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 תשפ"ב פנחספרשת  "יבשיעור חומש רש דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 
 

 ☞ תיאו  צ  מ  ל ה  ד מו  מו  ע  א ל  ל   -ר יק  ע  ה  ו  , היח  ר  ב  ק ב   סו  ע   לו  ו  ם כ  ל  עו  ה  ל כ     ☜
 

נהיה כולם תולים בנו תקוות ודואגים להבטיח ולייחל שאנחנו לדנו אותנו להיות הכי מושלמים. מהרגע שנומחנכים 

, ועוד את הכובע הכי מושלם שונחבשידוך הכי נוצץ, ד בישיבות הכי טובות, נקבל את הנלמ: ישהכי מושלמים ש

 ן הטובה.כיד הדמיו

ומעטה  -חסרה נפילה אחת קטנה ה השלימות. עצמנו לפי מעטלהגדיר את עיה מתחילה כשאנחנו מתחילים הב

ננו האמת שלנו, ורואים כי איאת  מחט קטנה מנפצת את כל הדמיון שיצרנו לנו סביב. אנחנו מגלים, השלימות נסדק

 מושלמים.

 דרכי ההתמודדות:משלושת בוחרים בדרך כלל באחת , ולכן אנחנו אבל לא לימדו אותנו להתמודד עם חוסר שלימות

 .שים, נשברים ומתייאפשנמנועי הב', מכבים את קים על עצמנו תווית של סוג מדבי מתרסקים...  או שאנחנו

עד  -עצובים במשך זמן  ,כפרת עוונות'ם לעושים כמה 'טריקיהמצפון המייסר, או שאנחנו מוצאים דרך להתחמק מ

 שאנחנו מחליטים לסלוח לעצמנו על כל העוונות, וחוזרים למעטה השלימות...

מפקפקים במה שחינכו אז אנחנו  -דרים כפי שציפינו תדברים לא מסתורה. השאנחנו מפתחים התנגדות לדרך או 

 אותנו...

 עמוד מול המציאות!העיקר לא ל -התמודדות אפשרית  אנשים בוחרים בכל דרך

הריבונו של מיון! בעולם הזה אין שלימות! רק וא שקר ודמעטה השלימות ההמציאות היא, שאכן, איננו מושלמים! 

 ת!הוא שלימו עולם

! ה מושלמים? לאהינשאנחנו כי למה השם ברא את העולם, האם כדי נו! לא צריך להיבהל מחוסר השלימות של

 כיר בשלימות היחידה שיש בעולם!ריאה היא כדי שאנחנו נסיבת הב

חנו מוכנים להכיר בכך אם אנ. האמת מבלי לטשטש אותמול ההזו, ויודעים לעמוד אם אנחנו מבינים את הנקודה 

אדרבה! היא תשמח לא רק שהנפילה לא תגרום לנו לסחרור ולייאוש,  - סרוןשאיננו מושלמים, שתמיד יש בנו חי

 השם!ונים שלנו ואת שלימות אותנו, היא תגרום לנו לראות שוב את חוסר הא

* 

 ☞ ?םש   ת ה  ת א  או  ר  ל  ה כ   ז  י נ  ת  מ    ☜
 

 ונו של עולם?ם האחרונה את הריבמתי ראיתם בפעאת הנוכחים: הרבי שאל 

רוחנית! שם רואים את זוהי השגה  -! בשיא התפילה, כשחשים ניתוק מהעולם הגשמי בראש השנה אחד השיב:

 הבורא!

 ! יום החופה, יום גדול...בחתונה שליאחר השיב: 

 יתי'...ושיו'! תורה, תפילה, מצוות, ריבונו של עולם אפשר לראות בכל רגעאת העוד אחד אמר: 

זקוק  בס"ד
לסייע 
 צמוד?
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 בונו של עולם?יאשר ראה את הר 'אמר הרבי: אתם יודעים היכן ר

 !!בכעס!

, לא שבעים שנה אני אדם רגועכי הוא אמר לעצמו: הוא גילה את הריבונו של עולם!  -ר' אשר אמר, שכשהוא כעס 

, אין לי את מידת שאנישכבר חשבתי  -די כך , עד כות במיוחדעיסעס, עומד בשלוות נפש מול סיטואציות מככו

 ושליו! הכעס! אני פשוט אדם מסוג אחר, רגוע

. פתאום נפץ לי מול העינייםהכול הת -פתאום, ברגע אחד ולאחר שבעים שנה של דמיון ומעטה שלימות אבל 

 !כעסתי

ציות מכעיסות אכן מוציאות סיטואבטבעי, ו ה שאינני אדם שליוכנרא י: רגע, אם אני כועס,שאלתי את עצמואז 

 אותי משלוותי...

יש כאן חייב להיות שטבע של כעס? ל אז מה היה במשך שבעים שנה? למה לא כעסתי? איך הצלחתי לעמוד מו

 י בכל רגע!שומר עלשריבונו של עולם 

 את השם! ראיתיזה היה הרגע, בו 

* 

 ☞ ?ינו  ב   ה ר  ש  מ   מו  ת כ   יו  ה  ה ל  צ  י רו  מ    ☜
 

כמו  , שלא''פראסטע יידןתפוסים בדמיון שאיננו כי אנחנו  -'פרי הארץ' אומר ה, למה? אנחנו לא כמו משה רבינו

 משה רבינו!

ימות קיה המידות הרעותודד עם כל כולנו מתמודדים עם מידה רעה אחת או שתיים או שלוש, אבל משה רבינו התמ

 ' של בלעם!שם טוב הקדוש אומר שמשה רבינו היה 'זה לעומת זה בעולם! הבעל

 קה!דקיאצל משה רבינו זה היה עובר במחשבה  -על בפו עושהעבירה שבלעם היה כל 

זיק וא לא יחותו כל הזמן? כי הוא הרגיש שאם האיך הוא ראה אולם כל הזמן. ראה את הריבונו של ע משה רבינו

 הוא עלול ליפול בשנייה למקומות שבלעם נפל אליהם! -בהשם 

, הוא ידע שהוא חייב את השם זיק מעמדהכוח להחאיש האלוקים כי הוא ידע שרק השם נותן לו את משה רבינו היה 

 על כל צעד ושעל!

אולי עשרים נקודות בהם אנחנו יודעים שאיננו מסוגלים בלי השם, שידוך, פרנסה או ואילו אנחנו? אנחנו יש לנו 

 שם אנחנו מסתדרים לבד...ונה ממשה רבינו, בש, אבל בשאר הדברים? בריאות

עים ונהרות דינור נשפכים על ט, רגע בו השמים נקרטיד נשגב ומרלראות את השם זה מעמחשוב שו רגילים לאנחנ

 ראשנו...

א מתוך נקודות החולשה! 'וראית את אחורי' אמר לו השם, רק דרך אבל לא, משה רבינו ראה את השם דווק

ן קיימות בתוכנו, רק דרכן אפשר לראות את וכנים להודות כי השאנו מה'אחורי', הדברים הלא נעימים והמידות 

 !השם

 ים להיות כמו משה רבינו?אז האם אנחנו יכול

, בבחינה שלו... אבל צריך לעמוד מול  המציאות ולא לנסות כמו משה רבינוכל אחד יכול להיות  ' אשר אמר:ר

 דמיונית!להילחם על מעטה השלימות ה

* 

 ☞ תיאו  צ  מ  ל ה  ד מו  מו  ע  א ל  ל   -ר יק  ע  ה  ו  , היח  ר  ב  ק ב   סו  ע   לו  ו  ם כ  ל  עו  ה  ל כ     ☜
 

 חרטה על מעשה רע הוא דבר חיובי?האם 

 ב"ם.. כך נפסק ברמאחד מתנאי התשובה הוא 'חרטה'י כמצד אחד, אנחנו יודעים 
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 שעים...דה שמאפיינת את הרמי, חרטה היא , כלומררשעים מלאים חרטות'', אנחנו גם יודעים שאבל מצד שני

 אז מה נכון?

זה כבר אחרי תהליך  -כשהאדם נופל בחטא  .במעשה שהוא נופלמתחילה כ הנפילה של האדם אינההסביר הרבי: 

 ך המוח!שנכנסה לו אל תו שבה אחת קטנהארוך, שהתחיל במח

 הדקיקה הזו?שאלה היא: מה אנחנו עושים עם המחשבה כל ה

אנחנו בעצם פותחים את הדלת להשם,  - ומסוגלים ליפולנו חלשים אם אנחנו מגלים דרכה את השם, ורואים כי א

 תת לנו כוח ולעצור אותנו מהנפילה., ונותנים לו את האפשרות לפותחים לו פתח כחודו של מחט

 הבעיה היא, שאנחנו תפוסים במעטה השלימות שלנו...

ונה אני כבר לא מתעסק עם השטויות " "מגיל שמכל זה לא מדבר! -לי א" "לי זה לא יקרה!"אנחנו אומרים לעצמנו: 

 יש לי את הכוחות!"ת כאלה ולצאת נקי, כי האלה!" "אין לי בעיה להיכנס למקומו

זורי להכניס את עצמנו לאלא פוחדים הטבעית שלנו, וא מזהים את החולשה שלנו, לא רואים את הסכנה אנחנו ל

 יכון...ס

 חר כל התהליך האמיתי של הנפילה!! היא כבר לאסג של אונסו? היא כבר בפועל. הנפילה רחשת הנפילהמתואז 

שם מתחיל ההבדל בין  ו מתנפץ?ה שלימות הדמיוני שללאחר שהוא נחבט בקרקע המציאות ומעט מה קורה לאדם

 רטה של רשעים, לחרטה של תשובה:ח

מחשבותיו יל את העובדה שהוא אינו מושלם! , אינו מסוגל לעמוד מול מציאותו. הוא לא מוכן להכעהרש

מתחרט על מצד שני הוא ו, עצמו אתלא , העיקר אשים את כל מי שרק אפשרלהגורמות לו מצד אחד לות המבולב

 ו את החיים...כך שנאלץ ליפול ולהרוס לעצמ

 !ת בשורשאבל חרטה אמיתית נוגע

נה סכתי את ה, אלא חרטה על כך שלא זיהיעשיתי את זה''למה אכילה עצמית בסגנון של חרטה אמיתית אינה רק 

 להסתדר לבד! ברחמי השם! שאפשרתי לעצמי לחיות בדמיון כאילו אני מסוגלואת הצורך שלי 

 רטה של תשובה!זוהי ח

* 

 ☞ הוו  א  ת   ד ה  ו  ס  ☜
 

 רוק יותר'?האם אכן 'הדשא של השני י זה?במה ההיגיון האסורות?  נסחפים אחר התאוותם שילמה אנ

 . זוהי תוצאה של המציאות החסרה שלנו.תלכל אדם יש תחושת חיסרון פנימי

 !ת החור הזההישאר כך חסרה, מחפשת כל הזמן למלא אהנפש, שלא מוכנה ל

למלא את החור הזה, לא יוכל  -שיג הוא המה ש'סחורה' שיש לו כבר בידיו, יודע היטב שההאדם, שכבר מכיר את 

 ן חסר לו!ועדיי -, עובדה, הוא כבר השיג את זה י הנהכ

להשיג את הדבר ההוא, כי הוא  ילעשות הכול כדהוא מוכן  -קום אחר הקורץ לו ממ, כשהוא מזהה משהו נוצץ ןלכ

 ...חולם שזה מה שימלא לו את החור

, על כל יתעל הקהילה, על הב, הוא מוכן לוותר על כל החיים שלו, על המשפחה היפה, על החברים, סונוורהאדם מ

 קווה הבאה...העיקר להשיג את הת -מה ש'לא מילא אותו מספיק' 

הנפילה, גם איבד את כל גם שבור מ: ק הופך לחסר יותררהוא  וצא את עצמו לאחר הנפילהבפועל, כשהוא מ

 מורה הדרך שלו, ולוחש באוזניו שאין לו דרך לחזור...גם היצר הרע הופך לעתה, והדברים הטובים שהיו לו עד 

 דאי שלא!אותו? ו האם התאווה מילאה
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אין דבר בעולם שיוכל למלא אותו! כי כאלה אנחנו, חסרים, לא  -חיסרון הפנימית על האדם לדעת, שתחושת ה

ת החור אווה קוסמת לא תוכל למלא אהישג נוצץ או תמושלמים! זוהי המציאות שלנו! העולם הוא מוגבל, ושום 

 שלנו!

ן תבי !בר לשלימות היחידה הקיימת בעולםהוא להתח -יסרון להשלים את החדרך היחידה להרגיע את הנפש וה

 השם!היא שלימות שהאהבה היחידה שיש בעולם, היא אהבת השם! שהשלימות היחידה שיש במציאות 

 ה!את התאוולהשלים  דה שלנוזו האפשרות היחי -כשנתחבר אליו 

שום הסבר הגיוני לא  -? כשזה בוער זהלזכור את כל  עשהבל איך אפשר בשעת מאשאל אחד הנוכחים את הרבי: 

 יוכל להרגיע את האש!

החדיר את ת, כשיש אפשרות לביישוב הדעשומעים את זה עכשיו, כן, אבל בדיוק לשם כך אנחנו אאמר הרבי: 

 התובנה הזו ללב!

 לא יהיו לנו יותר תאוות? -ומה, אם נכניס את התובנה הזו ללב שאל אדם נוסף: 

יוון. אנחנו זה הכ, זוהי המציאות שלנו, אנחנו חסרים! מה שישתנהו, הרי עולם יהיהתאוות ל! ממש לאבי: אמר הר

 אותו לחיינו... להכניסו - נצל את רגעי התאווה להתחברות להשםונדע לנדע להכיר בחיסרון הזה 

* 

 ☞ ...אתל ז  כ  ב  , ו  ח  רו  ב  ר ל  ש   פ  י א  א    ☜
 

 אפשרות כזו לברוח מהשם?דוד המלך אינו יודע שאין  מה דוד המלך שואל 'אנה מפניך אברח', וכיל

עסוק כל היום בבריחה! הוא בורח מעצמו, דם הא -אפשר לברוח מהשם, אבל במציאות נכון שאי אמר ר' אשר: 

 ...ויות, מהשם, מהמחויבמהחברים

 חוסר האונים שלנו!מוד מול כי איננו מסוגלים לע למה אנחנו בורחים?

 אז נתחיל לחיות! -, ורק השם הוא השלימות ברגע שנדע כי אין לאן לברוח, והמציאות שלנו לעולם חסרהאבל 

* 

 ☞ ןט  נ  ט  ד ק  ח  ה א  מ  ח  ל  ח מ  ט  ש     ☜

 בחיים? -מים את מה שלמדנו מייש איך

ד ! פתח כחודו של מחט! מקום אחקח אפילו נקודה אחת קטנה בחיים שבה אתה מכניס את השםר' אשר היה אומר: 

 משהו אחד שישתנה בך! שתיקה, לקום מוקדם, שינוי הרגל, שבו אתה נלחם נגד הטבע שלך!

 ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם!

* 

 דברים עליך!מ

 י יוצא ל'פעלד', ל'שעה התבודדות'.ברסלב סיפר לרבי: בכל בוקר אניהודי חסיד 
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