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

 
 

 ☞  ת?ר  יקו  ב    ע  מו  ש   ל  א ל  ו   - תמו  ים ָל נ  ָכ ים מו  ש   נָ א  ָלָמה   ☜
 

אום אתה פת, במקום לשמוע את הדובר מהצד השנישת. השיחה משתב -, ולפתע שיחת טלפון חשובה אתה מנהל
 .רי משפטיםבשומע קולות משונים, קטעי מילים וש

 ..., וכמה הון תלוי בההמתנת לשיחת הטלפון הקריטית הזויודע כמה זמן אתה רק  .זה מלחיץ אותךו

 רויות:שני אפש שים?ה עומ

וסר לדרוש בחמילים המשובשות, על חוסר הקליטה מצידו, זעום על הל פשר להתעצבן על הדובר מהעבר השני,א
 ליטה.ות שישפר את הקסבלנ

עם קליטה סלולארית  אזורולחפש  רמת הקליטה הנמוכהלראות את , אל המסךף זרוק מבט חטולגם אפשר בל א
 איכותית יותר.

 

 שני הדרכים?ה ההבדל בין מ

שור אליו. הוא? המכשיר הכי מתקדם יש לו! איך ניתן שמשהו כאן ק ראשון אינו מוכן לחשוב בכלל על הכיווןה
 ??הבעיה נמצאת דווקא בצד שלו?בכלל להעלות על הדעת ש

 עם על כל העולם...והוא יישאר לעמוד במקום, זו -תנתק . השיחה תכולנו יודעים מה יהיה בסוףו

 .בל השני? השני לקח אחריות, הסכים לבדוק אולי הבעיה נמצאת דווקא בוא

 לכל אחד... ורה, קלא מפחיד, לא נוראמה הוא גילה? שאכן, זה קשור אליו. ו

הוא הרוויח שיחה רצופה, הוא יודע להיזהר שלא להתרחק לרגע מנקודת הקליטה המשופרת! הוא יידע בל א
 שהוא הצליח לתפוס!הקשר הסלולרי  שמור עלל

 ה כל ההבדל.ז

 השני כן.לא הסכים לקחת אחריות, ראשון ה

קשר שוב בעוד כמה ולהת -הפסיד אותו : שיחת טלפון הוא לא דבר נורא כל כך, אפשר ללהביןכשיו, צריך ע
 דקות...

שמה על העולם כולו, במקום לקחת אלזרוק את ה, כשבחיים עצמם אנחנו מעדיפים ילהמתחבעיה הגדולה ה
 אחריות...

 דבס"

היארצייט 
 .מתקרב..
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☜  ָ  ן?ָט ן ָק ות ָ ו  א  א ג  וָק ו  ד    ל או  דו  גָ ל פ  ש 

 , את שפלות הרוח.מוקיר את הענווה כל העולם' אשר אומר: ר

 , אפילו מבזה...גאוותן, זה לא מכובד יותלה שיסכים לעמוד מול אנשים ולהתגאות. זה לא נעים ין אדם בעולםא

 אלא גאווה גדולה יותר! -שפלות כזו אינה שפלות שבל האמת היא, א

זה רק יוסיף  -ל יהודי יודע שאם הוא יכריז על עצמו 'חוטא ופושע', ויניף את ידיו לאות ביטול כשישבחו אותו כ
 ת...יו  נָ מ  לו ב   

 דיל את גאוותו.מגזה רק הפוך! אם זה אומר שהוא אכן שפל רוח? ה

 תחושת השפלות היא אמיתית או מדומה?האם  דענ או, איךז מהי שפלות אמיתית? א

 

 ל)?(ָל מ  ד או  ָח א  ן ו  ָל כ  יר, ר  ב  ל ג  ר ע  ו  יפ  ס   ☜

 הבאה:ר' אשר השתמש בדוגמה , שביל להסביר את ההבדלב

 שמעות דפיקות על דלת הבית של לוי, הגביר הגדול.רב אחד נע

 במדויק את כלידע לספר והוא י -ק לו שם רו  ז  ראובן הוא איש מרתק, כזה שיודע הכול על כולם. י בפתח? ראובן. מ
 ים על אותו אדם. הכול.פיקנטיהפרטים הפיננסיים, המשפחתיים, הסודיים וה

 , כמובן.גם לראובןו -וי מאיר פניו לכל אחד ל

 ו פנוי כעת, יש לו מידע מסעיר והוא חייב למסור אותו ללוי.בל ראובן אינא

לך כמה הוא מסכן ספר קה, ימה דקות ידפוק אצלך שמעון, יבקש צדהוא אומר בפנים חמורות, "עוד כ תקשיב","
ני רוצה להזהיר אותך מראש, אל תאמין למילה אחת של שמעון! מדובר במתחזה נוכל, כזה שכמה כול. א וחסר

שלא תחשוב  ר' כמו אחרון הקבצנים!נו  ש   אבל עושה ' -דירות מכובדות רשומות על שמו בטאבו, מיליונר לא קטן 
 "בצדקה שאינה מהוגנת...חלילה תיכשל  שלאאני מספר לך את זה לתועלת כמובן, . ו לתת לו פרוטהאפיל

 ון פרק בהלכות צדקה...יי. הוא כבר ילמד את אותו שמעאת המידע בתודה. אוקוי מקבל ל

 בר הזה?!! מה זה הדשם הצדק, אסור לתת לאיש כזה צדקהב

 . שמעון.. דפיקות על הדלתולפות כמה דקותח

 סדר את המילים בפיו..., מבידוחווה לוי מ ..."תי לך! היכנסהו, רבי שמעון, חיכי"

 שהספיק לצבור במשך הדקות האחרונות...ג ז והלעך עליו את כל קיתונות הזעם, הבופואז שו

יונות וגם מקבל ביז -קה גם מתבזה בבקשת צדפעמיים. ליבו שבור  ,אהמעון יוצא בפסיעות מבוישות מהבית הנש
 ום מטבע.ולים במקכפ

 הוא לא נכשל בצדקה פסולה!וי שמח, ברוך השם! ל

אותך לגבי מקרה  יתחיפשדיוק "הו, רבי לוי, בה. יהודה שמח לקראתו: ן התפילה את יהודמ מחרת פוגש בדרכול
 ר בפיקוח נפש ממש!"ת שאין דרך לתאר אותה. מדוב, עניות מצמררמפחידת, משהו וסקקשה מאוד, משפחה מר
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כספי הצדקה ב יל,צלה שים הוא כבר הצליחם קרבה מקריה השטח שלו! הוי נזקפות. סיפורים קשים? זשל ל וזניוא
 שהו מוכר?"אומלל, מיהאבי המשפחה  "מי הוא ששפך. הרבים

 ן!!!-ו-ע-מ-ש  . עולמו חשך בעדו.לוי לא שומע יותר ף..."זה שמעון, אתה מכיר אותו אולי על הפרצו"

 !ביזה -לעג, במקום לסייע  -יל במקום להצעל המסכן! מלל מהבית! הוא צעק וא זרק את שמעון האוה

 זו טעות!, ריבונו של עולם. איזו טעות, איויא

ן, מפצה אותו שמעועולה לוי לביתו המרופט של  באותו יום כבראת העוול!  חייבים לתקן, ן להשתהותין זמא
 .תותחנן לסליחוע מבסכום גדול, ובלב קר

 מוכן לסלוח. מוכן לשכוח את מה שהיה.טוב.  מעון הוא אישש

 ה הסיפור.ז

הטעות החמורה, על השקר  ומע עלשאילו מחשבות חולפות במוחו של לוי כשהוא  הזמן לשאול את עצמנו,זה ו
 ?שהתברר

 השפלות של האדם:ה וענווסימן ברור על הקבל , ולפיהם נוכל לדרכי מחשבה אפשריים תי' אשר מציג שר

 

ָ ת  מ  ת ה  ב  גו  ת    ☜  ל...ע  פ 

 כזו: הראשונה היא פשרות התגובהא

! ראובן הזה, שישכח קר, ובשביל מה? בשביל כמה דקות של תהילה?כמה אנשים מוכנים לשלא יאומן! לא יאומן "
 ".א יאומןאומלל?! לא יאומן, לממני, ככה להיטפל לשמעון ה

 זה...נתינת צדקה לאדם שהכי זקוק לניסה להניא אותו מ הוא וי פשוט נדהם על גודל הרשעות של ראובן.ל

בשמים  ,'יאכ   י ז  ד  י   לת ע  כו  ים ז  ל  ג  ל  ג  מ  'כי הנה, עובדה,  -בל, הוא מרגיע את עצמו, נראה שמשמים אוהבים אותו א
 , הוא זכה לתקן!, והנהיהודה שיאיר את עיניואת  שלחו ,שהוא יזכה לתת צדקהרצו 

להתעלם  הנה, הוא היה מסוגל .והענווה שפלותעל משבצת ה 'וי' גדולל את המקרה לסמן לעצמו וי גם מנצל
אבל הוא בחר  טיבו של שמעון...ממקור ראשון' על  טעון כי יש לו 'מידע מוסמךהתווכח עם יהודה ולמהמקרה, ל

 באשמה ולתקן את מעשיו! להכיר באמת, להודות

 בכן, ניתן לסכם זאת בשני משפטים:ו

 !שרלטןלכל  כסף כי בכל זאת, צריך צדק בעולם. אי אפשר לתת -שסירבתי לתת לשמעון צדקתי כ

 הוגן!יציתי אותו ככי תיקנתי את העוול שנגרם לו, ואפילו פ -ן צדקתי כשהסכמתי לתת לשמעוו

ייב לשמוע על החסד הזה ור מדהים, העולם חקטנה: זה סיפאחת אלא מחשבה של לוי רכתי ליבו ה ביותרא נל
 אבל הוא ממהר להחזיר אותה למעמקי הלב. לא יפה, גאווה. שעשיתי...

 

ָה  ☜ ב  ת הנ  ב  גו   ל...ת  

 גובה השניה היא כזו:פשרות התא
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. למה זה קרה לי? בלי לברר, ככה סתם -נו של עולם, מה עשיתי כאן? הסכמתי לקבל לשון הרע בורי! יאומןלא "
 איך קורה לי כזה דבר?"

בן? הוא היה בסך הכול שליח מהבורא להראות לו את פרצופו ראו. ש אשם אחר בסיפור הזהיוי לא חושב לרגע של
 האמיתי!

 -חמק מנתינת הצדקה תשון שיכולת לההנה תראה, ברגע הרא !א?נותן הרבה צדקה, ה   ק הגדול,צדי, האנינה, ה
 לנצל את ההזדמנות ולקפוץ את ידיך...הסכמת לקבל כל בדל שמועה כדי 

א, ן מכל הלב! אבל להייתי נותם טענה, דיב לב, לא הייתי מתייחס לשו! אם הייתי זכאי, אם הייתי נלב? ני נדיבא
 חסוך לעצמי כמה שקלים...נות שהיתה לי, להיתלות על ההזדמנות ולאת ההזדמ ניצלתי

רגן ! עשרים שנה אני מסתובב כאן בעולם, ובטוח שאני טוב לב, נדיב ומפריבונו של עולם, תראה מה זהנשבר.  יבול
כמה אני לא כחת לי ', הואינו יכול לו -'אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו  והנה ברגע אחד הראית לי עד כמה -לכולם 

 ורק אתה יכול להציל אותי! -מנסה להתחמק מנתינה צם באמת נדיב, כמה אני בע

 

 ם?צ  ע  ל, ב   ד  ב  ה  ה ָה ל מ  ָב א   ☜

 !מה ההבדל בין שתי התגובות? הבדל עצום

אבל לרגע אחד לא היה מוכן  -מאושר על הצדקות שלו, שמח על השפלות שלו עד היום,  מסתובב ראשוןה
 ם 'אני אשם' מפיו!את המיליישיר מבט אל המציאות, להסכים להוציא לה

 "אני אשם? אני??? ראובן הרשע הזה, הוא ורק הוא, אשם!"

 ...וכן לקחת אחריות, להסכים שטעה, להודות שהוא אשםוא אינו מה

אני אשם, אני סתכל לאמת בעיניים ולהודות: לומד היטב את המציאות, מוכן לההסס, הוא לא מ? השני בל השניא
 אחראי למה שקרה כאן!

 

 ת?ר  יקו  ל ב   ם ע  כ  ת  ע  ה ד   מ   ☜

 איזו תגובה היינו מגיבים בעצמנו? ת,נו  כ  ב   בוחן עצמי: גע לקדיש רנ

 .לא מוכנים להודות שטעינו לא מוכנים לקחת אחריות,רה: אנחנו רותשובה בה

אנשים מסוגלים להתווכח, עיקר שלא להודות על טעותם! ה -וכנים להתאבד אנשים מ' אשר אומר עוד יותר: ר
 ', סליחה!טעיתי'אבל העיקר שלא לומר  -הטענות ואת התירוצים את  יך  ח  ג  ה  עמוד על שלהם, ל  ל

אנחנו מוכנים לומר 'טעינו' רק כדי גדול יותר. הרוויח משהו זה רק כדי ל -י' ם הם כבר כן מוכנים לומר 'טעיתאו
ופושע' רק בשביל לזכות  ין, מוכנים לומר 'אני חוטא. או לחילופשיכו 'לשגע' אותנובו אותנו ולא ימשיעז

 תהילה...ל

 

מים מתחת מחפשים אש קשה לנו לקחת אחריות? למה אנחנואבל למה, למה כל כך זה הזמן לשאול את עצמנו: 
 קחת אחריות?ול העיקר לא להודות באשמה -לרצפה 
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ינני חזק מספיק, ני מסוגל להיכשל, שאמודה באשמה, מה זה אומר לגביי? זה אומר שאתשובה ברורה: כשאני ה
 שאני לא יודע לשמור על עצמי...ו קרונותשאין לי ע

 נדרשת שפלות אמיתית! -של 'אני חלש, לא מסוגל, לא יודע'  ומר את כל הרשימה הזולדי להסכים כ

 לשפל המדומה! -השפל באמת ה ההבדל הברור בין ז

 עד כמה הוא באמת שפל , יודעתהום של עצמומוכן להודות באשמה! הוא יודע להסתכל על ה -שפל באמת ה
כי הוא יודע  -ם כדי לשמוע ביקורת, הוא מוכן בלב שלם לשמוע הערות הלב שלו פתוח כמו אול! א מסוגלוך ולונמ

 מציבה חומות הגנה ומקדמת אותו!הביקורת בונה אותו, ! שהוא לא מושלם

 ים!מ  ָל ש   א מו  ל   נו  ח  נ  א, א  ָר נו   אל  ת? ר  יקו  ב   

כל במה מזדמנת עד כמה הוא 'לא שווה כלום'? הוא לעולם מוכן לצעוק על ? זה שהמדומה ,בל השפל המוטעהא
ים עצום עינירבה יותר קל לם! ההביט למציאות בעיניימפחד! זה מאוד מפחיד לות, הוא לא יסכים להודות בטע
 ולדמיין שהכול בסדר...

זיונות וגם יחטוף ב. זה לספוג בושות, לאנשיםס לתוך פיהם של להיכנ הזמובן, להודות באשמה האמת, הפחד זה ו
 ייסורי מצפון...

 לא על עצמו!העיקר  -שמה על כל העולם כולו לח חיצי האוא יאחז בקרנות המזבח, ישה

 ם!ָל ש   י מו  ר  י ה  נ  ה! א  יָל ל  ָח ס ו  י?! ח  ל  ָע  ת?ר  יקו  ב   

 

 ד!ח  פ   ה  ד מ  ח  פ  ת    לא   ☜

ות אחיזהכיר בשפלות שלנו זה מאוד מפחיד, זה פשוט לעזוב את כל הל'אשרי אדם מפחד תמיד', הסביר הרבי: 
לשחרר את כל סרי כוח, לשלילי ולרע, להבין עד כמה אנחנו חלהכיר בנטיות הטבעיות שלנו שלנו על עצמנו, 

 שכל הטוב שלנו הוא מהבורא, פשוט רק ממנו, לא קשור אלינו... קלוטההצלחות ול

', אשרי אבל 'אשר אדם מפחד תמידוכל כך הרבה אנשים אינם מעזים לעמוד מול הפחד הזה! ה מאוד מפחיד, ז
 ...שלו יאותממנו את המצינו נותן לפחד הזה להשכיח ואהאדם שאינו מהסס לעמוד מול הפחד, 

 

 !רו  יב  ח  ת ָה ד  קו  נ  ק מ  ת   נ  ת  ה  א ל  ל   ☜

 סיפור הראשון, על הטלפון והקליטה:נחזור ל

יטה מי שיודע שהקל חולשה שלו לבין מי שאינו מוכן?הרבי: אתם יודעים מה ההבדל בין אדם המוכן להכיר ב מרא
 ייתן למכשיר להתנתק מהרשת!ת נקודת הקליטה שהוא נמצא בה, הוא לא לא יעזוב א -כאן באזור חלשה 

לא יהיה מוכן לעזוב את הבורא אפילו לרגע אחד, הוא יודע שזה מקור הכוח ד כמה הוא חלש, לעולם י שיודע עמ
 ברגע אחד לתוך כל השלילי!יזה בבורא, תתנתק השיחה! הוא ייפול ת האחואם לרגע אחד יאבד א -היחיד שלו 

יבין עד כמה עליו לחפש נקודות הוא לא  הקליטה?ם את הצד השני בשיבושי ם עיניים, מי שמאשיבל מי שעוצא
 וז ממקומו...קליטה, הוא לא יהסס לז
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לא מבין באיזו  -ורת, מי שאינו מוכן לקחת אחריות להודות בחולשתו, מי שאינו מוכן לקבל ביק י שאינו מוכןמ
 עצמו!כבודו ובבהעולם  אבורא עלול להתנתק ממקור הכוחות כולם! מכי ברגע הבא הוסכנה הוא נמצא, 

 

 ך  ל  מ  ד ה  ו  ל ָד ט ש   ילו  מ  ה   ך  ר  ד    ☜

 בגלל מעשה בת שבע. -יונות זיסבל כל חייו מבושות איומות, רדיפות וב דוד המלך

 ...וכיחבארמון כשלפתע מופיע נתן הנביא, מרמז ומר לעצמנו את הרגע ההוא, שבו דוד המלך יושב אתנ

 :חייוהוא קריטי להמשך הזה ין עד כמה הרגע אי מבודוד המלך ד

 .ף' את נתן הנביא, להתעלם, להעיף אותו מהארמוןנ  פ  נ  מסוגל 'ל  וא יודע שברגע אחד הוא ה

אינו כל האומר דוד חטא ועד כמה ' זה לא באמת חטא,להאשים את כולם ולהסביר עד כמה  וא יכול להתווכח,ה
 אלא טועה'.

 חל על כבודו אין כבוד מחול'.יה לגמרי צודק. בכל זאת 'מלך שמוהוא יה - לנצח ושתיק אותהוא אפילו יכול לה

 , אבל בכלל לא חכם!ודקאולי צבל דוד המלך יודע היטב, שמעשה כזה יהיה א

דוד מלך ישראל חי וקיים' בל 'א -ה ורבת שנים שקטוכה התחמקות הוא יקנה לעצמו מלוד המלך יודע שאמנם בד
 לא יהיה לנו...

צו את חייו חמש אותיות. הוא יודע שאלה אותיות שיחררק מילה אחת, וציא מפיו , להמקבל החלטהד המלך דוו
זאת צח. מילה אחת שתשנה את חייו לחלוטין. הוא יודע שהמילה הזו תקנה לו בושות, רדיפות והפגנות, ובכל לנ

 הוא אומר:

 ! י א ת   ָט  ָח 

 וד המלך בחר לקחת אחריות!ד

 יר לחיינו עד היום הזה!להא ק בזכות המילה הזו, זכה דודרו

* 

 ☞  ב?ד ָא ו  יב  יל כ   ב  ש   ב    - לו  ' ש   ש  פ  ת נ  ירו  ס  'מ  ת ה  ם א  ית  א  ר    ☜
 

 שיו הרשע שומע שאחיו יעקב גונב את ברכותיו.ע

 י...נ  מ  ע מ  מ  ש   ד י  א עו  י, הו  יק  או  זעם מציף את ליבו והוא אומר לעצמו: ה

בּו " ר  ִלּבו  ִיק  ו ּב  ה ֶאת ַיֲעק ב אָׂ ַוּי אֶמר ֵעש ָׂ גָׂ ַאַהר  ִבי ו  ֵמי ֵאֶבל אָׂ  !"ִחיי 

 ד שיעברו ימי אבל אביך?למה אתה מחכה ע יו, אתה רוצה להרוג? תהרוג!עש שאלה ידועה:ה

רק עול מוצהר, נטול כל סממן יהודי. ממש לא! פוה בטוחים שעשיו היאנשים  "א:יעהרבי זאביו, בשם  סביר הרביה
כמו 'כיצד ות, שאל שאלות טהרניות בחוצות העיר בעדינובב הוא הסתושים! בנם של קד עשיו היה לבוש כמו

 בשבילו.פשו מעשרים את המלח', מכבד את אביו ומוסר את נ

צמי את כל המוניטין? אהפוך לרוצח סתם בשביל כעס קטן שיש לי על יעקב אני אהרוס לעמה, ומר לעצמו עשיו: א
 י להיפרע ממנו...ראויה כדמנות דכך? לא, אני חייב לחכות להז
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 ן אדיר בליבו:ז מנצנץ רעיואו

 . הם יישבו אבלים ובמשך שנה שלימה יאמרו קדיש על אביהם.ייפטר מן העולםיצחק וא ימתין עד שה

י המנוח ג שבנקרבו ימי אבל אביהם, ה'יארצייט', האזכרה הראשונה... שבת שקודם ההילולא, הרי נהוהנה, יו
 ף...העמוד לתפילת מוסת הפטרה, ואאת קריאת המקבלים 

 !שיעדיפו את יעקב אין ספקשלהם לחזן? ו, ואת מי ייקחו בבית המדרש נ

 לבצע את המזימה... ה יהיה הרגע המתאים ביותרז

 ואפילו ארצח אותו נפש!, אריב איתו עד שלא אשלוט בעצמי -אכעס עליו כל כך באותו רגע ומר לעצמו עשיו: א
ה מ   יָת א  ָר  -יאמרו לעצמם ! הם אלא אפילו יתפעלו -, ולא רק שלא יזלזלו בתדהמה על המעשה שליכולם יביטו 

 --- ב?ד ָא ו  יב  יל כ   ב  ש   ת ב   ו  ש  ע  ן ל  ָכ יו מו  ש ָ ע  

 חת אחריות...יזה עשיו. חשבונות של 'מה יאמרו', במקום לק

 a0504171897@gmail.com  או בכתובת: 97-18-17-04-05: ולתרומות ספינקא, להצטרפות -יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' 

 יחלק מהוצאות ההדפסה נודבו ע"

 והי"מרדכי הורוביץ  "רהר

 דת בתו בשעטו"מלרגל הול

 מזל טוב!

 יההדפסה נודבו ע"חלק מהוצאות 

מאיר אלכסנדר  "רהר
 והי" וייס

 והחתן -בתו הכלה לזכות 

 מזל טוב!

 יחלק מהוצאות ההדפסה נודבו ע"

 והי" ב וייסיעק "רהר

 דת בתו בשעטו"מלרגל הול

 מזל טוב!

 יחלק מהוצאות ההדפסה נודבו ע"

 והי" ברוך רובין "רהר

 לכבוד שמחת נישואי בנו ני"ו

 מזל טוב!

mailto:a0504171897@gmail.com

