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 תשפ"ג בשלחפרשת ליל שישי ב דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 
 

 ☞ ד!ימ  ת מ  ל  י ת   פ  ק  ש   ים מ  ר  כ  אן מו  כ     ☜

 ר., ובבת אחת הוא נשאב לעולם אחים לראיית תלת מימדחובש משקפיהנוכחים בחדר אחד 

מה וכולם מסביב מביטים בו במבט משונה: ממה הוא כל כך מתפעל?  -הוא מחייך, בוכה, מתפעל ונלהב 

לא השתנו, הכול נשאר אפור ם גם ה -ר, והאנשים ר, הוא אותו החדלא? הרי החדהוא רואה שאנחנו 

 .ומשעמם..

 אבל הוא רואה עולם אחר לגמרי! -פיזית באותו החדר נמצא איתם ומה שהם לא מבינים, זה שהוא אמנם 

וא מבחין העולם שהאדם הזה רואה, הוא עמוק יותר, מלא בצבעים שבאופן טבעי אי אפשר לראות, ה

 שם לב אליהם...בדקויות שאיש מהנוכחים לא 

 לבש משקפיים אחרות!כי הוא 

 מד.קפי תלת מילחבוש משות בחיים: שעלינו לעיוק מה שדבי, בוזה, אמר הר

לפי איך שפוט אנשים , ללראות את העולם בשטחיותאנחנו תמיד נוטים לראות את השלילי, אופן טבעי, ב

 ומתנהגים.שהם נראים 

אבינו לאותם האנשים שאברהם  -אפילו להתקרב כימים לעולם לא היינו מסבאופן טבעי, נאמר זאת כך: 

 ל ואירח במסירות...אכיה

אנשים אחרים היו עוברים לצד בין אלה של -דורים האנשים כבודים ו ביןצל אברהם אבינו לא היה הבדל א

 השני של הכביש מולם...

אכיל ואפילו לקרב את האנשים הנמוכים ביותר , להכיצד הוא היה מסוגל להכיל איך הוא עשה את זה?

 לכאורה?

סימן  -ן בעולם, למרות שהוא עלוב ונמוך כל כך צא כאהוא נמ ן כזה: אםכי אברהם אבינו עשה חשבו

 ך הוא יש לו 'ביזנס' עם האיש הזה...ברוך הוא צריך אותו בעולם! וזה אומר שהקדוש ברו שהקדוש

עסקים  רואה שהחברות המובילות עושותאתה  , הרי לימדו כלל ברזל: אםואותנו, את הסוחרים המתחילים

 לסמוך על החברה הזו!סימן שאפשר  -עם חברה כלשהי 

 ודאי שבשבילי הוא טוב! -שביל הקדוש ברוך הוא האדם הזה טוב באם 

ראה את העומק שלו! את ההתמודדויות  אברהם אבינו לא ראה את הרובד החיצוני של העומד מולו, הוא

 אף הכול...לא מוותר, וממשיך על  את הרגעים שבהם הוא שלו,

ת הרעות שלהם מידובין שההעומק שלהם, מה מד', הוא למדת מיאברהם אבינו ראה את האנשים ב'תל

 ...אם לא חסדי השם -מודד עם המידות הללו גם הוא עלול להתהם מראה בשבילו, סימן משמים ש

 ק שלו!ת העומאברהם אבינו העריך כל אדם, כי הוא ראה א

 בס"ד
כשכל 

החברים 
 מים...נעל
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שאין לך חוסן סימן שאתה גם לא מעריך את עצמך!  -וזוהי האמת: אם אתה לא מעריך את האדם שמולך 

כמוך', ההתנהגות שלך כלפי החבר היא  -רעך כי 'ואהבת לקים שלך! עצמך, את העומנפשי להכיר את 

 עצמך...רק השתקפות של ההתנהגות שלך מול 

* 

 ☞ ר...ש   ל ר' א  ן ש   רו  ד   ס  מ  ה ב   נ  ב  ו  ת    ☜

הבהירה לו את ההתייחסות למסכנות השיחה עם ר' אשר שעל ות, סיפר הרבי בסעודת ההודיה בעיר נתיב

 עצמית:

הקרובים ביותר נהרגו  ית חברי. שלושאלי'באבא ס'חזור מהלוויית הלאחר התאונה הקשה ב זה היה"

, ר' יענק'ל ברקוביץ, שאיתו יכולתי רך'הושע מרגלית, שקירב אותי לר' אשר ול'דבתאונה המחרידה. ר' י

 באמת, ואחי ר' יצחק אייזיק, שתמך בי והיה קרוב אלי מאוד...לדבר 

דעתי איך ממשיכים מכאן והלאה, כל העולם היציב שהיה לפני כן לא יחלפו בעצב עמוק, ימי ה'שבעה' 

 ין יותר ידידות עמוקה...רגע, אין יותר חברים, אין יותר שיחות נפש, אנעלם ב -

 איך קמים משברים כאלה?

'משלנו', שאפשר לפתוח ה כזה לא הימאלה שבאו לנחם ף אחד . אק את התחושותלי עם מי לחלו לא היה

 הוא לא הגיע... איתו את הלב. ציפיתי שר' אשר יבוא לנחם, אבל

תו של ר' רושלים, לביעליתי לי -חמה שתגיע, ומשלא הגיעה . חיכיתי לקצת נר העמיקצעמיום ליום ה

 אשר.

תי ית. ישבוך הבלתסו אותי מהר כשהו, הכנים, אייתי נשאר לחכות בחוץ המון זמן, אבל הפעבדרך כלל, הי

' אשר נהג לעבור שם מידי : רעל הספה שהיתה בין המטבח לחדר של ר' אשר. זה היה מקום אסטרטגי מצוין

 .ונכנס צאפעם כשהיה יו

 .הנוראייצא ר' אשר ואוכל לשפוך את הכאב הראשונה שבה חיכיתי להזדמנות 

 עוד קצת... ' אשר יצא, ניסיתי להתקרב, אבל הוא סימן לי להמתיןר

כל ולספר את קמתי וניגשתי אליו, והתחלתי לדבר בשקט, פעמים שר' אשר יצא ונכנס, לאחר כמה ף, ובס

 שבעולם התערבבו במילים שלי... , כל הרגשותעליעובר מה ש

 " אמרתי., אין לי כאן עוד חבר לחיים!נעלמו -כל החברים שהיו לי בעולם "

 "!הקשיב לרגע, ואז הפטיר: "נו ר' אשר

 ל יעקב בעזרו!"-אשרי שק - האדם שאין לו תשוע אל תבטחו בנדיבים, בבן"נו, 

קח את המקרה הזה, שבו ראית שהעולם  -הפוך למה היא מועילה? במילים אחרות: למה המסכנות הזו? 

חיים! תחפש את ותתחבר למקור ה -חברים הם באמת עראיים ולא כאלה שאפשר לסמוך עליהם וה

 ה'ידיד נפש' שלך!

וזה מה שר' אשר לימד אותי: אתה יכול להישאר שנים במסכנות, למנף את העצב ולהתהדר בו, להפוך את 

 רה שלך...זה להגד

הפנימיות  ולבנות את עצמך, את -לתת למסכנות לשלוט עליך תה יכול להשליך את כל זה, לא א אבל

 !"לךשלך, את המהות האמיתית ש

 
 -שמחה השרויה במעונו בהולדת בתו בשעטו"מ הל ידיד המערכת הרה"ח ר' שלום ליברמן הי"ו לרגנודב ע"י  -

 - בשעטו"מעב"ג ח מנחם פרוכטר ני"ו לרגל אירוסיו נודב ע"י החתן הבה" -
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