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ֲחנּון   ☜ ...???  -ַהיֹום לֹא אֹוְמִרים ּתַ ְגַלל ש ֶׁ  ☞ ּבִ
 

בכל יום לאחר חזרת הש"ץ על 'יארצייט' בבית המדרש של ר' אשר היה מתפלל יהודי חביב שהיה דואג להכריז 
 מיוחד שיש באותו יום, ובכך היה מזהיר שאסור לומר תחנון באותו יום, כנהוג אצל חסידים...

למה אתה מחפש כל יום 'יארצייטים' חדשים? תגיד בפה מלא: אני לא רוצה להגיד לימים, קרא לו ר' אשר ואמר לו: 
 תחנון...

עלינו פשוט למה לנסות לייפות את המציאות כל היום??? למה לנסות להתעטף בטליתות של מנהגים ועניינים, 
 להכיר באמת ולא לברוח ממנה!

 תתפלל לה' ותתמודד עימה! אל תברח ממנה... -אם לא נעים לך עם האמת שלך 

* 

ֹוֵתק???  ☜ ה ש  ה ַאּתָּ מָּ פּוק? לָּ ה דָּ ִגיד, ַאּתָּ  ☞  ּתַ

אבל, מה לעשות שכשאני הרבי מדבר תמיד על כך שכאשר חבר פוגע בי עלי לשתוק ולהכניע את עצמי.  שאלה:
עצוב יותר, מרגיש פספוס על כך שלא אני מרגיש ש'יצאתי דפוק'! ואז אני רק הופך להיות  -נכנע לחבר ושותק 

 החזרתי לו, ולא הראיתי לו מה אני מסוגל...
 

כאשר חברך עוקץ אותך בעקיצה עסיסית, ואתה נזכר ש'צריך להיכנע ולשתוק', כאן בדיוק נעוצה  תשובה:
 למי אתה נכנע??? -השאלה 

כי לכאורה אתה אכן יותר  '...אתה צודק! באמת 'יצאת דפוק -אם אתה נכנע ליענק'ל שעומד מולך ופוגע בך 
היית גם מוכיח לו את זה... והמחשבה הזו גורמת  -מוצלח וחד מוח ממנו, ואם רק היית מנצל את ההזדמנות הזו 

 לך להרגשה נוראה של עצב וחוסר חשק!

הכנעה  אלא הכנעה למי ששלח אותו!!! -אם אתה מבין שההכנעה שאתה נותן היא לא הכנעה לחבר שלך אבל, 
רא שהביא אותך למצב הזה, הוא הביא לך את הניסיון ואת הכוחות להתמודד עמו, והוא שלח את יענק'ל לבו

אם אתה מבין את הנקודה  הרי זה רק אמור לשמח אותך!!! -במיוחד בשביל לעורר אותך שתחזור לידיו הרחומות 
 וחדווה במקומו'...שמחה של 'עוז  -שמחה אמיתית ושלימה שממלאה את ליבך!!!  ש  חו  פתאום ת    -הזו 

* 

 

 בס"ד

יש לי 
הזדמנות 

להוכיח שאני 
 !!!חכם
 'געמוד 



ֵיים ַהקֹומֹוִניְזם!!!  ☜ ְסּתַ ּיִ ֶׁ הּו ְלַאַחר ש  יִבים ַלֲעׂשֹות ַמש ֶׁ  ☞  ַחיָּ
 

 לפני עשרות שנים, כאשר שלטו בעולם השיטות הקיצוניות של הקומוניסטים, אמר ר' אשר:

 אתם תראו, עוד יגיע זמן שהקומוניזם ייעלם! עוד יגיע זמן שהסוציאליזם ייגמר!

הואז   ִהיְזם'...-תבוא לעולם תופעת ה'ְקדּוש ָּ

 היזם'...-ולא להותיר מקום עבור ה'קדושה -עלינו להשתדל למלא את העולם בקדושה אמיתית 

 והמשכיל, יבין.

* 

חֹות  ☜ ל הֹוכָּ ן ש ֶׁ ךָּ ִמְטעָּ ה ְלַעְצמֶׁ ְקנֶׁ ה ַלּבֹוֵרא! ּתִ  ☞  !ּתֹודֶׁ
2 

 ישנם שני דרכים שבהם הבורא רוצה שתצעד:

שתודה לו על חסדיו, שתספר את נפלאותיו, שתכיר בהשגחה הפרטית  - לפעמים השם רוצה ממך שתדבר
 המיוחדת שבה הוא עוטף אותך.

כאשר באים עליך מכאובים וזמני חושך, ה' מבקש ממך שלא תכעס,  ולפעמים השם רוצה ממך את השתיקה!
 שתיקה של אמונה!שלא תתמה 'למה', אלא שתאמין, 

 ואמונתך בלילות! -אומר השפת אמת: דוד המלך אומר 'להגיד בבוקר חסדך 

ני כן, הם רק על ידי כך שלפ -האופן שעל ידו תוכל אכן להודות לה' בשעות החשיכה , דוד המלך מלמד אותנו
 תודה לה' ותכיר בחסדו! -כאשר הכול 'זורם' לך על מי מנוחות 

אם אנחנו לא מוכנים להכיר בחסדו של הבורא בזמנים הטובים שלנו, הרי שכאשר מגיע אלינו מסביר השפת אמת: 
 אנחנו מתרעמים! אין בנו את הכוח להאמין! -לפתע רגע של אי נוחות או קושי 

 אם גם את הזמנים הטובים שלנו לא קישרנו אליו??? -ושה זאת לטובתנו כי כיצד נוכל להאמין שה' ע

אבל, אם אדם מכיר בטובו של ה', אם הוא מודה לו על חסדו ועל נפלאותיו, משבח אותו על הארת הפנים, ופתאום 
 -באופן הזה יוכל האדם לעצור ולהתבונן  -מגיע זמן חשוך 

ושמח! אתמול ה' האיר לי את פניו, הוא סידר לי את הכול כמו שרציתי! זאת הרי אתמול היה לי דווקא יום מוצלח 
 אומרת שהשם אוהב אותי ורוצה בטובתי!

נו, אז מה קרה היום? למה היום זה השתנה? למה היום קמתי עם תחושה עמוקה של עצב וחוסר הצלחה? למה 
 רגישות?חשוך לי כל כך היום? למה ה' הסכים שיפגעו בי ויגעו לי בנקודות ה

מילא אם זה היה חבר מהשכונה, שיום אחד מחייך אלי ושופע טוב לב כלפיי, ויום למחרת הוא מתעלם ממני או 
אלו תנודות -כי אז הייתי מסתכל עליו כאחד שיש לו הפרעת אישיות... הבחור, נעבאך, סובל מאי -פוגע בי 

 נפשיות...

והיום אני  -ה כזו? למה אתמול הוא עשה לי טוב על הלב אבל הבורא הטוב והרחמן??? למה הוא מתנהג אלי בצור
 לא רואה את הטוב???

לטובתי! יש כאן איזושהי  -אלא מה, חייבת להיות לכך תשובה: ה' גם בורא עבורי את היום ה'דפוק' הזה כביכול 
 טובה שמסתתרת!!!



שלימה ומוחלטת שהבורא יתברך שמו אבל אני בהחלט מאמין באמונה  -אז נכון שאני לא רואה את הטוב היום 
 משגיח עלי ועוטף אותי בטוב!!!

הוא מגיע מוכן יותר, בנוי  -כאשר האדם מגיע אל רגעי הקושי כשיש לו במטען רגעים מוארים ומלאי הודיה לה' 
 יותר, מאמין יותר!

* 

מו כביכול ברגעי הקדוש ברוך הוא משתתף ע -הקדוש ברוך הוא בשעת השמחה  תמי שזוכר אהשפת אמת אומר: 
 הצער שלו!!!

* 

  



 
 

 

 במהלך השבוע דיבר הרבי בעניין הוויכוח ששרר בין יוסף הצדיק לשבטים. כמה שאלות יש בעניין:

אנו מוצאים בפרשה את המעמד המרטיט שבו יוסף הצדיק מתגלה לאחיו. ללא ספק זו היא סגירת מעגל היסטורית 
הרי בין יוסף לאחיו היה ויכוח עמוק ורב שנים, ויכוח על שיטות ומרגשת, אך דווקא כאן עולה תמיהה גדולה: 

קומו בשלום? מה היה באותו מעמד ודעות בהשקפה ובהסתכלות על העולם! אז כיצד ברגע אחד בא הכול על מ
 שפתר את המחלוקת?

אמנם יוסף הצדיק סלח לאחיו מכל הלב, ואף השתדל לפייסם ולהרגיעם כי הם אינם אשמים בכל הצרות שפקדו 
 אך מה יש בכך בשביל לפתור את המחלוקת המהותית שביניהם?אותו במהלך השנים הכאובות, 

השבטים ומבשרים ליעקב אבינו כי עוד יוסף  חי וכי הוא מושל בכל שאלה נוספת שאמורה להישאל: כאשר באים 
 יעקב מסרב להאמין, "ויפג ליבו כי לא האמין". -ארץ מצרים 

ומיד "ותחי רוח יעקב  -והנה, לא עוברים מספר דקות, והשבטים מראים ליעקב אבינו את העגלות ששלח עמם יוסף 
שיעקב מתחייה מהם? האם יעקב הוא אחד כזה שמתרגש מרכבי אביהם"... מה קרה פתאום? מה יש בעגלות הללו 

 פאר חלילה?! מה הסיפור כאן???

 ובכלל, הרי גם פרעה שלח עמם עגלות מלאות בכל טוב ארץ מצרים, ומדוע מהם לא התרגש יעקב אבינו?

פי דברי השפת  בשביל לבאר את כל התמיהות הללו, ביאר הרבי מהלך מיוחד הכולל בתוכו המון יסודות אדירים, על
 אמת בפרשתינו:

* 

בבית מדרשו של הקוברינער ישב יהודי והתפלל תפילת שחרית. כאשר הגיע אל קריאת שמע, עצם את עיניו 
, כשבליבו דדד"--------חָּ ---"שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אֶׁ  -כנהוג, ובכוונה עצומה קרא את הפסוק הראשון 

 עת הרקיעים, בארץ ובכל ארבעה רוחות השמים!!!הוא מכוון: הבורא הוא השולט היחיד בשב

אל תשכח שה' הוא השולט גם עליך לפתע חש טפיחה על גבו, היה זה הקוברינער בעצמו. הוא לחש באזנו: 
 בעצמך!!!

* 

ב בשלווה בעולם הזה  ֵ השפת אמת מביא את דברי המדרש הידועים על חייו של יעקב אבינו, "צדיקים מבקשים ֵלש 
 וכו'".

אלה  בס"ד
שקבורים 
 באדמה...

 ז' עמוד



יעקב אבינו היה חי ב'אצילות'! הצדיקים חיים מעל הטבע, מנותקים מחיי העולם הזה ונמצאים שפת אמת: מבאר ה
כביכול בעולם הבא! ובעולם הבא כידוע, אין מחיצות בינינו לבין הבורא! הצדיקים יושבים בשלווה ונהנים מזיו 

 'עוז וחדווה במקומו'! -עם הבורא  השכינה! אי אפשר לתאר את התענוג והשמחה שבהם שרויים אלה שחיים תמיד

אבל יעקב אבינו ידע שאמנם הוא זכה להתענג ולשבת בשלווה, אבל הוא זכה לזה בגלל שהוא מתעלה מעל לעולם 
 הזה!

ומה יהיה עם כל האנשים כמונו, אלו שחיים בעולם הזה, עמוסים בטרדות ומוקפים בכל מה שהעולם הזה מכיל 
 שבת בשלווה??? כיצד נוכל גם אנחנו לחיות עם הבורא ולהכניסו אל חיינו???ומציע? כיצד נוכל גם אנחנו ל

י' על העולם הזה!!! בעולם הזה!יעקב אבינו ביקש לחיות בשלווה   עם 'קֹוְנְטרֹול ב ִּ

 ליעקב אבינו יש מסר מיוחד עבור השבטים: אפשר להגיע אל הבורא גם דרך חיי העולם הזה!

* 

 ומובן בינינו לבין הרוחניות!אבל, מה לעשות, יש נתק טבעי 

כי היא כל כך גבוהה ובלתי  -אנחנו כל כך רחוקים, כל כך גשמיים, אין לנו שמץ של מושג ואפשרות לגעת ברוחניות 
 עם הבורא??? -נתפסת! לחיות בעולם הזה 

* 

 ובדיוק כאן, נכנס יוסף הצדיק לתמונה:

 יוסף הוא ה'צדיק'!

ר!מהו צדיק? צדיק הוא בבחינת  ֶ  'יסוד', צדיק זה ֶקש 

הצדיק, תפקידו לקשר בינינו לבין הבורא, מצד אחד הוא אדם כמונו, חי בעולם הזה, יודע מהם הבעיות והתאוות 
הגשמיות, הוא לא מתעלם מהקשיים שיש לאנשים הפשוטים, ומצד שני הוא חי עם הבורא, הוא מקושר לעילת 

ש   דָּ  עם הבורא, בדביקות ובאהבה!העילות ובכל נשימה ונשימה הוא חי ֵמחָּ

* 

 ובית יוסף להבה". -"והיה בית יעקב לאש 

 ליעקב אבינו יש בשורה! יש בו אש עצומה וטובה, אש של קרבת ה'!

זוהי הלהבה היוצאת מתוך האש! יוסף הצדיק הוא ה'להבה', הוא זה שחי עמנו בעולם, ומי מפיץ את האש לכולם? 
 תנו דרך להגיע לבורא על אף ולמרות הכאבים!ומלמד או -מבין אותנו, ער לקשיינו 

* 

הרוזינער מסביר את כוונת הפסוק בפרשתינו, בה מורה יוסף לספר לאביו על הכבוד הרב שהוא זוכה לו במצרים: 
 "כה אמר בנך יוסף שמני אלוקים לאדון על כל מצרים".

בנו, אדון במצרים שטופת הזימה? האם יש אבא יהודי אחד ישמח בבשורה שכזו? זה מה שיצא משואל הרוזינער: 
 נשיא בארץ שכולה טומאה? למה חשוב ליוסף כל כך שאביו ישמע על כך?

ה' מורה על השכינה הקדושה. אם כן, כך היא כוונת אומר הרוזינער דבר עצום: בספרים הקדושים מובא, ש'כ ֹ 
יוסף הצדיק לימד את כל אנשי מצרים  שמני אלוקים לאדון על כל מצרים!, השכינה אומרת, כה אמרהפסוק: 

 שאני הוא השולט ומשגיח עליהם!!!



 כי זוהי פעולתו של הצדיק, לפרסם ולהודיע את שמו של הבורא דווקא בתוך העולם הזה, על קשייו ותסבוכותיו!!!

 דווקא מתוך העולם הזה וקשייו הרבים! -הצדיק הוא זה שמראה לנו שאפשר להגיע אל הבורא ואל השלווה 

על ידי אמונה בהשגחת  -"כי לכל אחד יש אפשרות להכניס את ה' אל חיינו , אומר יוסף הצדיק לשבטים, "דעו לכם"
 הבורא! על ידי כך שאנו בוטחים בו שהוא משגיח עלינו ועושה את הכול לטובתנו המוחלטת!"

להסכים להאמין בבורא וברחמיו ואנחנו, צריכים רק לפקוח עיניים, להטות אוזניים, לתת נקודה של הכנעה לצדיק ו
 והנה אנו מגיעים אל השלווה בעולם הזה!!!! -

* 

 ר' אשר אומר, ש'צדיק' הוא לא רק האדם, 'צדיק' הוא מושג!וכאן באה התוספת שר' אשר מלמד אותנו: 

אומר ר' אשר, כולנו הרי יודעים שהבורא יתברך מסתתר בכל קושי ומצוקה! כאשר נופל עלינו רגע של כאב 
 בלבול, עלינו לדעת ולהתבונן כי הבורא הוא זה ששולח לנו את הקושי הזה!ו

 !דרך הקשיים והחוסר אונים :העולם הזהמתוך הרי לנו אופן נוסף של התקשרות אל הבורא 

* 

ְ ה'בית ישראל' מגור היה מבאר באידיש את הפסוק בתהילים  ֶׁ ן ּפַ אוּ ד ְר י עֶׁ ין ּדִ יג ִא "ִל  -ה" נָּ מוּ ה אֶׁ ֵע ְר ץ וּ רֶׁ ן אֶׁ כָּ "ש  ע אש 
 ה!"נָּ מוּ יט אֶׁ ִמ  יךְ זִ 

אין לנו דרך אחרת, רק על ידי שאנו שוכנים  -: אם רצונך להגיע אל האמונה המוחלטת בבורא ובתרגום חופשי
ואז, אם רק נילחם  כביכול בארץ, רק על ידי הזמנים והמצבים בהם נראה שאנו כבר קבורים באדמה וחסר תקווה!

 אנו מסוגלים להגיע אל האמונה החזקה ביותר! -עם עצמנו ונחפש את הבורא 

* 

 נו, ומדוע סרבו השבטים להיכנע לצדיק? הרי יש בכך עוצמה אדירה כל כך של חיי שלווה וקשר בורא!?

לכל אדם יש מסלול מיוחד שבו העמיד אותו ה'! לכל אחד יש את הדרך הפרטית שלו, את אומר השפת אמת: 
 חולשות המיוחדות רק לו, שעל ידם ה' רוצה שהאדם יגיע אליו!הכישרונות והכישלונות, החוזקות וה

השבטים פחדו, שעל ידי שיתבטלו וייכנעו לצדיק, יאבדו את הדרך הייחודית שלהם! הם יעזבו את ההתבוננות 
פתאום הם יהפכו לקבוצה אחת, כולם באותו הלבוש, עם 'בעקיטשע' וייסחפו אחר ה'זרם'...  -מתוך נפשם פנימה 

 לבורא...-ם כיוון מחשבה אחד, בלי ייחודיות ובלי קשר אישי ביניאחיד, ע

* 

אבל יוסף הצדיק ממש לא התכוון לכך! יוסף הצדיק סיפר להם על חלומותיו, הוא ניסה להסביר להם שהאלומות 
 ורק ישתחוו על המטרה המרכזית!!! -שלהם יישאר על מקומם הייחודי 

עבודת ה' היא דרך של שמתפרש על פני כל ספרו הקדוש, ובו הוא הוא מבאר כי  עמוקלשפת אמת יש מהלך 
 וכלל'! -'פרט 

לכל עובדי ה' יש מטרה משותפת וכללית אחת והיא, לגלות את הבורא בעולם! להביא את העולם למצב של 'וידע 
 כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי את יצרתו'!!!

 אבל כיצד מגיעים לכך?



, בנקודה הזו יש לכל אחד את הדרך הפרטית שלו, את המסלול הייחודי שבו הוא אמור לצעוד, על פי תנאי חייו הוֹ 
 ותהפוכותיהם...

ובכך להביא  -זה היה, אפוא, הוויכוח בין יוסף הצדיק לאחיו: יוסף הצדיק רצה להביא את כולם להכנעה לצדיק 
 ההכנעה!!! את הבורא אל חייהם, והשבטים סרבו לתת את נקודת

* 

ר' יודל פורוש אומר: כאשר בא משה רבינו אל עם ישראל ושאל אותם אם הם רוצים שהוא יהיה זה שיביא להם 
 !שם היה נקודת הנפילה -והם השיבו לו 'רצוננו לראות את מלכינו' את התורה 

 ומשם התגלגלו הדברים עד שבאו אל חטא העגל ר"ל.

 נהיג!!!הכול בגלל הסירוב המוחלט להיכנע למ

* 

 מה יש בה, בהכנעה, שהיא כל כך חשובה ויסודית למי שרוצה להגיע אל הבורא?

זה הוא! אנחנו שני פרטים  -זה אני, והוא  -אלא, ביאר הרבי, כי לכאורה, כיצד אני יכול להיכנע אל חברי? הרי אני 
 נפרדים! אין לנו קשר בינינו, ואם כן, מדוע שאיכנע אליו???

 הוא חושב...גם  , בדיוק,וכך

 וכך נוצרת לה מחלוקת במיטבה...

לפרסם את שמו ולהגיע  -ברגע שאנחנו מבינים שיש מישהו שהוא מעל כולנו, ולכולנו ישנה מטרה משותפת אבל, 
 אליו, שוב אין בינינו שום הבדל, וכולנו נכנעים לבורא שמעלינו!!!

* 

איננו שומעים על שאר השבטים, מדוע? להיכן  במהלך הוויכוח שהיה בין יהודה ליוסף בתחילת הפרשה, לפתע
 הם הלכו?

אנו מה  -כאשר השבטים ראו את יהודה מדבר עם יוסף, אמרו לעצמם: מלכים מדברים ביניהם אומר המדרש: 
מי אנו שניגש ליוסף יחד עם יהודה מלך במצרים.(  -)יהודה כידוע היה מלכם של השבטים, ויוסף  איכפת לנו...

 מלכינו?

 לב שהשבטים אינם ניגשים יחד עם יהודה, ופתאום נופל בו האסימון: יוסף שם

 נתנו הכנעה!!!! -השבטים 

 השבטים הגיעו אל הנקודה!!!

 לא יכול יוסף להתאפק! -וכאן 

* 

ואז, באו השבטים וסיפרו ליעקב אבינו כי יוסף חי ומפרסם את הבורא במצרים, אבל יעקב אבינו לא נרגע! מדוע? 
 זו עדיין לא המטרה! יעקב אבינו רצה שהשבטים עצמם יגיעו אל הנקודה! -שיוסף חי עם הבורא כי זה 

 נרגע! -אבל, כאשר ראה יעקב אבינו את העגלות 



 

 הוצאות הדפסת גליון זה נודבו ע"י ידידנו הרה"ח ר' אלכסנדר זושא פרקש הי"ו

 ע"הצבי  בת ר' אנטשעשרה ה לע"נ האשה החשובה מרת

 אבלחט"א שיאשר חיים פרלאשת הרה"ח ר' 

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס החדש 'מעט מן האור'  ספינקא. -שבת! מערכת 'נקודות של אור'  א פריילעכן
ברק. -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו    nso131313@gmail.com, או בכתובת המייל: 4171897-050)מהדורה שניה( בטלפון:

 וחיזוקים, והצטרפות ל'חיזוק היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.להארות 

 '!!!חיים באמונהחדש! ניתן להוריד את העלון, וכן גיליונות קודמים, מאתר '

ש'עגלות' הכוונה למעין עיגול: כולם מסתובבים מסביב לנקודה המרכזית, כולם מגיעים אל ה'קדושת לוי' מבאר, 
 השורש העליון!

ובכך להגיע  -אבינו שהמהלך הושלם והעיגול מדויק, הבין שהשבטים הסכימו להיכנע אל הצדיק כשראה יעקב 
 אל הבורא מתוך העולם הזה!!!

 "ותחי רוח יעקב אביהם!!!"

 

לתרומות לטובת גיליון זה ולטובת הספרים שבהוצאתינו   ☜
 ☞וזכות הרבים תעמוד לכם!   -ניתן לפנות בכתובת הנ"ל 
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