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 ☞  !ד!!ד  מו  ת  ה  ל   ית  יס  א נ  ל  ה ש   א  ר  נ  כ    ל?ה ק  ד ז  ד  מו  ת  ה  ל  ב ש   ש   חו    ☜
 

 לא מורגש, לא נחשב, חוט שערה? ם היצר הרע הוא משהו קטן,אה

 איתן, הודף כל ניסיון מלחמה?וה, יצוק, כמו הר גב אהו או אולי

 כחוט השערה... -הר גבוה ולרשעים דיקים כייראה היצר הרע לצ אנחנו יודעים שלעתיד לבואאכן, 

חוט ערה מנוצח, או שמא  ט בלתיוקשה, כמע? מה הוא באמת? האם הר גבוה , כיצד הוא באמת נראהעדיין אבל
 קלילה ומתנדפת ברוח???

 - , היא כמעט בלתי אפשריתהתמודדות מולו היא כל כך קשההאמת, שהיצר הרע הוא הר גבוה, האשר,  אומר ר'
 לולא עזרת הבורא.

 כיצד? .ל ובלתי מורגשזשהו חוט שערה קליאבל, בכל זאת לרשעים זה נראה רק כמו אי

 מר:לם אויהעו

 !יוי  ח  י ב   ד  הו  י  ר פ  ח ס  ת  א פ   ל  ה ש   ז  מ   -ר ת  ל יו  דו  ם ג  כ  יד ח  מ  ל  ין ת   א  

 ר!ס  ר מו  פ  ס  ם ב   ל  עו  ין מ  י  ע   אל  ה ש   ז  מ   -ר ת  ל יו  דו  ם ג  י  מ  א ש   ר  ין י  א  

למוד, אבל זה שלא פתח ספר? תשאל להשלים ול ע, עד כמה הוא צריךד  חסר לו י  רק זה שלומד יודע עד כמה י כ
 "?מה השאלה -ה ז  בעיה! ו  ה? שום "ז  דבר תהיה לו תשובה מיידית! ותראה, לכל אותו שאלה, 

הוא רואה את ם במידותיו? כיצד ידע שהוא צריך לתקן? רי מוסר בחייו, כיצד ידע שיש פגמיאדם שלא למד ספ
 !!!באדם מושלםהצמו ע

צר, הם טעמו את טעם המלחמה, הם יודעים עד כמה זה אומר ר' אשר: הצדיקים, אלה שהחלו להתמודד עם הי
 בלי עזרה מהבורא! שבלתי אפשרי להתמודד מולויזה הר גבוה וחלקלק, כזה בעיניהם היצר הרע נראה כמו א קשה!

דע לך שהוא מדבר כך רק בגלל שהוא אדם שזו לא בעיה להתמודד עם היצר, ו'מה הבעיה בכלל',  , אם יאמר לךאבל
 , שהוא מעולם לא נלחם, שהוא מעולם לא ניסה!עולם לא התמודדמ

ם ולהודות שה א מוכנים לעמוד מול החושך של עצמםהם ל י, כקשה מידילא  רשעים, נדמה להם כחוט השערה,
 !!ה!ש   ח  כ   ה  הם חיים ב    !לא מסוגלים לבדם

 ?כמה זה קשה עד  י שלא ניסה להתמודד, איך י  מ

* 

 בס"ד
ניסית להיות 
 תרנגול???

 'געמוד 



 ☞  ?ך  מ  צ  ת ע  א   בה  א או  ה ל  ת   ם א  , א  בהו  א  ר ל  ש   פ  א   יך  א    ☜
 

 .הבורא, אבל, עלינו להתבונן בכך מעט ה אותנוו, כך ציו'ואהבת לרעך כמוך'

אהבה ואמון, כאלה שנותנים לנו  שמשדרים לנום בנו, אנשים ישים שמאמינכלפי אנ כלפי מי אנחנו חשים אהבה?
 .הבונו הטוב התחוש

ן ולהאמין שיש ? אדם כזה אינו מסוגל להבירואה רק את הרע שבואלא  אמין בעצמואינו ממה קורה לאדם שאבל, 
 אנשים שמאמינים בו, כי למה שהם יעשו שטות כזו?

 ו!לינו להאמין בעצמנני הכול עלפ -כלומר, בשביל שנוכל לאהוב את הזולת 

הבין לא לברוח מהם, אלא ל, לא להתכחש אליהם !ות הרעותנלחיות בשלום עם התכומה זה 'להאמין בעצמנו'? 
 !עצמנול שיות שר על האי, וזה לא אומר שום דבלנוזו היא המלחמה שש

אם אתה רוצה להגיע ל'ואהבת לרעך', עליך לאהוב גם את עצמך, להסכים לניגודים שיש בך אומרת לנו התורה: 
 ז תוכל לאהוב את הזולת 'כמוך'.ולקבל אותם, ורק א

* 

 ☞  ר!!!ס  י מו  יף ל  ט  ל ת   א    ☜
 

 הבאה: הסיטואציהאת  מכיראין מי מאיתנו שאינו 

או סתם כך מדבר  לא ראוייה...לא נאה או על התנהגות ף לך מוסר על מידה מטי ,אתה יושב, חברך עומד לצידך
 דהה מידי...את הדברים ומזעל נושא שדורש תיקון, ובמקרה ממש אתה שומע 

 לנו? לקבל מוסר מחבר???על הפגמים שנעים! לשמוע  מצב כל כך לאאוי, זה שורף! זה קשה! 

 ...דרכי התנהגותשכאלה? שלושה בים עושים בדרך כלל במצ מה אנחנו

 מי שמו לאיש??? מי הוא בכלל שיטיף לנו מוסר? מה הוא חושב לעצמו?? ,או שאנחנו מתעצבנים

 עמום!'...אני נרדם מש רגעעוד מבט שאומר לו 'תסיים מהר כי  ,מביטים עליו במבט רדוםאו שאנו 

 ובורחים... -שומעים  או שאנחנו נעמדים ומשדרים קוצר רוח,

 שני!וע מוסר מהמלא מתאים לכבוד שלנו לש כי ללא ספק,

 יש מי שאינו מזדהה? ר?כ   מו  

 :ר' אשר מגלה את הסוד למה זה כל כך קשה?

, לפזר להתפללהוא יכול ללמוד, , הוא יכול לקום לנץ החמהלמלא את יומו בעבודת ה', אדם יכול אומר ר' אשר: 
 ,סדלגמול חו לצדקה כספים

הדיבורים של לשמוע את ו להיכנע שהוא מעלה אותו כשהוא מוכןובכל אלה הוא לא מעלה את הניצוץ שלו כמו 
 !!!החבר

עוד -שזהה את הפוטנציאל האדיר שטמון ברגע הזה, הוא יודע שקיצו קרב, היצר הרע מולכן, אומר ר' אשר, כש
 !בד את חיותוניצוץ יתעלה והוא יאהאחד ורגע 



חלילה לא תיכנע ותיקח ממנו את , כדי שזניךאת אולאטום  לכן הוא מתעקש כך,-לחם על כך כלולכן הוא נ
 החיות!!!

* 

 ☞  ם!כ  ד ח  ע  א צ  ן? ל  אפו  ל  פ   ה  ה מ  ל  ל  סו  ת ה  יא א  צ  הו  ל    ☜
 

 !הכאבים שאתה חווה אינם אלא קריאה מהבורא

קט אלא להסב את תשומת ליבך להרים ר את השלא נועד בשביל להפ שצלצול הטלפוןשאתה מבין  פיבדיוק כ
 ...את השפופרת

אינך חושב שהשכן בא להפריע לך לנוח, הוא רק  ,כיוון הדלתמנקישות הנשמעות לי שאתה מתייחס כפ בדיוק
 רוצה שתפתח לו את הדלת...

שתיגש אליו ריאה וקה עק, אלא רק זום לך לעצביםלגררצון מתוך  מגיעאינו  קטןבנך השבכי של ק כפי בדיו
 סרונו...ותמלא את ח

הבורא רוצה שתתייחס אליו, שתתקרב  היפך!ל, לגרום לך לתחושה רעהף אחד אין כוונה לא בדיוק הוא הכאב, כך
 אליו!

 כאן נדרשת הכנעה!אבל, 

בדיוק כמו שהכי קל לאטום את  -הבורא מדבר איתך קל זה לעצום עיניים ולא לרצות להבין ש כיהאכן,  כי
שמוע את הדפיקות בדלת, או להוציא את הסוללה ממכשיר הטלפון, או להשתיק בכוח את הינוקא האוזניים ולא ל

 המיילל...

 יקות יתחזקו, כי זה ממש דחוףףף!!!תשיג את מטרתך, אלא הקריאות יתגברו, הדפ, לא רק שלא בכך אבל

 ולים...פטר מהצלצתוכל להילא  - כאן רוצים את ההקשבה שלךכי כל זמן שלא תפנים ש

* 

 ☞  !ח  מ  ש   ה מ  ז  ה ש   מ  י כ   ה? או  ק  ש   ית מ  ס  ו  כ    ☜
 

 :הרופשיצער רב. אומר 'אדם יסודו מעפר וסופו לעפר'

 אתה עצוב?למה 

את העצבות שלך, כי בעצם עשוי מזהב טהור, ובסוף חייך תהפוך לעפר, הייתי מבין  אתהמילא היית אומר לי ש
 רציני...מדובר בהפסד בכל זאת, אכן 

 -על הדרך  ה טובהמשק יתמרוויח איזו כוסגם ואם אתה עפר, גם כן  -עפר, וסופך  -אבל זה לא נכון, הרי, כי יסודך 
 עליך לשמוח!!!

 זה סוד השמחה!

 זהו סימן שאתה חושב שמגיע לך יותר! -אם אתה עצוב 

 יה שמח מכל מתנה קטנה שהבורא נותן לך!אתה תה - אבל אם אתה מבין שהבורא לא חייב לך מאומה

* 



 ספינקא -יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' 

, או בכתובת 050-4171897בטלפון: )מהדורה שניה( וכן את הקונטרס החדש 'מעט מן האור' ,ניתן להשיג את העלון
  nso131313@gmail.comהמייל: 

 ברק-בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו 

 ניתן להוריד את העלון, וכן גיליונות קודמים, מאתר 'דרשו'!!! חדש!

 -קודש  באתר הנ"ל ניתן למצוא עוד מגוון רב של חומר למחשבה ונקודות חיזוק מפי רבינו שליט"א )חפשו: שיחות
 אנגלית( -ספינקא, א נקודעלע, נקודות של אור, חיזוק יומי, חיזוק יומי באנגלית, שיחות קודש 

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

 ☞  ים!פ  ל  ט  ע   תו  יה  ל  ים יק  ס  פ  מ    ☜
 

 והעטלף. -התרנגול בוא אור היום: ומחכים ל שאינם ישנים בלילותישנם שני עופות 

מחכה לאור היום רק כדי התחיל את יומו החדש והעמוס, העטלף גול מצפה לאור כדי שיוכל לבעוד התרנאבל, 
 כדי לשוב ולהיות ער בלילה הבא... - חזור לישוןשיוכל ל

 שתוקק לחושך!מ -, והעטלף מתגעגע לאור -בעצם, שהתרנגול  ך יוצאכ

 מכך: יותרו

בברכות השחר אנו מברכים 'הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין ישנו ווארט חזק מאוד שהרב חוזר עליו רבות. 
 .לילה'

 שכת הלילה???ין בין אור יום לחמי מאיתנו אינו יודע להבחמיוחד באותו שכווי חכם? ולכאורה, מה כל כך 

 טוט יודע!אין זו חכמה להבחין בין יום מואר ללילה חשוך, את זה כל זאאומר הרבי, אלא, 

 את נקודת האור המתקרבת!התרנגול, לזהות בתוך ים של חושך -אמיתית היא, חכמתו של השכוויהחכמה ה

 אדם:כן בני ה -וכמו העופות 

אנשים שכל מהות חייהם היא בחיפוש הרע שבכל מצב, רואים שחורות, אינם מוצאים את עצמם ואת  ישנם
 ...דות הטובות שבמצבהנקו

ת האור בקטנה והנוצצת, מחפשים את ההארה, מחפשים ונתלים בנקוד רחו  נם אנשים שבתוך ים החושך והש   ויש
 מחפשים את הטוב...

 כלפי מה דברים אמורים?

ומי יודע, אולי היא באה ללמד אותנו להפסיק לחפש  באה לעולם מעטלפים... עות,ונים השמטועהרי ך הקורונה, כ
 צפות ולזהות את נקודות האור בתוך ים החושך!את החושך, להתחיל ל

 נתחיל ליהנות מהאור!!!עטלפים, בואו, נפסיק להיות 

* 
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