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 דיבורים מכ''ק רבינו שליט''א

בדיבור של כ''ק רבינו  הבנתי, הוספתי קצת ביאור, והכל ע''פ ל הקטע השני בשפ''א על פרשת השבועשהבנתי מתוך דברי רבינו בשיעור ע להלן געדאנק
 שליט''א.

לי קשר בורא הרי זה כ''כ פשוט, כל כאב מראה לי שאני לא יכול, והוא הנותן  ת הדרך הזאת ?ת אז למה אנחנו לא מצליחים לחיוא

 חשבון קל, למה אנחנו לא מקבלים את זה. אין לך שמחה גדולה מזו. בכל מה שאני כן יכול.

ולכן כשבא הכאב, אני  כלום''אני לא שווה  -ואם אין לי '' ''אני שווה משהו -אם יש לי ''לא כי יש לי פיתוי חזק מאד מהעולם שא

ואני מסתבך בקוצים. לכן אדם צריך לטפל אישית בכל מיני בעיות, וללמוד שגם ומצליחים מתרסק, בדימיוני אני רואה חברים פורחים 

מהמעלות  ואפילו הבעיה הכי קשה לא מורידה כהוא זהאם יש לו כזו או כזו בעיה, כל אחד ככה, ולכל יש חיסרון אחד או שניים או מאה. 

 תם מעלות גדולות מהרגיל.החסרונות המפחידות האלו מביאים אישלך, ודווקא 

חר משאדם מתאזן בליבו להבין שהכאב הוא לא כזה נורא מפחיד, אחרי שהוא מבין שזה לא 'פוטין', אלא זה רק תורכי קטן שמתהלך א

''ש שלא גרעיני או אטום. אז אדם יכול להתהלך על מהלך האמונה הפשוטה, עכשיו הוא יותר קליל עם סכין אבל אין לו לא טילים וכ

 ונינוח, ויכול יותר להיכנע ולהאמין שהקב''ה בא להועיל לו עם הכאב הזה, וזה רק סיבה ולא מציאות. 

מע את הרבי, הוא שומע אבל הוא לא שהוא לא שו -, זה לא לאדם שיושב מול הרבי וממתין לשיחה חשובהשל למה הדבר דומה, מ

שמע כלום, כי הוא עסוק כל הזמן אם הטלפון החשוב כבר התקשר, ואפילו שהטלפון החשוב הזה לעולם לא יביא לו מה שהרבי יכול 

 להביא לו בחצי דקה, למרות הכל הוא מעורפל כי הוא מסנוור מהטלפון החשוב שאולי הוא יקבל.

ליח לשמוע את הדיבורים של הרבי בתוך ים החיים, אפילו שהם מאד צודקים, והם נכונים ובונים. עדין ך אני מסתובב מעורפל ולא מצכ

אני לא מצליח לשמוע אותם, כי אני בטוח שאין סיכוי להמשיך לחיות עם כזה כאב, וחייבים להתפטר מזה. אני נמשיך לפיתוי שהעוה''ז 

 אתה לא שווה כלום'.  –מוכר ש'אם אין לך 

ע שלא מאד איכפת לי מהכאב, כלומר אני הולך ושומע מאנשים חכמים שאפשר לחיות למרות הכאב הזה. עכשיו כשהכאב לא בל ברגא

 . עכשיו אני יכול לחשוב את מחשבות הדרך.אתה שווה'' –''יש לך האומר עולם המערער אותי יותר מדי, ואני עוצר את השתלטות 

 ישועות )מכירים את התשוקה הזאת...( שאנחנו רוצים אמרנו לרבי בל בלי מכות לא מבינים כלום.א

מר לי הרבי הישועה היא שתגיע לרבש''ע, והכאב הוא האמצעי להגיע לרבש''ע כי אין עבוידה מהתנדבות, זה אחד הכללים שר' אשר א

 שאין למעלה ממנו... רק מהמכה הוא יבין את הקשר בורא.. ויבין נתן לנו, אין התנדבות, רק אם אדם יחטוף מכה, הוא ילמד...

 ''כ לעולם אשאר לסבול, כי לפי החשבון אני אמור רק להרוויח מזה קשר בורא, אז מה יהיה עם הישועה שלי.א

מר הרבי, נראה לך כשיגיע הישועה יגמר הסבל, מה פתאום יבוא סבל חדש, משהו נוצץ יותר, עם יותר אופציות להרחבה. לכן אני א

אז או שעכשיו אתה מסתכל על זה  ם, אין ישועה שאין אחריה עוד סבל.עם ה', כי תמיד יהיו לך אתגריאומר שמעכשיו תתחיל לחיות 

וכך הבנים שלך יבכו על הסבל שלהם, עד עשרים דורות... או  כאתגר, או שעכשיו אתה בוכה על זה.. וככה תבכה על הסבל הבא..

 שאתה עוצר את זה עכשיו...

תן לי להישאר צמוד להורים, צמוד לבנק, צמוד לדירה ששייכת לי, צמוד  תטלטל אותי בבקשה.ן לי את הפינה הנוחה שלי, אל ת

 לאנשים ששומרים עלי, צמוד לעיר שמובטחת מכל טיל. אבל לא...



לבד, לך למקום שלא מכירים  דעד הסוף, תהיה לבד, תתמוד תסתלקך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ל

 אותך, והנסיעה ממעטת הבנים, וממעטת הממון. תעזוב הכל ותצא לעולם המפחיד...

היא נוחות שאתה תופס ומשיג, הנאה  יהיה לי הכי נוח. מחשבת טעות! זה לא הכי נוח, הנוחות הזאת ם אני ישאר במקום שלי, אזא

 להישאר במיטה זה אכן הכי נוח, אבל זה לא נוחות אמיתית.אמיתית זה הנאה של סיפוק הנאה של כבישת אתגר. 

שאני עושה משהו אני רוצה לדעת למה אני עושה את זה, כשקורה איתי משהו רע, אני רוצה לדעת למה זה, אני רוצה להיות ברור, כ

 את הבבות והישועות.אני לא רוצה להיות תלוי בין שמים וארץ ולהילחם עם הרגשות. אני מעדיף את הנוחות, את הפיתרון, 

בל הקב''ה אמר לאברהם אבינו, בשביל להגיע אלי, אתה צריך לצאת לדרך, בלי לדעת לאן, להיות באתגר. ואני מבטיח לך ''להנאתך א

 וזוהי הנאה אמיתית. –לטובתך''. כי מהעמידה באתגר בא האדם להנאה האמיתית. זה הנאה שאי אפשר להסביר 

 מכ''ק רבינו שליט''א -בקצרה על הפרשה 

 שלוש, וי''א רק בגיל ארבעים וחמש.לכאורה אברהם אבינו הכיר את בוראו רק בגיל  חד היה אברהם ובמדרש מתחילתו עד סופו.א

 היה אברהם אבינו, הרי היה לו כמה שנים שהוא לא הכיר את בוראו, ארך לו זמן עד שהוא מצא.מתחילתו עד סופו שהמדרש אומר איך 

לא השנים שהוא עוד לא הכיר את בוראו, עזרו לו להכיר שזה הוא כן מכיר את בוראו, זה גם מבוראו. וזה הביא אותו לשלימות א

 ההכרה במלכות ה'. ממילא מתחילתו עד סופו, כולו היה חתיכת קודש.

וגו'. ''ולך לך אל ארץ המוריה''. הוי אומר תעזוב את העבר והעתיד  ''לך לך מארצך'' עמיים אמר הקב''ה לאברהם אבינו 'לך לך'.פ

 ותתמקד בהווה שלך. שלך,

 זוב אותך מאיפה שגדלת ומה היה איתך. ותעזוב אותך ממה עם יהיה עם הילדים. תעשה מה שצריך לעשות בהווה...ע

 . אמר הקב''ה לאברהם''מיין אסען'' בלשון העולם אומרים 'מיין ישיבה', 'מיין שטיב', 'מיין גמ'' .ך. ומבית אביך. וממולדתךך לך מארצל

אבינו הכל זה מתנות, אין לך כלום משלך, אל תתפתה לחשוב אז סי איז מיין ארץ, מיין שטיב וכו'. בשניה אחת אתה עלול להישאר 

 בלי כלום.

מחכה שאיזה ולכן מה ? הוא זורק את החכה למים, פותח בירה, לוגם, ודגים,  הדייג צריך דחוף אלא למד מהדייג. ל תדאגא

, אדרבה אם הוא יהיה בלחץ ויניע את החכה מצד לצד, כל ג יושב מאד רגועלחם, והוא ימשוך אותו החוצה. הדיידג יתפתה לחתיכת 

מסוכן, כי משהו ע של דגים ישר הוא יזיז לשם את חכתו, אף דג לא יבוא לחכה שלו, כי ישימו לב שיש פה קפאיפה שהוא יזהה קיפעם 

 על מקום אחד, הם מתפתים ונמשכים.איך זה זז, הדגים בורחים מדברים שנעים. אבל ברגע שהחכה עומדת 

 סיפור מעולם האמת

ם שעלה לעולם האמת, ועמד וראה מרחוק את בית הדין של מעלה, איך שאור צידקותם זוהר באור אין סופי, ואז יצא כרוז עשה באדמ

שקרא ואמר 'פלוני בן פלוני יושלך לגיהנום לי''ב חודש'. וידע האדם כי הוא זה, וכי מתכוונים אליו, רעדה אחזתהו, הוא יודע טוב טוב 

יאספו אותו מלאכי החבלה אל הנורא מכל. הוא שומע את סיר הגיהנום מבעבע, הוא שומע את הצרחות על מה ולמה זה, וחיכה לרגע ש

 של הנשמות ברקע, פחד אחזהו, אבל הוא לא מתנגד.

ובר פרק זמן מסוים, ואף אחד לא בא לקחת אותו, ואז הכרוז יוצא שנית, וקורא ואומר פלוני בן פלוני יושלך לגיהנום לי''א חודש. ע

עובר עוד פרק זמן,  מפחיד, י''א חודש זה לא קצת זמן. ניכו לי חודש מעניין מה מצאו שלכן הורידו לי חודש. אבל עדיין זה ..הופה

מה  .. עוד חודש הורידו לי, מענייןועדיין אף אחד לא בא, ושוב יוצא הכרוז ואומר פלוני בן פלוני יושלך לגיהנום לעשרה חודשים. וואו

מצווה נסתרת, אבל עדיין עשרה חודשים זה לא קצת זמן. וכך עובר עוד פרק זמן ועדיין אף אחד לא בא לקחת עוד מצאו, איזה עוד 

עוד כרוז שמוריד לו עוד חודש. וכך ירדו החודשים, עד זמן בא אותו לגיהנום, ויוצא עוד כרוז, שמוריד את העונש בעוד חודש, ולאחר 

חיש מהר צצו שני מלאכי טוהר, נטלו את האיש, והוליכוהו לגן עדן, בדרך  ''!!יי העולם הבאפלוני בן פלוני מוזמן לח''שיצא כרוז ואמר 

לי''ב חודש כמו כל  ? בהתחלה נידונתיעוד חודש ועוד חודש, או ליתר דיוק מה היה פה...  את המלאכים, על מה הורידו ליהוא שאל 

 הרשעים, ובסוף לוקחים אותו לשבת בצל הצדיקים.

ן באהבה, לראות אם אתה מתנגד כשיפסקו עליך י''ב חודש. משראו שלא התנגדת וקיבלת את הדי ואמר: ניסו אותך,,,סביר המלאך ה

לא התנגדת, ואפילו שראית שיש הטבות, לא עלה בדעתך לבקש עוד הטבות, וסמכת על דין שמים. הורידו  הורידו לך חודש, משעדיין

 טאתך נסלחה.לך עוד ועוד... כי ע''י הכנעתך סר עוונך וח

 ע''פ הבנתינ''י יו''ל ע''י י. י. איצקוביץ 


