
 

1 

 תשפ"ב וישלחומש רש"י ליל שישי פרשת בשיעור חדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  ְרָגׁשֹות, ְרָגׁשֹות, ְרָגׁשֹות!!!  ☜
 

 המלחמה של יעקב בעשיו התחילה כבר ברגעים הראשונים לחייו...

 והוא מנסה לעצור את עשיו ברגע האחרון. -'וידו אוחזת בעקב עשיו', יעקב אבינו רוצה לצאת הראשון 

אבינו, אתה באמת משוכנע שתצליח לעצור את עשיו ולצאת לפניו? האם האחיזה שלך יעקב והשאלה ברורה: 
 בעקב שלו היא זו שתהפוך את היוצרות?!

 אלא, אמר הרבי מלעלוב זיע"א, מכאן אנחנו לומדים כלל חשוב במלחמה שלנו מול היצר:

במלחמה מול הטבע, מבקשים ממך זה בכלל לא משנה אם הצלחת או נכשלת, אף אחד לא דורש ממך להצליח 
 להילחם!

 הצלחה או כישלון.שם המשחק הוא לא: 

 עקשנות או ייאוש.שם המשחק הוא כן: 

* 

 יכול העולם להתהפך ואנחנו נמשיך לדבוק ברגש! -כשהרגשות פועלים 

דקים ש'קשה ואנחנו היינו מצט -זוכרים את עצמנו, כילדים המאחרים לקום בבוקר. ההורים והמלמדים היו נוזפים 
 לנו לקום'...

 אין ילד שלא נשאל אי פעם את השאלה הידועה:

 האם ביום שבו יש טיול, גם אז לא תצליח לקום מוקדם?!

ואילו ביום מלא בציפייה לחוויה אנחנו מעוררים  -מה באמת ההסבר בזה, למה ביום רגיל כל כך קשה להתעורר 
 את השחר?

עדיף להישאר כאן,  -ו, תקשיב, בחוץ קר, בחוץ יש עולם להתמודד איתו ביום רגיל, הרגש אומר לנההסבר פשוט: 
 הכי מוגן שיש...

 ואילו ביום של טיול? הרגש מעיר אותנו: אין זמן לישון! יש חוויה גדולה!

 תמשיך לישון... -לקום, וכאן הוא הורה  -המשחק הוא פשוט: כאן הרגש הורה 

 הכול עניין של רגשות!

יש טיול  בס"ד
 מחר,

 לא תקום?
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אבל  -מסור כל טיפת בריאות בשביל עוד דולר. זה לא הגיוני לוותר על החיים בשביל הכסף יש אנשים שמוכנים ל
'ה'...כאן פועל רגש של חמדת ממון!  צֶּ 'ה מֶּ צֶּ ֶּ  אין דבר בעולם שהוא לא יקריב בשביל עוד קצת 'פ 

האוכל שהם אוהבים יש אנשים שמוכנים לנסוע למרחקים בשביל להרוויח, מוכנים לוותר על המיטה הנוחה, על 
 על הכול! למה? כי הם רואים את הספרות שבסוף הדרך... -ורגילים, על החיים בצל המשפחה 

 תשאל אותו: מה, אתה לא עייף? לא קר לך? לא חם לך? העצמות לא כואבים?!

 הוא ממוקד בהגשמת הרגש הבוער! -לא! הוא לא מרגיש שום רגש אחר 

 א אוכל כל העולם מת'?מכירים את הסיפור על ההוא ש'כשהו

 אין שום דבר בעולם שמהווה מכשול מבחינתו... -, אם הוא 'דלוק' על משהו הנקודהבדיוק זו 
 

עד שהתורה מציינת את החמדה שלו  -בפרשת וישלח, שכם בן חמור חושק בדינה בת יעקב, הוא כל כך להוט 
 בשלושה לשונות:

ק' בה. בַׁ ץ' בה. 'ד ָ ק' בה. 'ָחפַׁ  'ָחׁשַׁ

מה הוא מוותר בדרך אל הגשמת החלום? על הכול! הוא מקריב את הגוף שלו ומוכן למול את עצמו, הוא ועל 
 , והכול בשביל מה? בשביל תאווה קטנה!מקריב הון רב למוהר עבור דינה

 זה הגיוני? לא.

 אבל בתאווה אין שאלה של הגיוני או לא...

, את ה'חשיקה', את ה'חפיצה', את ה'דביקה' שלו? אומר המדרש: אתה רואה את החשק העצום של שכם בן חמור
 ככה הבורא רוצה שתדבק בו!

אהבת השם היא היכולת לוותר על כל מה שבדרך, לא לעשות חשבונות של הגיוני או לא, להיות מוכן לוותר על 
 העיקר לחפש את השם ואת הקרבה אליו! -כבוד ותהילה, על כסף והישגים, על כל מה שבדרך 

שום רגש אחר בעולם כבר לא יפריע לנו, אנו נהיה  -בעיר בתוך הלב את הרגש של אהבת השם כשנצליח לה
 ממוקדי מטרה!

 השאלה היא רק, כמובן, איך עושים את זה...

* 

 מי הוא האדם?

 לא, הגוף הוא 'בשר האדם'. האם הגוף?

 ופועלים הפוך מהשכל הישר. -גם לא, כמה אנשים יש בעולם שיודעים ומבינים דברים בשכלם  האם השכל?

 מהו האדם? הרגשות של האדם, הם המהות שלו!

 האדם פועל ומגיב לפי הרגשות המופיעים בתוכו...

הרגשות  אמר הרבי: הרגשות הם עובדה, הם נמצאים בתוכנו, אהבה, כעס, פחד, שנאה, רצון, עלבון וגאווה...
 קופצים בתוכנו ומניעים אותנו לפעולה.

 ...מה אנחנו מייצרים איתם ,מה אנחנו עושים עם הרגשותהשאלה היא רק: 
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 וכאן אמר הרבי נקודה חזקה:

 !ער רַׁ יצ  יַׁ זה ְל  -יצר הרע 

 לקחת את הרגשות הקיימים בתוכנו ולהיסחף אחריהם בלי חשבון, לטבוע בתוכן ולהיות מונהג לפיהם.

 !בר טוֹ יצ  יַׁ זה ְל  -הטוב יצר 

 למנף את הרגשות הקיימים למקומות טובים, להשתמש בהם ככלים להתקרב להשם.

 לזהות שהשם הוא ששלח לי את הפחד כדי שאבין שהוא זה שמנהיג את העולם, שאגיע לפחד ממנו! - בפחד

 מש כמו שאני נוהג בתאווה.שאבין עד כמה אני אמור לדבוק בבורא, ושלא יעניין אותי כלום בדרך, מ - בתאווה

 זה הוא'... -שאעבוד עם העלבון, שאחיה ואתעקש בתוכי ש'זה לא הוא  - בעלבון

כי האמת, שאין שום דרך בעולם להתקרב לבורא אם לא דרך הרגשות. השכל? השכל הוא רק דיבורים, אפשר 
 ועדיין לנהוג הפוך לחלוטין... -להבין דברים מדהימים בשכל 

 היום ראיתי את השם!ר' אשר אמר פעם: 

 שאלו אותו. איפה?

 אמר. "בכעס שלי!"

 לקחת את הרגשות לכיוון של חיבור לבורא! זה נקרא יצר טוב! לייצר טוב מחומרי הגלם שהבורא נותן לנו!

* 

 כאילו כופתה ומניחה לפני הארי', כך אומרת הגמרא. -'המשיא ביתו לעם הארץ 

 הקשר בין השניים, לכאורה?מה  מה ההשוואה?

 אמר אחד המגידים: יש אנשים המגדלים חתול בית... החתול הוא נעים הליכות, מנומס וממלא את הבית באושר...

 עד שמשהו מעצבן אותו.

 כל הרגשות החייתיים שלו מתעוררים, ושום דבר בעולם לא יהווה מחסום עבורו! -כשהחתול מתעצבן 

רגש, רגש של בושה, של כבוד עצמי, אבל לחתול? כלום לא מעניין אותו, הוא  לאדם המתעצבן יש עדיין קצת
 -קופץ ברגזה ואין דרך להרגיע אותו 

 להביא מולו כלב.חוץ מדרך אחת: 

 החתול מפחד מהכלב! וזה הדבר היחיד שיכול להרגיע אותו...

שום דבר לא יוכל  -כשהכלב מתרגז והכלב, גם הוא נעים הליכות, מחזיר אהבה, כולו לב... עד שהוא מתעצבן! כי 
 -לעצור אותו 

 להביא מולו זאב.חוץ מדבר אחד: 

 חתול מפחד מהכלב, הכלב מהזאב, הזאב מהנמר והנמר מהאריה...

 מה שמסוכן בו...בדיוק אבל האריה? אין שום דבר שמפחיד אותו! וזה 
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ם כלי בעולם שיצליח להרגיע אותו! שום נגמר הסיפור! אין שו -הוא יכול להיות רגוע וחביב, אבל כשהוא מתרגז 
 חיה לא תפחיד אותו!!!

 וזה, בדיוק, הבעיה בעם הארץ...

 עד שהוא מתרגז בבית... -הוא אינטליגנט, משכיל, ג'נטלמן אמיתי, יודע לדבר ונעים הליכות  העם הארץ?

 -לבצע פעולות הרסניות מי שמחובר לתורה עוד יש לו איזשהו מחסום, יש לו קצת יראת שמים שתמנע ממנו 
 אבל עם הארץ? נגמר הסיפור! הוא ישתמש עם כל החכמה שלו בשביל להרוס ולפגוע...

* 

 בראתי תורה תבלין! -בראתי יצר הרע אמר הקדוש ברוך הוא: 

בעצם ר כאן מַׁ אֶּ האם נֶּ והשאלה מובנת מאליה: הרי התבלין אינו אלא תוספת קטנה המשביחה את המאכל! 
 והיצר הרע הוא המאכל המשביע??? -שהתורה היא רק תבלין 

מה הרעיון של תבלין? למה צריך תבלינים בעולם? כי כשאתה מבשל קוגל, אם רק תגרד תפוחי הסביר הרבי: 
לא יהיה אף אחד שייגע בזה! התפקיד של התבלין הוא  -לבזוק מעט תבלין, מלח ופלפל אדמה ותאפה אותם, בלי 

 להביא לידי ביטוי את הטעם הערב של המאכל! -

 וזו בדיוק המטרה של התורה הקדושה:

יש לך רגשות בוערים וסוערים? אל תשכח שיש כאן תהליך שדרכו אתה מסוגל, אם רק תתנהג נכון, להגיע לדבקות 
 בבורא!

היא התבלין שיביא  -אתה בהכרח תייצר רע מהרגשות שאתה מקבל, בהכרח תיסחף אחריהם. התורה  -בלי התורה 
 לידי ביטוי את המטרה האמיתית של הרגשות!

התורה מעניקה לאדם מודעות להבין שעליו לחיות בהכנעה ובסבלנות מול הרגשות, לא להיות מונהג על פיהם 
 א ייסחף אחריהם...ולהתחנן לבורא שישמור עליו של

 אבל, כמובן, אמר הרבי, לא די בלימוד התורה סתם, בשביל ההנאה או בשביל הידע...

 צריך להבין לפני כן שאנחנו בסכנה איומה של היסחפות אחר הרגשות! -בשביל לקבל את התועלת מהתורה 

שממלא את פיו רק בתבלין, הריהו דומה למי  -מי שלומד תורה רק בשביל להפיק את הידע ואת ההנאה מהלימוד 
 ואינו אוכל את המאכל עצמו...

 הרבי המשיל זאת באופן חד יותר: כמו אדם הנכנס ביום קיץ חם אל הבנק. שם, הוא יודע, יש מזגן טוב...

 ומתרווח על המושב הקריר... -הוא נכנס 

הוא יכול ליצור עסקאות שיניבו לו רווחים אדירים, הוא הרי נמצא בבנק! אבל הוא  -באותו הזמן שבו הוא יושב 
 מעדיף לשבת בחוסר מעש ורק ליהנות מהמזגן...

דמנויות מפספס את ההז -כך גם אדם הלומד תורה רק לשם הפקת ההנאה, מבלי לבקש את קרבת השם דרך התורה 
 הגדולות של חייו!

יו"ל ע"י 'נקודות של אור' ספינקא. לפניות, הארות והצטרפות לרשימת התפוצה במייל: 
a0504171897@gmail.com  :97-18-17-05-05או בטלפון 
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