
 א"פתש משפטים פרשת ר חורש"י ליל שישיבשיעודיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  ...ש  ד  חו  ת ה  יל  ח  ת  ב   ת ר  ו  כ  ש   מ    ☜
 

 בנו? יתברך יש לבורא מוןכמה א

נחת וכן הלאה הספרים הקדושים אומרים, שכל ההנאות שיש לאדם, פרנסה, בריאות, רגיעות, שמחה, דירה טובה, 
בוד אותו מתוך שמחה, שלא בשביל שנע -כל האושר הזה השם מלווה לנו את את הבורא! מהם כולם הלוואה  -

 מתחרה...קום ב" ולנ"להחזירתשוקות נע מול ניכששל מגורים שיפריעו לנו, שנוכל לקנות אתרוג, יהיו לנו דאגות 

ישלים את לפני ש - פועלהעניק את המשכורת לנחשוב יחד, האם יש בוס אחד בעולם שמוכן ל, בואו יועכש
 ?מלאכתו

הוא מסתנוור, והסנוור גורם לו להרפות מעבודתו  -ת מת השטרוער כולם יודעים היטב, שברגע שהעובד רואה את
 הכסף כבר נמצא בבנק!!!כי למה לו להתאמץ, הרי  החסיר ימים,ול

ו שפע , מקדים רפואות למכות, משפיע עלינמון מוחלט! נותן לנו כל כך הרבה טובהוא נוהג בנו בא -אבל הבורא 
כיר לו ר לו את ההלוואה, שנזיוהוא סומך עלינו שנח -של טוב, הלוואות ענק של רוגע שלווה ורגעים מאושרים 

 כדי להתקרב אליו... תנשתמש עם המתנובה וטו

* 

 ☞  ן...צו  ר  ה  ו   רצ  י  ת, ה  בו  ש   ח  מ  ת, ה  ימו  ש   נ  א, ה  ק הו  ! ר  ו  ד  ב  ל    ☜
 

הכוונה היא גם למקומות הכי חשוכים  -מיניה' כשאנחנו אומרים שהבורא 'לית אתר פנוי המאור עיניים אומר: 
 הדעת!!!לות על שאפשר להע

אנוכי ארד  גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך! -בוצית ביותר הלוהטת וה גם בנפילה הכי חזקה, גם בנקודת השאול
 ...עמך!!! הבורא נמצא שם, במלוא כוחו האינסופי, במלוא טובו, במלא עוזו, במלוא רחמיו

 א שאנחנו נשברים.יהבעיה ה

ושים וחסרי נשארנו בודדים במערכה, נטזהו, אנחנו לבד, -כי אנחנו בטוחים שלמה אנחנו נשברים ברגעי החולשה? 
 חיבור.

 

עמים מוצאים את עצמנו בודדים אנו חלשים וחסרי משען, לפ, אין לנו כלום, הנהן נראה כך, כי זה אכוהאמת, 
 .ף אחד שתומךלגמרי, בלי א

 רצונות!!! בס"ד
 ות!!!רצונ

 'געמוד 



 .מתרחקים ומפנים גבוהחברים לעתים חלילה אפילו המשפחה הקרובה 

 - השגנו, כל הנקודות שהתחזקנו בהםקות בעבודת השם שהיו לנו, כל המדרגות שלפעמים כל ההבנות המתו
 ונעלמים. פתאום כלם מתמוססים

 אין שום תמיכה שתוכל לעזור כאן...ו לפעמים המשען הכלכלי קורס

כוח הדמיון כמונו יודעים עד כמה  ולפעמים רק בדמיון... הרי מי -אמיתי  הוא וזה מפחיד, המצב הזה. לפעמים
 .הוא אדיר

 השכל...מנועי מחשבה אחת של פחד שמשתקת את כל 

 עלבון צורב אחד שחותך את הלב...

 כל כך אבל -, בדידות דמיונית דאגה או עצב שמשתלטים על כל חלקה טובה ומכניסים אותנו לבועה של בדידות
 מוחשית בעינינו...

 כזה?ן רגשי עוצמתי ומאיים שמטעמה עושים? איך מתמודדים מול סערה גועשת שכזו, מול 

 

כלל בלי הרבה שימת לב, בלי להבחין בשני הפסוקים שלכאורה אינם ישנו שיר ידוע, שרגילים לשיר אותו בדרך 
 שיר:האחד לשני. והרי מילות השורים ק

 "."ונשגב ה' לבדו ביום ההוא

 ויאבק איש עמו". -וותר יעקב לבדו "וי

ו במילה שחוזרת על עצמה בשני הפסוקים, המילה "לבדו", אך לא הרבה יודעים שמיעה, שיבחינלה, חדי יו כאיה
 דברי המדרש.כי החיבור בין שני הפסוקים מקורו ב

נמצא בנקודת זמן של התעלות אמיתית, לאחר שראה את כבוד ה' יעקב אבינו, בחיר שבאבות, אומר המדרש: 
ה אחד אחד... ויהי לו שור וחמור, נפרד לשלום מחמיו -שבטי ק -ם למרגלות הסולם, בנה משפחה מבורכת של בני

 בית מלא גילולים ופסלים...יומיומיות בת הארמי ומטרדו

 . הלא כן?מצב אידיאלי, לכאורה

 

ניו מהעבר האחד, נמצאים רחוק, נשותיו ובלבד לבד, קב אבינו נותר לבדו! , בחשכת ליל, בלי להתכונן, יעופתאום
ונמוגות בחושך, ומולו רק חושך ענן וערפל. העילאיות הנשגבות נעלמות להן לו אי שם, המדרגות כל הממון זרוק 

 ך חבלה אחד.ומלא

 האם הבורא נמצא איתו כאן או שחלילה גם הוא נטשו? לי אף אחד, בלי שום דבר...ב ויוותר יעקב לבדו!

מחפש ונאבק עם עצמו של הארה,  ך לילה ארוך ומתיש, הוא מחפש נקודה אחתעם עצמו במשו נלחם יעקב אבינ
 משהו אחד, קטן אפילו, של אור?האם יש אולי  -

 !הוא הרי נושםרגע אחד, 

 !מישהו שמחיה אותוה? ככה לבד? זה אומר שיש מ  ש   נ  ת ה  נ  כו  י מ  ל  נושם? ב   

 הבורא.



כול חשוך ומר, אז יש ה -לך שום דבר אחר אין " חולפת מחשבה סוררת וקוצנית במוח, "רק הנשימות! אבל, זה"
חדר שאיתה מנסים להאיר את חשכת  לק  ש   ים ב   י  ת   ש    -ל' ק  ש   ל ב   ו  כ  'ה  שמוכרים ב    פנס קטן, כזה זה כמולך נשימות... 

ואין לך אותם! אתה מנותק, נגמר  -... מה זה כבר? לעג לרש! אתה צריך כל כך הרבה כוחות באישון לילהמדרגות 
 עליך...!!!"

 

היא רק שהוא נושם... וזה, כמו  -אם הנקודה היחידה שיש לו נאבק עם המחשבה הזו! כי אפילו ויעקב אבינו 
 !!!חשמל ר שיש כאן נקודתאומזה  -בכל זאת מנסה להאיר בחדר חשוך, דומה לפנס קלוש ש, שאמרנו

 ...וא זה שמחיה אותיה, שמנשים אותי, הבורא שהוא יחידי בעולמו, שהוא נשגב לבדו... , הבוראזה הוא

אור חלש שכמעט בלתי אנחנו רואים פנס קטן כזה שמחובר לשקע, והוא מאיר רק קצת, ו... בואו נאמר, אם 
אם ? ממש לא! ן? האם נחשוב שהחשמל כאן חלש יותרקיאינו תהאם המסקנה שלנו תהיה שהחשמל פה נראה... 

 הוא יאיר כמו שצריך!!! -רב עוצמה  פרוז'קטורן רק נחבר לכא

 אליה!אלא בכלי המחובר  -הבעיה היא לא בחשמל זאת אומרת, 

ע לי שפע של טוב ושל רחמים, והוא קורב משיך להשפיא מת, הבורא ממשיך לתת לי חיות 'על מלא', הוזאת אומר
 להתמודד...אלי, והוא איתי, והוא נותן לי כוחות 

 , בו יש איזושהי חסימה...רק הכלי
 

כל צב שלנו קשה כל כך? למה אנחנו מרגישים לפעמים שהמו...רגע, אז למה ה' נותן לנו את החסימות האלו? למה 
 ?סמ  היה ואיננו, נ   -מה שהיה לנו 

הן נאסרות  - בה ביציםאם מוצאים  ,ט והתגלתה כטריפהה, עוף שנשחפי ההלכ עלאומר: ריטש המגיד ממעז
 ה.ות גם הן לטריפאכילה ונחשבב

 רים באכילה!האפרוחים מות - אבל, אם גדלו אפרוחים מתוך הביצים הללו

מותרים הפכו ל -צים האסורות כיצד ייתכן שאותן הבין אלו שהפכו לאפרוחים! ה -למה? הרי הביצים האסורות 
 באכילה???

ת כל תכולת הביצה להרקיב מוכרח -ן ייוולדו אפרוחים מתוך הביצה בשביל שאכאומר המגיד הקדוש ממעזריטש: 
, 'כוח ההיולי' הוא מכונה, שבה דה קטנה ועלומהת רק נקותרכל החלקים המוחשיים והממשיים נעלמים, נורי! לגמ

 ד אפרוח חי וקיים...טמון הכוח להצמיח ולהולי

זה רקיבה אינו קשור בכלל לביצה ההיא, השכוחה, זו שה -שיצא זה עתה לאוויר העולם יוצא, אפוא, שהאפרוח 
 מכבר...

אנשים טובים אמנם, אבל הוא בדיוק כזה! אנחנו,  -התהליך שעובר עלינו האנשים : אומר ה'יושר דברי אמת'
לא מוכנים לעזוב את כל הדברים שהשגנו, לא מוכנים  ץ'...הארני כל ך כלל בהילה דמיונית של 'אדום בדרמוקפי

 א תודה.ל התקרב יותר אולי?... ללשנות, לא רוצים להשתנות

ים לנו דברים טובים יותר מאלה, הוא יודע שיהיה מחכב רוצה בשבילנו משהו יותר, הוא יודע שאבל הבורא האוה
 תר לחיינו...אם רק נתקרב אליו קצת יותר, אם רק נכניס אותו קצת יולנו כל כך טוב 

 לשמוע על הכיוון. מה יהיה?אבל אנחנו לא מוכנים 



 

ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה  ספינקא. -א פריילעכן שבת! מערכת 'נקודות של אור' 
ברק. להארות -בני 11 או בבית מדרשינו רחוב דונולו   nso131313@gmail.comכתובת המייל: , או ב4171897-050שניה( בטלפון:

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

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

 -שיחי', לזכותו ולהצלחתו ולישועה שלימה ת התורם נדב -

 של כל מה שהיה לנו! למה הוא עושה לנו את זה?רסקות ת כואבות, התנפילולכן הוא שולח לנו חסימות כאלה, 

 את המתנה הגדולה שמחכה לנו!!!העניק לנו הפוך! בשביל ל! ?בשביל לקחת מאיתנו

! להמשיך לא להתייאש ולכבות מנועים י'...לואת 'כוח ההייר! זעו צריכים רק להיזהר, לא לכבות את הרצון האנ
 להתקרב!!!לרצות 

 

 סרי כוח...דרך העולם להיבהל מהרגשות הגועשים בלב, לשנוא אותם וכשהם באים נופלים מולם ח

יחידים שפותחים ה, הם בות הגיוניות, אלה שמפריעים לנו לחשוב מחשהאמת? האמת היא שהרגשות האלו, כןאבל 
 בורא!!! -חפש קשר את ליבנו ל

 אל תיגע... -?? זה עובד למה לחפש שינויים? -שמחים אם הלבבות רגועים כל היום ו

 וא מנוע הרגש המטריד...ה -כיוון הבורא, ומכניס לנו את הגעדאנקים עמוק ללב המנוע היחיד שמניע אותנו ל

* 

 ☞  ???רס  ה ח  ה ז  מ  ל    ☜
 

ש לעשות למה לנו לחפ -מחייכים ובסביבה שלנו מסודרים ... אם כולם רס  ח  רק כשיש  - דס  ח  אנחנו רגילים לעשות 
 חסד?

 וב! הוא רוצה להיטיב איתנו! הוא רוצה להעניק לנו בנתינה אינסופית!הבורא הוא מקור הט הבורא? אבל

והוא יוכל להשלים להם  -... ברא עולם, שיהיו בו בריות חסרות ולכן, אגב, הוא בכלל ברא את כל העולם הזה
 ולהיטיב עמהם...

ו משהו, אם הפסדנו הזדמנות כלשהי, ואנחנו מאמינים שהבורא חסר לנו משהו, אם לקחו לנזאת אומרת, שאם 
במילוי גדול ומתוק -לנו את החסר ? אדרבה! הוא רוצה להשלים שם רוצה להחסיר לנוהאם ה -את זה, אז עשה 
 יותר!!!

* 

 ☞  ...ש  ד  חו  ת ה  יל  ח  ת  ב   ת ר  ו  כ  ש   מ    ☜
 

ם ורבנות בעצמהקלא  -ורבנות שהביאו אבותינו לבית המקדש השפת אמת אומר: בספרים הקדושים מבואר שהק
הם יחד היוו את  - , והלב הבוער והרוצה להתקרבאלא השילוב שבין גוף הבהמה המוקרבת לרצון -כיפרו עליהם 

 ריח הניחוח אשה לה'.

ל, די לנו ברצון קורבנות בפועהקריב , שאין לנו בית מקדש או מזבח, ואיננו יכולים לם כך, אומר השפת אמת, כיוםא
שלמעלה... וביחד נחשבים לנו רבנות קו, מעצמה, מצטרפת לאפר הוהיא -בורא ל ה הבוערת להתקרבקובתשו

 לקורבנות של ממש!!!

* 
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