
 בסייעתא דשמיא 

ל אֹור ֶׁ  ְנקּודֹות ש 
 כ"ק מרן רבינו שליט"אדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי 

 במירון  –ליל שישי פרשת בהר תשפ"ב 

*** 

 ~  ים!צ  ים רו  יק  ד  צ  ם ה  ג  ~ 

 שעת ה'טיש' בליל שבת ואמר: בבי משה מרדכי מלעלוב ישב ר

 צדיקים גמורים יכולים לעמוד'. אין   - שובה עומדים שבעלי תש'במקום ב ו כת

  -עלה העצומה הזו יש לי עצה לצדיקים, כיצד יזכו גם הם למ

 שיעשו גם הם תשובה... 

* 

 ~  ר...או  ת ה  ים א  יק  ל  ד  מ  ש  כ  ה ז  ה כ  כ  ~ 

מהנוכחים הרבי:    אחד  את  לכאכ בציון שאל  הדרך  של  בטוח  הייתי  למירון,  שלי ן,  הלב 

 פלל ולהשיג מעט התעלות.פתח, שאצליח להתחבר, שאצליח להתיי

לב לא התחבר, המצב נהיה גרוע יותר... פתאום שלא רק שה  -כשהגעתי לכאן גיליתי אבל 

כועס על מישהו    בי מידות שביום יום איני מכיר   צפים דקות שאני  לפני כמה  אותם, גיליתי 

 צפים בי הרהורי עצב, אני לא מוצא את עצמי!זק, בכעס ח

 אלוקי? למה זה קורה לי, דווקא כאן, בציון התנא ה 

חשוךאמר הרבי:   לחדר  נכנס  טיפת אור    כשאדם  בו  י   -שאין  לא  להוא  מה וכל  לעולם  דעת 

 ...ין עם עצמוהוא מרגיש מצוי ום לכלוך, גדיו. הוא לא רואה שהניקיון של ב  מצב 

, מה יקרה כשהוא ידליק את האור בחדר? פתאום יתגלה לו כמה כתמים יש על הבגדאבל,  

 כתמים שהוא לא היה מודע אליהם עד לפני רגע... 

ר. האם האדם אמור להישבר  נים ובהירים יותלכלוכים עדי ככל שהחדר מואר יותר, מתגלים  

 ף... חו, ויודע שהוא זקוק לניקוי ד מזה? הפוך! הוא יודע עכשיו את המצב שלו

אין לנו דרך לדעת   -כך גם החיים שלנו, כשאנו מסתובבים בחושך הסטנדרטי של החיים  

 ות קשות... אם ועד כמה יש בתוכנו מידה
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 פתאום  -ופתאום, כשמגיעים למקום כה מואר, לציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי  

צף עבורך הכול  הזדמנות  הכול  בסך  זה  חדשים,  לכלוכים  לא  המצב ל   ! אבל אלה    תפוס את 

 ... תחיל לעבודולה  אמיתי שלך

 התחבר לבורא זו הזדמנות בשבילך ל  -כשאתה מגלה את המידות הרעות הטבועות בך  

 מאותן מידות!  קשה שיציל אותך מתוך ב 

נרי   תאיר  אתה  אלוה  - "כי  חשכי שם  יגיה  יאיר  קי  שהבורא  מבקשים  אנחנו  לנו  '  עד ויראה 

 ... כמה החושך שלנו גדול 

* 

 ~  ה!ר  ע  מ  , ב  ץמּום ח  ש   ה לו  י  ה   ~

, מתוך הנפילות, מתוך הקשיים תכישלונו הבשר, מתוך הבשרי אחזה אלוק', רק מתוך  'מ

בורא עולם ני מסוגל לתפוס שיש  דרכם אחזה אלוק, רק דרכם ארק    -חווה על בשרי  שאני  

 שמחיה אותי!

בלעדיהם, נהיה תפוסים .  לראות את השם  לעולם לא נצליח  - כל הכישלונות והקשיים  בלי  

 כאילו אנחנו רואים אותו...  בדמיון

ולהכיר  ת הדרך לראו רבי שמעון הוא זה שפתח אאמר הרבי:   דרך הקשיים את השם  ת 

 . והכישלונות

ממש לא! רבי  !  ד שם?אם היה לו טוב במערה? האם היה לו נחמהרבי שמעון ישב במערה,  

 (! חמוץ)  ! היה לו 'זויער'בר יוחאי ישב במערה והיה לו חמוץ בלב שמעון ב 

ר  של  ה'זועיר'  הכוח  להפוך את  ידע  היה, שהוא  ה'זוהר'    -בי שמעון  מתוכו את  ולגלות 

 דרך ההסתר והקושי...הכיר את הבורא הקדוש. הוא 

 ראות את אלוקים דרך ה'בשרי'. רבי שמעון בר יוחאי לימד אותנו ל

 "י, ראש תיבות רבי שמעון בר יוחאי... בשר

* 

 ~ ...יו?ל  א  מ  ן ב  ה מּו ם ז  א  , ה  כּוז  א ת ל  מו  ש  נ   45~ 

כות להגיע ולהתפלל, לרקוד ולשמוח. אבל יש  הרבי אמר: אנחנו יושבים כאן, יש לנו את הז

 כך לעולם!שלא יזכו לארבעים וחמישה נשמות 

זה המסר שעלינו לקחת כשאנו נמצאים   -אם אנחנו רוצים להועיל לנשמות הקדושות הללו  

 הבורא בחסדיו מזכה אותנו להיות כאן!  רק ליו להיות כאן, שא אן: שזה לא מובן מכ 

 ובן מאליו!שום דבר אינו משאני זוכה להיות כאן, צריך להודות להשם על 

קשה   שמועה  בכל  המסר  גם  לרששומעיםוזה  בסיסי  :  דבר  כל  כמה  עד  לנואות  מלא  שיש   ,

 בחסד השם! 
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