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 תשפ"ב עקבפרשת השבוע במהלך  דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 
 

 ☞ ת?!וו  צ  ל מ  ע  , ב   דס  ל ח  ע  ה, ב   ר  ו  ל ת  ע  אן ב   י כ   מ    ☜

אוצרות  ר עם משה רבינו בכלסיי כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא: ץקרליל'ה חשוב שאל את ר' יענקאברך 

 של בעלי מצוות, של בעלי חסדים,. השם הראה למשה את האוצר של בעלי תורה, שיש בשמיםהשכר הטוב 

 .של מנהיגים בישראל תיהם,, של אלה שעבדו על מידושל ענווים

 !שמור לו שכר מיוחד בעולם הבא -כל מי שעושה טוב בעולם 

ו האוצר הזה? ין באוצר אדיר, גדול יותר מכל האוצרות. "מה, הבחה משה את כל האוצרותלבסוף, לאחר שרא

שום אני מעניק לכל מי שאין בידיו מכאן  !'מתנת חינם'"זהו אוצר יב: השלמי הוא שמור?" שאל משה, והבורא 

 !"דבר טוב

 ם חנני!האוצר הזה אני מבקש, ריבונו של עולם. מאוצר מתנת חינמיד אמר משה רבינו: מ

מה פשר המדרש הזה? והרי משה רבינו הוא האחרון שניתן לומר עליו שלא היה בידיו שום : שאל אותו אברך

עבד על כל המידות שלו, הוא יו מכל אדם, הוא היה המנהיג הגדול מכולם, הוא מעשה טוב! הוא הרי היה הענ

 -מסר לנו את כל התורה כולה 

 חינם?! האם משה רבינו זקוק למתנת

ידע שאם יתלה את בקשותיו ! הוא ידע היטב את האמתגדול מכולם, דווקא משה רבינו, ה'ה: לאמר לו ר' יענק

וא יבקש עזרה משמים בזכותם אם ה, ום ובשינוי שהוא חולל בעצמחסדי השם במעשים הטובים שלו, בחסדיל

על מידותיך? הבה אתה לומד תורה? אתה טוען שעבדת ן ש: אתה טועמר לוהקדוש ברוך הוא יכול לו -

 ונבדוק...

בלי סייעתא דשמיא הוא עלול  -אם הוא השקיע את כל חייו ושינה את אישיותו לגמרי כל אדם בעולם, גם 

 יה אחת!ים, בשנלה וליפול מכל מדרגותיו ומעשיו הטובילשוב לנקודת ההתח

יכול לבקש  א, והוא לוןהנשגבות אינן אלא מתנת שמים, פיקד דרגותה רבינו ידע שכל המידות הטובות והממש

 עליהן תמורה!

אני מבקש  -בונו של עולם, על אף שלא מגיע לי ! ריינם'וצר מתנת ח'אהדבר היחיד שנותר לו לבקש הוא 

 שתתן לי בחינם!

 הוא זכאי לקבל מאוצר המנוצר! -שלא מגיע לו כלום ע דמי שיו רק יכ

* 

 ☞ ט'?יש   נ  אר  ג  ב   ט ש   יש   נ  אר  ה 'ג   ה ז  מ    ☜
 

 :אמרבי יוחנן הראשון מראחמיסטריווק ישנה אמרה ידועה

 בס"ד

אין מה 
 לקנא!
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אך  -, חיכה לקחת את חלקו בירושה ובילדכי מטשערנרבי מרעצמו, כי לאחר פטירת אביו, רבי יוחנן סיפר על 

 ים האחרים!האח ר! את הכול, לקחו כבגילה כי לא נותר לו כלום

 ", את ה'כלום'!שט'לפחות אקח את ה'גארני -"אמרתי לעצמי", אמר ר' יוחנן, "שאם לא נותר לי כלום 

 ...על ידי אחיו, רבי יעקב ישראל מטשערקאסנלקח, ה'גארנישט' כבר אז גילה כי גם  אבל

 !"'כלום שבכלום', את ה'נישטאת ה'גארנישט שבגאר ", סיכם, "לקחתולי רק נשאר"

ומה ההבדל  -מה הכוונה 'כלום שבכלום'  ?לכשעצמו הוא בעל חן חסידי, אך מה הפירוש שלו , והוארהסיפוזהו 

 דרטי?סטנ' הבינו לבין ה'כלום

 ו...ייכי הסיפור הזה הוא בעצם סיפורו של כל אדם המחפש משמעות לח הסביר הרבי,

ונה תוכנית מסודרת איך הוא יושב עם עצמו ובזקוק להגדרה, לתפוס דבר מה בחייו כדי להיות 'נחשב'.  אדםה

 משהו שיהיה שלו! -אחרת של חשיבות  הגדרהמוצר יקר ערך, הישג כספי,  :רכוש הישגיםל

, כבר נלקח על ידי כל מה שניסה לעשות בכדי להגדיר את עצמו ולרכוש חשיבות -ם שבעצאבל אז הוא מגלה 

או  בעל המוצרא המוכשר ביותר, וגם לא הוא לא יהיה העשיר הגדול ביותר, וגם להדרים בהם! אחרים המת

 הרכב הייחודי...גד או הב

 ? איך ימצא הגדרה ייחודית? מה ייתן לו משמעות?היהמה י

, מקום ייחודי שיהיה רק שלו: הוא יעבוד עם עצמו ויגיע למסקנה שכל העולם מדהים והנה, הוא מוצא פתרון

 עולם הוא הבל!ה כלתהיה הייחודיות שלו, הוא יראה ש ובל הבלים הכול הבל! זהזה הוא 'כלום ושום דבר', ה

'משבצת' תופסים את הישנם אנשים שכבר שגם ההגדרה הזו כבר נלקחה ממנו!  -אבל אז, הוא מגלה לצערו 

 ...הזו בעולם

 שלא רק העולם הוא 'כלום', אלא גם הוא עצמו הוא 'כלום'... -ו לא נותר אלא להבין ול

 !הו ה'גארנישט שבגארנישט'ז

* 

 ☞ ?ך  ת  יב או  צ  ע  ר מ  ב  ח  ל ה  ש   ג יש   ה  ה    ☜
 

במה מתמלא הלב שלנו כשאנו  מה היחס שלנו בדרך כלל לאנשים שהצליחו להשיג את שאנו לא הצלחנו?

 ישועה?ואילו אנחנו עוד נאנקים ומשוועים ל -וטבעית קיבל את הישועה בצורה נורמלית עים שהחבר שלנו שומ

 ן!הנה, כל העולם מסתדר מצוי -ולא מצליח  לא רק שאני סובל .בוערת , כמובן, קנאהטבעית היאבה ההתגו

ולת לא אמורה לשבור זלא רק שהבשורה הטובה אצל ה -שגחה הפרטית בה אמר ר' אשר: אם אתה מאמין

 היא אמורה לחזק אותך ולשמח את ליבך!אותך, 

אינו מובן מאליו, עד כמה הוא לא טבעי כפי שכולם ההישג שלו כמה כי בשונה מכל העולם, אתה הרי יודע 

שום דבר אינו תלוי עד כמה צליח, וא דשמיא זקוקים בכדי לההרי יודע לכמה סייעתחושבים. אתה 

 השתדלות הטבעית...ב

 נתן לו את הישועה! הבורא בעצמו!חייב להיות שהבורא הוא זה ש -אם בכל זאת ישנו מישהו בעולם שהצליח 

 מדוע שלא יוכל לתת אותה גם לי? -ואם הבורא יכול לתת לו את הישועה 

הוא יעניק לי גם כן את הישועה  -ה כי נכון הדבר הבורא יראהכול מתנהל כאן בעולם בהשגחה פרטית, וכש

 לה אני כמה!
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