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 תשפ"ב חזון -דברים פרשת  שיעור חומש רש"יב דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 
 

ל 'ַעבֹוָדה'  ☜ ע ש ֶּ עִקיְטש ֶּ  ☞ ב ֶּ

או בחליפה חדשה היה צריך  בעבר, לפני השואה, לא היו חנויות בגדים. מי שביקש להתחדש בבעקיטשע

 להיפרד מסכום גדול ולשלם אותו לחייט עבור תפירתו.

אבל  - היה מדובר בסכום גדול ממש, כזה שלא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו, ודאי לא בכל שנה

לכ"ק מרן אדמו"ר זי"ע, שהיה אז נער יתום מאם, היה את הסכום הדרוש, תודות לסבו שהיה שולח מארצות 

 בקביעות כסף ליתום הצעיר. הברית

פרוטה לפרוטה הצטרפה, וחלומו של הנער הצעיר לרכוש לעצמו בעקיטשע חדשה לכבוד חג הפסח, 

 במקום זאת המיושנת והבלויה שהיתה עד עתה, עמד להתגשם.

לקראת הלילה הגדול בצל סבו ה'חקל יצחק'  -כשהגיע ליל הסדר, לבש הנער את הבגד החדש בהתרגשות 

 זי"ע.

 מי יוכל להבין את שמחתו של נער בבגד חדש, לאחר שנים של לבוש בלוי וישן...

גדול והמוני, כל המסכנים וחסרי הבית מכל הסביבה השתתפו בו. ליד ליל הסדר אצל ה'חקל יצחק' היה 

 וה'סדר נאכט' מתחיל... -נער התיישב איש זקן ומסכן ה

השתמש  -נייר, ומי שהיה צריך אף מבעבר, לפני עידן השפע והחד פעמי, לא היה בנמצא ממחטות 

בממחטת בד. אבל היו כאלה, כמו אותו זקן שהתיישב ליד הנער, שלא יכלו להרשות לעצמם אפילו 

 ה על התיאור, בקצה החליפה שלהם...והם נאלצו להשתמש, סליח -ממחטת בד קבועה 

 -באמצע ה'סדר', מרגיש הנער משיכה קלה בקצה הבעקיטשע החדש והיוקרתי, הוא אינו מספיק להגיב 

במקום את זה הבלוי  -כשהוא מבחין בבעתה בזקן, שהתבלבל ולקח לידיו את קצה הבעקיטשע החדש 

 והישן שלו!!!

מושקע, התלכלך בלילה הראשון ללבישתו!!! רק בגלל הבגד החדש, מושא החלומות, היקר והחשוב וה

 חוסר שימת לב של איזה זקן אורח תמהוני!!!

את הרגשות הצפים באותם רגעים כולנו יכולים לשער, אבל הרבי זצ"ל מספר כי באותם רגעים הביט עליו 

 גיד מאומה!שקט! אל תוסימן לו באצבע על הפה:  -זקנו, ה'חקל יצחק', הבין את הסיטואציה המורכבת 

 

ת  ☜ ץ ַהַשְבִריִריו  ו  ל ִניפ  ֶּ ַגע ש   רֶּ

מתגלה במלוא  -כל כך קשה לשתוק ברגעים כאלה, כשמעטה השלימות שניסינו להלביש על עצמנו 

 שבריריותו!

 בס"ד

לשאוב כוחות 
-מ'בין 
 ...הזמנים'
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האמת, שאין צורך להרחיק נדוד עד לאירופה שלפני המלחמה. אפשר להתבונן במה שמתרחש בדרך 

 כלל בימים אלה ממש!

הזמנים, אנשים מתכננים לנפוש יחד עם המשפחה, בונים לעצמם תוכניות עשירות, רוצים את הכי בין 

 אבל תמיד יש את אותו דבר שלא מסתדר ועלול להרוס הכול... -מושלם וחוויתי 

אנשים משקיעים בבגד חדש, רכב או שיפוץ דירה, במשך שנים הם בונים לעצמם תדמית חזקה ויוקרתית, 

ם במעטה של שלימות מדומה ומשדרים לכל העולם כי הם בלתי מנוצחים, חזקים, חכמים עוטפים את עצמ

 ומצליחים...

ומנפץ לנו את כל מעטה השלימות, מגלה בפנינו עד  -ואז מגיע רגע אחד, או אדם אחד, או כישלון אחד 

 כמה השלימות שלנו היא שברירית וחסרת בסיס...

 

ת?  ☜ רֶּ  ָמה ַהְסִביָבה אֹומֶּ

חנו נשברים באותם רגעים? למה כל הרגשות צפים בנו? איך ייתכן שאנשים מסוגלים להיכנס למה אנ

 רק בגלל כישלון קטן, או נופש שלא הצליח, או בגד שהתלכלך??? -לסערות רגשיות עוצמתיות 

התשובה לכך פשוטה: התרגלנו להשקיע את כל הכוחות שלנו בבניית תדמית של שלימות, כי מה 

 כזו אנחנו חיים, סביבה שמציבה סטנדרטים גבוהים בכדי להיחשב לטובים ושווים. לעשות, בסביבה

 הרוח הנושבת מעם הסביבה היא:

 יש לך? אתה שווה!

 אתה לא נחשב! -אין לך? 

 

ָקַעת ָשְווא...  ☜ ְ  ַהש 

 -אנשים משתמשים בכסף שאינו שלהם ר' אשר היה אומר: 

 -צריכים בכדי לקנות חפצים ובגדים שהם אינם 

 בכדי למצוא חן בעיני אנשים שהם כלל לא אוהבים...

 

ְדִמית?!  ☜ ת ַהת ַ  ִמי ָהַרס ָלנו  אֶּ

והנה, מגיע רגע שבו אנחנו סוף סוף מצליחים להשיג את התדמית הנחשקת, מגשימים לעצמינו חלום 

 העטיפה היפה ביותר לחיינו...ורוכשים בגד חדש, רכב או דירה, נופש או חתונה נוצצת, סוף סוף השגנו את 

למה שנישאר רגועים מול משהו שהורס את התדמית החגיגית הזו? למה שלא נתמלא ברגשות? למה 

שלא נכעס ונבקש לשבור את הכלים? הרי תמצית חלום חיינו מתנפץ ברגעים אלה! אנחנו היינו בטוחים 

 ו שאיננו יכולים...והנה מתברר לנ -ביכולתנו הבלתי נגמרת להצליח ולקדם עניינים 

 אנחנו לא מסוגלים להכיל את השבריריות שלנו!

 

יר!  ☜  ְלַהְסת ִ

 הם מקווים כל חייהם לא להיכשל!ר' אשר היה אומר: אנשים אינם רוצים כישלונות! 
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 הם ידאגו להסתיר היטב את הכישלון, בכדי שאף אחד לא יידע מכך! - אם כבר נכשלו, לצערם

הם ישתמשו בכל התירוצים האפשריים בכדי  -ואם, לדאבונם, הכישלון כבר נודע לאנשים אחרים 

 הסביר את עצמם...ל

 העיקר שלא לעמוד מול הכישלון!

 'אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל בה!' אבל התורה רואה את הכישלון באור אחר:

 דם, בונים אותו!כישלון אינו דבר גרוע! הכישלונות מחשלים את הא

הוא לא ייבהל כל כך  -כשהאדם מכיר בכך שהכישלון לא נועד להרוס את חייו אלא לבנות ולחשל אותו 

 מהכישלונות, ולא יראה בהם קץ העולם...

 

ר!  ☜ ה ַהְזַמן ְלִהְתַחב ֵּ  זֶּ

 יותר מכך, היה ר' אשר אומר:

 הכישלון הוא הזדמנות!

השבריריות שלו, עד כמה הוא אינו מושלם, עד כמה הוא אינו יכול להבטיח הרגעים בהם האדם מגלה את 

הם רגעים בהם הוא אמנם הוא עלול להישבר ולהתמלא בסערת רגשות, אבל  -לעצמו חיים מושלמים 

 הוא יכול גם לנצל את אותם רגעים האלה להתבוננות!

לול להישבר, אבל אני גם יכול האירוע שקרה הרס לי את מעטה השלימות שבניתי לעצמי, ולכן אני ע

להשתמש באירוע הזה כדי להבין כי אכן, מעטה השלימות שלי הוא שברירי ולא יציב! ואיני יכול להסתמך 

 עליה!

כשאני מגלה את שבריריות המעטה החיצוני, זוהי הזדמנות להתחבר לפנימיות, ליציבות היחידה בעולם. 

עלי לחפש  -במקום לחפש לבטח את עצמי בתירוצים שונים או להתעצבן ולכעוס כשאיני מוצא תירוצים 

 להתחבר להשם!

 

ת ַהַמָטָרה!  ☜ נֹות אֶּ ַ  ְלש 

אנחנו מאבדים את  -זה? הרי בפועל, כשמגיע רגע הכישלון  איך עושים את בנקודה הזו עלינו לשאול:

 כיצד נצליח לשנות את ההסתכלות שלנו על הכישלונות?העשתונות! 

 בכדי להצליח בזה, עלינו לשנות את התפיסה שלנו לגבי מטרת היותנו כאן... להבין מהי תכלית הבריאה.

כאילו המטרה של החיים היא להשיג את להתנתק מהאווירה הסביבתית, להיפרד מהתחושה הרווחת 

לחפש את השם במקום האישי  -השלימות שלי, ולהיות מודעים למטרה האמיתית של החיים, שהיא 

 שלי!

עלינו  -זוהי המטרה של החיים, ואותה אנחנו צריכים להעמיד מול העיניים! ובכדי להצליח במשימה 

 להיות  מודעים לה!

 !ל'מהות'מביא אותי  - 'תהום'כל 

 !ל'סיפוק'מוביל אותי  - 'ספק'כל 

 אותי! 'לחשל'נועד  - 'כישלון'כל 

 כל קושי מעניק כוחות נפש!
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ְפִנים...  ☜ ה ִמב ִ נֶּ ת ַ ְ ש   ת ִ

 מהו המקום הזה?לכל אחד מאיתנו יש תפקיד ייחודי, מקום אישי ומיוחד שבו נדרש ממנו לגלות את השם. 

זה שטח העבודה שלנו! שם אנחנו  -המעברים שאנחנו עוברים, קשיי החיים שלנו, הניסיונות והכישלונות 

 מקומנו!צריכים לגלות את הבורא! אך אחד אחר בעולם לא יוכל לעשות את העבודה הזו ב

השפת אמת אומר, שהחיצוניות של עבודת השם נראית אותו הדבר בין כולנו! אותם מצוות, אותם תפילין, 

 ארבעת המינים...אותם 

 אבל בפנימיות? בעבודה האישית? שם יש לכל אחד מאיתנו תפקיד ייחודי, לגלות את השם במקום שלו!

תהיה אותו הדבר כמו  -החברתיות החיצוניות. בנראות שלך לא אומרים לך להתמרד כנגד המוסכמות 

 כולם, אבל בפנימיות שלך? שם תחצוב לך דרך אישית, שם תגלה את הבורא מהמקום שלך!

הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ויושיענו'! למה לא כתוב 'ואמרו ביום ההוא', למה 'ואמר'?  -'ואמר ביום ההוא 

כל אחד יעיד לעתיד לבוא שהנה, זה י, שמתוכו הוא רואה את השם! כי לכל יהודי יש שטח עבודה איש

השם שכל כך קיווינו לו במקום האישי שלנו! זה הבורא שהיה איתנו לאורך כל הדרך בניסיונות האישיים 

 שלנו, בתפקיד האישי שמילאנו כאן בעולם!

 הקדושה.אומרים שעם ישראל הוא כמו ספר התורה. כל יהודי הוא אות בתורה 

ואכן, ממש כמו אותיות התורה, כולם נראים אותו הדבר, כתובים באותה השפה, מיוצרים מאותו סוג הדיו 

ממש לא! לכל אות יש את  וכתובים על אותו סוג הקלף. אבל, האם כל האותיות הן אותו הדבר? -

 הייחודיות שלה, כל אות צריכה את המקום הייחודי שלה!

ו הדבר, אבל בפנימיות? לכל אחד יש את המקום האישי שלו, המעברים והקשיים רק החיצוניות נראית אות

 שבהם הוא אמור לבנות את הקשר עם הבורא!

 

ָנה...  ☜ ָ ֹוחֹות ְלָכל ַהש   כ 

הרבי אמר: במשך כל השנה, ההורים נמצאים בבית מסודר פחות או יותר, הם חשים שליטה על הבית, 

 חדרים מסודרים, המקרר מלא...יודעים היכן נמצאים דברים בבית, ה

מאכלים נגמרים, המקרר מתרוקן במהירות, ואז מגיע 'בין הזמנים', והכול מתהפך... הבלאגן חוגג, ה

 חפצים נעלמים, השעות לא מסודרות, כולם מתרוצצים...

 לא סתם אומרים שבין הזמנים מעניק כוחות לכל השנה...בבין הזמנים אין שליטה על שום דבר! 

******* 

ח את בנו , שמי שישלטיחהיו שחששו... הביאלא רבי הב, כאשר הקימו ישיבה של ביאלא, ק' הביאלא רבי זי"עאצל זקני ה

 מובטח לו שייעזר על ידו בזה ובבא. -דשה לישיבה הח

ל סמינר ם שבכדעיבחושבם כי שם הכול נוצץ. ולא יו - , או לסמינר אחרלסמינר כזהותיהם בנרשום את נשים חושבים לא

 מתייחסים לזה בצורה הנכונה, על פי ה'דרך'. - מתמודדים, רק כאן, במוסדות החדשים

. זה ובבאייעזר ב - ילדיואת שום ח שמי שירז, הוא נתן לי הרשות להבטיכשנכנסתי לאאמו"ר זיע"א לגבי הישיבה שהיתה א

מובטח לו  -החדש, ואת בנו לתלמוד התורה החדש סמינר י שישלח את בתו לאבל אפשר לומר בשמי: מ -ך להאמין בזה צרי

 שייעזר על ידי בזה ובבא!

 התלמוד תורה החדש(בי שבת קודש לגוצאי מסעי חזק תשפ"ב, ובמ"א בקידוש שבת קודש דמו"ר שליטרן אמ)כ"ק 

 a0504171897@gmail.comבני ברק:  11נולו ספינקא, רחוב דו -נקודות של אור 
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