
 א"פתש חנוכה-מקץ משך שבוע העעל"ט פרשתבדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  י...יד  ד  , י  ך  ל  צ  ים א  א  צ  מ  ים נ  פ  ל  ק  ה    ☜
 

 סיפר חסיד ישיש ששימש כמשפיע בישיבת חב"ד:

בצריף אחד יחד צמי הפצת תורה ברחבי רוסיה, מצאתי את ע -בזמנו, כאשר הוגליתי לסיביר בגלל עווני החמור 
עם קבוצה לא גדולה של פוחזים רוסיים מגושמים. פראי אדם שנתפסו בעבירות של גניבה, כיוס ושאר מרעין 

 בישין.

אותם ברנשים, מה היה להם לעשות שם בצריף? מילא במשך היום, היו יוצאים לעבודות הפרך, אבל מה יעשו 
 להרוות את תסכולם!?בלילה? והרי אין ברשותם חביות של 'משקה' 

, זו היתה הו   עד שיום אחד גילו במעמקי היער חפיסה רטובה של קלפים. הו   -ם על רעיונות הולמיכולם חשבו 
 מציאה של ממש! ריקודים נלהבים נרקדו באותו לילה ברחבי הצריף לרגל המאורע המסעיר...

ק הקלפים מהווה עבירה חמורה כולם ידעו, לא היה זה סוד, שמשחאך, בעיה קטנה העיבה על השמחה הגדולה: 
 אחת דתו! -על חוקי המחנה שלנו! מי שייתפס והוא משחק קלפים 

אולם, כדרכם של פורעי חוק שטעמו את טעמה הערב של עקיפת החוק, לא הרבו להתייחס ברצינות לחוק 
 לי הבית!!!כאן בצריף משחקים בהנאה! כן חוקי, לא חוקי, כאן בצריף אנחנו בעהמרושע, והחליטו פה אחד: 

ואכן, עוד באותו לילה חגיגי התיישבו כל יושבי הצריף במעגל, מפוסקי רגליים, וקולות רועמים של צחוק התערבו 
 עד מהרה בקריאות העידוד של הציבור לשחקנים המנצחים.

לא עברה אלא כמחצית השעה, והדלת נפתחה בחריקה מהירה. קול פסיעות כבדות נשמע, מפקד המחנה נכנס, 
 ז כולו. ידידיי המפוקפקים מיהרו להחביא את הקלפים תוך נעליו של אחד מהנוכחים...רגו

 משחקם קלפים, אה?!" "מה אתם עושים?

 "אנחנו הרי יודעים עד כמה חמור הדבר בעיני המפקד!"ענו וכלם פה אחד,  "חלילה"

שאמצא בחיקו שארית של קלף רע ומר יהיה גורלו של זה "המפקד שמע, וכעסו שכך מעט, ובכל זאת הפטיר: 
 "מרוט! ברור?!

אמר ויצא, ואנחנו המשכנו לשחק, בקולות מהוסים אמנם, אבל אט אט התגברו הקריאות והפכו למעין שאגות 
 ...ו למרחוקשהדהד קרב

"כעת, אני יודע בבירור שיש כאן קלפים! לא עברו יותר ממספר רגעים, ומפקד המחנה נכנס שוב, אפו מעשן מכעס, 
ואותם אתלה מחר מול  -כולו! לא אשאיר חפץ אחד במקומו! עד שאמצא את הפושעים אהפוך את כל הצריף 

 בס"ד
 מה הבורא

 עושה?א ל

 'געמוד 



הנעליים, הופך את הקערות, פותח ארגזים, מנער את הוא ניגש ברוגזה לאזור הדרגשים, מעיף את  כולם!!!"
 ולא מצא מאומה... -השמיכות הדקיקות 

ולא מצא כלום...  -וד אסיר, עבר אצל כולם ציווה על כולם לעמוד בשורה, והחל לבדוק בכיסים, בדק אסיר וע
 למען האמת, אף אני בתוך ליבי התפלאתי, כיצד ולאן הצליחו ה'חכמים' הללו להעלים את הקלפים???

בראותו כי הוא עומד להפסיד במערכה נטל את השוט והחל מפליא בנו את מכותיו הנאמנות, מכות של תסכול 
 עמוק...

 

ות ראויה לציון ויצא, התנערנו כולנו, מיששנו את איברנו המוכים והרותחים, לאחר שסיים "לטפל" בנו במסיר
 היכן הם הקלפים?והתמיהה עלתה בפינו: 

 קם לו אחד מן הגויים, ההוא היה דווקא מן הצנומים שבחבורה, ושלף את חפיסת הקלפים מכיסו...

 "מה??? איך??? מאיפה???"שריקת תדהמה נשמעה מכולנו: 

ַמר לכם את האמת, אני  ההוא, די התרגש מן העיניים הננעצות בו בהערצה, והחל מסביר ברוסית כבדה: או 
כבתוך  -המומחיות שלי היא להתנהג בכיסם של האחרים בצעירותי שימשתי ככייס מומחה בעל שם עולמי, 

 הכיסים שלי, בלי שירגישו בכך...

נתי עד מהרה את חומרת המצב, ולכן, בחסות כאשר המפקד נכנס לכאן בפעם השניה, הבוכך בדיוק עשיתי כעת: 
הבלגן, ניגשתי אל כיסו של המפקד ופשוט תחבתי את הקלפים לתוכו... חשבון פשוט שערכתי העלה, כי מן הסתם 

 חוץ מבכיסיו, כי הרי שם הם בטוח לא נמצאים!!! -יחפש המפקד את הקלפים בכל מקום אפשרי בחדר 

 כיסיו...רק לא בחיפש בכל פינה אפשרית כאן בחד וכך אכן קרה כפי שאתם רואים, המפקד

רגע אחד לפני שיצא המפקד מהצריף, פשוט ניגשתי אליו ושלפתי את הקלפים מכיסו. תוך מלמול שקט ונרגש 
 החשובים... נושל תודות על היותו שומר נאמן לחפצי

 

השכנים מהבניין או מהמניין,  "לפעמים אנחנו, ההורים, החברים,סיים המשפיע את סיפורו,  "מה למדתי מכך?"
וק דמנסים להסיר מכשול כלשהו, לפעמים אנחנו מנסים לחנך את ילדינו לזהירות בעניין מסויים, אבל שוכחים לב

 האם אנחנו כבר מתוקנים בעניין הזה?" -בעצמנו, שוכחים לשאול את עצמנו 

 שאנחנו אמורים לחפ -ים אצל השני "ואת זאת מגלה לנו הבעל שם טוב הקדוש, כי את כל החסרונות שאנו רוא
 גם אצל השני יתוקן העניין..." -בתוך עצמנו!!! ואם נהיה חכמים ונתקן את עצמנו בעניין 

 לפני הכול עלי לחנך את עצמי! וזה כבר ישפיע על סביבתי, על משפחתי ועל כל העולם!!!"

 השינוי מתחיל אצלינו בלב!

* 

 ☞ ... יםת  מ  ת ה  י   ח  ת     ☜
 

 ...'החיים'תחיית צריך לפני כן שיהיה  - 'המתים'תחיית לפני שיגיע הזמן של ר' אשר היה אומר: 

איזו תועלת  -כל זמן שאנו מסתובבים בפנים נפולות והבעה עצובה כי כל עוד אנחנו לא מתחילים 'לחיות' באמת, 
 תהיה בתחיית המתים? הם הרי יקומו למקום יבש וחסר חיים!



להאיר גם לשוכני העפר ולעוררם  נוכל ,מלאי שמחה ומשמעות -אבל, אם נתחיל לחיות, אם נחיה חיים אמיתיים 
 ה...ילתחי

* 

 ☞  ל!ו  כ  ה ה  ש   א עו  ר  ו  ב  ה    ☜
 

 -הריבונו של עולם הוא כל יכול! ה' עושה הכול, חוץ מר' אשר היה אומר: 

 חוץ מטעויות...

* 

 ☞  ה?ז  ן ה  מ  ז  ה ב   ל  ן עו  ב   ר  ים ק  ב  יר  ק  מ  ד יצ  כ     ☜
 

 ובכך היה מתקרב לבורא. -בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אדם מביא קרבן 

 !ח  ב  זו  ! האדם עצמו הוא ה  ח  ב   ז  מ  ן! האדם עצמו הוא ה  ב   ר  ק  האדם עצמו הוא ה  אומר ר' אשר,  בימינו,

נחשב לפני הרי זה אנו בוחרים לראות את ה' בכאב הזה,  -עוברים עלינו ייסורים, ובמקום להיפגע ולכעוס כאשר 
 בדיוק כמו קרבן!ה' 

קרבן העולה הוא "כליל תקטר", ומדוע? כי הוא קרבן העולה!  -: הקרבן שהוא הכי יקר בעיני ה' אומר ר' אשר
 ן הבשר!מוקרב כולו לה', והאדם המביא את הקרבן אינו נוטל לעצמו אפילו חלק קטן מ

 -כך הוא גם בקרבנות הקטנים והקשים שאנו מקריבים לה' 

אם אנו מוכנים לוותר על ההנאה שבעצב, על הסיפוק שבמסכנות שהכאב הזה מביא לנו, ומשתמשים עם הכאב 
 הרי זה כמו קרבן עולה!!! -אך ורק לצורך התקרבות לבורא 

* 

 ☞  ה?ר  או  כ  ל  ה, ר  ש   ע  ה מ  ט  מ  ה ל  ינ  כ  ה ש   ד  ר  א י  ה ל  מ  ל ל  ב  א    ☜
 

 "מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים".

 להכניס אותה לשם! מסכימיםלא  כי אנחנולמה לא ירדה השכינה למטה מעשרה טפחים?  אומר הרבי,

אוהבים להתנהג כמו "שיינע יידן", מתכחשים לחסרונותינו, מעלימים עין מנפילותינו, מפחדים לפתוח את  אנו
 עצמנו מול הבורא!

שוטות היוצאות מהלב: אבא, אני משום מה, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בכנות מול הבורא ולומר לו, במילים הפ
 אפילו מול הנסיונות הפעוטים ביותר! -חלש! אבא, אני לא מסוגל לעמוד לבד 

כאשר אנחנו עומדים להתפלל, אנו ניגשים מתוך גדלות, מביאים איתנו את כל הזכויות שלנו, מזכירים לו כל מיני 
 לות הלב והכרה אמיצה במציאות...מעשים טובים שעשינו בצדקתינו, ולא מוכנים לגשת אליו מתוך שפ

כולנו מעדיפים להתעסק ולשוחח על 'מדרגות' ועל 'שאיפות', ועל 'גדלות הבורא', ורועדים לדבר על המקומות 
 החשופים שלנו...



 

 הי"ושרגא פייבל קליין זה נודבו ע"י ידידנו הרה"ח ר'  הוצאות הדפסת גליון

 בשעה טובה ומוצלחת. ןלרגל הולדת הב

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

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

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

הוא כביכול אומר לבורא: אבא, אני מוכן להכניס אותך למקומות  -אומר הרבי: אדם שמגיע מתוך גישה כזאת 
אבל אל תיכנס אלי! אל תיכנס למקומות  -להכניס אותך לחדר האורחים המשופץ והמפואר הנקיים שלי, מוכן 

 האישיים שלי! אני לא מוכן לגלות בפניך את צפונות ליבי!

ו... מעולם לא ירדה שכינה למטה, אף אחד לא היה מוכן לעמוד בפני ה' עם לב פתוח, עם חסרונותיו 
 וכישלונותיו...

שאיננו מסוגלים לחשוב על דרך אפשרית  -פעמים נופלים עלינו ניסיונות אדירים כאלה ולכן, אומר הרבי, לכן ל
רק לפתוח את ליבנו החלש לבורא ולזעוק אליו 'אבא תרחם  -להתמודד מולם, ואז, אז אין לנו באמת ברירה אחרת 

 אתרסק! -עלי, כי אם לא 

ל שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שתסכים דע לך שזה בא בגל -אם אתה מוצא את עצמך עומד מול נסיון כזה 
 להכניס אותו אליך!!!

 ולכן הוא מביא לך ניסיון כזה, כי אולי כך תסכים להכניס אותו למטה מעשרה טפחים...

* 

 ☞  ת?ו  יבצ  ים י  ש   כ  ד רו  צ  יכ     ☜
 

 לדעת מה היא חובתנו בעולמנו! -העיקרי לעבודת ה' הוא  ה'מסילת ישרים' אומר, שהיסוד 

כל התזוזות שיש לאדם במצב רוחו מגיעים מכך שהאדם לא הגדיר לעצמו מהי המטרה מסביר ה'מכתב מאליהו': 
 שלו בחיים!

 אינו מתרגש ממצבי רוח חולפים! שום סערה לא תזיז אותו מהמטרה! -אדם היודע בבירור את מטרת חייו 

הריהו עומד כמו דגל המתנפנף לכל כיוון שהרוח מנשבת... יום אחד  -ן לא הגדיר לעצמו את הכיוון מי שעדיי
 והוא מנסה את מזלו בכיוון אחר... -הוא מתעורר עם מצב רוח לדבר מסויים, ולמחרת הוא מאבד את החשק 

 מאשר להתמודד... -עדיף לחפש מטרה אחרת יהוא  ,מעט חסום כאשר הוא מרגיש

* 

 מבין כלום...שהוא לא  -הרבי אמר: ההמתקה הגדולה ביותר מתרחשת כאשר האדם מבין 

 

 -ל זה ולטובת הספרים שבהוצאתינו ניתן לפנות בכתובת הנ"יליון לתרומות לטובת ג  ☜
 ☞  וזכות הרבים תעמוד לכם!

mailto:nso131313@gmail.com

