
 א"פתש בהעלותך פרשת "י ליל שישיבשיעור חורשדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  ים?ז  ח  ם או  ל  ו  ת כ  כ  ס  מ   יזו  א  ב     ☜
 

ביאור ל נאה או הם פלפותדבר? אם תרצה להרצות בפני, על מה בפני קהלאותך לדרוש הרבי אמר: כשמזמינים 
 ן מהמסכת שבה אתה אוחז?שונה לחלוטיעוסקים כעת במסכת  אולי הםמי יודע,  -יפה בסוגיה 

 מסכת המעברים!ם: יאבל, יש מסכת אחת שכל אדם בעולם עוסק בה, קטנים וגדולים, חשובים ופשוט

כולם מתחברים  -נפילות ותקומות, ייסורים ומידות שמציקות על על הנפש ומעבריה, אנשים  םכשאתה מדבר ע
 כולם 'אוחזים' במסכת הזו.... מתמודדים עם קשיים כולנוכי  -דיבורים הללו ל

* 

 ☞  ה?יפ  ה א  ר  ט  ש   מ  ה ה  יפ  א  ם! ש   ן ה  ע  מ  ל    ☜
 

 באחת הממלכות הגדולות החליט המלך לנסות את העם ולבדוק את נאמנותו.

לצאת ולנסות  -לא פחות  -רה לו איש אחד מבין השרים, אדם כריזמטי וסוחף, שנון ומהפכן, והובחר לו הוא 
 להמריד את כל העם נגדו!

וזאת כדי שאנשים לא יפחדו להביע  -ף קרא לראשי הצבא והמשטרה, והורה להם שלא לנסות להתערב המלך א
 איום כזה או אחר...ם האמיתית מפני את דעת

 ומי פחות... -ם שייך אליו באמת ונאמן לו בכל ליבו מהאזרחיצה המלך לראות מי רבכך 

 ברמת הכריזמה שלו... והפתיע -יח יצא לדרך השל

שרו על תחילתה של מהפיכה שלטונית, אנשים יצאו בתוך יומיים היתה המדינה כמרקחה. כותרות העיתונים בי
 . סיסמאות על עידן חדש הפכו ללהיט...גלים ותמונות דיוקן של המלךלרחוב, הניפו שלטים, שרפו ד

 ה מאומה. שתקה. לא התערבה.צידה? לא עשתוהמשטרה מ

 חונם המובטח...את ניצ ורדים חגגוהמ

הדיפה ניחוח  כה הזומהפה ש'...ים שלא בדיוק 'קנו את הלוקאי שם, בקצה המדינה, היו כמה אנשים חכמ אבל
אף אחד לא יוצא כאן מדוע  רצונם?מורדים לחגוג כמדוע נותנים ל מדוע המשטרה המלכותית לא מתערבת?: מוזר

 להגנתו של המלך?

חייב להיות שהמלך בעצמו  -עד כמה שזה נשמע מוזר ה אחת וברורה: הצודקות הובילו אותם למסקנהשאלות 
 ת נאמנותנו או משהו כזה...יל לבחון אראה בשבאת זה? כנושה ולמה הוא ע עומד מאחורי כל הרעש הזה!

יש דרך  בס"ד
 - לסבול

 !עארבפי 



תמיכה במלך, קראו קריאות גבורה ונאמנות  שלטילהניף דווקא  קומץ האנשיםרו בחבמקום להצטרף למרד, 
 ם האדיר...במלכ

 

 -נסים להתמודד אנו ממעברים כואבים, , קשה סיוןאומר הבעל שם טוב הקדוש: הבורא שולח לנו סבל כלשהו, ני
? למה הוא לא יוצא להגנתי? למה זה נראה רוצה בטובתיש הרחום איפה הבוראים זה הופך למוזר: אבל בשלב מסוי

 ' אותי?ש'שכחו

 הכול ובורחים...ישנם כאלה המנצלים את המצב הזה כדי לברוח מן האמונה. שוברים 

צמו את החשבון: לא בורח! מי שבאמת נאמן למלך מתעקש להישאר, הוא עושה לע אבל מי שבאמת נאמן למלך
וא רוצה לבחון את נאמנותי, לראות רק מה, כנראה ה , האם באמת ייתכן שהשם שכח אותי חלילה?! חלילה!!!מה

האם אפילו ותר מרגע לרגע, הופך לגרוע י, שהמצב זליםכל הכוחות שלי אוקשה לי, ש, שהאם אפילו במצב כזה
 או חלילה אברח... -כעת אתעקש להישאר איתו 

אבא! , רק מרימים את עיניהם לבורא וקוראים בעיקשות: , במקום לברוחחזקים האלה -והם, האנשים החלשים 
 שאר נאמן אליך!!!להי וחתן לי בבקשה את הכ -דווקא במקום הזה אתה שולח לי את זה, ואתה רוצה שאתמודד 

* 

 ☞  ים.ק  ז  ים ח  ש   ל  ח  ה   ים,ש   ל  ים ח  ק  ז  ח  ה: ה  נ  רו  קו    ☜
 

 ?דם יש כוחהאם לא

שמקורו מהאדמה, חלשה וגוף  - נשמה שהיא חלק מהאין סוף, מקור כל הכוחותהאדם מורכב משני חלקים: 
 ורופסת, חסרת כל כוח עצמי...

 מי ישלוט על מי...נלחמים ביניהם הנשמה והגוף 

אנרגיות וגעדאנקים בלתי נדלים. הוא מתחיל תמלא בעיזוז ובכוח אינסופי, הוא מקבל לטת, האדם מנשמה שואם ה
 לחיות...

 אם הגוף שולט, אז הוא נותר חסר כל, חלוש ועלוב...ו

נים הם אלה שבוטחים חזקים והשנו, ההגיבורים :ההיפך בדיוקזה נראה אבל, אם נביט החוצה, לעולם הגדול, 
 ... ואילו המחוברים לנשמה פחות רועשים, פחות מוכחים כגיבורים...עושרם וברוב חילםב

 הבורא? מביא איזשהו רעד לעולם, נגיף קטנטן מתחיל לשייט בעולם...מה עושה אמר הרבי: 

, מתגלים ים את הלשוןדתאום הם נעלמים! מאבפ -'עוצמתיים' ם', הל ה'חזקים', ה'עשירי, כפתאום קורה אז?מה 
 ם...במלוא חולשת

אלה שאינם פתאום הם מתגלים כמלאי כוחות, ככבטחו בבורא, וויתרו על טיפוח גאוותם, ופתאום, כל אלה ש
 אמונתם בבורא!ואף מתחזקים יותר ב -רועדים מכל תזוזה, ונותרים איתנים בדעתם ובשפיותם 

 למקום גבוה יותר! -חים את מצבי הרעד והחוסר אונים אנשים האלה לוקה

'חיזוק ונה: עוד מאות מצטרפים חדשים לטובות הרבות שצמחו לנו ממשבר קור)ודי אם נציין בסוגריים את ה
 'חיים באמונה' מיזם, קר בצורה אחרתחדש ב'שפת אמת' הפותח את הבו שיעור יומיבטלפון ובמייל,  היומי'

'שיחות , 'וידעו', 'צידה לדרך', 'ע''א נקודעל -, עשרות חוברות עם נקודות חיזוק 'מעט מן האור'קונטרס , בדיגיטל



כלל מבקשי האמונה , וחיזוק אדיר שעטף את ... ועוד עשרות מיזמים קטנים וגדולים'נקודות של אור'ו קודש'
 . אשרינו שזכינו!('בזכות' הקורונהכול ה - קוהחיזו

* 

 ☞  !רש   עו  ן ה  מו  ם ט  א ש   וק  ו  ם! ד  ם! ש   ש     ☜
 

 , שום דבר לא יהווה מחסום בפניך!כשמציעים לך עסק שיש בו הרבה רווחים שמנים

אלא תלך  - מימותך'אלה שצוחקים על 'תאתה לא תתרגש מהקשיים שבדרך, לא תפחד להתלכלך, לא תיעלב מ
ת הרווחים לגרוף אצליח יודע שרק כך תכי אתה מרעשי הרקע. במטרה בלי להיבהל עד הסוף, תתמקד 

 העסיסיים...

כל קושי הוא עוד אפס , אה, ברורלרווח הנכסף?  ך לנדוד עדתצטרש והלכלוך? והסיכון? והקושי? והמרחק
הרווח מדוע בדיוק  -רחק כון, אם לא המבראש... אם לא הקושי, אם לא הסימאחורי הספרה ש רשימהלצטרף המ

 הזה חיכה דווקא לי?

 עם נפשנו בשעת קושי או ניסיון.וזה, בדיוק מה שמתרחש 

 הנכסף! כים הציניים! זה בדיוק הדרך לאוצריעלב מהמגחהלכלוך! לא לה! לא להתרגש מאל לנו להיבהל מהקושי

* 

 ☞  יו???ל  ר ע  ות   ו  ת    ,םל  עו  יד ב   ח  י  ף ה  נו  מ  ה ה  ז    ☜
 

 !אדם לעמל יולד

 תכליתנו בלי הסבל.אין שום דרך להגיע אל 

 רחים לעבור מעברים כדי להתמנף ולהתחבר לבורא!אנו מוכ

ם גבוה הרבה גיע למקונ -עמו בצורה הנכונה ולא להתחמק ממנו כמו אתגר שאם רק נצליח להתמודד הכאב הוא 
 .(...פר שרק על ידי שנלחם בביצה העוטפת אותו מחזק את כנפיויותר )וכמשל הפר

 כמות!מקות ושום התחהוא יסבול! לא תועיל כאן שום התח -אם נגזר על האדם לסבול  ועוד יותר מכך:

צליח' עלינו בכל פעם איך היצר הרע 'מ זה בשעת הכאב?שוכחים את כל למה אנו  - ברור כל כךויפה נו, אם הכול 
 אוש???קנאה וייוממלא אותנו בכעס ובתסכול,  יח מאיתנו את המטרה? איך הוא משכ?מחדש

 ובדיוק בנקודה הזו היצר הרע 'מתלבש'... - הכאב הוא אתגראומר ר' אשר: 

ואנחנו בהחלט יכולים  !אמור לקרותוט מיותר! זה לא שה ממש לא אתגר! הכאב הזה פשז לוחש על אוזנינוהיצר 
 סבל המציק הזה!יפטר מהלה

בעיה כעס על כל העולם ש'דפק' אותנו, מנסים לברוח מהלאים בו מתמאנכשאנו משתכנעים ממנו? מה קורה 
 א!בצורה אגרסיבית. כי היא הרי מטרד ותו לולהילחם בה 

עקש ת, עד שלא נק מכל המהלך שהבורא התווה עבורנוולכן, כל עוד שלא נבין שוב ושוב ושוב שהכאב הוא חל
, רק אדרבהל מכל הרגשות המציקות, ובונמשיך לס -מים תקרב לבורא בלי מחסוזו הדרך היחידה להלהבין ש

 הצלחה...עונג מרוב הדושן ף כוח ליצר המנוסי



 

"ו וחתנו הבה"ח נפתלי ח ר' פנחס דוד יולנו היחלק מהוצאות הדפסת גיליון זה נודבו ע"י הרה"
 שידוך.סגירת הולמזל טוב לרגל  והחסד הטוב לורא על כלבכהודיה שוורץ ני"ו 

 ה וזכויות ההתחזקות.יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' ספינקא. ניתן לזכות להשתתף בהוצאות ההדפס

, או בכתובת המייל: 050-4171897 ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה( בטלפון:
 a0504171897@gmail.com   ל'חיזוק  ברק. להארות וחיזוקים, והצטרפות-בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו

 היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.

 

נקבל את הסבל הזה  -סבל הזה הוא המנוף היחיד שקיים בשטח, ואי אפשר להתחמק ממנו אבל, אם רק נבין שה
 נבנה את נפשנו ונסלול דרך חזקה לבורא! - קריעוה ,נה, ובלי בהלהבבה

בהחלט תוכל לבחור כמה עוגמת נפש יהיה לך מהסבל אבל  - יפטר מהסבללה לעולם לא תוכלאמר כלל: הרבי 
 שתעבור!

* 

 ☞  !ןג  נ  ל   ע  ד  יו  ע ר  ר ה  צ  י  ה  ה ש   מ  כ    ,יאו    ☜
 

 סובל פי ארבעה מאדם המזהה את הבורא בתוך הסבל! -היצר הרע  תיונות שלינסחף אחר הפאדם הר' אשר אומר: 

 לבורא(.ת הסבל הזה , אבל מי שחי עם הבורא ממנף אובליםת זה כולנו סאהסבל עצמו של הניסיון ) .1

 הסבל מהכישלון של החטא. .2

 בהמשך... וא נסחף אחריו אפילו שיודע מה מצפה לוהסבל מכך שהיצר הרע מושך אותו הלאה, וה .3

אף מיטיב לנגן על הוא  -ה ברשתו מושך אותו הלא, לא די שהוא , החצוףהיצר הרעהסבל של המצפון...  .4

 קשות.מצפונו של הנכשל ומייסר אותו 

אם רק נשכיל להבין שהסבל ולהרבות סבל פי ארבעה?  אומר ר' אשר: למה לנו לסבול? למה לנו להימשך אחריו
 כאבים כה רבים... נחסוך לעצמנו -הוא מנוף בשבילנו והניסיון 

* 

 ☞  ים...ש   ידו  ח  י ה  ש   ד  ח  מ    ☜
 

מוסיף כוח הוא  -וא מחזיק מעמד ולא נשבר ממנה עת שיש לאדם, אם הות הדכל חלישקא אומר: רבי מוורה
 דוש שלא היה עד אז!לקדושה! בורא חי

 הרון הכהן מכך שהנשיאים זוכיםתחילת הפרשה חלשה דעתו של אבפרשת בהעלותך אנו מוצאים זאת פעמיים: ב
 'שלך קיימת לעולם'!הלכה חדשה! מצוות מנורה!  א מכך?מה יצלא זכה לכך. ורבנות והוא יב קלהקר

ח, וחלשה דעתם. הם זעקו לבורא: היו טמאים ולא זכו להקריב קרבן פסהמדבר ש ך הפרשה, באנשיוגם בהמש
 ותן לנו כוח להתמודד! עצב? רחם עלינובולטבוע גרר אחר הרע( ני -)ניגרע רר אחר הרע למה לנו להיגלמה ניגרע? 

 חידוש בקדושה! פסח שני...ין חדש! א מכך? דמה יצ

* 

mailto:a0504171897@gmail.com

