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 פרשת בחוקותי חזק תשפ"ב -במשך השבוע  דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 
 

 ☞  ים?נ  ו  רח  א  ים ה  ע  ג  ר  ב    ח  ו  מש   ל    ☜
 

מי שנקלע פעם למעמד של 'יציאת נשמה', ואפילו מי שלא, יכול לדמיין מהי האווירה השוררת בחדר 

 ברגעים הללו.

התחושה היא כמובן עצב, כל הנוכחים מביטים בעיניים מפוחדות על יקירם שעומד להסתלק מהעולם 

 ו'חתן האירוע'? הוא שוכב קפוא ומפוחד, חרד ונעול. השם ירחם.ברגעים הבאים. 

האם ניתן לצפות מאדם כזה, שעומד להפוך בעוד דקות ספורות ל'בר מינן', לחייך? לשמוח? לדבר ולחדש 

 חידושים? מובן שלא.

ובכל זאת, בזוהר הקדוש מתואר סיפור הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי כאירוע שמח ומיוחד. אי 

 פשר לתאר את גודל השמחה ששרתה אז על פניו של רבי שמעון.א

 והמפתיע ביותר, שרבי שמעון ניצל את הזמן הזה לחדש חידושים: "פתח ואמר"!

 איך אפשר להבין את זה?!

חייהם אינם חיים, הם טרודים ומבולבלים,  -אנשים שהרופא מודיע להם שנותרו להם חודשיים לחיות 

 שמח, מדבר ומחדש! -שמעון? ביומו האחרון  מפחדים מהקץ הקרב. ורבי

 אמר הרבי: האמת, שזה לא מתחיל שם. ההבדל ניכר כבר תוך כדי מרוץ החיים.

 שכל אירוע קטן מוציא אותם משלוותם. -יש אנשים 

 ומבולבלים. קפוצים? הם שמעו בשורה מאכזבת יש מינוס בבנק? אי אפשר לדבר איתם מרוב לחץ.

הם טרודים  -חה אי אפשר לדבר איתם מרוב טרדה... חודשיים לפני שמחתנים אפילו כשמתכוננים לשמ

 בהלבשה ובתזמורת, רצים ומתרוצצים בחוסר מנוחה...

 ולהתחבר. להיפתח -ש אנשים שמנצלים את כל האירועים הללו אבל י

 דבר עם השם.יש מינוס בבנק? זו הזדמנות ל

 מישהו פגע בי? זו הזדמנות להתחבר לעצמי.

 מתכוננים לחתונה? זו הזדמנות להתבונן בחסדים העצומים של בורא עולם.

להיפתח ולהתחבר, להתפלל  -רבי שמעון בר יוחאי, כל חייו ניצל את האירועים שזימן לו הבורא 

 ולהתחדש.

לא פלא שהרגעים האחרונים משמשים גם הם לחיבור, ולא לנתק  -כשמתרגלים לחיות כך כל החיים 

 ולעצב...

ד מעמ בס"ד
'יציאת 
 נשמה'
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 ☞  ן?כ   ש   מ  י ה  נו  ה ב   מ  מ    ☜

ה בנו את קירות המשכן מקרשים? האם לא היה מתאים יותר שכל הקירות יהיו עשויי זהב וכסף, כיאה למ

 לבית השם?

 אתה מסוגל לבנות משכן להשם! -אמר ר' אשר: ללמדך, שרק כשהמצב 'בקרשים' 

כשכל העטיפות נעלמות, כשהכאב הולך וגובר, כשמגלים עד כמה אנו חסרי אונים וזקוקים לרחמי השם 

 אז אפשר לבנות באמת משכן בתוך הלב ולהכניס את הבור אל חיינו! -

 ויותר מזה: קרשי המשכן היו מצופות בזהב וכסף, אבל בפנים? בפנים הם היו קרשים...

גם כשהמצב טוב וזוהר, אם נצליח להביט פנימה ולזכור שאם לא רחמי לא רק במצבי חוסר אונים, אלא 

 כון לבניית המשכן!זהו המת -השם המצב היה 'בקרשים' 
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 ☞  :סע  כ   ד ה  סו    ☜

 למה אדם יוצא לעבוד? בשביל להרוויח כסף ולהביא פרנסה לביתו, כמובן.

 -מה יקרה אם מנהל העסק הערמומי יתחיל להעניק לך כבוד מלכים, הוא יסנוור אותך עם זוהר ותהילה 

 אבל לא ישלם לך כראוי. האם תמשיך לעבוד שם?

לעסק, ותלך  'שלום'אתה תאמר יפה  -תיתן לה להיעלם מהתודעה תלוי, אם תזכור את המטרה שלך ולא 

 לחפש מקום אחר כדי להגשים את המטרה...

אכן יש סיכוי שאתה תסתובב עם תהילה וכבוד מזויפים, ובני ביתך ירעבו  -אבל אם תשכח את המטרה 

 ללחם...

 אסור לנו לשכוח את המטרה!

 בריאת העולם? מה המטרה של למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם?

ולכן ברא  -המטרה של בריאת העולם היא 'עולם חסד ייבנה'! הריבונו של עולם רוצה להיטיב לברואיו 

 את כל העולם הזה.

הבעיה שלנו מתחילה, כשאנו שוכחים את המטרה הזו. אם אנו לא שוכחים את מטרת הבריאה שהיא 

 בלבל, לא נתלונן, לא נתרעם!גם מול הקשיים הגדולים ביותר לא נת -להשפיע טוב לעולם 

כי גם האבא המסור ביותר צריך לקחת את בנו לרופא השיניים. האם זו אכזריות? האם יש מה להתלונן 

 ולכעוס על אבא כזה? הפוך!

אמנם הילד אינו מבין איזה חסד יש בזה, אבל הוא סומך על אביו, הוא יודע ש'אבא רוצה את הכי טוב 

 בשבילי'!

כשאני שוכח את המטרה הזו, כשאני לא זוכר שהשם ברא את כל העולם רק כדי  ים?מתי מתחילים הכעס

 להיטיב עימי.

 אכן יש מקום לכעס. -אם אנו לא זוכרים את המטרה 

 אסור לנו לשכוח את המטרה!

* 

 gmail.coma05041718@97: אור' ספינקא ל ע"י 'נקודות שלהצלחה בכל העניינים. יו"ר רשבסקי הי"ו לברכה ונתרם ע"י הרה"ח ר' יאי

mailto:a0504171897@gmail.com

