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 ☞  ?ש  פ  נ  ת ה  מו  מ  רו  ת  ל ה  ע  ת צ  ק  ר ב   ד  א מ  ר ל  ש   ה ר' א  מ  ל    ☜
 

ר' אשר למה  ?המידות הרעות שלנומתוך זיהוי  ווקאד הבוראדבר כל הזמן על הכרת הרבי מ המלדם אחד שאל, א
 ?ת שלוכולמדבר כל כך הרבה רק על מאבקי הנפש ועל שפלות האדם וחוסר הי

מעט על הנשמה האלוקית  תבונניםמקרבת ה' מתוך הכרת גדלות הבורא? למה לא לא מדברים קצת על  מדוע
 יהודי???של ה המופלאות תיוכוחו, ועל שיש לנו

 ה?ם הרבה דיבורים על זלמה לא משקיעי מה עם מעט מדרגות, עם מעט התעלות והתרוממות???

! לא באמת קשור אליו זהרק דיבורים! הבורא, אלה גדלות  דבר על קרבת ה' מתוךבהירה: כשאדם מכה התשובה, ו
 מרגיש את זה!הוא לא באמת 

 ?ו??אבל איך כל זה קשור אלי ורא,יש את הבורא, הגדול, הגיבור והנכי נכון, 

של עצמנו, ואז גילוי החולשות מתוך תחושת הכישלון, מתוך דווקא להכיר את הבורא  אותנו ר' אשר מלמדאבל 
אלא תחושות עמוקות וברורות של הצורך הדחוף להיתלות  ,! אלה לא רק דיבוריםהאדם חש את קרבת ה' על בשרו

 לא להתנתק ממנו חלילה!!!ו , להישאר קרובים אליובבורא

 אני מרוסק!!! -רורה: אבא, אני חייב אותך איתי, כי אם לא זו ההבנה הב -בת ה' קר

* 

 ☞  אר  ו  ב  ל ה  ים ש   ר  ת  ס  ת ה  פ  ש     ☜

 לי רוצה את ההיפך ממה שה' רוצה???למה תמיד הגוף ש

 ?גלים של עייפות נוראה ועצלות מכבידהה הגוף לא מתלהב, ורק משדר לנו נעשה איזו מצוכשהבורא רוצה שלמה 

בדיוק אז הגוף , בניסיון ולא ניפולמבקש מאיתנו שנעמוד כשהוא התאווה שלנו, ר נלך אחלא כשה' רוצה שאילו ו
 מתחיל לבעור ולחשוק!!, פתאום הוא ת עשייהמתעורר ומתמלא בחדוו

 למה????בלי מניעות???? , בלי סיבוכים ונותן לי לעשות את רצון ה' בקלות, כמו שצריךהגוף לא  למה

 ב.מספר הבעל שם טוב: במדינה אחת ניטשה מלחמה קשה ורבת קורבנות עם מדינת האוי

סביבת המפקד, וכך, כל תכנית פעולה שהיתה בצליח לשתול מרגלים האויב היה כל כך מתוחכם וערמומי, וה
 נשלחת על ידי המלך, היתה מתגלה מיד לאויב והם היו מתכוננים לכך מבעוד מועד...

 הים..., אבל אז עלה בליבו רעיון מדאובד עצותכמעט המלך היה 

 בס"ד
אר פניך ה

 לנפטר!!!
 'געמוד 



כל המסרים שאני שולח מהיום והלאה, : וסיכם איתובארבע עיניים,  שיתאי הזמין את מפקד הצבא לשיחההוא 
נות דווקא , תדע שעליך לפ, למשלימינהיך לפנות ייכתב שעלמכתב שבו שלח לך לך יהיו הפוכים! כלומר, כשא

וכך, אפילו אם  דע לך שאני מתכוון לכך שהתשובה היא בעצם חיובית!תשובה שלילית, תקבל ממני שמאלה! וכש
 ב על המכבים ויגלה מה כתוב בהם, לא יצליח להפתיע אותנו...יעלה האוי

 תנהל בשיטה הפוכה!נו תימהיום והלאה, סיכם המלך את דבריו, צורת הדיבור בינ

 רב...לשדה הק וחזר - המפקד הנהן בהבנה, קד קידה

 .ב, המצב נעשה גרוע מיום ליוםקרבן למעללי האויהימים עברו, המלחמה נעשתה סוערת, חיילים רבים נפלו 

 , חתום בחותם מלכותי כבד.ואז הגע מכתב

 בלי שהיות!: לעזוב מיד את שדה הקרב!!! בלי שאלות והיתה חד משמעיתההוראה 

 קרב?האם המלך מתכוון להיכנע??? למה הוא אומר לו לעזוב את שדה ה המפקד התבלבל,

 ר, וניצח, ועוטר בעיטורי הגבורה...ב  ג  והתכונן לקרב הפתע, ונלחם, ו  ייך לעצמו, וחואז נזכר, והבין, 

 

 ואנו, מה איתנו?

 !לשדה הקרב נאמנים וא רואה בנו שליחיםחפץ בקרבתנו אליו. ההוא  ה' רוצה לדבר איתנו,

מסבירה לנו את דרכי ין 'בת קול' שיוצאת מבין העננים ואה! בצורה גלוירא לא מדבר איתנו ולם הזה הבואבל, בע
 זה לא עובד כך בעולם הזה! בעולם. הפעולה

ו'לא', וזה נראה לנו בתחילה כדבר  כן'' את הגוף שאומר לנו הוא שולח לנו סתרים!הבורא מדבר איתנו בשפת 
 ד לרצונו.ולהתנג והאמת, די קשה להילחם איתוישהו בעל דעה וכוח עצמי, מנראה לנו כ, הגוף מרתיע

והוא  מעביר לנו מסר דרכו!!!'! ה' ו אלא שליח מאת הלהיזכר שבעצם הגוף הזה אינ התפקיד שלנו הוא להיזכר!
יא הבורא רוצה שתבין, וה'לא' של הגוף ה, ה'כן' של הגוף הוא ה'לא' שלפי הכללים שסיכם איתנורוצה שנתנהג 

 בעצם תשובה חיובית...

בשביל מצוות, וכל כך בוער מול התאוות, כי יש לנו כאן מסר מהבורא, מסר בדיוק לכן, הגוף שלנו כל כך עייף ו
 סתר...מוצפן ונ

 

 ...ולהבין, ולהילחםאנחנו קצת חלשים מכדי להתמודד  !ה מעט מבלבל, העולם הזהוואו, ז

 אבא, תראה לנו את הדרך!: התפילה הפשוטה תק בשביל זה יש לנו את האמונה, והקשר עם הבורא, ואובדיו

 ואבא, הוא יראה לנו את הדרך...

* 

 ☞  ם?יו  יל ה  י  ט  ל נ  ח  ה נ  יז  א  ב     ☜

 .'האכזב נחל', ויש את ה'חל הנובענ', יש את הנם שני מיני נחליםטבע, ישב

קצף לבנבן. שניהם מרווים את האדמה ושניהם נחשבים למקום בילוי שוצפים , מפכים בעוז ושניהם נחלים יפים
 חביב.



נמצא רק בחורף, בזמני גשם ובהפשרת השלגים, ואילו הנחל הנובע זוכה הנחל האכזב כל היופי הזה  אבל, אצל
 .השנהעונות כל  אורךלליופי הזה 

קיץ היבש ו מהגשמים שירדו באותו חורף. ולכן, בלכך נעוצה במקור המים: הנחל האכזב מקבל את מימיהסיבה 
 בו לחלוחית מים.אין 

 הנחל הנובע, לעומת זאת, יש לו מקור מים חיים, מים הנובעים מהאדמה, והמקר הזה, אינו נפסק לעולם.

 

 וכך גם בחיינו:

שתמע מכך! ליהנות, לחוות את לא רק 'לא למות', אלא לחיות, בכל המאנחנו רוצים לחיות,  ת!יו  אנחנו מחפשים ח  
 החיים ולהיות פעילים.

מעדיפים לתלות את אנחנו אוהבים יותר את חיי הטבע, ומשום מה, אנחנו בוחרים להתחבר לנחל האכזב, 
התחבר אל עצמנו, מעדיפים לא לבכוחות שלנו, סומכים על עצמנו, חיים את מאמינים ההצלחות בנו, אנחנו 

 שלנו חשוב לנו ותורם למצב הרוח שלנו... גו  א  ה  כי תכל'ס,  הבורא.

ר וובחוסר שלווה! למה? כי אין לחיים האלו מק ! הם מלאים בכאבים, בנקמות, בכעסיםיפיםוהחיים האלו הם מזו
 ...הטובים הם רק כשהכול טוב והולך כמו שרצינו, החיים נביעה אמיתי

 נו נותרים מיובשים....נח, אמסתיימתה ההצלחכשו

ֵני ִאיש  : ועל כך זועק דוד המלך ה ,ב ְּ ִלמ   ִדי ִלכְּ בו  ה כְּ ן ִריק ?ַעד מ  בו  ֱאה  ו   !ת   ש  ַבקְּ בת ְּ ז  ה כ  ל   !!ס 

כל כך, למה אתם מעדיפים  ם מדומייניםלמה אתם בוחרים להתנתק ממקור החיים? למה את למה??? !!אנשים!
 להשתכשך במים היבשים של הכזב?

חיות הזו אינה מפסיקה לעולם!!! היא ! וההביטו וראו, יש כאן נחל נובע, מים חיים, חיות של מי שברא את העולם
 עוניינים לשהות בצילה!!למתמיד חיות עניק תהיא תמיד תמשיך לנבוע, בלי הפסקה, 

 ו הנפוח, אבל החיות כאן היא תמידית!! החיות היא אמיתית!מעט על האג רנכון, תצטרכו לוות

 ...האמתמול הכזב , גאווההמול  האמונה, הנפשמול  הגוףו, ועל כך אנו נלחמים, כל חיינ

* 

 ☞  ים!ת  מ  ם ה  ד ע  ס  ח  ל מו  ג  ד, נ  ח  , י  או  ו  ב    ☜

 ה עצומה, לקיים חסד של אמת!עלתה בו תשוקצדיקי הונגריה בדורות הקודמים, ר, מגדולי י חיים סופרב

 ורה, טהרה וכל היוצא בזה..., קבחסד עם מתיםבן, כמו נו, כיצד מקיימים 'חסד של אמת'?

 לא כל אחד מסוגל נפשית להתעסק עם נפטרים...אבל, מה לעשות, לא לכל אחד זה מתאים, 

 ה לגמול חסד של אמת!מצד שני, הוא כל כך רוצ

כל כך הרבה אנשים נם ישופתאום נצנצה בו ההבנה, שלגמול חסד עם מתים, אינו דווקא כלפי מתים שוכני עפר... 
 ... עם המתים הללו יגמול חסד!!כבוי ם מת,וכתו, אבל משהו בנינבבים בימסתוש

, נתן חשוכיםהותם, נכנס עימם למקומות יתם, החיה אחיפש דווקא את האנשים הכבויים, דיבר א וכך עשה, הוא
 ...גב, תמך, עודד, האיר פנים, זרק מילה טובה



 וה של 'חסד של אמת'...והמצפר, את ובזה, קיים רבי חיים סו

* 

 ☞  יד!מ  י ת   ט  ונ  ו  ל  ר  א ה  ש   נו  ה    ☜

 ח...פרשת קור 'פרשה זו יפה נדרשת', כך נאמר ברש"י על

ש איזה נושא מנסה לנחואתה כדור הארץ, תך לדרוש במקום מסויים בואמזמינים לפעמים ורו בדרך צחות: וביא
 .יהיה רלוונטי באותה קהילה

מים, שאינם צריכים ממך יראים שלמדובר באנשים  זה לא יהיה 'במקום', כי אולי ,מעלת התפילה אם תדבר על
 ...ןחיזוק בעניי

באופן מעורר  ת עצמך בקהילה הדבוקה ברבה, אולי בדיוק תמצא אההתקשרות לצדיקיםבחר בנושא תאם 
 ות...השתא

 על מה תבחר לדבר?

הנושא הזה,  !, בכל זמן ובכל דור!!כל מקוםבעניין המחלוקת הוא רלוונטי  רש"י: פרשת קורח יפה נדרשת!! אומר
 ...היכן שרק תדבר עליו, זה יהיה 'במקום', זה יהיה נצרך

* 

 נו כאן בעולם...ררו לנו מהי בעצם מטרתשמעט יבהקאמארנער,  יאת דבר, נצטט ולסיום

שהמלחמה גדולה שיש לאדם בעולם הזה, הוא, שלא יהיה נואף או  ,כי אתה תסבור אחיוזה לשון הקאמארנער: 
 ...וכיוצא ,גנב

 !!!ל לתינוק קטן לכבושק  נ  זהו ה  

 .וכו' !ים, ולקבל יסורין באהבהִכ ס  מְּ ַה להמתיק החשכות וְּ  ,אלא עיקר המלחמה

כי אז תלך לבטח  !!!ראה כמה טובות עושין לך המצירים והשונאים המצערין אותך ומחלישין דעתך ,ואתה אחי
 !ודורונות היה לך לשלוח להם !דרכך

 ...נהג שבכל כחו עשה טובות לשונאיו להעלותם ,וכן מרן הקדוש הריב"ש טוב

 !!הת   ַמ אבל את נפשך קללת וחלק נפשך ֵה  ,זהו הנקלאם תתגרה בהם להמיתם ולהענישם,  ,ואתה אחי

 וכו'... ותאהוב אותם כבבת עין ,ובכל כחך תבקש מאל יתברך לתקנם !ח  מ  ב ש   ל  ה ב   יק  ת   ש    :העצה ,ולכן

 

 נפלאה לאנשי הנפשבבשורה מערכת 'נקודות של אור'  

' על פי דרך ות נקודות קצרות בעבודת ה, ובו כארבע מא'מעט מן האור'יצא לאור עולם הקונטרס המיוחד 
 דרכו של ר' אשר זיע"א.האמונה הפשוטה, 

 חיר השווה לכל נפש.מאירה, ובמודית ווכעת במהדורה שנייה, במהדורה ייח

 050-4171897: ניתן להשיג

 a0504171897@gmail.comאו בכתובת המייל: 

 נחם הלוי רובינפלדמ -דות בברכת הידי
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