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 תשפ"ג אוירפרשת משך השבוע ב דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 
 

 ☞ ?ח  מו  ש   ל   ך  ם ל  ר  ו  ה ג  מ    ☜

שים רבים הנופש באירופה של לפני המלחמה שכן מלון ידוע אליו היו נוהרים מידי קיץ אנבאחת מעיירות 

 .ישראלפילו גדולי וא -מעשה ם היו גם חסידים ואנשי חות, וביניהלפוש ולאגור כו

נערך ברחבה מופע של אמנים מידי יום אחר הצהרים  .המלון היה בנוי כמו ח', כשבמרכז היתה רחבה ריקה

 - חלונות וליהנות ממופע יומי מרענןים. הנופשים היו נהנים לפתוח את האו מלהטט , משורריםשונים

 .תוך חדרםהישר אל 

י שצלילי המוזיקה לא ייכנסו לאוזנם נות כדנכנס חודש אב, היו היהודים מגיפים את החלואשר בכל שנה, כ

 וישכיחו מהם את צער החורבן...

 הוגף.ת הנופשים, היה חלון אחד שלא באותה שנה, להפתע

 ת ישראל' מוויז'ניץ...רו של ה'אהבחדהחלון ב זה היה

האם הרבי אינו חושש  את תמיהתם בפניו: שטחול הרבי, ולאחר תפילת ערבית ניגשה משלחת מאולתרת א

 זמר בימים אלה?ילי המוע את צללש

 ,מעולם לא הצליחה הלוויה להעציב את ליבי -נו לי האמיונער הייתי וגם זקנתי  הבת ישראל':ה'א אמר

 - - - ה מוזיקה לשמח את ליבי!ומעולם לא הצליח

 

 בעבודת השם? האם אין מקום לרגשותשאלו את הרבי השבוע: 

 ?מאיפה נובעים הרגשות -ת, אך השאלה היא ודאי שיש מקום לרגשו: אמר הרבי

 כל דבר קטן מסעיר אותו.... אירוע או מילה שנזרקת לעברופע בקלות מכל מוש, אדם שאינו מחובר לעצמו

או  'משקה'ת בדמות כוסית חיצוניסתם כך, הוא חייב עזרה שמוח אינו יכול לאדם שאינו מחובר לעצמו, 

 ..שמח. ניגון

 !גיעים ממקום אמיתי בנפש, רגש ממקום מחוברהרגשות שלו מ -אבל אדם המחובר לעצמו 

* 

ע ה    ☜ ח  ֶרג  א  ֶ י ה  ש  ה...ר  ע  ו  ש   ☞ י 

 אדם מתפלל?הלמה 

היחיד שיכול  והוא מבין שהשם הוא - פשוטצא ברגע לא נמאו  אדם שרוי במצוקה, הוא ממתין לישועה,

 ...לעזור לו

 בס"ד

פתח את 
 המכסה...
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בכל הווייתו, הוא מבין כמה הוא תלוי בבורא העולם, כמה מרגיש את מציאות השם אלה רגעים שהאדם 

 ...אונים הואחסר 

 הוא לוחש תפילה מעומק הלב ומבקש מהבורא שיסיר ממנו את המצוקה.

 הוא מבקש בעצם?למה הוא מתפלל? מה 

אין עוד מלבדו, מתוך רצון להתחבר נה שיכול להיות שהתפילה הזו היא חיבור לבורא, תפילה מתוך הב

 ם.החייא לכל לקדוש ברוך הו

, דם מבקש בעצם 'ריבונו של עולםשהא ,וונה אחרת... יכול להיותשבתפילה מסתתרת כיתכן אבל י

 ...'תלוי בךרגיש ין לי כוח לה. אך איתילהתעסקות שלתעזוב אותי, אין לי כוח 

טר או מתוך רצון להתפמתוך רצון להתחבר לבורא ילה נובעת דעת אם התפבי: איך אפשר לאמר הר

 הקשר הזה?מ

 ועה...ליו לאחר הישמסתכלים ע

שתימשך  -להתחברות אמיתית לבורא מחובר לבורא? האם הוא ניצל את רגעי הקושי  הוא עדייןהאם 

 גאוותו?לחוזר גם לאחר הישועה, או שהוא 

השערים , גם כשה'-ענני במרחב י'כי  אני יודע? , איךרצוני היה להתחבר לבורא ,'ה-מן המצר קראתי י'

 ובר לבורא...נשארתי מח - ינפתחו בפני

* 

ה    ☜ ע...ל א ל  ב   רו  מ  ל ה  ר ע  ג   ☞ ַ? יס 

 :את סוגיית 'שלום בית'הסביר השבוע הרבי 

 שחק לחורים המתאימיםשבו צריך להכניס את קוביות המתי, ההתפתחות הילדומשחק מכירים את 

 ?במכסה

, את הקופסה, את המרובע לריבועלתוך החור המשולש הקבוע במכסה  וק המשולש מכניסיםאת הבל

 הלאה...יגול לחור העגול וכן הע

ס לתוכו שחק לא תוכל להיכנקובית מ שוםאחד, משולש לדוגמה? אם במכסה יהיה קבוע רק חור  קרהמה י

 ארגז...ולמלא את ה

 , הסביר הרבי, מתנהג האדם מול בני הבית.כך

לפעולה מסוימת , עידוד כלשהוהי, לכלשמצפה ליחס מסוים, למילה הוא חוזר הביתה לאחר יום עמוס ו

 רך...יתמלא סיפוק ועתהיה הדרך היחידה שבה ומחליט שזו  -מהצד השני 

טרדות אחרות ממלאות ו שותס הספציפי הזה? מה לעות כעת לתת את היחאין לה אפשרשות, ואך מה לע

 את המרחב?

כמעט  -'שלום בית' מוצלח' 'מה ייחשב עבורו לובונה לעצמו תיאוריה מסוימת ומדויקת 'נסגר' אם האדם 

בדיוק מסוגלת לספק .. הוא אינו פתוח לשינויים, והיא מצידה אינה קה הזו נועדה לכישלון.בטוח שהעס

 את משאלותיו...

הצטמצם על חלום מסוים, להיות פתוח לשינויים ולרצון וט לפתוח את המכסה! לא לזה הוא פשן להפתרו

שפע תוח את הדרך לפול -שהשם אכן נותן לי הוא זה  י'שלום בית' הנכון ביותר עבורלדעת שההשם, 

 להיכנס אלי...

 a0504171897@gmail.com. להצטרפות לרשימת התפוצה: קאשל אור' ספינ "י 'נקודותיו"ל ע
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