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 תשפ"ב ויצארש"י ליל שישי פרשת בשיעור חומש דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  ת ָהֶעֶרב...ִמְלֶחֶמת ַארּוַח   ☜
 

כולנו שומעים לפעמים סיפורי גבורה ֵהרֹוִאִיים על אנשי מעלה, על ניסיונות קשים שצלחו, על רגעים בהם נלחמו 
 מול כל העולם ולא הרפו.

קדושת השם, הרומאים סרקו את בשרו במסרקות שומעים למשל על רבי עקיבא. רבי עקיבא מסר את נפשו למען 
 של ברזל. ייסורים נוראיים.

 ורבי עקיבא? מחייך, רגוע, שליו.

 רבינו, עד כאן! תעשה משהו, תנסה להתנגד, תברח!התלמידים מסביב נחרדים, זועקים אל רבם: 

אתם מבקשים ממני לברוח מתי יגיע לידי ואקיימנה...  -כל ימי הייתי מצטער ומה רבי עקיבא אומר אם לא כך: 
מהרגע הזה? כל החיים חיפשתי להימצא ברגע כזה, בו אוכל לדבוק בבורא בצורה מוחלטת, אז כשסוף סוף הרגע 

 עכשיו אברח?! -הזה מגיע 

כיצד בכלל אפשר הסיפורים האלה מעוררים אצלנו שאלה: האם גם אנחנו יכולים לעמוד בניסיונות שכאלה? 
 קשים? להתמודד עם ניסיונות כה

 

אתם חושבים שרבי עקיבא  אמר הרבי: אתם חושבים שהמלחמה מתחילה באותם רגעים גדולים של ניסיון קשה?
 ממש לא!התחיל את מלחמת החיים שלו בייסורים הנוראיים של 'מסרקות של ברזל'?! 

ארוחת ערב המלחמה לא מתחילה ברגעים הגדולים, היא מתחילה דווקא בניסיונות הקטנים והפשוטים האלה... 
הוא בחר באותו רגע קטן לא לאפשר  שחיכית לה לא מוכנה בזמן. זה מעצבן! אבל רבי עקיבא בחר כבר אז להילחם!

רך כדי להחזיק מעמד ולא ליפול לכעס לסחוף אותו. הוא החליט באותו רגע שהוא חייב להיאחז בבורא יתב
 בכעס...

ריבונו של עולם, תחזיק אותי, תחבר אותי אליך, כי באותה ארוחת ערב שלא באה, שם התחיל רבי עקיבא לצעוק: 
 אני מטבעי עומד ליפול, אני לא מסוגל!

ת באותו הוא טעם את טעמה המתוק של הדבקוופתאום הרגיש רבי עקיבא רוגע מיוחד. רוגע של 'קשר בורא'. 
 ניסיון קטן...

הוא לא ומאז, רבי עקיבא חיפש כמה שיותר הזדמנויות לחוות שוב את הרגעים הנפלאים הללו של 'קשר בורא'. 
 ויתר על קשיים, הוא רצה להילחם, הוא חיכה כל חייו להזדמנות של דבקות מוחלטת...

רעב,  בס"ד
אבל לא 
 מקנא!
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ש בקשיים ובמלחמות כהזדמנות וכשכל החיים השאיפה והמטרה היא להתחבר כמה שיותר אל הבורא, להשתמ
 מה הפלא שרבי עקיבא נותר כה רגוע ושמח ב'מסרקות של ברזל'? -לחיבור 

באותם רגעים הוא אפילו לא חש את כאבם הצורב של שיני המסרק, כל כולו התמלא בעונג צרוף על הזכות להתחבר 
 בחיבור בל ינותק אל הבורא יתברך!

* 

ְנְסיוֹ   ☜  ☞ ֶנר, ַאִני רֹוֶצה ִלְחיֹות! לֹא רֹוֶצה ִלְהיֹות ּפֶ
 

להגיע אל  -יעקב אבינו. מה שאיפתו של אדם כמו יעקב אבינו? ברור לגמרי שהשאיפה הממלאה אותו היא 
 המדרגות העליונות, להשיג קרבת השם מיוחדת...

מגיע השמימה אם כך, לכאורה, למה לא ניצל יעקב אבינו את ההזדמנות לעלות על הסולם המוצב ארצה שראשו 
 ולהגיע אל הדבקות ברגע אחד, כמו המלאכים? -

את השאלה הזו שואל השפת אמת, והוא משיב: יעקב אבינו אמר לעצמו, נניח ואעלה כעת אל השמים. מה יקרה 
. אבל מה יהיה לי מכל זה? מה אעשה מכאן אני כמובן איהנה מזיו השכינה, אזכה לדבוק בהשם כל ימי חיי אז?

 אצא לפנסיה, ואלך לטייל על חוף הים?!האם והלאה? 

אני רוצה את המלחמות! אני רוצה להיאבק שוב ושוב על החיבור לבורא, אין לי שום עניין יעקב אבינו אמר לעצמו: 
 לעלות למעלה וזהו, כי זה לא נקרא שאני חי!

 ול...הם המאבקים, הנפילות והתקומות, העקשנות לחפש את הבורא על אף הכ -החיים האמיתיים 

* 

י לֹא ֶאע    ☜ אן ַה'ּכִ  ☞ ָזְבָך', ִלְכאֹוָרה? ֵאיֹפה ּכַ
 

 הבורא בעצמו מתגלה ליעקב אבינו ומבטיח לו, על הר המוריה:

 !" יעקב אבינו, אל תדאג, מרגע זה ואילך איני עוזב אותך לרגע, אני אדאג לכל מחסורך!ךָ ְב זָ ע  א ֶא י לֹ "ּכִ 

חייו של יעקב אבינו להסתדר באופן מושלם, לא? כסף, בריאות, שידוכים, ילדים, לכאורה, מרגע זה ואילך אמורים 
 נחת, סיפוק...

 רגע אחד של נחת!אפילו מה קרה בפועל? מאותו רגע לא היה לו ליעקב אבינו 

לבן הארמי והשנים הסוערות בביתו. רדיפות של עשיו אחיו. מעשה דינה ושכם. יוסף הצדיק נעלם. שנות רעב 
 כל הצרות בעולם גם יחד.וגלות, 

 זה, זה נקרא 'כי לא אעזבך'? איפה השמירה העליונה שהובטחה לו?שואל החתם סופר: 

 אכן, 'כי לא אעזבך' זה בדיוק זה! אומר החתם סופר:

הרגעים הללו של המלחמות, הרגעים בהם יעקב עומד חסר אונים מול גזירות קשות, מול בלבולים, מול סערות 
 אלה הרגעים החזקים ביותר של חיבור מוחלט לבורא! -מאיימות כאלה 

 אין, אין בעולם כולו 'כי לא אעזבך' יותר מזה!

* 
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יִסים ֵריָקִנִיים?   ☜ ִרי ִעם ּכִ ש ָ ִכיסֹו אֹו ּבְ ַיַהלֹום ּבְ ֶ ר יֹוֵתר: מּוְרָעב ש  ָ  ☞ ִמי ְמאּוש 
 

 וחפוי ראש על מצבו העגום. השם ירחם.נתאר לעצמנו אדם חולה, חשוך ילדים ועני מרוד, היושב בביתו אבל 

יהודי יקר, בשמים ראו את צערך, רחמיו של ופתאום מופיע אל תוך הבית מלאך משמים ובקול מהדהד מבשר לו: 
הבורא נכמרו עליך והוא שלח אותי לבשר לך כי בקרוב ממש תזכה לכל הישועות שאתה זקוק להם: אתה תבריא, 

 לילדים ברוכים! רק תהיה שמח!תזכה  -תזכה בעשירות גדולה וגם 

 ופרח לו איש האמת... -אמר 

מה תהיה התחושה בליבו של האדם באותם רגעים? האם יש סופר בעולם שיוכל לתאר עומק אהבתו לבורא באותם 
 הרגעים?

הנה, הוא התבשר על ידי הבורא בעצמו שכל צרותיו הסתיימו! השם הטוב נתן  אלה רגעים של אהבת השם עצומה:
 כול!לו ה

מגלה האור החיים הקדוש: אתם יודעים איזו אהבה השם מבקש מאתנו? כזו אהבה! השם רוצה שנאהב אותו באותה 
השם רוצה שנחוש כאילו התמלאו כל  רמה של אהבה כמו אותו הלך מסכן שהתבשר כי יצא מאפילה לאורה...

 משאלותינו לטובה...

 ???יךְ ֵא אבל כאן עולה השאלה הברורה מאליה: 

כולנו יש בעיות, לכולנו שקים של התמודדויות אפשר לבקש מאתנו כזו אהבה, כשבמציאות לא הכול זורח... ל איך
 וישועות שאנו מחכים להם. כולנו סובלים כאן לא מעט...

איך אפשר לבקש מאתנו אהבה כזו, כאילו הכול מצוין ונחמד וטוב? הרי מי כמונו יודעים עד כמה המצב לא 
 !!מיוחד!

 במילים אחרות: איך נוכל לאהוב את הבורא כשאנו ממתינים עד בוש לישועה שתגיע ממנו?או 

 

 בשביל להבין את התשובה, מביא האור החיים הקדוש משל:

ישנו עשיר אחד, מיליארדר לא קטן, שנזקק לעבור דירה למדינה אחרת ורחוקה. הוא אמור לקחת עמו את כל 
איך אפשר לקחת מיליארדים המושקעים בעצים, בספינות, בבניינים, הונו ורכושו. אבל איך עושים את זה? 

 ולהעביר הכול למדינה אחרת? -במפעלים ובמזומנים 

העשיר מוכר את כל הרכוש שלו, אוסף את כל ההון העצום ורוכש עם כולו יהלום נדיר ויקר, בשביל זה יש פתרון: 
 השווה כמו כל רכושו.

 ד בבטנת החליפה, והוא יוצא לדרך...את היהלום מטמין העשיר בתפר מיוח

 הדרך עצמה אורכת זמן לא מועט, ואט אט אוזל מלאי המזון, וגם הבגדים עצמם מתבלים ונשחקים...

בתוך חודש, נותר העשיר בלי טיפת מים או מזון ובלי בגד סביר אחד. הוא נראה כמו אחרון הקבצנים, נאלץ ללוות 
נאלץ לראות בעיניים כלות איך כל האנשים מסביבו נהנים את הכול,  כספים, להתחנן על נפשו שבקרוב יחזיר

 ממנה בשרית דשנה והוא זקוק ללקט פטריות ביער כדי להמשיך לחיות...

 אבל, האם האדם הזה עצוב? האם הוא מקנא באנשים הבשריים מסביבו? האם הוא שבור ממצבו, האם הוא מדוכא?
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 -הרה"ח ר' ישעיה איצקוביץ הי"ו לרגל הולדת בנו בשעטו"מ חלק מהוצאות ההדפסה נתרמו ע"י  -

* 

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה  ספינקא. -א פריילעכן שבת! מערכת 'נקודות של אור' 
ברק. -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו  gmail.coma05041@71897 ל: , או בכתובת המיי4171897-050שניה( בטלפון:

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

עקב הדרישה, נתחיל בקרוב בעזרת השם להפיץ את 'נקודות של אור' בעשרות מוקדים ברחבי הארץ. אם 
 פנו אלינו בהקדם. -ולזכות לחזק אלפי לבבות רצונכם להפיץ באזור מגוריכם 

רוץ בצחוק עסיסי, ואולי אף יצרף אתכם לרשימת החברים הקרובים. סביר להניח שאם נשאל אותו עצמו, הוא יפ
 בכל זאת, לא כולם ניחנו בחוש הומור בריא כמונו...

וכי מה לי לקנא בכל הסביבה? הרי כל הרכוש שלהם כשנשאל אותו שוב, ברצינות, מדוע הוא צוחק, הוא יסביר: 
 גם יחד לא מתקרב לרבע מההון הטמון בכיסי כעת!

 ואילו אתה נראה כמו איזה קבצן..." ננסה להסביר לו. -יש עכשיו אוכל ושתיה ובגדים רגילים  "אבל להם

אמכור  -"אז מה, אני מוכן לספוג את כל הביזיונות הללו, הם לא משפיעים עליי. בעזרת שם, כשיגיע הרגע המתאים 
 את היהלום ואז המצב יתהפך. הם, הסביבה, תתחיל לקנא בי..."

 הלוואי על כולנו יהלום כזה...סיפור נחמד. 
 

אדם המאמין באמת בבורא, אדם כזה מסתובב עם יהלום יקר ומיוחד בחיקו, האוצר הכי אומר האור החיים הקדוש: 
 דבקות בבורא! -גדול בעולם 

הבורא הוא הרי מלך העולם, יש לו את הוא מסודר, יש לו את כל מה שהוא צריך!  -מי שיש לו את הבורא איתו 
 כל הישועות בשבילנו, הן מוכנות לשיגור אלינו ברגע המתאים!

נהנים אנחנו מצפים לישועה, רוצים מאוד שהיא תגיע. אנחנו מביטים מסביב, רואים איך כולם מסודרים, מחייכים, 
ורק אנחנו נשארים בודדים, מרוחקים, חסרים ומצפים לנס... כמו קבצנים אנחנו מתהלכים, רעבים גם  -ורגועים 
 צמאים.

אבל, אם אנחנו מאמינים בבורא, אנחנו גם  יודעים שאבא שלנו מחכה רק להזדמנות הנכונה לתת לנו את הישועה, 
ואז, אל דאגה,  -בור את כברת הדרך עד שנגיע למחוז חפצנו הוא מחכה שנבצע את התיקון שלנו באותו קושי, שנע

 היהלום יוצא אחר כבוד מהמטמון ויימכר. ההון יישפך, השמחה תפרוץ במלוא עוזה!

אנחנו יודעים עד כמה אנחנו עשירים! עד כמה אין מה לדאוג! כל מה שנצטרך הוא  -אם אנחנו מאמינים בבורא 
 יביא לנו!

פשוט, לשמור ההמתנה? מה המשימה שלנו כשאנחנו הולכים בדרך הארוכה והלא קלה? אז מה מוטל עלינו בשעת 
 על היהלום הזה, שחלילה לא יאבד...

כי הוא יביא הוא יביא  -עלינו להחזיק ולשמור על היהלום, על הדבקות בבורא, על ההיאחזות במקור הכוחות כולם 
 לנו את הישועה!
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