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 דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 נתניה תשפ"ב -שבת ביי ר' מנדלי 

 
 

 ☞  !א?, ה  יו  ה  ים ת   ש   דו  ק    ☜
 

 קבוצת חסידים קיבלה על עצמה להתחזק ביתר שאת בעניינים של 'קדושים תהיו'.

 ותלו על דלת ה'שטיבל' בתוספת אזהרה: -חיברו רשימת תקנות, חידדו את המסרים 

אבל גם לא  -יתכבד ויעזוב את השטיבל. לא חייבים להצטרף  -יצטרף ליוזמה הקדושה כל אברך שלא 

 חייבים להישאר כאן בשטיבל...

חוץ משניים  -אברכים התחזקו בצורה מיוחדת חלף חודש, וניצני החיזוק ניכרו היטב בכל השטיבל. 

 שלושה אברכים שאיך לומר, לא ממש התייחסו ברצינות למודעה...

כה, אברכים חריפים, החליטו לעלות ירושלימה אל הרבי מגור, ה'פני מנחם', ולספר לו על כל ראשי המהפ

 המתרחש.

הם רשמו 'קוויטל' ארוך, בו פירטו את החיזוק בענייני 'קדושים תהיו' בשטיבל, את האברכים הרבים 

הצטרפו,  ובתחתית העמוד גם רשמו את שמותיהם של שלושת האברכים שלא -ששינו את חייהם לטובה 

אך שיכבדו את הקהילה  -והוסיפו בקשה: הם אמנם אינם חייבים לקבל על עצמם את התקנות החמורות 

 ויואילו בטובם לעזוב לשטיבל אחר...

אני לא בטוח לפני כניסה אל החדר, הראו בגאווה את הקוויטל לגבאי. הוא קרא את האמור והזהיר אותם: 

 זה!כשהרבי ייהנה במיוחד מקוויטל 

 "הרבי ודאי יעריך וישמח!", התווכחו, "אדרבהסידים לא הבינו: "הח

 אני, בכל אופן, את שלי אמרתי...הגבאי לא התווכח: 

 כשנכנסו אל הרבי, הגישו לו ביראת כבוד את הפתקא וציפו למוצא פיו.

 ומשתתק. "קדושים תהיו?!"הרבי קורא את הקוויטל, מרים את העיניים החדות ואומר: 

 "ואהבת לרעך כמוך!"שניות, ושוב מרים את העיניים: חולפים כמה 

 "לא תלך רכיל בעמך!"ושוב: 

 "לא תיקום ולא תיטור!"

 "לא תשנא את אחיך בלבבך!"

 אמר, ולא יסף.

 החסידים הבינו היטב את המסר:

 בס"ד

מצה 
 !שבורה
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 קדושה אתם מחפשים? להתקדש? להיות קדושים?

 מהי בכלל הקדושה???

וגם אלה שבין  -גם מצוות שבין אדם לקונו  בפרשת 'קדושים'. כולל הכול!זה כל האמור  -'קדושים תהיו' 

 רו!אדם לחב

אם זה בא על חשבון המצוות ה'פשוטות', אם זה מגביר את  -גם אם אתם מבקשים להעפיל אל הפסגות 

 זו אינה קדושה! -הגאווה על האחרים שנשארו למטה 

* 

 ☞  א!ו  ש הד  ת קו  מ  ד  ים? א  צ  ת קו  צ  ק   ך  ל   רו  א  ש   נ    ☜
 

 מביט על התופעה המוזרה ואינו מבין: הבוער, בליל שבת תיאר הרבי: משה רבינו עומד מול הסנה

 -ם נותרים איתנים! כל התאוות, הבלבולים, המידות הקשות, העצלנות, העצב והכעס הקוצי -מצד אחד 

 נשארים ממש כפי שהיו!

האש בוערת בשיא עוצמתה! הרצון העז להתקרב לבורא, לא להרפות, לדבוק בו, להיות עובד  -ומצד שני 

 גם היא נשארת במלוא עוזה! -השם 

ילך לתאוות  -בחירה פשוטה וקלילה: מי שירצה ו מאפשר ומשה אינו מבין: למה זה כך? למה הבורא אינ

 יאחז באש הגדולה! -ולעצב, ומי שירצה 

 מי צריך את המלחמה הזו, המייאשת והקשה, במסע החיים?

 מתגלה אליו הבורא: -ואז, כשמשה רבינו שואל את השאלה שכה בוערת בנשמות של כולנו 

 קודש הוא!"אדמת  -"המקום הזה אשר אתה עומד עליו 

דווקא המקום הזה, המקום של המלחמות, של חוסר הבהירות, של ימי הנפילה והתקומה, של ימי הקוצים 

 דווקא הוא אדמת הקודש! -והאש הנלחמים זה בזה 

שם, באדמת הקודש, אנו לומדים את המקום שלנו בעולם, המקום של חוסר האונים. שם, באדמת הקודש, 

 לחות שלנו תלויים אך ורק בחסדיו של הבורא!אנו מבינים עד כמה כל ההצ

 ושם, בנקודה הזו, מתחילה הגאולה להתנוצץ...

* 

 ☞  ק!ל  ת ח  יו  ה  ל   ח  מ  ש     ☜
 

 השמח בחלקו! -איזהו עשיר 

כשאין לנו את כל מה שאנו רוצים? שמחה, היא הרי תוצאה של  -איך אפשר לבקש מאיתנו לשמוח 

 שלימות! שמחה, זה כשיש לי את הכול, כשלא חסר לי כלום!

ונמנה רשימה ארוכה ובלתי נגמרת של רצונות שלא הוגשמו,  -הרבה חסר לנו! תנו לנו דקה  ואנו, כל כך

 של חסרונות שמעיבים על אושרנו, של דברים שהלוואי והיו לנו.

 כשאנו יודעים שיש לנו רק חלק?! לשמוח אפשרהאם באמת 

 אמר הרבי: איזהו עשיר? השמח בחלקו!

 יותר ממה שהוא מצליח לראות ולהבין! זה שיודע שהוא חלק ממשהו גדול, גדול
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אכן, אין לנו הכול, חסרים לנו כל כך הרבה, אבל אנחנו חלק אלוק ממעל! אנחנו חלק מהדבר הכי גדול 

 שקיים!

 אנו שמחים בכך שאנו 'חלק השם עמו', שיש מי שמשגיח עלינו ואנו בידיו כגמול עלי אימו...

 וזה, העושר הגדול ביותר!

* 

 ☞  ה!ר  ק  א ל  ה ש   ש   ע  מ   עו  מ  ש   ת     ☜
 

הוא נכנס לר' אשר וסיפר קרה מסוים שהתרחש לפני עשרות שנים, והסעיר אותו מאוד. הרבי סיפר על מ

 את מה שקרה, ועל הטראומה שהסיפור הזה גורם.

 זה לא קרה!ר' אשר הגיב בענייניות: 

 מה?!

 לא קרה! -מה שסיפרת ר' אשר בשלו: 

 המשיך והצהיר: זה לא קרה!אבל ר' אשר  -הרבי מספר שניסה להוכיח לר' אשר שהסיפור אכן התרחש 

 רק אז, אמר הרבי, הבנתי את המסר שניסה ר' אשר להעביר לי...

 

 ההסבר בדברי רבינו הוא כפי הבנת כמה שומעים שדנו בדברים:

כשבפניי עומדת מטרה חשובה מסוימת, כגון נסיעה לארץ רחוקה בשביל עסקה גדולה שטמון בה רווח של 

 אינו קיים מבחינתי! -עסקה! כל מה שלא קשור אליה  הראש שלי תפוס באותה -מיליונים 

 הבה נחשוב מה יקרה, אם באותה טיסה יתרחש מקרה לא נעים שעלול להותיר טראומה על לב הנוסע.

זה יגרום שבפעם הבאה הוא יהסס האם לנסוע, וייתכן  -אם הנוסע ייקח את המקרה הטראומתי ללב 

 והוא יעדיף לא לנסוע! שהרגש הטראומתי יגבר על מיליוני השקלים,

הוא פשוט 'מחליק' את ההתרחשות ולא נותן לה  -אם הנוסע הזה חכם, והוא באמת ממוקד במטרה 

 להיכנס לליבו!

 זה לא קרה! -מבחינתו 

שיש מחסור בחלב לקפה , גילו אנשים רבים שבת התאחדות )החברים ציינו כדוגמה את העובדה שבבוקר

מצערת... אם המחסור בחלב יגרום להם טראומה, הם עלולים להחליט בשנה הבאה בעקבות טעות אנוש 

 שלא לבוא, אפילו שהמטרה לשמה באו לשבת לא היתה כוס הקפה...(

 

 זה מה שר' אשר התכוון לומר:

 התרחש, הרי ראית אותו בעיניך! המצער שתיארתודאי שהמקרה 

המטרה שלך היא להתענג על השם, להיות אבל, אל תשכח את המטרה שלך כאן, במסע החיים שלך! 

 מחובר לבורא העולם!

פשוט תתייחס לזה כמעשה  -אם המקרה מפתח בך טראומה, אם הוא עלול לגרום לך להתרחק מהמטרה 

 שלא קרה!

* 
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 -להצלחה בכל העניינים  -איר רשבסקי הי"ו נו הרה"ח ר' יי ידידנתרם ע" -

 יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' ספינקא. ניתן לזכות להשתתף בהוצאות ההדפסה וזכויות ההתחזקות.

, או בכתובת המייל: 050-4171897, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה( בטלפון: העלוןניתן להשיג את 
 a0504171897@gmail.com   ברק. להארות וחיזוקים, והצטרפות ל'חיזוק -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו

 מקורה בחוסר הבנת הכותב. -כל טעות  היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.

 ☞  ים...ינ  י  ר  ב  ע  ל ים ע  ט  ב   ה מ  ש   לו  ש     ☜
 

אנו טופחים  .כשאנחנו רואים אדם שמתנהג בצורה לא ראויה או עובר עבירה, ה'אגו' שלנו אוהב להתמלא

 ירא שמים! - אתה לא ככה. אתהלעצמנו על השכם: 

המקצוענים שבינינו, מחליטים פשוט לחנך את אותו אדם, צועקים עליו ומנסים להעביר אותו סדנה קצרה 

 בעבודת השם...

 לפרי הארץ ולר' אשר יש מבט שונה לחלוטין על מקרה כזה, והוא מתחלק לשלושה דרגות...

אבל אל  -אות שהבורא שלח לך מסר באמצעותו כבסיס, אומר הפרי הארץ, גם אם אתה לא מעוניין לר

 תתגאה!

אינך יכול לדון את האדם, אינך יודע חשבונות שמים, 'בהדי כבשא דרחמנא למה לך?' למה לך להתעסק 

 עם אנשים אחרים, ועם השליחות הייחודית שהם קיבלו משמים...

 

 אפשר לבחור בהסתכלות של עבודת השם! -זה הבסיס, ומכאן 

שהוא כלל לא מודע  -א שלח לי רמז משמים! ייתכן שהיהודי המסכן שעומד מולך ומתנהג כך הבורלהבין: 

 וכל מה שקורה כאן הוא רק כדי להעביר לך מסר. -נוהג בצורה לא טובה 

 שתי אפשרויות: מה המסר שהבורא מעביר לנו?

 -בחוץ הנגעים שאתה רואה  הבורא מראה לך שגם בך יש קצת מאותו החטא!האפשרות הראשונה היא: 

 מלוכלך!הוא ההבגד שלך  -לא המראה מלוכלכת  הם מנגעי עצמך!

פשפש במעשיך, תמצא את תגרום לכך הוא שלהדרך  -שאותו יהודי ישוב בתשובה  ךחשוב ללכן, אם 

 ותשוב עליה בתשובה! - נקודת החיסרון שלך

מסוגל לעמוד במצב את אותו יהודי כדי להראות לך שגם אתה  ה לךא מראהאפשרות השניה היא: הבור

 במצב גרוע ממנו! ואפילו להיות -שלו 

 אבל לא - א נקודת חטא כזו אצלך, ולא בהכרח שתמצתה זכית לעבד את השם ולהיות ירא שמיםנכון, א

 שומר על עצמך, הבורא הוא זה ששומר עליך שלא תיפול ולא תחטא!הוא שאתה 

* 

 ' תשפ"ב:'שבת ביי ר' מנדלי המסר המרכזי של

 לכל השנה!השמירה היא  -המצה השבורה  טנה שלקהחתיכה ה דווקא

 מנוע להתמודדות בכל שטחי החיים!, הן השמירה שלנו והשבירה חוויות של

* 
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