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 תשפ"ב ויגשרש"י ליל שישי פרשת  בשיעור חומשדיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א 

 
 

 ☞  ֶצֶדק אֹו ִחיּבּור, ֶמה ָעִדיף?  ☜
 

ברו, דורות ייוולדכשאדם מבוגר נפגע ממישהו, הוא יזכור לו את הפגיעה הזו לעד.  ע ים י יעה  - ושנ הפג ו

ב לא יימחק! בון הצור העל ה,  בעוצמת  תישאר 

יקר  בור מסע ארוך ומפותל ו יאלץ לע .עד  -הפוגע, י הכול ולשכוח בו למחוק  טו ב יואיל  איש  ה  ש

ה אחת אבל כשילד צעיר נפגע? הסיפור שונה לחלוטין...  ב טו ה  טיף אחד, מיל הוא מתפייס... -ח  ו

האם הפגיעה חלשה יותר?! האם הנפש חסינה  מה ההבדל בין האיש המבוגר לילד הקטן? איך זה קורה?

 יותר בגיל צעיר?!

 בדבר אחד:ממש לא. ההבדל ביניהם נעוץ 

דק  עולם, צ ב ה אני מחפש כאן  בור? -מ  או חי

ה האדם המבוגר, בדרך כלל, הוא שוחר צדק!  העצומ ה ו הכנ ההתנצלות  בל את  ה, לק ב לקבל מענ יי ח הוא 

ה  - יע הפג י גודל  ק! -כפ  כי אם לא, אין כאן צד

 ועל הצדק, הוא לא מוכן לוותר...

ים, ק, אבל הילד הצעיר, בדרך כלל, עדיף לו לוותר על הצד בור לעולם, להור ה חי הוא רוצ בור!  ה חי הוא רוצ

יע לו  באמת מג ייסו אותו כמו ש דק, גם אם לא יפ הצ עין מ ים  העל ייאלץ ל הוא  ברים! ולכן, גם אם  ה  -לח ז

ה לו!  שוו

 כי על החיבור, הוא לא מוכן לוותר...
 

 ואת השאלה הזו בדיוק, אנו אמורים לשאול את עצמנו:

דיפים, צדק  ה אנחנו מע יבור? -מ  או ח

נכון, הרבה דברים בעולם נראים לנו לא צודקים, אנחנו עוברים קשיים ולא תמיד מבינים מה ההיגיון שעומד 

 מאחוריהם.

יא רק  ה ה בור  -השאל חי ים לוותר על  דק אנחנו מוכנ ביל להישאר צו בין או בש ביל לנסות לה האם בש

השם?!  ל

רכת הצדק בהנהגת העולם, להסכים להבליג עלינו להסכים לוותר על הרצון הטבעי להבין את מע

 בשביל החיבור! -ולהמשיך הלאה על אף הכול 

יבור  הח ב מהכול! -כי   יותר חשו

* 

פתרון  בס"ד
לכאב 
 רגליים!
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יס' ָהִראׁשֹון!   ☜ ֵהל ֵמַה'ּבִ יּבָ  ☞ ַאל ּתִ
 

ך שאל אחד הנוכחים:  המשי הרי יכול ל הוא  ה?  כאור בי ל הו שפגע  עם מיש בר  האם עלי לשאוף להתח

יק לי! הז  ל

 הרבי: בעולם יש שלושה רבדים, מחשבה, דיבור ומעשה.אמר 

בך  הוא פוגע  אין  -אם  בר איתו, או להמשיך לעשות איתו עסקים.  אף אחד לא מכריח אותך להמשיך לד

השניה... הלחי  טר את  הגיש לסו יין ל  שום ענ

ה? ב בל במחש ותולמה שם עלינו להתנתק מאותו זה שפגע בי?  א סוך מאיתנו אם נשנא א ה יח ה ז ם מ , א

!  נתנתק ממנו?

עלינו להמשיך לאהוב אותו, להמשיך לשאוף לחיבור. למה? כי הוא בסך הכול שליח  -ברובד המחשבה 

 על ידי ההכנעה שתיתן כאן! -של השם. בפגיעה הזו טמון ניצוץ קדוש שרוצה להיפדות 

 

ה! - ה נורא קש בל ז בתוך המוח אמר אחד הנוכחים.  א ב  הו המשיך לא ה -איך אפשר ל ה בי כש וא פגע 

 קשות?

בתוך אמר הרבי:  ב  ו ב וש ילחם שו ה ב, ל ב ושו צריך ללעוס וללעוס שו אכל.  יעת מ בל היא כמו  ה  בוד הע

הוא  ה לא  'ז ה ש ב '... -המחש הוא שליח של המלך ' ה ש ב בתוך המחש ילחם  ה ', ל הוא ה   ז

הוא קשה ולא ראוי לבליעה, אבל לאחר  , בנגיסה הראשונה,גם המאכל, כשאתה מכניס אותו לפה

 פתאום הוא נימוח וראוי... -שלועסים אותו שוב ושוב 

ל  ב , א יקשת ה ע ונדרשת מלחמ אוד,  ה מ ה קש ה ז ב. בתחיל ב ושו ילחם שו ה ' שלנו. ל בודה 'ע ה יוק  בד וזו 

ה... עקשנות מועיל  ה

* 

 

 ☞  ַהּכֹול ְמׁשּוְחָרר... -ִאם ַהמֹוַח ְמׁשּוְחָרר   ☜
 

 אבינו יורד למצרים, הוא עומד לפגוש את בנו יוסף לאחר יותר משני עשורים של נתק.יעקב 

הוא כדי שצאצאיו ישתעבדו בגלות מצרים, ולאחר  -המטרה האמיתית לשמה יורד יעקב אבינו מצרימה 

 מכן ייצאו ברכוש גדול לקראת קבלת התורה.

ה בשלשלאות אומרת הגמרא:  ירד מצרימ בינו ל ב א יעק ה  הי ברזל ראוי  ה לו! -של  ותו גרמ  אלא שזכ

ואפילו אם  -כלומר: בשביל תכלית הבריאה שהיא קבלת התורה, מוכרח היה יעקב אבינו לירד למצרים 

ייאלצו לסחוב אותו לשם בשלשלאות של ברזל! אלא, שזכותו עמדה לו והוא ירד בדרך כבוד, בצורה 

 מכובדת, כדי לפגוש את בנו...

יורד למצרים  שואל ה'אור החיים' הקדוש: בינו  ב א עק , כשי בדת  -האם כעת מכו ה  ה בצור ה נעש ז

ה?! הסכמ ב אלא שמה לעשות, הוא חייב לפגוש  -הרי יעקב אבינו היה מעדיף לוותר על כל הכבוד הזה  ו

 את בנו האבוד...

ברזל  של  עם שלשלאות פיזיות  ים  קום להכריח אותו לרדת למצר בצורה  -יוצא, שמ ו  הכריחו אות

' טית דיפלומ '... 

 אז מה אם כן הכוונה ש'זכותו עמדה לו'? היכן היא באה לידי ביטוי?
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י...אומר האור החיים הקדוש:  הרצוי למצו בין  ההתנגשות  ב  דם מכא ב גדול יותר לא  אין כא

 זה הכי כואב! -כשהמציאות מתנגשת ברצונות שלי 

ה  ת לעצמ שית, משוחרר היות חופ ה ל הנפש שלנו רוצ בעצם גלות...  הי -זו  בל  ים א ה, חוסמ א לא יכול

ה!  אות

 אין 'שלשלאות של ברזל' גדולים מאלה...

 מה עושים עם הכאב הנורא הזה?

ם... העול התמרמר על כל  הישאר איתו, לסחוב אותו ול  אפשר ל

ב עבורנו  טו הכי  ה  ז בין ש ה היכנע לרצונו, ל ל השם, ו יא רצון  ה הזו  המציאות  בין ש ה אפילו אם  -ואפשר ל

ים  בינ  מדוע...איננו מ

 אין יותר גלות...מה קורה כשאנחנו מסכימים שזה רצון השם? 

 במחשבה שהמציאות כאן נכפתה עלי, שאני לא מרוצה ממה שקורה... -כי כל הכאב הוא 

השם  בל אם אני נכנע לרצון  בסדר! -א הכול  השם, ו בר למקום שאליו שלח אותי  ה! אני מחו בעי  אין שום 

 

 כעת, נשוב ליעקב אבינו:

ייו מצרי בח ה לעשות  ה רוצ הי ב אבינו  עק עד האחרון שי הצ ה, ו טומא יא ארץ מלאה  ה הוא לרדת  -ם 

 למצרים.

 וייצאו לקבלת התורה! -שהוא דווקא כן ירד! שבניו יבואו לשם  -אבל מה לעשות, צורך הבריאה הוא 

לא רצויה.  ולכן הבורא מסובב את כל הסיפור עם יוסף הצדיק, ויעקב אבינו מוצא את עצמו מול מציאות

 הוא חייב לרדת למצרים!

 מה יעקב אבינו עושה כעת?

ה  ב היסגר ולהתמלא אכז ה, ל ה שקור עם מ ים  הסכ ה, לא ל ב ש במח התנגד  הוא מפסיד  -הוא יכול ל ז  בל א א

ם יורד  הוא ג ים!  ה! -פעמי יוצא עם תחושה חמצמצ  וגם 

וצאבל יעקב אבינו בוחר להיכנע לרצון השם! הוא אומר:  יקר, אתה ר בא  ת א ה זא ים? אעש ה שארד למצר

ה  !בשמח

ה  ּויׁשמ  ג  ה   י! - זו  ת  הקוש טלת את כל  ב  מ

 ממוססת את הכאב של 'שלשלאות של ברזל'! -ההסכמה  לרצון השם 

 

 וזו גם הסיבה שגלות מצרים לא התחילה עד שנפטרו יעקב ובניו...

 היא זו שמחלישה אותנו! -כי הגלות, כבר אמרנו, היא במחשבה! המחשבה שאני מוגבל נגד רצוני 

ים כאן  : אנחנו נמצא ים הצאצא דיר לכל  הח יק ש ה צד הי ה חי,  בינו הי ב א עק השם!  -כל זמן שי ה רצון  כי ז

בעי  ט הלך על  בה! -יש כאן מ טו הכול ל  ו

והנה,  -אבל ברגע שיעקב אבינו נפטר, עם ישראל שכח מכל הדרשות, התקומם מול המציאות הכפויה 

 ת...הגלות בעיצומה. אוטומטי

* 
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 -ה שמחהלרגל  -הוצאות ההדפסה נודבו ע"י אבי הבן הרה"צ ר' אברהם יחיאל יהושע וייס שליט"א  -

 יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' ספינקא. ניתן לזכות להשתתף בהוצאות ההדפסה וזכויות ההתחזקות.

, או בכתובת המייל: 050-4171897 ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה( בטלפון:
 a0504171897@gmail.com   ל'חיזוק היומי' במייל, ניתן  להארות וחיזוקים, והצטרפות ברק.-בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו

 לפנות באופנים הנ"ל.

ֶזה?  ☜ ָבר ּכָ ֵאר ָלֶנַצח, ֵיׁש ּדָ ִייׁשָ דּור ַהְרָגָעה ׁשֶ  ☞  ּכַ
 

 זה במחשבה! -כל הכאבים שיש לנו 

ברצונות  במציאות ו בדות,  בעו  ; ה במתרחש ה שלנו תפוס ב ים, כי  -המחש ה גורם לנו לכאב הז המכלול  וכל 

ים כפי שחלמנו... ברים לא מסתדר  הד

 במחשבה!זה  -גם כאב פיזי 

הרגל  הרבי אומר: בת לך  שכוא ה שלך  -כ ב ב. המחש הוא שכוא וח  הו במ בת, אלא מש שכוא הרגל  זו לא 

: המוח שלנו אומר לנו במוח...  החרדתיות רצות  ב, והמחשבות  קום הכאו ה במ ט,  תפוס ה חלש, תלך לא את

ב... ד בכא  תתמק

 וזה מה שמעצים לנו את הכאב!

כל הכאבים  -' דו  הבורא, לסמוך עליו ולזכור ש'אין עוד מלב אם רק נצליח לשחרר את המוח, לחיות עם

 יתגמדו!

בורא אומר הרבי:  ה ה עם  עולם! -אם תחי ב ים  ב ה ומשככי הכא הרגע ה דורי  ה עדיף מכל כ  ז

הכאב  -כי כדורי ההרגעה, אמנם מועילים כל זמן שהם בתוקף, אבל רגע לאחר שתתפוגג ההשפעה שלהם 

 יחזור בשיא עוצמתו...

בל כשא ה א עם האמונ הירגע  ה נלחם ל הצלחת  -ת בל כל רגע ש ב, א ב ושו ה שו הוא אוצר  -זו אמנם מלחמ

ד לעולם! ב יא יין נצח שלא  ם! קנ  לנצחי

* 

ל יֹום, ַמה ַהַמְסָקָנה?  ☜ סֹופֹו ׁשֶ ַסך ַהּכֹול, ּבְ  ☞  ּבְ
 

 ועסוק.הצמח צדק סיפר על יהודי אחד, חסיד של בעל התניא, שהיה איש עסקים מכובד 

ים... חותם עסקאות וסוגר חוז כח,  ים, מתמקח, מתוו עם אנש ה, נפגש  ה עוסק בסחור בוע הי  בכל ימות הש

בסוף השבוע, היה מתיישב עם דפי החשבון מסכם לעצמו את ההוצאות, ההכנסות, ההפסדים, העסקאות 

 -והרווחים שהיו באותו שבוע 

 ולמטה, בשורת הסיכום, היה כותב כך:

הכול(:  "ה )סך   אין עוד מלבדו!ס

 מה יש בסיפור הזה? מסר ברור וחד.

שבונות,  בח בות,  ברצונות, במחש ה עמוס  הי יום שלנו  ה יום עמוס.  ים לישון לאחר  ב, אנחנו ניגש בכל ער

ה  יי בה רגשות ועש הר בכל כך  ים,  בויות, ברווחים, בצמצומ יעל ה  -ב

דו! הכו ב ין עוד מל הכול, א בסך  יום,  בסופו של  בל  ה א  הוא! -ל ז

* 
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