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

 
 

ִיים...   ☜ ִ ִלים ִרְגש  לֹוִשים ְמַטּפְ נּו ש ְ ַיְחסֹוְך ֵמִאיּתָּ ֶ ֶטְנט ש   ☞ ַהּפָּ
 

 נתאר לעצמנו נער צעיר שבחייו הספיק להתמודד עם כל קושי אפשרי:

 ולא מנסים אפילו להסתיר את שנאתם. - אחיו שונאים אותו

 ובסוף 'מתפשרים' על זריקה לתוך בור מלא נחשים. - יש לא מעט שרוצים להרוג אותו

 שוב, ושוב, ושוב. הוא נמכר לעבד

 והוא 'חוטף' עליהם רק ביזיונות. - חלומות מסעירים את מוחו

 , ומושא לקנאה מכל האחים.הוא גם יתום מאם

למקום הכי טמא  -נזרק לאי שם, נופל מהשיא של הקדושה  ק בבת אחת מאביו האהוב,בגיל צעיר הוא מתנת
 ביקום.

 ניסיונות חוזרים ונשנים לפתותו בחטא, כל יום, פעמיים ביום, כמה שנים! גם שם הוא לא מלקק דבש...

 הר של מצרים...והוא נזרק לדיוטא הכי תחתונה הקיימת. בית הסו - ולבסוף, לקינוח, גם מעלילים עליו עלילות

ְ נער כזה, לכאורה,  ִ לוֹ צריך ש  ִ גְ ים ִר ִל ּפְ ַט ים ְמ ש  ים צמודים כדי להצליח להיחלץ איכשהו מכל התסבוכות הרגשיות יִ ש 
 שבוודאי ממלאות את כל כולו!

 מי מסוגל לדון נער שכזה? מי יכול לצפות ממנו למשהו?

מסכן, יבלה את שארית חייו  ך  ל  ה  העגום של חייו... הוא יהפוך ל  נורמלי, כך אין ספק, הוא ודאי לא ייצא מהסיפור 
 לפחת... -בין הפח 

והנה פלא, לא די שהנער מפליא בחינו על כל מי שרואה אותו, הוא גם צולח את כל הקשיים, מתגבר על כל הרגשות, 
 וגם הופך לאיש המצליח!!! -מדלג עליהם 

 יוסף הצדיק.

 איך, איך הוא עשה את זה?

מי היתה הסביבה שלו? פוטיפר?! שר האופים?! עוד כל מיני אורחות  לא, למשל, שהיתה לו סביבה תומכת... וזה
 ישמעאלים?!

 דמויות להשראה אין בסביבתו. סתם גם אין. אפילו -אין באיזור. רבי או מטפל  -אבא 

ככה  בס"ד
מפצחים 
 רגשות!
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ם רגשות התסכול, הנקם, איך יוסף הצדיק מצליח, כנגד כל הסיכויים, להתמודד עם ההר הרגשי העצום הזה? ע
 העצב, השנאה, המסכנות והכעס?

איך הוא, בסופו של דבר, מקבל את אחיו בשלוות נפש כזו, איך הוא מצליח לאהוב אותם אחרי כל הסבל שהוא 
 והכול באשמתם, בסך הכול! איך??? -עובר 

 

יעקב אבינו לאחיו עשיו, לאחר יותר בשביל להבין את זה, עלינו לחזור מעט לאחור, אל הפגישה הרוויה במתח בין 
 משני עשורים של נתק...

 עשיו מגיע מצויד בארבע מאות איש, לוחמים מיומנים, הם עומדים להראות ליעקב אבינו עם מי הוא מתעסק...

 ועוד ניגש לנשק את אחיו! -ופתאום, כמו מעשה קסם, כולם נעלמים! עשיו נותר לבדו 

 הזה? מה קורה כאן? איך מתחולל המהפך

 מול הקדושה! -הסביר הרבי: כשעשיו יוצא למלחמה מול יעקב, זה בעצם מלחמה של היצר הרע 

הקדושה היא אמת, היא  -בסופו של דבר לא באמת יש לו נשק אמיתי מול הקדושה. -היצר הרע יודע היטב ש
 ואילו היצר הרע? הוא בסך הכול דמיון! -חזקה, היא טהורה 

 מה הנשק שלו בכל זאת? עושה עשיו?מה עושה היצר הרע? מה 

 הו, זה הנשק היחיד שיש לו !-רגשות. מניפולציות. או

}כך מסביר ה'נועם אלימלך', שארבע מאות איש הם ארבע  היצר הרע מגיע מצויד עם ארבע מאות סוגי רגשות
 מאות רגשות{, זה הנשק היחיד שלו!

 רים קודם לכן את רוחו של העם!אלא אם שוב -במלחמה, כך ידוע, אי אפשר לשבור את העם 

מה עושה האויב בכל מלחמה? מעורר פחדים, מוציא הצהרות מרתיעות, סוגר את פתחי המילוט, משבית את שדה 
 ומחדיר בלבבות שהנה, זהו, אין יותר לאן לברוח... -התעופה 

 !זה הכוח היחיד שאויב חלש מסוגל להפעיל! זה הכוח היחיד שבו היצר הרע מסוגל להשתמש

וזורעים בך בהלה. לחישות של היצר הרע  -מניפולציות. משחקי רגש. מביטים עליך ב'מבט מלא משמעות' 
 שמה לעשות, הם פועלים עלינו. -נלחשות בתוך המוח, כל מיני משחקי רגשות 

 זו לא הרגל שכואבת, אלא משהו בתוך המוח כואב! -הרבי תמיד אומר: כשאתה שוכב במיטה כי כואבת לך הרגל 
 יש בתוך המחשבה שלך איזשהו פחד שמשתק אותך מפעילות...

 מעצימים את הקושי עשרת מונים! -המלח והפלפל, הרגשות, הדמיונות והפחדים  -בכל קושי בעולם 

 עשיו מתקרב למלחמה מול יעקב אחיו, הוא יודע היטב שיעקב הרבה יותר חזק ממנו, יעקב הוא הקדושה!

שעל ידיהם  -מניפולציות! הוא אוסף ארבע מאות נקודות רגשיות שיבלבלו את יעקב אבינו מה עושים? מפעילים 
 הוא מנסה לנצח אותו.

 גם הוא לא ציפה... -אבל להפתעה שיעקב אבינו מכין לו 

הוא על ידי משחקי רגשות,  -יעקב אבינו יודע את כל זה. הוא יודע שהדרך היחידה של היצר הרע להפיל אותנו 
 מחליט להשתחוות, שבע השתחוויות... ולכן הוא
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 שבע פעמים הכנעה! הכנעה לכל שבע המידות! -שבע השתחוויות 

המפחידים, אל הדמיונות המסעירים, אל יעקב אבינו הסתכל אל תוך כל הרגשות מה זאת אומרת שיעקב נכנע? 
מישהו אחד ששולט  והוא צעק: אתם הכול שקר! יש כאן רק אחד שמנהל את העולם! רק -הפחדים המשתקים 

 הוא ורק הוא מנהל את העולם! -ומנהל את כל העניינים! רק השם הטוב, אבא שלי שאוהב אותי 

 שום דמיון בעולם לא יכול לעמוד מול הכרזה כזו. הכול מתפוגג, נעלם.

שום  שום מניפולציה כזו או אחרת לא תעבוד עליו! -אדם שקשור לבורא, שיודע שהבורא מנהל ומחליט על הכול 
 רגש לא יוכל לנצח אותו משלוות הנפש!

ומגלה שכל המניפולציות, הרגשות,  -בתוך שניות! יעקב משתחווה, עשיו מסתכל סביבו  -והפלא הזה מתרחש 
 ם!!!-ל-ע-הכול נ -הסערות, האיומים, הפרצופים, הנקודות הרגישות 

 זה סודו של יעקב אבינו.

 וזה גם הסוד של יוסף הצדיק.

עובר הרבה מאוד בחייו! קשיים איומים, סערות נפש שכל אחת כזו מסוגלת לשתק אדם לכל החיים! יוסף הצדיק 
כי הוא מפצח את כל הקשיים, מתבונן בהם ומקלף את אבל יוסף הצדיק 'מצליח', הוא צולח את הכול, איך? 

 "ם, זה השם!!!הכול זה השם, זה הש !הקושי הזה הוא דמיון" -העטיפות! מול כל קושי הוא עומד וצועק 

 אלא הוא גם ממנף את כל הרוע למקום טוב! -ואז, לא רק שהוא לא נסחף ונשבר מול הרגשות הגואים 

 לטוב ומקרב! -יוסף הצדיק הוא 'יצר טוב'. מייצר טוב מכל רע, הופך את הרע והמלחיץ 

 וזה, אומר הרבי, הכוח שעמד לו ליוסף מול כל הקשיים שעבר.

אבל, אומר לנו יוסף הצדיק, אל תחשבו שזה היה קל. ממש לא! הייתי צריך למשש באפילה, הכול היה נראה כל 
עד שהבנתי שאין לי שום ברירה  -פתאום הרגשתי כל כך לבד, כל כך לבד, כל כך בודד כך קשה, מלחיץ, מפחיד. 

אלא אם  -וי לעמוד מול עוצמת הקושי כי אחרת אני מתפרק! אין לי שום סיכ -אחרת! אני חייב לבחור בחיים 
 אתעקש להחזיק בבורא!

 אני הופך את הכול לטוב. הופך ל'איש מצליח'! -ואז 

* 

ח,  ָּ כולנו מכירים את המדרש המפורסם המסביר את כוחו של יוסף ויעקב מול עשיו: על הפשתן המבהיל את הַנפ 
ושום זכר לא יישאר  -ניצוץ אחד יוצא ממך עד שאומר לו הפיקח: מה אתה מפחד?  -הכול מתמלא בפשתן 

 מהפשתן הענק...

 מה כתוב כאן? בדיוק מה שדיברנו!

 כי מה הכוח של עשיו? רק פשתן, דמיונות, רגשות, דברים שנראים מפחידים ועוצמתיים!

 וכל הפשתן הענק נשרף ומתכלה... -אבל מספיק ניצוץ אחד של קדושה, של חיבור להשם 

* 

אלא  -ים שיוסף הצדיק עבר מלמדים אותנו לא לפחד מהרגשות! לא להתייאש מולם חלילה אומר הרבי: המעבר
זה הכול  -אבא, זה הרי הכול דמיונות, כל מה שאני חושב שעומד להפיל אותי או להרוס אותי צעוק! לצעוק: ל

 דמיונות, הכול רמזים ממך, הכול זה אתה! רק אתה!
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 דיק, בגיל צעיר כזה, עובר ניסיונות כל כך דקים וקשים???שאל אחד הנוכחים: כיצד ייתכן שיוסף הצ

 השם לא מנסה אותו בקשיים כאלה! -אמר הרבי: אכן, מי שאינו מסוגל לעמוד בזה 

דע לך  -אבל אם אתה רואה שהשם הביא לך קושי, אם אתה רואה שאתה מוקף בפחדים, דמיונות, עצב או פגיעה 
וגם לחבר את הכול  -מסוגל, על אף הגיל הצעיר שלך, להתמודד עם הכול שהשם יודע שיש בך הכוחות! אתה 

 להשם!

וסיים הרבי: יוסף הצדיק, היה אמור להתמנות למלך עוד כשהיה בבית אביו! אבל זה נותר שם רק כחלום לילה... 
 כי יוסף הצדיק עדיין היה תפוס ברגשות של 'מה עשו לי', חשבונות כאלה ואחרים!למה? 

כדי שיוכל אכן לקבל את כל  -רק בשביל שיוכל לנפץ את הרגשות  -ק עבר את כל מסע התלאות שלו יוסף הצדי
 השפע שהוא אמור לקבל!

דע לך שהשפע מחכה רק לרגע היחיד הזה שבו תפצח  -ולכן, גם אתה, אם השם מנסה אותך במסכים של רגשות 
 את הרגש ותגלה את אור השם המסתתר בתוכו!

 ואז? אז יגיע אליך השפע האדיר, המחכה רק לך...

* 

ֶהם!   ☜ לָּ ֶ ֵקי ַהֶנֶפש  ש  בֹות, ִמַמֲאבָּ אָּ ל הָּ לּו? ֵמַהִהְתמֹוְדדּויֹות ש ֶ יֹות ַהלָּ ִ ְרש  נּוִיים ַהּפַ  ☞ ִמַמה ּבְ
 

שאל רבי יאשה בער מבריסק את  "למה אתם, החסידים, עוסקים כל היום בדברים אחרים ולא רק בלימוד התורה?"
 ומה עם לפתוח דף גמרא?" -מרעים, תפילות, 'ייחודים' ושאר מנהגים "כל היום סעודות רבי מנחם נחום מטריסק, 

"יש לי ראיה מפורשת שלימוד התורה עדיפה מכל רבי מנחם נחום ניסה להסביר, אך הרב מבריסק לא הרפה: 
 העיסוקים האחרים!"

 מה הראיה?

כנגד אותם עשרים ושתיים שנה  -"כתוב שיעקב אבינו נענש בצער של עשרים ושתיים שנה בהם עזה אותו יוסף 
בהם נמנע מכיבוד הורים, כשהיה בביתו של לבן הארמי, ואילו על אותן ארבע עשרה שנה שלמד יעקב אבינו בבית 

 חשובה יותר משאר העיסוקים!" רואים מכך ראיה מפורשת, שלימוד התורהלא נענש!  -המדרש של שם ועבר 

 אמר הרבי מטריסק: "היא הנותנת! דווקא משם יש לי ראיה הפוכה!"

 מה הראיה?

אפילו ברמז! אבל לעומת  -"הנה, אותן ארבע עשרה שנה בהם למד יעקב אבינו אצל שם ועבר לא מוזכרות בתורה 
דות והמלחמה שהיתה לו שם מול כל זאת, התיאור של יעקב אבינו בבית לבן, את המעברים שעבר, את ההתמוד

הרי לך שההתמודדות בפועל, אלא הסיפור הפך לחלק מהתורה בעצמה!  -המשברים לא רק שהתיאור הזה מוזכר 
 היא חשובה לא פחות מלימוד התורה!" -המלחמה לגלות את השם, ההתעסקות בתפילה וב'עבודה' בשטח 

 )הרבי סיפר בשם הרה"צ ר' זושא טווערסקי שליט"א(

* 
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