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   ד הַּ  חַּ ת אַּ חַּ ים ת ַּ יחִׂ ש ִׂ
 נקודות שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במהלך השבוע העעל"ט

 

 

 

 יומא דנשמתא

ככל שאדם יחפש את הקב"ה במשך ימות השבוע, אז כשמגיע שבת ירגיש יותר 

במהלך השבוע יחשוב שהוא קרוב לה', כי ה' כבר נמצא איתו. אבל אם האדם 

מתוך שלא מסתדר לבד, אז יהיה לו יותר קשה למצוא את ה' בשבת. וזה הכוונה "

" שמתוך זה שהוא עובר את כל הנסיונות והמעברים במהלך לשמה בא לשמה

השבוע )"לא לשמה"( כך הוא יגיע לשבת שהוא באמונה שלמה בה' שהוא מנהל 

( כמו שכתוב בזוהר "שבת לאו יומא את כל העולם )וזה הכוונה "יבא לשמה"

דגופא יומא דנשמתא" כלומר עיקר הנקודה בשבת היא להאמין בה' שהכל זה 

 רוחניות ולא רק הגשמיות הנראית לעינינו.

 אדם כי יקריב מכם

לאשי". הסביר ה"שפת אמת"  קורבני לחמיכל יום אנו אומרים בתפילה " את 

נות. אבל בזמן הזה לא נשאר כלום שפעם היה בית המקדש, כהנים, מזבח וקורב

ולכן האדם הוא מחליף את זה: האדם הוא גם ביהמ"ק גם כהן גם קרבן וגם 

מזבח. על ידי כל פעם שאדם מתמודד עם משהו, והוא צריך כביכול לקרוע מעצמו 

 זה נקרא עבודת בית המקדש בזמן הזה.  -חתיכות 

 

 להגיע לקנאת ה'

קנאת ה' בכל אדם קיימות שני סוגי קנאות, קנאת ה' צבאות, וקנאה עצמית. 

זה  קנאה עצמיתזה דבר שמביא את האדם לקרבת ה' ולהתחבר ואילו  צבאות

דבר המגיע כתוצאה ממניע אחר, ולא מיראת שמים. וכל פעם שמתעורר אצל 

 בס"ד
פרשת 

 - מסעי

 דברים

 תשפ"ב
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ת האדם קנאה צריך לחשוב שזה קנאת ה' צבאות וכתוצאה מזה הוא ממנף א

 הניסיון לחיבור להקב"ה. 

 אין יאוש בעולם כלל

וזה קורה כתוצאה מהרגשה שאין לו כלום  שלפעמים אדם נכנס למצב של יאו

. הרבי מלמד אותנו שגם שומרגיש שאין לו אחיזה בכלום ולכן הוא נשבר ומתייא

ה' נמצא ולכן אין שום אפשרות שאדם יגיע למצב שהוא ירגיש בלי כלום,  שבייאו

שבתוך הנסיון צריך להכניס את הקב"ה לוי בהחלטת האדם להאמין וזה ת

 וכתוצאה מכך לא רק שהוא איננו נופל ונשבר אלא ממנף את זה לקשר בורא.

 

 אוירא דארץ ישראל מחכים

זי"ע שעלה לארץ ישראל שאלו אותו סק בויטומסופר על הרה"ק מנחם מנדל מ
יווה להתפלל קשבחוץ לארץ ענה להם  במה החכמת בארץ יותר מבחוץ לארץ?

 "וירא דארץ ישראל מחכיםא"אולם כאן בארץ ישראל  ,אחד בכוונה שמונה עשרה
 .בכוונה תיבה אחתואפילו  ,, מילהשיגיע לכוון ברכה אחתהלוואי והבין 

ומסופר עוד על ר' אשר שפעם חלתה הרבנית ושלח אנשים להתפלל ושאלו אותו 
ואותם אנשים החלו למלמל  מה להתפלל? ענה להם שיאמרו כל ספר התהילים.

את התהילים בזריזות, ראה אותם ר' גדליה סגל ושאל את ר' אשר האם לא כדאי 
בלי כוונה כמו שכתוב שיגידו כמה פרקי תהילים בכוונה מאשר את כל התהילים 

  בכוונה". א"טוב מעט בכוונה מהרבה של

שעדיף שיגידו כל התהילים ובכך אולי יצא שיגידו פרק אחד  ענה לו ר' אשר
 גידו קצת וזה יהיה בגאווה ולא יועילו בכך כלום.בכוונה, מאשר שי

 

 כי לא יראני אדם וחי

אדם לא יכול לראות את ה' בלי מאמץ ויגיעה כי כתוב "כי לא יראני  :הסביר הרבי
אדם" אבל אם אדם יחיה עם ה' למרות שנראה לו שלא הולך לו וקשה אז הוא 

)הסתר פנים( ובכל זאת יזכה לחיות עם ה' באמת, כמו שכתוב "כי לא יראני אדם" 
וראית "אז רק וגם  "וחי" )ממשיך לחיות ולהאמין( אז הוא זוכה לכל ההשפעות.

 כי ה' אינו גוף ואינו משיגי גוף. "את אחורי ופני לא יראו

 

 נותן דרך לחיים -צדיק 

 שני סוגי צדיקים שעוזרים לאנשים שמגיעים אליהם עם כאבים: םקיימי
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והוא לוקח את הצרה על עצמו וממתיק את  ו עם הכאבילצדיק שמגיעים איש 
הכאב, ואז הכאב הולך מהאדם ואז הוא חושב שהצדיק פעל את המופת. אבל כזה 
אדם נמצא תמיד בסכנה כיוון שכל כל רגע יכול להגיע לעוד נפילה וזה יחזיר לו 

 את הכאבים ואז יצטרך לחזור שוב לצדיק שיושיעו.

עם כאביו, ואז הצדיק חי את הכאב כאילו  ויש צדיק שהאדם מגיע אליו שיעזור לו
זה אצלו ואז הוא נותן לאדם דרך איך להתמודד עם הכאב ובכך מוציא אותו 

 מהצרה, והאדם קונה לעצמו דרך איך להתמודד בחיים עם כאבים .

הצדיק השני עדיף על הראשון, משום שהראשון רק נותן לו פתרון זמני )כמו ו
השני לא רק שהאדם יוצא מהצרה אלא גם קונה משכך כאבים(, אבל אצל הצדיק 

דרך בחיים להתמודד ובפעם הבאה יוכל להתמודד עם הכאב בעצמו. וגם האדם 
 סיבהלא יצטרך לחזור לכאב כיוון שכל פעם שיגיע לו כאב אז הוא יקח זאת בתור 

 .מציאותולא 

 

 תתחבר לעצמך

כאילו הוא יצא ממצרים" ושואלים למה כתוב  עצמוכתוב "חייב אדם לראות את 
 "את עצמו" ולא מספיק לכתוב "לראות כאילו הוא יצא..."

מה תכלית החיים  לחשובו "מחובר לעצמו"הרבי אומר שכל אדם חייב להיות 
וכך  ,ה ממעל-שזה החלק אלו חני שבושלו, והתכלית היא להיות מחובר לחלק הרו

שלוט על המידות והאדם לא יכול לשלוט לכוון את חייו תמיד על פי ה' שזה ל
וכל  טוב ורעזה כבר מעורב  ות אילוכי עד שהמידות מגיע בעצמו על המידות שלו

אלא צריך להתפלל לה' שיעזור לשלוט על מידותיו,  .המהשניית דה נפרדימ
ואין אחד יותר  (, השווה ומשווה קטן וגדולוהם שוויםוהמידות בשרשם הם טוב )

יותר כך הוא יקבל כוחות להמשיך  לעצמומהשני, ורק בזכות שאדם יתחבר 
   להתמודד ולצאת מהמצרים שלו.

 הוא זה -זה לא הוא 

שכל פעם שאדם נותן הכנעה לחברו, זה גורם לו לכאב משום שחושב אנו יודעים 
מסביר הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע יסוד לעצמו מדוע שיכניע את עצמו לחברו, ו

חשוב שכל פעם שאדם צריך לתת הכנעה לחברו הוא צריך להפנים שזה לא 
מזה אלא זה מביא הכנעה לחבר אלא לה', ובזכות הכרה זו לא רק שאינו מצטער 

 לו שמחה.

שהוא חלק אלוקי  ורק יהודי יכול להגיע להכרה הזו וגוי לא יכול, משום שיהודי
 לוקח כל ביטול לקשר עם ה' וגוי לא יכול לעשות זאת.ו ממעל
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 הניצוץ שטמון בחבר

ולא בגלל שחברו מכאיב לו.  נפש שלו ימייסורכל כאב שנגרם לאדם הוא כתוצאה 
והראיה לכך היא שיש שני אנשים עם אותה בעיה ואותו כאב, ובכל זאת אחד 

 שמח וטוב לב. עצוב ושבור והשני

וכל זה תלוי בהסתכלותו של האדם על הכאב, אם האדם מסתכל על זה בתור 
 מציאות אז לא רק שהוא מכאיב לעצמו אלא גם מגביר את הכאב, ואם הוא חי

בבחינת "טוב לי כי את זה בתור סיבה שזה רק כדי שהוא יגיע לקשר בורא אז הוא 
של  ץעונתי למען אלמד חוקיך" וכל הענין שזה קרא ע"י השני היא בגלל שהניצו

האדם נמצא אצל השני וזה מביא למלחמה בין הקדושה לסטרא אחרא ועל האדם 
רק שאתה נותן ההכנעה  לגאול את הניצוץ אל הקב"ה, ולגאול את הניצוץ אפשר

 ומבין שזה סיבה מאת מסובב הסיבות.

 תפילה מביאה הכנעה

הבעל התניא אומר שאדם ניגש לתפילה, בתחילה הוא חושב שהוא עצמו הוא 
 ה"יש" והוא צריך להגיע ל"אין" )הקב"ה( שיעזור לו.

 ואחר התפילה הוא רואה שהוא עצמו ה"אין" )מגיע לביטול( והקב"ה הוא ה"יש". 

 חיים"אמרי מעשה מ"

מסופר על האמרי חיים שהיה מקפיד לבקר את הבחורים שלא הרגישו טוב 
ולאחר מכן לפני יציאתו היה אומר לבחור שלא ילך  ,והיה שואל לשלומםה. בישיב

 למקווה והוא בעצמו יכוון עליו כשהוא טובל.

ולכן עשה  ,ובאותו ישיבה היה בחור שמאוד רצה שהאמרי חיים יכוון עליו בטבילה
זה והאמרי חיים בא לבקרו ושאל בשלומו ולא הזכיר את  .עצמו כאילו הוא חולה

 במקווה. שיכוון עליו 

וכאשר ראה הבחור שהרבי לא מזכיר זאת, שאל את הרבי אם הוא יכול ללכת 
 אתהאותו הבחור כש תכוון אתה עלבאי ואמר לו למקווה, אז האמרי חיים קרא לג

  טובל.

 

 

 

 ע"י חבורות הבחורים דחסידי ספינקא בארה"קיו"ל 

ברק, או במייל: -בני 11ניתן להשיג בבית מדרשינו רחוב דונולו 
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