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 ראש השנה תשפ"גנה לכהכ דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 
 

 ☞ ִקים!!!ֵהם צֹוד    ☜

 אשר. שהכאיבו לכל מי שהכיר את ר' קווילים בשעתו, השמצות חמורותל ר' אשר יצאו פשע

דיבר אשר ו לר'סער נמשפיע גדול באחת החסידויות, נכנס ' אשר, נשים היו המומים, ואחד מגדולי החברים של רא

 איתו בכאב על הנעשה.

ם כדי שיעצרו את וא ביקש מר' אשר רשות לדבר איתיתה לו מילה אצל גדולי ישראל בירושלים, והותו משפיע, הא

 החרפה...

 עשות משהו בנידון?ולמה צריך ל' אשר: שאל אותו ר

 !!שיש אמת בפרסומים החמורים!מה זאת אומרת?! הרי אם לא נגיב, אנשים עלולים לחשוב חלילה הלה, לא הבין: 

 ההשמצות הללו הם שקר?נו, ומי אומר שקט: ר' אשר הביט בו ושאל בש

ר' אשר מודה  אמת?! ם, ההללו העלילותכל  מה???' אשר: ט שזרק לעברו רלא ידע איך לעכל את המשפהמשפיע 

 בהם?!

 כותבים...גרוע ממה שהם ם לא היה שומר עלי, הייתי במצב הרבה יותר הרי אם הריבונו של עולאמר לו ר' אשר: 

 אני הרבה יותר גרוע..., בכוח ?ח'בכו'עשיתי אותם בפועל, אבל אולי לא כי ! אז הם בעצם צודקים
 

 ☞ י...ל  ע   ת   עד  א י  לֹ ים ש   יִ יִס ִס ים ע  ִט ר  ה פ   מ  י כ   ִל  ש  יֵ   ☜

והחל לזעוק לעבר החסידים מילות  -היכל , ניגש לאזור הכי עמוס בשל הרבי מווארקא נכנס הלך אחד מדרשובית ב

 ...השמצה וסיפורי גנאי על רבם

 ...מה שלוהאי נסים להסות אותו, והוא מגביר את תיאוריחלה מהומה רבתי במקום, החסידים מה

 - ר הקטן, והרבי, ששמע את המהומהדלת החדנפתחה  המהומה מלך ותתרחב. אבל אזה בכדי שא היה חסר הרבל

 ..יצא לברר במה מדובר.

 שות כולה...מבט קצר, והרבי הבין את ההתרח

 רועד, לא היתה לו ברירה...הוא קרא ליהודי אל תוך חדרו, והיהודי ה

, נכאה לך שהם פר את כל הסיפורים האלה לחסידים שבחוץ? מהארקא רבי, "למה אתה מסד לי", אמר הווגי"ת

אוסיף לך פרטים ואל תדאג, אני עוד  -אלי, תיכנס לחדר  בפעם הבאה, פשוט תגיע ישרמילה אחת שלך? יאמינו ל

 חדשים ומפתיעים שלא ידעת...

 

ִ ִק ל  ח  אן מ  כ     ☜  ☞ ים...יִ יר  ים 'ש 

 סגולה למחילת עוונות. ענווה, היא ו על כל פשעיו.סולח להבורא  -, שמי ששותק לחבר הפוגע בו רא מבטיחהגמה

 עצמו כשיריים... םשמשילשארית נחלתו', למי  -ע בר על פשנושא עוון ועות הפסוק 'אבעניין דורשת הגמרא 
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אני כלום,  -, 'אין' זה טת יותרלמוח'אין' זה ענווה הרי  ?שמשים עצמו לאין'למה לא כתוב 'למי  שואל המאור עיניים:

 אני אולי הכי נמוך, הכי צדדי, אבל בכל זאת שווה משהו... -יים' זה אפס אפסים, ואילו 'שיר

שפוגעים בך, בשמך הטוב, כשמטיפים לך דברי מוסר לא הוגנים ולא צודקים, כשאתה שומע ומר המאור עיניים: א

 עצם לא עונה לו?ואתה בוחר לשתוק, למה אתה ב - דבר מה שלא עשיתמעירים לך על כש

 לרמה של השני...כי לא נאה להם לרדת  -ותקים ש אנשים ששי

, כדי פיהם בשעת מריבהדושי עליון הבולמים הסביבה תראה בהם קשכדי  -ש כאלה שמעדיפים לסגור את הפה י

 ואולי גם יהיה להם איזשהו סיפור טוב לספר אחרי המאה ועשרים, במעלת הנפטר... ריך אותםיתחילו להעשים אנש

, אלא השתיקה ת מריבה'לא רק שהם אינם נחשבים ל'בולמים פיהם בשע -ומר המאור עיניים: אלה, וגם אלה א

 שלהם מרחיקה אותם עוד יותר מהבורא!

תִנוִ עִ יִלִ דִ בוִ יןִכִ אִ ה,ִשִ לִ קִ נ ִהִ יִוִ זּובִ הִ ִתוִ אוִ ִתנוִ עִ יִלִ הִלִ 'מִ ִו ִּתעִ דִ בִבִ שִ חוִ ה,ִוִ רִ יוִסִ לִ רִעִ יבִ דִ ים,ִוִ רִ בִ דִ בִ ִהּויזִ דִבִ חִ אִ ִםאִ  ו:ו כלשונא

ִ!ו ִּתלִ יוִ אִ ילִבִ סִ כִ 

ִ...יותִ ידוִ לִמִ רִעִ בִ עוִ יוִוִ נ ִעִ תִלִ יוִ רִ בִ הִ יִינִ עִ בִבִ ּושהִחִ י ִהִ אִ שִ ִ'ה!ילִ הִ הִתִ י ִמִ ּויִּדל ִ'ִה,בִ רִ דִ יִאִ כִ ִו ִּתעִ דִ בִבִ שִ חוִ שִ ִאוִ 

ִה!לִ עוִ אִשִ לִ אִ ִ-ִתוִ הּובִ גִ דִמִ רִ יוִ ִינוִ אִ יִשִ אִּדִ ל ִו ִִת!הּובִ גִ תִהִ לוִ עִ מִ הִבִ לִ הִעוִ יִזִ דִ לִיִ עִ שִ 

ִר!דּויןִלִ לִ כוִ אִיִ הּויִוִ נִ יןִאִ אִ ת!ִוִ הּובִ םִגִ שִשִ יִ רִשִ בּועִ ִ-ִתקּולוִ םִאִ יןִשִ אִ רִשִ בִ ּדִ אִהִהּויִזִ ן',ִכִ ווִ אִעִ שִ רִ'נוִ מִ אִ הִנִ לִזִ אִעִ איִלִ דִ ווִ בִ 

ִ...רוִ בִ חִ קִלִ תִ ו ִשהִשִ מִ יםִבִ עִ יןִרִ שִ בּולִ ףִבִ טִ ּועאִמִ רִהּושִ אִ הִז ִבִ ִתקוִ תִדִ ו ִבתִרִ ינוִ חִ הִבִ לִ אִ כִ וִ 

ִ

עמדה נפשית אמורה להגיע השתיקה שלי מול הביזיונות מאיזו של עבודת השם?  ז מה כן? מהי השתיקה הנכונהא

 וההשמצות?

עלי  -ם לא נכונים ם הפוגעות, את העלילות, את הביזיונות, גם אם האת המיליכשאני שומע אומר המאור עיניים: 

 - התבונן ולהביןל

 שהוא פשוט צודק!

זה רק 'שיריים'  המרירה על עצמי! מהאמת ן היםה שהוא מדבר הינו רק טיפה ממך, וה כל ככל מילה שלו נכונ

 מהאמת שלי על עצמי...

 כיסויים!בלי  ,שלי את האמתבפניי  וףחשהאדם הזה הוא בסך הכול שליח של השם ל

לא תהיה לי שפיות,  -עלי רחם השם לא י , לכל כישלון וחוסר יכולת, אם, אני מוכן לכל חטא ועווןכי בפוטנציאל שלי

 ול!הוא ששומר עלי, בכל רגע, שלא אפ. רק השם ו לי חכמה ושכליהילא תהיה לי יראת שמים, לא 

ות ואילו את הכישלונ -נו לפי ההצלחות דיפים להגדיר את עצמהטבע שלנו הוא לשכוח את האמת הזו, אנחנו מע

 אמת, ובו בזמן מרחיקה אותנו גם מהבורא.... הגאווה מרחיקה אותנו מהאו להעלים להסתיר

 היחשף לאמת שלנו!כדי להתחבר להשם, אנחנו חייבים ל

שעטפה אותם עד כמה הגאווה . הם נכשלים בחטא, רואים על ידי נפילה חושף אותם לאמת בוראיש כאלה, שה

 וחוזרים אל הבורא. -אינה אלא בועה 

 .ביזיונות זכיתי למתנה מיוחדת מהבורא:אני, 

בזה המילים של ההוא שמתוך מבצבצת מעל ידי שאזהה את האמת ה -בפועל ילה רוצה לחסוך ממני את הנפהשם 

 אותי...

זוכה ואדם כזה  תחבר למציאות שלו, לבורא שלו,דם שמניגש לביזיונות בצורה הזו, הוא אר עיניים: מי שאומר המאו

 למחילת עוונות!

 זמנים שבהםעולם, בפני בריאת ההכי אחורה, ל. לחזור תשובה זה 'חדש ימינו כקדם' מר:' אאו כפי שה'קדושת לוי

זוהי  -מציאות מבלעדי השם .. כשאני חוזר לאחור, ומבין שגם היום אין שום אחרת חוץ מהבורא.לא היתה מציאות 

 תשובה!

 a0504171897@gmail.com: במייל או בני ברק 11, רחוב דונולו , להשיג בבית מדרשנוקאספינ -נקודות של אור 
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