחיזות העצמיות שלנוואת המסירים את המחיצות ככל שאנו 

 ומחירו יוכפל!קרו יוכך יגדל  -ייחודית צורה הולהשתקף ב

* 

 ☞  ה!יד  ר  י   ך  ר  ה לצו  י  ל  ע    ☜
 

 המשפט 'ירידה לצורך עליה!'ם את ומתמיד אנו מכירימאז 

 -כלית לשמה נבראתי העלייה, ההצלחה המסחררת, היא בעצם המטרה הנכספת, היא התמה שאומר: 

 רת השם.והכנה ל'עלייה' הגדולה שתבוא בעז 'תנופה'הירידה היא רק מעין ו
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 ושא:יה מבט אחר לגמרי על כל הנבל לר' אשר הא

 וגם לא העלייה היא התכלית! -א הירידה היא התכלית לר אמר: ' אשר

 ס בתהפוכות חיים ורצוף בכאבים.ם מעין מסלול ארוך שהשם מביא אותי, עמוהירידה והעלייה ה

תחושת אתמלא גאווה ו, משיך כך לזמן רבאם זה י אבל -אני מרגיש 'למעלה', מצליח ונחשב לפעמים 

 'כוחי ועוצם ידי'!

ם ההרגשה הזו תתמשך לזמן רב, ל אאב -בכל דבר  צלחה ונכשלסר הולפעמים אני מרגיש 'למטה', ח

 שך!פשוט אפול לייאוש עמוק ומתמ

 .לעצמים גם שם ולא אייחס את ההצלחות אזכור את השכדי שהיא צורך לעלייה,  -ולכן הירידה 

כדי שאזכור את השם גם שם ולא אחשוב שבעולם היא צורך לירידה,  -ייה באותה מידה, גם העלאבל 

 נחרב!

 בחיבור עם השם בכל מקום אליו הוא מוביל אותי!לחיות  -? המטרה היחידה היא מה המטרהאבל 

 שלונות!יבהצלחות ובכ

* 

 ☞  !ך  ל  ה ש   ח  נו  מ  ת ה  י א  ן ל  ת   ן: נ  ח  ת  ק מ  ל  מ  ע    ☜
 

 ניצחון היהודים על עמלק, היהיום פורים נקבע ביום י"ד באדר? הרי הנס עצמו, השפת אמת שואל: למה 

 ר!ביום י"ג באד אתמול,

רוצה מאיתנו? עמלק מסכים שנעבוד את השם, שנקיים מצוות,  הוא מה זה עמלק? מההשפת אמת:  אומר

 דבר אחד:אבל בתוספת  -, הוא מסכים שנעשה הכול שנלמד תורה, שנלך למקווה

 הוא רוצה לראות אותנו טרודים ומבולבלים!

טריד אותנו ולבטל מאיתנו את מנוחת הנפש! לגרום לנו לאי היא לה -עלינו מה של עמלק תכלית המלח

 שקט!

בות אודות כשאנו נכנסים למחשאיך גורמים לנו להיות טרודים? פשוט מאוד:  איך הוא עושה את זה?

 באופן אוטומטי אנו מתמלאים בתחושות של חוסר נוחות וטרדה! -העבר והעתיד 

תעסקות עם בעבר והמחשבות עצב על כישלונות ועל נפילות, חיטוט חרטה מוגזמת,  -מחשבות על העבר 

 'מה היה'.

 לנו.ות שההצלחהחיים, על הפרנסה, על המשפחה, על ופחד על  דאגה -מחשבות על העתיד 

 ך לאדם טרוד ומבולבל!ופהוא ה -חיטוט בעבר במשקיע את מחשבותיו בדאגות העתיד והאדם כש

 אין לו מקום בעולם! -ר' אשר אומר: אדם שמתעסק עם העבר והעתיד שלו 

 שיו בעולם.הרי לא באמת קיימים עכ -העבר והעתיד כי 

 שיהיו...כל כולו להתעסקות עם זמנים שהיו ו, כי הוא מפנה את נמצאגם שם הוא לא  -ובהווה 

 את ההווה!היא לחיות  -חיות בשפיות, בשמחה וברגיעות הדרך היחידה ל

והוא זה שייתן לי כוחות בעתיד, ומה  -מי שדואג לי עכשיו, הוא זה שהוביל אותי בעבר ומר לעצמנו: ל

 לי לדאוג?

 מר ר' אשר:יותר מזה א
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אתה מסוגל בקלות להתמודד עימם ולצלוח אותם, כי השם נותן כוחות יחד  -הניסיונות שהבורא נותן לך 

 עם הניסיון.

שאנחנו מוסיפים על עצמנו! הדאגות והעצב הם הקשיים  -גלים להתמודד הדבר היחיד שאיתו אנו לא מסו

 קשיים שהוספנו לעצמנו!הם  -ל העבר והעתיד ע

 כי אז היינו טרודים במלחמה!ניצחון האמיתי שלנו על עמלק לא היה ביום י"ג באדר, השפת אמת: אומר ה

סילקנו שר תרחש הנס האמיתי? מתי הורגש הניצחון על עמלק? ביום י"ד באדר, 'ונוח מאוביהם'! כאמתי ה

 מחיינו!ט קשאת אי ה

* 

 ☞  !רפ  א א  ל  ו   -ר פ  א ע  ל    ☜
 

את עצמו אה אברהם אבינו צורך להשוות רמדוע  נוכי עפר ואפר'.ינער אמר: אברהם אבינו טען 'וא'הרוז

 גם לעפר וגם לאפר?

 ה.גם אפר דומים במצבם, הם אינם שווין מאומגם עפר ו 'ינער:אומר הרוז

 דל מעניין ביניהם:הב אבל יש

בעבר אבל  ניין יקר ערך!ר ולבנים הוא יהפוך לבערבו אותו עם חומ, אם יא יהיה שווהבעתיד הו -העפר 

 שלו? בעבר שלו הוא לא שווה מאומה!

ולכן בעתיד  שלו לחלוטין!ואיבד את הערך  , הוא נשרףבל מה לעשותהון, א בעבר הוא היה שווה -האפר 

 ומה!מאא יהיה שווה הוא ל -

 אומר אברהם אבינו

 צמי אין עתיד בלי הבורא!, לי לכשעאבל בשונה ממנו -אמנם אני עפר  

 שונה ממנו גם העבר שלי לא היה שווה מאומה בלי חיותו של הבורא!ל באב -אמנם אני אפר 

* 

 יקר...קיבל מאדם הרבי הראה מתנה מיוחדת ש

 :נאותעשוי קלף, עליו רשום באותיות אשורית  שלט

 !לנגדי תמיד' 'שיויתי הוי"ה

 רבי'ס... אבל עם הבדל אחד:ממש כמו כל ה

 ם:תחתית השלט, נוספו עוד שני משפטיב

 ...'וחטאתי נגדי תמיד'       גדי תמיד'ומכאובי נ'

 , לחיבור תמידי עם הבורא:תי השם לנגדי תמיד'כי זה הסוד להגיע ל'שיוי

 אינה מובנת מאליה! ששום הצלחה או עמידה בניסיון -בין ואת ה'מכאובי' ונ אם נזכור את ה'חטאתי' רק 

 ✂ר...לגזור ולשמו✂

* 
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