
 תשפ"ב נחרש"י ליל שישי פרשת  בשיעור חומשדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

ה ְגרֹוִיס' ִהִגיַע ָלָהר!  ☜  ☞  'מֹויש ֶׁ
 

 הרבי ר' מיכל זלוטשעבער מסביר את החיים במשל הבא:

בדרך אל העיר הגדולה יש הר גבוה שצריך לטפס עליו ברגליים או באמצעות עגלה ושני סוסים. צריך לטפס, 
 לרדת מן הצד השני.ואז  -להמשיך קצת בדרך על ההר עצמו 

בדרך, כך קיווה, יוכל 'לחטוף' קצת סוחר עשיר אחד שנזקק להגיע אל העיר הגדולה, שכר עגלון ויצא לדרכו. 
 שינה.

 וקיים. -הבטיח 

 רק יצאו מן העיירה, ומיד נרדם העשיר, מותיר את העגלון ערני לבדו, להנהיג את זוג הסוסים.

 קצר מהצפוי הגיע אל ההר, טיפס עליו והמשיך בנסיעה, במעלה ההר.העגלון הנמרץ פתח בדהירה, ובתוך זמן 

יק, מתי אנחנו מגיעים להר הגבוה ההוא, זה ִד "ַצ זה היה הרגע שבו החליט העשיר לפקוח עיניים עייפות ולשאול: 
 שלפני העיר הגדולה?"

יק, אתה לא רואה? אנחנו על ההר! תסתכל מסביב, הנה, ִד "ַצ העגלון הפנה את ראשו אל העגלה ואמר בתימהון: 
 אנחנו על ההר, אתה לא מרגיש את האוויר?"

"אנחנו על עד שפספס את העלייה... הוא הביט מסביבו ואמר:  - הסוחר, כנראה לא התאים לו שזמן כה רב ישן
 ו עוד מינימום חצי שעה עד להר, איך אתה יכול להגיד שאנחנו כבר נמצאים על ההר?"ההר?! מה אתה מדבר! יש לנ

הסוחר אהב להתווכח, אבל כנראה שגם העגלון אהב, במיוחד כאשר ידע עד כמה הוא צודק. וכך המשיכו בנסיעה, 
ִ "ַמ והלה כועס  - "!רָה "ב ָ הלה אומר   ...ר"ָה ם ב ָ אוֹ ְת ה פ 

 עד שברגע אחד, הסתיים הוויכוח.

  מה קרה?

 השתתק במבוכה...פשוט, העגלה הגיעה לדרך הירידה. הם ירדו וירדו, וגם העשיר 

 

 מה הסיפור הזה מלמד אותנו לחיים?

הגוף הוא  -הריבונו של עולם ברא את האדם כגוף, ואין מה לעשות הסביר הרבי: "האדם נברא על ההר הזה". 
 גאוותן! אנחנו מלאים בגאווה!

ארון  בס"ד
החשמל 
 של הנפש



וא יודע להתגבר שהוא יודע להתמודד ולהצליח, שהגאווה זה כשאדם משוכנע שהוא 'מוישה גרויס', מה זו גאווה? 
 ושהוא בסך הכול אדם מוצלח ה'מסודר בחיים'... -

 ומי בדיוק צריך כאן את עזרת הבורא בסיפור... -ככה נולדנו. מלאים בגאווה, חושבים שאנחנו מסוגלים להכול 

וקושי,  אבל זה הרי לא נכון! הרי אנחנו כן צריכים שהבורא ישמור עלינו ויתמוך בנו בכל רגע ורגע ומול כל ניסיון
 שאנחנו לא מסוגלים לכלום בלי סייעתא דשמיא! -כי האמת היא 

 יוצא ש:

 שזה בסדר גמור, אנחנו מסתדרים לבד.מה אנחנו מרגישים? 

 ונהיה בדיוטא התחתונה... -רגע אחד בלי שמירה עליונה  !שזה בכלל לא בסדרמה האמת? 

אך אנחנו מתעקשים,  -ה, היא דמיון נפוח ותו לא מנסים להסביר לנו שאנחנו טועים, שהתחושה שלנו היא הר גבו
התחושות שלנו הם כמו קרקע יציבה,  מדמיינים?! על מה אתה מדבר! -אנחנו  אנחנו? על הר?אוהבים להתווכח: 

תראה, כמה הצלחנו אמש, וכמה הברקות היו לנו בשבוע האחרון, ואיך הצלחנו כנגד כל אמיתיות לחלוטין! 
 עצמנו...הסיכויים לשמור על 

 אנחנו לא מוכנים לשמוע, לא מסכימים להכיר במציאות האפסית שלנו!

 סוף.-וזה מסוכן, כי זה מנתק אותנו, משבש את החיבורים שיש לנו לאין

 מביא אותנו לירידה...מה הבורא ברחמיו עושה כדי שנשוב אליו? 

 וח של דמיון מפותח...פתאום אנחנו קולטים שכל ההצלחות והתחושות הנפלאות לא היו אלא הר נפ

כדי שיהיה  -היי, אתה לא יכול לבד, אתה חייב אותי איתך זה רק בשביל להזכיר לנו:  -כשהבורא מביא לנו ירידה 
 לך טוב ותהיה מחובר!

 להזכיר לנו שתודעת ההצלחה שלנו היתה הר של דמיונות...הירידה הזו היא בעצם עזרה משמים, 

 ורק הוא יכול להביא כוח ומוח! -להצליח, נזכור שמצידנו אין לנו כלום מעתה ואילך נבקש רחמים 

* 

ל ַהָצָלה!  ☜ בֶׁ ֹוֵלַח ְלָך חֶׁ ֹוֵרא ש   ☞  ַהב 
 

 אינו יכול לו'. -'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו 

 אמר הרבי: אתם יודעים מהי ה'עזרה' שהבורא שולח לאדם?

זוהי העזרה של הבורא! זה החבל שהוא שולח אליך כדי שתבין  -שמתגבר עליך עד שאתה כמעט נופל היצר הרע 
 סוף סוף שאתה פשוט חייב אותו בחיים שלך...

 בשעת ניסיון, כשאתה חש שעוד רגע וזה אחרי... זה הזמן להכיר בחולשתי ולהתחבר לבעל הכוחות כולם!

* 

ל ָהָאָדם?   ☜ ְבחֹו ש ֶׁ ִ ל ש  ת כ ָ  ☞ ֵאיֹפה אֹוְמִרים אֶׁ
 

התורה אומרת כלל: 'אין אומרים אלא מקצת שבחו של אדם בפניו'. כשהוא לא שומע אתה יכול לומר את כל 
 תגלה רק טפח ותכסה טפחיים... השבחים, אבל כשהוא שומע?



 אמר הרבי, כיום זה הולך קצת הפוך...

מביטים  -מהללים אותו וגומרים עליו את כל השירות והתשבחות, ואילו כשהוא יוצא מן החדר בפניו של אדם 
ֶׁ וֶׁ ַק י ְמ נִ מאחורי גבו בזלזול ומפטירים: ַא  ֶׁ ַח ה ַא יָל ִמ ין ְל ִמ א  ַמ  ךָ ינְ ֵא וה ש   ---ן? י, כ ֵ ת ִ ְר ַמ ָא ת ש 

* 

ה ֵאין ִלי ְקִליָטה...   ☜ ִנְראֶׁ ֹוֵמע אֹוְתָך טֹוב, כ ַ  ☞ ַאִני לֹא ש 
 

 ומדבר עם חבר שנמצא באתונה? -איך יכול להיות שאני עומד בירושלים איך עובד מכשיר הטלפון? 

ובין הלוויין,  בין המכשירובלתי נראה. התפקיד של החלקיק הוא לתקשר  בכל מכשיר פלאפון יש חלקיק קטן
 כי כך יוכלו להתחבר למכשיר הטלפון של אנשים אחרים ולשוחח עימם. -לקבל את התדרים הנכונים 

מה יקרה אם נוציא את החלקיק הזה מהמכשיר? הוא יוכל להיות המכשיר הכי נוצץ וחדיש, עם הפונקציות 
 אך להתחבר לאנשים אחרים הוא פשוט לא יוכל! -ר המשוכללות ביות

אם המכשיר יהיה במרתף בלי טיפת קליטה הוא לעולם לא יוכל  -אבל גם אם יהיה בו את החלקיק הקטן ההוא 
 להתחבר למכשירים אחרים!

 במשל הזה הסביר הרבי את סוד החיבור לאנשים:

איך אפשר לומר ופי אחר לחלוטין? לצורך הדוגמה: איך מתחברים לאנשים? איך אני יכול להתחבר למישהו בעל א
 ולאהוב אותו, הרי הם לא קרובים משום כיוון? , לדון אותו לכף זכותלאדם 'בעל מדרגה' להתחבר לאיש פשוט

מהו החלקיק הזה? הוא החיבור שלי לריבונו של בשביל זה יש בכל יהודי חלקיק קטן, המכונה 'חלק אלוק ממעל', 
 עולם!

 שלי ל'חלק אלוק ממעל' אני יכול להתחבר לכל אדם בעולם בלי לשפוט אותו לפי מעשיו! דרך החיבור

ואם אינני מצליח להתחבר לאנשים אחרים? אם איני מצליח למצוא בליבי מקום לאנשים בסגנון שונה ממני? אם 
 איני מצליח לדון אותם לכף זכות, מה זה אומר?

 קליטה'... נכנסנו לשטח שבו החיבור שלנו עם הבורא משתבש...כנראה שנכנסנו לאזור 'בלי 

 הגאווה!

כנראה שלקחתי לעצמי משבש קליטה של 'אין אני  -אם אני שופט את האנשים בחובה ולא מוכן להכיל אותם 
 והוא יכולים לדור במדור אחד'...

 -ההבדל היחיד ביני ובינו הוא כי  אבל, ברגע שאני מסיר מעצמי את הגאווה ומבין שאני בעצם לא יותר טוב ממנו,
 שהבורא עדיין לא ניסה אותי...

באותו רגע אני פותח בחזרה את השביל להתחבר אליו ולהשפיע אליו טוב. כי אני מבין שאני גם נמצא בעצם 
 באותה סירה, ושנינו צריכים חיזוק באותה מידה...

 הרבי הדגים את העניין בצורה הבאה:

מה  "אתה לא מספיק מאמין בהשם!"אני רוצה להשפיע עליו, ואצעק בחלל החדר: אם אכנס לחדר עם אדם ש
 יקרה באותו רגע?



 

 חלק מהוצאות הדפסת עלון זה נודבו ע"י הרה"ח ר' צבי נחמן רשבסקי הי"ו, לזכותו ולזכות משפחתו
* 

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

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

 היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.

בחלל החדר מונח משפט טעון שאומר "אתה לא מספיק מאמין!", השני יביט עליך ובמוחו יצלצלו אותם המילים 
 אתה, אתה הוא זה שלא מספיק מאמין בהשם...בדיוק: 

באותו רגע יצלצלו המילים באוזניו  "אני צריך יותר להתחזק באמונה!"בכנות:  אבל, אם אכנס איתו לחדר ואכריז
 אני, אני הוא זה שצריך להתחזק באמונה...ויאמרו: 

* 

ַמל???   ☜ ַארֹון ַחש ְ  ☞ ִמי ָנַגע ִלי ב ָ
 

ובכל זאת זעק אל הבורא: 'אין מתום בבשרי  -דוד המלך היו לו רק שתי מקומות בהם נפל! שתי נפילות בלבד 
ריבונו של עולם, כולי רצף אחד של כישלון, אין לי שטח אחד מתוקן מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי!' 
 וטוב, אפילו עצם אחד של שלום לא נשאר בי!

 ן? בשביל שתי נפילות מגיעים לכאלה מסקנות מבהילות?למען השם, מה קורה כא

אמר הרבי: דוד המלך הבין כאן יסוד מאוד חשוב! עד עכשיו ידע דוד המלך שהוא עובד השם ובן עליה, וברוך 
פשוט לא שייכים לאנשים כמוהו! אין להם סיכוי  -השם הוא נקי, 'ליבי חלל בקרבי', כל המידות הרעות והחטאים 

 ליפול!

 ובכל זאת נפל בהם! -פתאום הוא הבחין בשתי נקודות בהם היה בטוח שהוא נקי מהם לחלוטין אבל 

 ואז הוא הבין:

הבין שהאדם הוא כמו ארון חשמל שבו יש שש מאות ושלוש עשרה כפתורים, שש מאות ושלוש עשרה לחצנים 
 להפעיל אותו? שכל אחד מהם מפעיל חלק אחר. האם כשהכפתור כבוי זה אומר שאין כאן פוטנציאל

ברור לחלוטין שכשיחליט בעל ארון החשמל להפעיל את החלק הזה הוא לא יצטרך לעשות הרבה, רק להרים את 
 והכול יפעל במלוא העוצמה... -הכפתור 

לכולנו יש את לקנא, להיכשל בכל דבר אסור,  דוד המלך הבין שאין דבר כזה אדם שאין לו יכולת לכעוס,
 ואפילו בדברים הקשים ביותר! - חלילה ליפול הפוטנציאל

יתחילו המידות הללו לבעור מבלי שנוכל לעצור  -כפתורים שאם רק נפעיל אותם  לכולם יש תרי"ג כפתורים בנפש,
 אותם...

 אלא מה, הבורא ברחמיו, בינתיים לא מפעיל אותם...

 לדוד המלך הספיקו שתי כפתורים מופעלים כדי להבין את המסר הזה...

 עד שנקלוט את הרמז? -השאלה היא רק כמה כפתורים יצטרכו להפעיל אצלנו 
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