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

 
 

 ☞  ?ש  פ  י נ  י  ש   ק  מ   ח  רו  ב  ל   ך  ר  ד    ש  י    ☜
 

ה, כשמה זה גלות?  דם נמצא במצוק הא ש ה כ קום שגלות ז הוא נמהמ ה.צא בו  ה רע  גורם לו לתחוש

 ש שלושה סוגי גלויות:י

'ש י ה'רגילה הגלות  יים.את  הגו בין  ים  השרוי ים  טוב ים  הוד ם. נכרים מציקים להם, מצרים את צעדיהה , י

 גלות!

בין י ים  הוד ה יותר, גלות של י הקש דים.ש את הגלות  הו כנים שמציקים לך, חברים שפוגעים בך, סביבה ש י

 תומכת...שאינה 

הו הגלות  ביותריש את  ה  הקש בתוך שלישית,  דם  הא אני נמצא  כשהמצב האישי שבו צמו!ע: גלות של 

 מכירים? ..סר נוחות, לרצון לברוח.גורם לי למצוקה, לחו

זה לא כל כך נורא, כי הוא יכול לברוח! אף  -בין הגויים  : כשאדם נמצא בגלותומרים צדיקי בית בעלזאא

הרוח היהודית שבו חזקה ואיתנה,  -הישאר ולסבול! ואפילו כשהוא אינו יכול לברוח אחד לא ביקש ממנו ל

 נוסכת בו כוחות...

יבים א חיגם אז אפשר לברוח! ל - אדם נמצא בגלות בין יהודים אחרים, כשהסביבה מציקההאמת, גם כשו

והכול יבוא על מקומו  -אפשר בהחלט לחפש מקום רגוע יותר, סביבה תומכת יותר  סבול!להישאר ול

 בשלום!

 !בגלות השלישית, הקשה?בל, מה קורה א

 האישי שלהם, מהמקום שבו הם נמצאים...נשים מנסים לברוח מהמצב א

יםבל א דע האמת כולנו יו האישיאת  ב  המצ הנ, מ: לברוח מ בי  ים כא ימי הפנ ה אפשרות! -פש  ין לאן  זו אינ א

ברוח! טרפו אלינו לכל מסע נ ל בים יצ ם...הכא די  דו

 ים???ה עושמ

ברוח למקום אחררבי: המר א קום לנסות ל ב והמוגן!ינו להפוך את על - במ טו ה קום   עצמנו למ

הסעלינו עלינו להתחיל להתמודד!  -ם אנחנו רוצים להינצל מהגלות האישית והקשה א ביל ה ים ל ן כ

הג הזו ש י! שם הוא רוצה שאתמודד!  -לות  בור בחר ע בורא  ה קום ש קא מהיא המ התוך דוו ה החשוכ קוד  הנ

ה הו ה נמוכ ה שאכיר אותו!הזו   וא רוצ

זו תהיה הגאולה  -מסלול החיים הטוב והמתאים ביותר עבורנו שהבורא בחר עבורנו את  הביןם נסכים לא

 רצון לברוח... שוב לא יהיה לנובעצמה! כי 

* 

הפתרון  בס"ד
של 

 הסט"א
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 ☞  ה ___________צ  י רו  נ  ית: א  אש   ת ר  ר  ת  ו  כ   ך  מ  צ  ע  ר ל  ח  ב     ☜
 

 כמה אנחנו מוכנים להתאכזב?

אין מי שאינו קם בבוקר ובליבו לפחות שניים שלושה קטים. ולנו מלאים ברצונות, שאיפות, תוכניות ופרויכ

 רצונות ליום הקרוב...

הא ים ל דיר את הרצון שלנחנו רגיל ים נוג ו מסוי ה ו  -ל , כמו למשעל מש קום כלשהו! כמ יום למ יע ה הג ל

ים! כמו למשל  להשתתף -למשל  באירוע מסו יום  היום כך וכך! -ה יק  הספ  ל

ה שלנו ת  ייתכן וסיכון: מגדירים כך את הרצון? אנחנו נוטלים ה קורה כשאנחנו מ איפ ן ו - ׁשמ  מ  ת  הש ייתכ

דווקא ת   היא  בת! ׁשג  נ  ת  ש  במציאות הכוא

ץ של אבל גם עם טעם חמו -הצלחות דרך כלל, שבסוף היום, האדם חוזר לביתו עם כמה ה שיוצא במ

 כישלונות!

 שעבר לא היה מושלם בדיוק כפי שציפינו! י בכל זאת, היוםכ

 מקום אחר!ף לנתב את הרצון לים, עדים להגדיר את הרצון שלנו על דברים מסוימובמקומר הרבי: א

יע התד היום ל ה  הגדיר את הרצון כך: אני רוצ בורא!ף ל הראשית! חבר ל הכותרת  ה  הי  זו ת

כי הבורא שם אותנו בעולם של עשייה... אבל האם  -מובן, חשוב לתכנן תוכניות, חשוב להציב יעדים כ

 הגשמת חלום?! הישג כזה או אחר?! אמורה להיות דווקא השתתפות באירוע פלוניהמטרה העליונה 

 מסוים?!

ים לכ דיר ", מכאן ואילך - צמנו את הרצוןעשאנחנו מג בר להשם! ה"אני רוצה להתח הדרך להגשמת  רצון , 

ה  ה ומובטחת!הז  סלול

הצלחנו כ השם! -י אם  ה ל  תוד

ברך! -נכשלו ניות התוכאם ו ה גם מאיתו ית  ז

י  ,נהפוך להרבה יותר שמחים ורגועים -קרב אליו להתחבר להשם ולהת הרצון העליון שלנו יהיהשכ כ

יוקהכול  בד בד  ת...לפי התוכני עו

* 

 ☞  ן!!!כ   סו  ה מ  ן! ז  ג  מ  ה ! ז  לה ק  ז   -י נ  ש   ל ה  ל ע  כ  ר  ל    ☜
 

 ...כלךהתל - גד שלבשתיאירע פעם שהבילדה צעירה, כשהייתי תו של ר' אשר: סיפרה ב

 הגעתי לאבא, לר' אשר, והראיתי לו את הבגד.

ה?  -הצטייד במטלית לחה והראה לי ה שעמדה בסמוך, מראה הגדולמול ה' אשר לקח אותי ר את רוא

ה בים לנקות את המרא ה? חיי ה את הלכלוך שיש על המרא  !רוא

?לה לא הבנתי: תחיב ה מלוכלכת ר שהמרא ה אומ ה את בא, למ התלכלך!  א ה ש הוא ז בגד שלי  ה הרי 

הלכלוך שנהמר ה רק משקפת את  י!א  מצא על

ה את אומרת כך? אתבל ר' אשר התעקש: א ה  למ ה שהמרא !מלוכל מ מ ש  לא רוא  כת?

, ואז ילקח את המטלית וניקה את הבגד שעלסופו של דבר, יסיתי להתווכח איתו, אבל הוא הרגיע אותי בנ

 אמר לי:
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התעקשת עליו עכשיו ת א ה ש השני  -מ ייך! כשאת רואה לכלוך אצל  ל ח השתקפות  -אל תשכחי כ זו רק 

היא המלוכלכת ה  ך! לא המרא יי הלכלוך שעל קן! ה לנקות, את עצמך את צריכשל   ולת

 

סביב מת עם לשונות רעים ועם התעדכנורכילות, להתעסק עם  ,אשמה על כל העולםקל לזרוק את ההכי 

... הכי פשוט זה להאשים את המראה, לראות וני ורותחשרמטית או עדכון ראלשעון על כל התפתחות ד

הלא אעשה את ה, אני א  ח לעצמי על השכם: הלכלוך של השני ולטפואת   !עולםל ז

 נהלות הזו! היא הנשק הכי קל וזמין שלו!טרא אחרא מחכה בכיליון עיניים להתשהס -אמת היא האבל 

 אל חומות העיר, מנסה להתגנב.קרב וא כמו אויב המתה -טרא אחרא כי הס

ה לה יחיד ה ה ב עצ אוי ב מלחמה  -עמוד איתן מול  ה ולהשי ה בצור יחד, כמו חומ ים  החייל ה לעמוד, כל  ז

ה,  ם...שער בפני העיר ש הגן על   ל

 והנה, הוא בפנים... -פתח קטן עושה האויב? יוצר פרצות בין החיילים! פותח בתחבולות ה מ

טרא אחראכ הס הג  יוק נו בד הוא להיכנס אל . חלוםך  ייו  שמות...ח  ינו, לעשות בנו 

הכי זמין שלו ה ה -פתרון  בק ז עדכן ברע של השני...ליצור  הת ים ל ייל הח יחה של  בר בדמות  ה,  ה בחומ  יע

וח שכל א סור לנו לתת לו את התענוג הזה!א בסכנת נאל לנו לשכ דית, ואלמלא חד מאיתנו נתון  ה תמי פיל

הוא עוזרו  ברוך  קדוש   אין יכול לו! -ה

 , ויציל נפשותינו מהשעות הרעות...בורא, שימשיך וייתן לנו כוח - קשריחד, בתפילה וב, לינו רק להתחזקע

* 

 ☞  ה!ש   ת מ  יו  ה  : ל  יך  י  ל ח  ל ש   דו  ג  יד ה  ק  פ  ת   ה    ☜
 

 בת פרעה היא זו שכינתה אותו בשם הזה, ה'? בתיהש  ה הוא נקרא 'מ  , על שם מישראלמשה רבינו, מנהיג 

 , כי הוא נמשה מן המים...יהו''כי מן המים משיתמדוע? 

ה ניתן לו על שם אם א: ואל המהרש"ש הז הצהשם  ה  ים מעש ה מן המ הוא נמש האם לא נכון יותר  -לתו, ש

ה לקר 'ּוׁשוא לו בשם 'מ  הי השם ה הרי   !?י ש   מן המים!ה את התינוק ש  מ  ש   הזמתאים יותר למציל, להיה ' 'מ 

 !םנת לנו הארה לחיינותהתורה  א:ומר המהרש"א

הצאומרת לנו התורה הקדושה,  ע לך,ד בורא  ה הו,אם  ביר אותך מסע קשה אם  יל אותך ממש הע הוא 

ים ומפרך  ביל -בחי ה בש בעצמך נשמות אחרות ש ז הציל  הגדול של חייך, ל יד  עוד התפק צ על אמורות ל

המסלול!  אותו 

ה 'מ -ים משית מהמם נא הי ה סימן שעוד ת ה' גדול, אתז עוד וש ה ה  בות!ותציל תמש ב  אלפים ור

ם סוגל לעזור לאחריי אם לא היית עובר את זה, איך בדיוק היית מכ -א מעביר אותך את הקושי הזה בורה

 אומר להם? אילו מילים היית  ב? אילו כלים היית מגיש להם?שיתמודדו עם אותו מצ

די שהשם מעביר אותך ניסיו' אשר היה תמיד אומר:  ר הציל ן, כ דדות! שתוכל תוכל ל המון נשמות מתמו

יד להם  הג ה -ל יתי שם, והשם עזר לי לצאת מז יק הי הדר! תחז באמצע  ישבר  ק באמונה ואל ת  ך!חז

הקוש, ה תוכל להסביר להם עד כמה יש תקווהק אתר ה  ך!י עד כמ ה אות בנ ה   הז

הוא, שנ! כן, אין שם מתאים יותר מאשר זה שמגדיר את התפקיד האמיתי שלךל ה בו מן מהסיפור  שית 

הכנה לתפקי הוא רק  די!  הצד הסיפור  הוא  ייך, להיות 'מ  המים?  הגדול של ח '!!!ׁש  ד   ה

* 
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 - "ונדפס לזכותו של הרה"ח ר' מיכאל דוב גליק הי -
* 

 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.

 ☞  ה...מ  דו  ת מ  מו  יל  ים ש   צ  פ   נ  מ   ך  כ     ☜
 

 את פרעה, אין מי שלא מכיר...

 , סופג מכות, נכנע...ות את חוקי העבדים בארצולשנ משה רבינו, מסרבצרים, מתרברב מול לך ממרעה, פ

ה! : טוב הקדוש אמרבעל שם ה טורי היס פר  ה סתם ס ה אינ דם יכולהתור בתוך ס כל א ת עצמו  יפורי למצוא א

ה! ם התור בתו א הסיפור לא מצאת את עצמך  התחברת -ך  יין לא  עד ה  אומר ש ה! ז  באמת לתור

 לנו?ה כל הסיפור הזה, של פרעה, מגיע ללמד אותנו לחיים שמ

תנו יש אישלכל אחד מבינו אינם רק שני מנהיגים שנלחמו זה בזה. האמת היא, י האמת, פרעה ומשה רכ

 רבינו' קטן... וגם 'משה -קטן בתוך הלב 'פרעה' 

טה הג כמו ינ התנ היא ל יד  עית שלנו תמ ב הט ה  ה'... לא י ים ל'פרע ים להשתנות, לא מוכנ ל מוכנ וותר ע

ה מהשלימות שלנו  ה...לא יכעד ש -מאומ  ריחו אותנו לעשות את ז

שליטה וכוח, של יכולות מושלמות... לכן הוא ממציא לעצמו סיסמאות: לחיות בהרגשה של מעדיף אדם ה

ה" הז החיל  ה לי את  די עש ברי עתיק , או בנוסח מצ"כוחי ועוצם י ה אשר אשמע  " הוי ""מי  אם בתגובה ו קולו?

" -חריפה יותר  י! יתינ ט! אני מושלם! ה כוונה: הכול אות "לי יאורי, אני עש קוק לעזרה של אף אני שול לא ז

ט על הכול!  אחד! רוצה לשלו

 ל'פרעה' שכזה? נותנים לו מכות... ה עושיםמ

 הזדמנויות לשינוי! לחיבור! =מכות 

ה שקמ הראשונ ה  ה?ה המכ  יבל פרע

 א, לא מכת דם...ל

 נבוךבין פרעה ה טורימפגש ההיסל לפנות בוקר, באי שם בשעות ששפת היאור, מכה הראשונה היתה על ה

 ובין משה רבינו... - גילוי סודו הגדולמ

 ו? היתה שם ניפוץ אשליית השלימות..., בפגישה הזה היה שםמ

האע ה,  ידע שפרע היום אף אחד לא  הד  יםליל  האנש הכול אדם ככל  בסך  הוא  הזוגדול,  ה  ה הוכיח ... הפגיש

ה, עם כ - לכולם בוד,שפרע הכ הוא לא! ל  ים   אלוק

התנפץ...מ ה השלימות  ט  ע

הרא :הלבשנו על עצמנו, בשלימות המדומה ש' שלנוך גם ב'פרעהכ הזדמנות  לתיקון ה ה שלנו  א  -שונ הי

ים את עצמנו מול מציאות לא נ הם אנחנו מוצא ב ה,  באותם רגעי חולש  עימה של חוסר שלימות...דווקא 

באמת הפשוטה, ולהכיר בכך שאנחנו זקוקים ונן תבזמנים הללו הם ההזדמנות האמיתית להסכים להה

 !לעזרה

ה לו היות קצר ה ל ך יכול הדר בומכאן,  די עם ה  רא...קשר חזק ותמי
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