
 א"פתש וישלח , ליל שישי פרשתשיעור חורש"יבדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

ֵמץ   ☜ ְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתאַּ נַּ ָמה אַּ ִהִלים??? -ּכַּ ּתְ ר ּבַּ סּוק מּוּכָ ֵדי ִלְזּכֹור ּפָ  ☞  ּכְ

 יהודי חריף מוח הוזמן לדין תורה אצל אחד מגדולי הדיינים שבדור הקודם.

התורה. ואכן, במהלך הדיון נזרקו מפיו אלפי מראי מקומות אותו רב היה ידוע כגאון עצום הבקיא בכל חלקי 
 שכוחים מכל ארבעת חלקי השולחן ערוך...

 זה היה מחזה מפעים, לראות יהודי השולט באופן כה מדויק ומעורר הערצה בכל סעיף והלכה שבתורה.

זורק הדיין שלפניו מבט קצר על ואז, בעיצומם של הדיונים הסוערים, הבחין היהודי השנון כי מידי מספר רגעים 
 פיסת קלף קטנה שנחה על השולחן.

 סקרן... הוא הציץ לתוך הפתק הקטן... -היהודי, שנון היה, אבל לא פחות מכך 

יד!היה רשום עליו, בכתב אשורית:  י ָתמִׁ י ה' ְלֶנְגדִׁ יתִׁ יוִׁ  שִׁ

א הרי גאון עצום! בעל זיכרון אדיר! הרב ילמדנו רבינו, כיצד זה ייתכן? הרב הופנה היהודי בפליאה לאותו דיין: 
 ישר והפוך! -שולט בכל חלקי התורה 

 --- אינך זוכר??? -כיצד דווקא את הפסוק המוכר הזה אז כיצד, יסביר לי הרב, 

ר' אשר לימד אותנו: יכול אדם לעסוק בתורה ימים ושנים, יכול הוא לאסוף לעצמו מלאי כביר של דיבורי אמונה 
 אלו הם רק 'דיבורים'...אבל כל  -

 !עצמינוצריך לעבוד קשה! צריכים להילחם עם  -בשביל לחיות עם ה' 

 הרבה יותר קשה לחיות עם התבוננות ואמונה... -כי כמה שקשה להתעמק בסוגיא מוקשה 

* 

ת!  ☜ דֶּ ְך ְמיּוחֶּ רֶּ  ☞  ֵיׁש ְלָך ּדֶּ
 

 ה'!לכל יהודי ברא ה' דרך מיוחדת שבה הוא צריך לצעוד ולחפש את 

 לכל אחד ה' הביא חבילה של כישרונות, כישלונות, חולשות וניסיונות!

ׂש את ה' מתוך המקום המיוחד שלך! אל תתעסק במחשבות מבלבלות של 'למה ההוא מוצלח' ושל 'למה רק  ּפֵ חַּ
 אני נשאר תקוע'!!!

כי אם תיתן למוח שלך לחפש את ההצלחות של החברים שלך ואת הבעיות שלך, לבסוף הדבר הזה יגנוב ממך את 
 שדווקא דרכה ה' רוצה אותך! -ואתה חלילה יכול לפספס את הדרך המיוחדת שלך כל החיים, 

 בס"ד
לילד שלך יש 
 יצר רע???

 'געמוד 



* 

 ☞  !לֵל ּפַּ ְת ִה ְל  ְצִריִכים! םֵח ִהיָל ים ְל יִכ ִר ְצ  -ן רוֹ וֹ ל דּ ּבֵ קַּ יל ְל ִב ׁשְ ּבִ   ☜
 

ה' רוצה ממנו  -כאשר יהודי ניצב מול מאורע מכאיב או מצער, בשורה קשה או מחסום המונע ממנו להתקדם 
 התמודדות!

 ההתמודדות מתחלקת לשלושה חלקים:

 .)שהם כנגד מידות 'חסד, גבורה, תפארת'( דורון. מלחמה. תפילה

 המחשבה המעיקה שמחפשים 'לדפוק' אותו... -אחד הגורמים לכך שהאדם מאבד את התקווה הוא  -דורון 

י עּוֵניִתי ולכן,  יָך!' -לפני הכול עלינו להאמין בה'! להאמין שהקושי הזה הוא מתנה! 'טֹוב ִלי ּכִ ד חּוקֶּ ְלמַּ ן אֶּ עַּ  ְלמַּ
 נפשית ורוחנית! -כי הוא רוצה למנף אותנו למקום יותר טוב משהיינו בו  -הבורא הביא לנו קושי 

לא לתת מצד אחד אלינו להילחם מול הייאוש! קרב בשני חזיתות!  המלחמה!התמודדות היא השלב השני של ה
 לעצמנו לשקוע בעצב ובחידלון! לא להרשות לעצמנו לכבות את הרצון הבוער בנו!

להסכים עם רצון ה' ולא לחפש לנקום ולדרוס את כל מי שנקרה  מלחמה עיקשת נגד ההפקרות! -ומצד שני 
 בדרכינו!

לנצל את ההזדמנות  - כמובןלהתפלל על זה! לדבר עם ה' על כל מה שעובר עלינו, ו תפילה! -בעיקר ובעיקר 
 שנקרתה בפנינו להצליח להתחבר לה' בחיבור עמוק יותר!

* 

ת ָהָאָבק!  ☜ ל ּתֹוְך סּופַּ ֵנק! אֶּ ה ְו...זַּ רּוּכָ יָמה אַּ ח ְנׁשִ  ☞  קַּ
 

העצמות. דממה עמוקה המופרת מידי פעם על ידי קולות שעת לילה. אמצע השומקום. רוח קרירה מצמררת את 
 עמומים של שאגות קרב, רחוקים ומעוררי חרדה...

 המשפחה מחולקת לשני מחנות, ילדים רכים מצונפים באימה בתוך סינרי אימהותיהם, חוששים מהבאות.

 אבי המשפחה חוזר לאחוריו, להביא כמה חבילות קטנות שנשכחו מהעבר השני של הנהר.

 ויוותר יעקב לבדו.

 , מלאך!!!!!!!ממדיםסכנה מתקרבת מכה באפו, מולו ניצב, גדול  של ופתאום, ריח

הכבוד, למקום כבודו  אלהגיע לכיסמי יזכה בכל כוחותיהם  ביניהםם תחריהאדם וגם המלאך, שניהם משניהם, גם 
 של הבורא...

 לרשותם...בכל הכוחות העומדים  , והם נאבקים, שני יריבים נאבקים זה בזההגורלית פורצת והמלחמה

 אין בו שמץ של הפרעה גשמית... מלאך! כולו רוחני! -מצד אחד 

אדם! יצור בעל גוף גשמי המושך לרע, אבל בעל יכולת מופלאה שאין למלאכים... האדם יכול להגיע  -מצד שני ו
 לפנימיות! האדם הוא היחיד שיכול, על ידי הכנעת הגוף לנפש, לגלות את ה' במקומות הכי עמוקים!!!

הוא מסוגל להגיע למקום הכי  -הם נאבקים, כל אחד מנסה להתגבר על היריב. המלאך יודע שאם יעקב ינצח ו
 עמוק של הפנימיות!



, הם אינם יכולים להגיע לפנימיות, כי מעולם לא טעמו 'דוֹ בוֹ ם ּכְ קוֹ ה ְמ יֵ ה אַּ זֶּ ה ָל ים זֶּ ִל אַּ וֹ יו ׁש ָת ְר ׁשָ 'ְמ  -המלאכים 
 התמודדות! מעולם לא נלחמו מול תאווה או תחושת עלבון!!!את טעמה של 

כי רק מתוך מלחמה מול  '!םָל א עוֹ ֵל ָמ  דוֹ בוֹ 'ּכְ ואף מצהירים  -ואילו בני האדם יודעים בבירור היכן מקום כבודו 
 הטבע המייאש ניתן לגלות את כבוד ה'!

 

, אבק המקשה מאוד על רך כל הדרךמפזר המלאך הרע אבק לאו -ולכן, כדי להפריע לאדם בדרכו אל הבורא 
 יכולת הראות הצלולה...

 העלה אבק עד לכיסא הכבוד!" -"ויאבק איש עמו 

כאשר נלחם צבא ארצות הברית בעיראק, הוא השתמש במיטב הפיתוחים הטכנולוגיים שעמדו לרשותו, מצלמות 
ם. הצבא היה די בטוח זעירות ומזל"טים המסוגלים לקלוט ממרחק קילומטרים את פרצופיהם של המבוקשי

 בניצחונו המהיר...

 אבל קריטי במיוחד... -אך, הוא לא לקח בחשבון פרט קטן 

ולכן, ובסופת חול, כידוע, אי אפשר לראות שום דבר!!! המלחמה התנהלה בשטח מדברי, מלא בסופות חול ואבק! 
מסוגל לקלוט את העומד במרחק איזו תועלת יש בו במזל"ט המשוכלל, אם הראות כה מטושטשת והוא אינו 

 מחצית המטר מולו???

ככל שהפוטנציאל הוא מפזר לנו אבק וערפל!  -גדול  כאשר המלאך הרע מזהה כי יש בנו פוטנציאלוכך זה תמיד, 
 האבק סמיך יותר!!! -גדול יותר 

ם ל  צ  ועל ה   ,במקום שהאדם ישמח כאשר הוא מחתן את צאצאיו, עולים בו פתאום מחשבות על אחיו שלא הגיע
 שאיחר בשעה...

 הוא נזכר בקשיים, הוא נתקף בקנאה, בעצב, בבלבול. -במקום שהאדם יודה לה' על יום שמח 

 הוא האבק שממלא את הדרך אל האור!!! -הבלבול הזה 

 בדרך אל כיסא הכבוד!!! -אבל יעקב לא נבהל! הוא ניגש, על אף האבק, מחליט להתמודד בכל הרצון והכוח 

 

הוא נכנס דווקא לתוך המקומות  "ומשה ניגש אל הערפל!"ו... כיצד נאמר על משה רבינו בחיר הנביאים? 
 החשוכים הללו, בלי פחד, עם הרבה מוכנות להילחם על המטרה!

הרי שהאור המסתתר  -"אשר שם האלוקים!!!" כי אם הערפל הוא כה חשוך ומדוע הוא התעקש להיכנס לשם? 
 אדיר עשרות מונים!!!מאחוריו הוא עצום ו

* 

ְיָלִדים...  ☜ ל הַּ ע ׁשֶּ ר ָהרַּ  ☞  ֵיצֶּ
 

 הרבי ה'ישועות משה' מויזניץ היה מתבטא: נכנסים אלי אנשים ומתאוננים בפניי על היצר הרע החזק של ילדיהם,

 מה קורה עם היצר הרע שלהם? האם אותו הם כבר סידרו???ואני לא מבין, 

* 



 

 ירמיהו אריה ליברמן הי"ורה"ח ר' ע"י ידידנו הו דבסת גליון זה נוהוצאות הדפ

 .לחתצטובה ומוהולדת הבת בשעה לרגל 

 וכן את הקונטרס החדש 'מעט מן האור' ,ניתן להשיג את העלון .ספינקא -מערכת 'נקודות של אור' א פריילעכן שבת! 
. ברק-בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו    nso131313@gmail.com, או בכתובת המייל: 4171897-050בטלפון: )מהדורה שניה(

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

 '!!!חיים באמונהחדש! ניתן להוריד את העלון, וכן גיליונות קודמים, מאתר '

ה   ☜ חּוץ!!!קּום! ּתֹודֶּ ְפָגָנה ּבַּ ּבֹוֵרא! ֵיׁש הַּ  ☞  לַּ
 

 "חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך".

נגד דוד המלך התנהל מאבק אדיר, קבוצות גדולות מעם ישראל התנגדו להיותו מלך ישראל. היו מתפללים 
ִמְקָדׁש?"ומייחלים למותו,  ית הַּ ה ּבֵ נֶּ ּבָ ה ְוּיִ י ָימּות ָזֵקן זֶּ  היו שואלים בקוצר רוח. "ָמתַּ

השמועות הרעות חגגו, במשך כל היום היו שומעים עדכונים חמים מפי יודעי דבר על מעשיו של דוד המלך. 
ה'מבינים' הוסיפו נופך, הקימו קווי מידע ושלחו 'צינתוקים' לכל החפץ להתעדכן בעוד קצת לשון הרע על דוד 

 המלך...

לאחר יום עמוס וגדוש, היו הקנאים מתאספים מתחת לביתו ועורכים נגדו ובשעות הלילה, לקראת שעת חצות, 
 הפגנות סוערות...

 נוטל את כינורו ומזמר לבורא מעומק ליבו...באותם רגעים חשוכים, היה דוד המלך קם, ואז, 

 מה נתן לו את הכוח להחזיק מעמד? כיצד הוא היה מסוגל לנתב את הכאבים הנוראים הללו למקום של הודיה
 לה'???

נעלם לחלוטין, ואילו האור  -האור ששרר ביום הקודם  חצות לילה מסמל זמן של שיא החושך!אומר ר' אשר: 
 עדיין לא נברא! -החדש שאמור להפציע למחרת 

חצות לילה הוא מצב, שבו האדם מוצא את עצמו בלי כלום! הוא עומד בודד, חסר אונים, רועד מפחד, אין לו מושג 
רגע הבא. חצות לילה הוא רגע שבו אין לנו אפילו נקודה אחת קטנטנה של אור! הכול חשוך מה יקרה עמו ב

 ומבולבל!

ודווקא ברגע החלש הזה, פתאום האדם חש משהו בוער בליבו, פתאום הוא מרגיש את הרצון הפנימי שלו מתגבר! 
 רק את בורא העולם!!! -עולם כי אין לו אף אחד בפתאום הוא מרגיש רצון אדיר להיתלות על הבורא, רק עליו, 

 כשהולך לנו בטוב, כשהכול מאיר ונוצץ, אין לנו שום משיכה לחפש את ה'.

 הכול מסתדר? אל תיגע, תן לעניינים 'לזרום'...

 ואיה היא הדבקות, ואיפה הוא החיבור הפנימי שלנו עם צור חיינו ומגן ישענו???

 אקום להודות לך! -לקה טובה דווקא בחצות הלילה, בשעות שהאפילה שולטת על כל ח

* 
 

 ריבונו של עולם! תושיע אותנו, אפילו שאנחנו לא מספיק מתפללים אליך!ואמנם, אמר הרבי ר' ברוכל: 

 יחלנו לך!" -, כאילו כאשר -"יהי חסדך ה' עלינו אבא יקר! 

* 
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