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

 
 

 ☞ ם?הו  ת   ם ה  ע  ים ש   ה עו  מ    ☜

'!הזוהר הקדוש אומר,  ים השמ בות  אי 'נפתחו ארו יוח בר  בי שמעון  ייו של ר בח גילוי עצום של אור ירד  ש

 לעולם, ומעיינות החכמה והשכל נפתחו עד לשמי השמים.

...' הום יינות ת ע 'ויסכרו מ טר,   החכמה נסגרו.תקופת הזוהר הסתיימה, ושערי  וכאשר נפ

מאשר הפסוקים  -שואל ה'דגל מחנה אפרים': האם לא נמצא תיאור והשוואה ראויים יותר לרבי שמעון 

 הללו?

הסורר  בול  הומות שמחו את דור המ הת ים ו השמ בול, את פתיחת  ימי המ ים את  ה מתאר ים אל הרי פסוק

ים? השמ הומות וארובות  הת בין שני  השוות  קום ל האם יש מ ה,  האדמ  מעל פני 

 אומר ה'דגל', גילוי עצום:

 כן!!!

בול  בני דור המ הוא ל ברוך  קדוש  ה הומות שפתח  בי שמעון  -אותם ת בפניו של ר הומות שנפתחו  הת הם 

י! ! בר יוחא  אותם תהומות ממש

תהומות, מצבים של חוסר אונים, רגעים שבהם כולם מודים שאי אפשר לעמוד מולם, ניסיונות ומעברים 

 כולת...שמביאים את הנפש לקצה הי

קחים אותם? ים, לאן לו ב עם אותם מצ ים  ה עוש יא רק, מ ה ה  השאל

 ונפלו בהם, הם לא רצו להודות בסכנתם ולבקש רחמים... -דור המבול, לקחו את התהומות 

הוא  קדוש,  ה הר  ה לזו הפך את ז הוא  ב!  ה בשווי ז ה  הומות סחור בת ה  הוא רא בר יוחאי?  בי שמעון  ואילו ר

הסודות  די  ה שגילה את סו בריא ה הכי דו -ל  במקום  קא  י!ו  שפל ותהומ

* 

 וכפי שר' אשר היה אומר:

 האמונה שאני מלמד אתכם לא תיקח ממכם את הכאבים!

י לוקחת את  בלהדרך של ם... הס בי  מאותם הכא

והסביר הרבי: מדוע אדם סובל מהכאבים והייסורים? למה הוא כל כך מוטרד ממה שעובר עליו? כי הוא לא 

 יזה תועלת הם מביאים לו לחיים.רואה מה התכלית של כל אלה, וא

 אבל סבל שמבינים את התועלת שלו? לאדם אין כל בעיה לעבור אותם!

ורא  ב דם לעומק של קשר  הא ים את  ביא ים מ ב א  -הכא ה שכלית, ל הוכח ה, או  ה או תיאורי בנ ה ם  ששו

העניק! ה ל  יכול

 בס"ד

עובד, זה 
 ...אל תיגע
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 רק להבין את זה. -עלינו נדרש 

למה  -והניסיונות מצליחים להביא את האדם לקשר עמוק כזה שאל אחד היושבים את הרבי: אם הכאבים 

 אנחנו בכל זאת לא מעוניינים בכאבים? למה מבקשים 'ואל תביאנו לידי ניסיון'?

ה וחס השיב הרבי:  בורא, או שחליל ה קשיים את  באותם  הות  הם, ולז האם נוכל לעמוד ב ים  כי איננו יודע

יי החיצוני, שאז הפסדנו פעמ בד  הרו  ם...ניסחף אחר 

* 

לקרקעית הים,  לצלולולא  ולהינצל כשהגלים הגבוהים מכסים מכל עבר, והאדם נאבק בהם בניסיון לנשום

 סה לאחוז בו ולהוציא אותו חי ובריא מהמים...מנ ,מצילופיע הופתאום מ

ישנו כלל ר לחלוטין, י היחיד להינצל ברומצד אחד, וגם הסיכו הסכנה ברורהם קריטיים, כשם רגעיותבא

 וי הכול:שבו תל ידוע

טו אך ורק על  קד את מב בע למ טו ה המצילדעל  עלם מכל מותו של  הת ה שמת! ל ב, לא מ בי עיף רחש ס ה ל

טןו ט ק ב המאי לו מ ים  ים!אל נחשולי המ  ימ

עלול והוא  -תבלבל אותו  םכשיראה את הגליציף אותו סיכוי. הבהלה שתזה עלול להיות חסר אחרת, 

 ע...לטבו

 !לב יםכמו אותה הסערה בלנו הם סערות החיים ש :אמר הרבי

ים מ ים מכל כיוון הגל יסיונות שוצפ הנ הכישלונות ו ביע, הנפילות,  הט יימים ל בל דו -א ו א קא אז ז ו

הז המציל, ל ות שלנודמנה ט על  ב קד את המ בוררלמ ה ידוםא הרחאות את  היח ים אותש ,  הר הגן ול  נויכול ל

ים  ...משיבולת המ

אנו עלולים להתייאש, להתבלבל  -הקשיים והניסיונות ולא במציל, אם רק נראה את  בגלים אם נתמקד

 !וליפול

ים יותר ים חזק הגל הצורך ל ,ככל ש במציל התאמץ בכל זכך  התמקד רק  ים! -את ול בר  גו

* 

 משה' מויז'ניץ נכנס יהודי אמיד להתברך. עותאל הרבי ה'ישו

ש פרנסה ברוך י ? הילדים? מה קורה עם העסקים?ייד, מה שלום המשפחהשאל אותו: נו, ר'  ה'ישועות משה'

 השם?

הנזעק היהודי:  בז ב,  בי, עזו עוד  - ר יגע! כל  ם... - 'דב  ה עו  ז  'אל ת  לא נוגעי

הוא כביכול מבקש  -מצב הזה מובן מאליו הוסובר שה מצב של הצלחנמצא בכשהאדם  אמר הרבי:

 לא נוגעים... -עת בת נוסעזוב, אל תתערב! כל עוד הרכ דוש ברוך הוא:מהק

יםחס להצלחה היא כזו, אמר הרבי, יכשה משדר ים ממנו ו הבורא! מתרחק ' את  ימים 'מרד ביכול  כ  אנחנו 

בסדר בכ הכול  ים מצוי -יכול  בדנו...ואנחנו מסתדר  ן ל

, כי אנחנו השקינו אותו להעיר' את הגיבור המתרונן מיין'הרבה יותר קשה  -ואז, כשמגיע רגע של קושי 

 ביין!
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