
 א"פתש אראו פרשת בשיעור חורש"י ליל שישיליט"א דיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו ש

 
 

 ☞  ים!י  ש   ק  ת ל  וו  ח  ת   ש   ה  י ל  ד     ☜
 

"הללו ו המקטרגים וטענו בפני הקדוש ברוך הוא: ם ישראל ולקרוע עבורם את הים, באלהציל את ערצה הבורא כש
 זרה הם!"בדי עבודה והללו עו

 דה זרה!!!חלילה וחס לומר על בני ישראל שעבדו עבו: םעינייור אאומר המ

 זרה'?כונו בשם נורא כזה של 'עובדי עבודה מדוע רק מה, 

האמינו הם לא  עבודת ה'!לא האמינו שיש לזה איזשהו קשר ל -בני ישראל בעומק הגלות והחושך בשעה ששהו כי 
הם  -במקום לחפש את הבורא  וראים והמייאשים שהם עברו!משהו טוב ובונה מהכאבים הנשיכול לצאת להם 

 עים והאכזריים...ים הרהמצריזריקת האשמות על בקו התעס

 וזו, היא בחינה של 'עבודה זרה'!!!

תנו מטרתם למנף אונ -כאבים מעבר בעולם שאנחנו עוברים שהבורא שולח לנו אותו סתם!!! כל ה כי אין, אין שום
 רב אותנו אל ה'!!!ולק

 ומתי היתה נקודת הפתיחה של הישועה?

אנחנו רוצים  ,מהקשייםמספיק סבלנו די!  -הם אמרו לעצמם עבודה"! כאשר ני ישראל מן הכאשר "ויאנחו ב
 להיבנות מהם!!!!

 מהקשיים!!! מספיק סבלנו

 אנחנו רוצים להיבנות מהקשיים!!!

* 

 ☞  ה!ף ז  נו  ה מ  ה? ז  יר ז  ה ק  ז    ☜
 

פעם שותל איזשהו  ידיאת החיילים במסלול ארוך ומתיש, ומריץ החיל הרגלי שלו, הוא מצבא רוצה לאמן את כשה
 בדרך...ומכשול מחסום 

. לאחר מדלגים עליו בלי שום קושיוהחיילים כולם חצי מטר, בתחילה ישנו רק מחסום נמוך, משהו קליל בגובה 
 - עוד ועודו בוה,חסום עוד יותר גאז ממכן מציבים בפניהם מחסום גבוה יותר, ו

 קיר!!! יעד שפתאום החיילים מוצאים את עצמם בפנ

 יים:תיחלק לשנ , הקבוצהואז

יש לך  בס"ד
 ת!!!אנרגיו
 'ג עמוד



 ...נמשיך לנסותם שנגיע רק עד כאן... כנראה לא רוצים שהם רוציפרשו, יאמרו: כנראה יהיו החיילים שי

רק כדי  -תכן שהניחו בפנינו מכשול גבוה כל כך הרי לא יייאמרו לעצמם:  וותרו, הםאבל יהיו החיילים שלא י
 -כזה צים שנדלג גם על מכשול גדול ה הם רוכנרא ימון הזה!!!צא מאומנים יותר מהאשנעצור! הרי הם רוצים שנ

 שנראה כבלתי עביר!!!

מתי תהיה לנו  -! ולהתמנף ממנו! ובפעם הבאה הם כבר יחכו האתגר! ולהיבנות ממנולהתמודד עם  צליחוי -והם 
 עוד קצת...להיבנות  ,נוספתהזדמנות 

* 

 ☞  ה...י   ג  ר  נ  ל א  ן ש   י   נ  ה ע  ז    ☜
 

רק כדי ליפול שוב, לא?! אז  -זה אומר שאנחנו בעצם קמים נפילות ובתקומות, רצופים באם כל החיים  שאלה:
ולהתגונן מנפילה  -למה לא להישאר למטה ו לרצות להתרומם אחרי נפילה כואבת? לנלמה בעצם, למה לנו לקום? 

 שניה???

אותה בתוך המים, המים דירה ומניחים אם מין גלגלת ה? איך היא עובדת, לוקחיתשובה: ראית פעם טורבינ
 נוצרים זרמי חשמל... וכך -מגלגלים אותה מעלה ומטה 

מה המטרה בזה? מה אתם רוצים??? האם אתם : ינים נשגבים שכאלה וישאל בתמיההאינו מבין בענייבוא אדם ש
 ו במעלה הגלגלת או בתחתיתה???עמדי שיני המנגנוןצים שרו

נחנו פשוט מחפשים דרך אתנו כעת! השיניים הוא זה שמעסיק אוממש לא! לא מיקום -סביר לו שנסה להנואנו 
 אלפי בתים באור חשמלי...ארץ, ולהאיר אלפי מכשירים בפעיל עוצמתית שתוכל להניע ולהלהפיק אנרגיה 

 !!!הוזו היא הדרך היחידה להפיק אנרגי

גוף עלות ולהתעלות, ומצד שני הוא נתן לנו ם, לה לחיות ולהתרוממההכוספת וכהביא לנו נפש ' כך גם בחיינו, ה
 נפילה...כאב האל עומק  מטה מטה בבבבדדד.... שבכל פעם מחדש מפיל אותנוכ

 וזהו! רוצים שניפול??? אז למה לקום שוב? -שישאירו אותנו למעלה קום??? מה רוצים מאיתנו? רוצים שנ

הבורא רוצה להפיק ממך את האנרגיות שלך! הוא  !!רוצים ממך משהו אחר לגמרי!שובה היא פשוטה: אבל הת
, אתה שבורים ! אתה יכול להאיר לאנשיםעולם כולוה תאיודע שאתה, עם האנרגיות הטמונות בך אתה יכול להאיר 

צריך אתה אבל בשביל זה  - ול לגלות את הבורא בכל העולם כולויכול להעלות את הניצוצות הנפולים, אתה יכ
 גיות שלך!!!ת האנרלשחרר א

 כוחות הנפש המזוקקים!!!מפיקות ממך את  תההתמודדויורק 

* 

 ☞  ?רב   ד  ת   י ם מ  ע    ☜
 

 בור...דיהך אדם לצור' ברא את הה -, 'לרוח ממללא' כלומר ,ה' ברא את האדם 'לנפש חיה'

בעולם כולו! אז , ואדם הראשון היה יחידי נבראהעם מי יכול אדם הראשון לדבר? הרי חווה עדיין לא  ולכאורה,
 ?!לצורך זה נברא האדם-שנאמר ש עד כדי כך -ור לאדם חוש הדיב ורך מה נבראלצ

 האדם ידבר איתו תמיד!!!!האדם לצורך אחד ויחיד: ששהבורא ברא את , להיות ,פואא ,רחכמו



ולא נפחד לדבר איתו  ניו את מסתורי ליבנו!תח בפ' רוצה שנשוחח עמו ונפקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר איתו! הה
 וכואבים! ה' רוצה לשמוע אותנו!!! נסתריםאים הכי אפילו על הנוש

* 

 ☞  ה?מ  כ  ת ח  צ  ם ק  ע  ה ל מ  ב  ק, א  ד  ק צו  ד  צו    ☜
 

 ישנם שני הסתכלויות על העולם:

שה זאת רק כי הוא מאוד מאוד מאוד אבל הוא עו: האדם אמנם זוכר את ה', ישנה הסתכלות הנקראת 'יראת העונש'
 - בדבר הכי יקר לו לפגוע יםיכול העונשים שהוא יקבל כי -' נהוג נגד רצון הל והוא מפחד - אוהב את עצמו

 עצמו!!!ב

רצון וחשק הזוכר את הבורא מתוך אדם קראת 'יראת חטא': , כזאת הננוספת של הסתכלות, ישנה דרך ומאידך
להפסיד את הקשר שלו עם כי הוא מפחד  -ן ה' על רצוכזה מפחד לעבור אדם  עצום להישאר קרוב למקור חייו...

 א!בורה

 לים ביניהם?מתי ניכרים ההבד

 בשעת קושי!

כי סוף כל  -מהתמודדות ולהסיר מעצמו כל אחריות ה לברוח שיים, מנסכי בעוד הראשון מנסה להתחמק מהק
 יקר לו... ף זה קצת פוגע בנוחות של הדבר הכיסו

 לו כאלו קשיים... יםהוא באמת איש צדיק תמים, ולא מגיע... הוא באמת סתם סובל, למעשה, הוא די צודקו

הוא שעת הקושי, ולכן טים אימתי תסתיים , לא אנחנו מחלינו אלו שמנהלים את העולםהרי, כידוע, לא אנחו
וגם יגורש לבסוף  -הדגים הסרוחים מאכילת  גם לסבולימשיך  -וכמו שאומרים ימשיך לסבול את הקושי על כתפיו, 

 מן העיר...

 וגם יסתובב בעולם ממורמר וחסר שמחת חיים...קשיים מהגם יסבול  -ם הזה האד

 ותנו להיות גם חכם...מד אהוא אולי צודק, אבל הבעל שם טוב מל

אבל הוא יזכה  -קשה מאוד יה לו קשה, אפילו אדרבה! הוא נכנס אל תוך ההתמודדות! הוא יודע שיה - השניאבל 
הקשר האישי שלו עם ה'! הוא יזכה למנף את עצמו למקום טוב מיק את עלהתקרב לבורא עוד יותר! הוא יזכה לה

 יותר על ידי הקושי!!!

 צמו נפש!!!הוא גם יבנה לע -לים הרבה יותר ע קשקשייו הרבים ייעשו לפתוהאדם הזה, לא רק 

 ם' בוערת ולוהטת!דיזרקו לאותו 'אור כשאברהם אבינו והרן אחיו נ

מקום הזה אברהם אבינו ראה בונשרף בו,  -לו  יהה את המקום כעונש וכרצון 'לדפוק' ולהכאיבבעוד הרן, שזאבל, 
 נמצא כבוד ה'!!!שם  - ם שורףשם שכי דווקא במקו עין גן עדן תחתון!מ

זוב נפשי לשאול! לא תיתן חסידך לא תע'כי  ,בורא שום מטרה להוריד את האדם לבאר שחתאין לכי על פי האמת, 
 בשביל מטרה אחת ויחידה! מטרה שלרק קשים שלנו? שולח לנו את המעברים הוא לראות שחת!!!' רק למה ה

 ''תודיעיני אורח חיים!!!

* 



 

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה  ספינקא. -א פריילעכן שבת! מערכת 'נקודות של אור' 
ברק. להארות -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו    gmail.comnso1313@13, או בכתובת המייל: 4171897-050שניה( בטלפון:

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

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

 ☞  ר...ש   ם ב   ע   -ה ל  ח   תיכו  ת  ח    ☜
 

ה שלישת, ואליהם היו מתאספים החברים לסעודבביתו של ר' אשר היה נהוג, שבכל שבת אחרי צהריים היו 
 ה...אורחים מהסביבים גם מצטרפ

ר' אשר היה אצל  -פש ולתיקון המידות נהזדמנות לחשבון הי"ם מהווה זמן זה חצרות האדמוראבל, בעוד בשאר 
 חה'...'ששון ושמ

, היה ואם לא - דגים, דואג כולם, רואה שלכולם כבר ישהיה מחלק לכולם מהחלות, מהסטים, מה עצמו ר' אשר
 מיד דואג לו למנה מכובדת...

לא זמן  מן כל כך רציני של 'רעווא דרעויין'? זהזאתה נוהג כך בלמה ברים את ר' אשר: אל אחד החפעם אחת ש
 זה זמן של חשבון הנפש ורצינות!!! -קת מזון לחלו

ממש קורע אני  -ר קטן של סלט ומה נראה לך? בכל פעם שאני נותן חתיכה קטנה של חלה, או פירואמר לו ר' אשר: 
 מרוב קמצנות שיש בי!!! -מעצמי חתיכות בשר 

* 

 ☞  ם!ק ש   יו  ד  ה ב   י, ז  פ  ם? יו  ש    ך  ּ ו  ש  ח    ☜
 

, ורק הוא יכול להתמודד עם התפקיד אך ורק לולכל יהודי ישנה מטרה בחיים, מטרה המיוחדת דעים שכולנו יו
 שהוטל עליו!

ק כיצד אדע מה הוא התפקיד המדוייחזקה אך פשוטה: והשאלה שכל אדם ודאי שואל את עצמו, היא שאלה 
 ות את המטרה שלי בחיים?יך אפשר לזהא??? שלי יוהאינדיבידואל

 !מאויבי תחכמנילך בתהילים: מר דוד המאו

מכל הסוגים!  -ריבונו של עולם! אתה שולח לי אויבים, אתה שולח לי קשיים חזקים מאוד! כל כך הרבה מעברים 
יודע היכן בדיוק מונח רק כך אני מחכים וולח לי! כי לך על הקשיים האלה שאתה ש תודהאבל ריבונו של עולם! 

 !!התפקיד שלי!

 קום! שם הוא התפקיד!!!שם, שם זה המ -ת שבהם הקשיים מתגברים מקומוה

להתמודד  -זו היא אכן מטרתי בעולם אני מסוגל להבין ש -לי ויימת מתעוררת אצשהמידה הרעה המסרק על ידי 
 וק!!!אותה מידה קשה בדי עםבדיוק ו אותו קושי םע

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

mailto:nso131313@gmail.com

