
 תש"פ ויחי , ליל שישי פרשתשיעור חורש"ידיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א ב

 

 

 

 .לשתוק ולהבליג - 'ברכת הבנים'

על אף את ידיו והניח יד ימינו על ראש אפרים שיכל  יעקבכש ,מנשה היה צריך לכעוס ובצדק
היא הברכה אשר כל אב יברך את  ,שלא קינא או כעס ,אבל השתיקה וההבלגהבכור, ה אשהו

 .... בך יברך ישראל ,בנו

* 

 שיתוף. -להרגיש את כאב הזולת

אלא באמצע  ,ומתנצל על שלא קבר את אמו בבית לחם ,פונה ליוסף לפני מותואבינו יעקב 
  .וודאי מבנו ,האב מרגיש עצמו חכם יותרש דרך העולם הואהרי , זה תמוה דבר .הדרך

יך שיבינו אותו וירגישו את הוא צר ,אפילו שאתה חכם יותר ממנו ,אלא כשיש לשני כאב
 ו.כאב

* 

 

  'עוצמת האור'כך  ,כגודל החושך

היתכן שלא מצאו  ,העבודה זרה של המצרים ,בנילוס ,והיכן ,'וישם בארון במצרים'שאלה: 
 ?!כדי לקבור את יוסף ,'חלקת רבנים'

  :בשורהתצא ה משם ,דוקא במקום הכי שפל ונמוך 'חזק חזק ונתחזק'מסיימת התורה תשובה: 
לא יכלו לקבל  'מצרים'ללא ה ,להגיע לקבלת התורהו 'פקד פקדתי', כדי לצאת ממצרים

 התורה.

וקא דו ,תשובה בס"ד
באמצע 
  הברען...

 א' עמוד



מסוגל שאיני  אני רואהדוקא על ידי ש !ל מחבירוגדו הואמשום שהרי זה  ,ממנו אם יצרו גדול
 נציאל גדול ועצום!!יש בי פוטלכך שה והסימן יא הסיבה היא ,לבדי מול היצר לעמוד
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 ....תפלה לעני כי יעטף

  .ישנם ב' סוגי תפילות

המלך שפתח אוצרותיו ליום  :כמשל הבעש''ט ,עם המלךכל יום לדבר  ,עצם הבקשה .הא'
ושאר חפצים יקרי ערך, חכם אחד לא בקש כלום, אלא  ,לקחו זהב כסף ,באו אנשים ,אחד

  .שיוכל לדבר כל יום עם המלך ,רצונו היה

  !!'פתיחת הארון'כממש זוהי שעת תפילה כי  לדעת ועלי ,כשיש לאדם כאב או מעבר .הב'

להיות אחד  - לנו השכל והמוח להתפלל על הדבר העיקרי יהיה ,נתפללאשר שכ בקשעלינו ל
 .ולא על הדברים הטפלים ,עם הרבש''ע

* 

 

 ...המגולףהגזע 

הרי הם קדושים  ,מדועו .אין המלאכים אומרים שירה לפני הקב"ה עד שיאמרו ישראל
 וטהורים יותר מאיתנו??

ביניהם  .כסף ,זהב ,שלל מתנותאת פניו עם העם  , קיבלומשל למלך שבא לבקר את בני עירו
עליו דמות  וחרט מהיער, אסף גזע עץ , שלא היה ביכולתו לתת מתנה כל שהיא,היה עני מרוד

 והללו...מכל שאר המתנות ושיבחו  ,קיבלו המלךולבסוף  ,המלך

 ביאור הענין הוא:

האחרון בחיטוב וגילוף  'ינישועד ה'פהעני המרוד השקיע בכל פרט במתנה, מרגע בחירת העץ, 
שאר האנשים נכנסו לחנות המתנות,  .גד עיניוהמלך עמדה לנ יוקןד בל עתו ,דמות המלך

 שקל ארוז ועטוף בצלופן.... ללא כל מאמץ וטרחה.   1000וביקשו מתנה בשווי 

 הנמשל: 

אבל אנו  ,המלאכים הקדושים והטהורים משבחים ומהללים את ה' ללא כל מאמץ וקושי
 .'מובחרת'תפילתנו הפשוטה על אף הקשיים והטרדות היא ה ,עניים מרודים



* 

 

 ....נפילהה בשעת השיא שלתשובה 

 ישנם ב' סוגי תשובה:

 , ולאחר חשבון נפשכודע ההתלהבות והחשקכשכל התשובה אחר שנעשה המעשה,  א',ה
 . מייסר

, ושם הוא מזהה השל הנפיל כשאדם נמצא באמצע הנסיון בשיא ההלהבות והברען הב',
ואם האדם  ה ביותר,דבר זה הוא קש. את הסיבה שהרבש''ע שלח לו, ועושה תשובהפתאום 

 . הרבה יותר גבוהה ונעלההיא  התשובה הזועושה זאת הרי 

 ,עשו תשובהשמעון ולוי  ,חטא ועשה תשובהראובן  וזה היה הנפק''מ בין יהודה לאחיו,
'הוציאהו כשאמר בשעת השיא,  אבל יהודה שעשה תשובה .אעפ"כ הוכיחם יעקב אבינוו

רוץ בתי התחמקולא  ...'צדקה ממנו' הוא לא התבייש והודה  ,.... וזיהה את הסיבה אזותשרף'
 יודע למי החותמת והפתילים... נושאי

 !!!'יהודה יודוך אחיך'זהו 

* 

 

 לא יכול לבד

  :אומר ר' אשר כשלאדם יש קושי ונסיון יש ב' הכרות

ה לא יכול לצאת מזה כלל, אלא על ידי הסיב בכוחות עצמוהאדם ש הב',עצם הסכנה.  הא',
 שהקב''ה ישלח לו. 

אז  ...'לולי עזרתי לי כמעט שכנה דומה נפשי'ורק אם הוא מכיר בזה שהוא אין יכול לבדו, 
יוכל לקבל הסיוע מלמעלה, כיוסף הצדיק, דדוקא כשידע שאין יכול לבדו, ברגע האחרון, אז, 

 , ויכל לזהות זאת כסיבה.'דמות דיוקנו של אביו נראה לו'

* 

 

 לגלות  -גלות 



יש ום של חוסר בהירות, וקא במווק? האמונה היא דאמונה אבל ,יות כללואמת היא ללא טעה
  ...מקום לטעיות

 עובר על אדם נסיון וקושיאשר כ, שאותנוהוא רצה ללמד  ,'ביקש לגלות את הקץ'יעקב אבינו 
 ...יעקב מדתו 'אמת' .והאיך לצאת מהנסיון ,ומאיתנמה רוצים  באמת ובבהירות דענש

ודרך , בלי בהירות בלי ידיעה ברורה ,הקב''ה רוצה שנחיה באמונה י, כ'נסתם ממנו', אבל
מהנסיון ומהמעבר על ידי  שרק הוא יכול להוציא אותנו ,אמונהווקא מתוך דאלא  סלולה,
 המסתתרות בין הקשיים... לגלות את הסיבות -ותפקידנו הוא לזהות  !הסיבות

* 

 

  ...מפליא לעשות

  ...הוא ההרכב של הגוף יחד עם הנשמההגדול הפלא 

   :הבדל המהותי בין רוחני לגשמיבהמהר''ל  ונקדים לבאר על פי

פרטי ולכן החי גוף וחי כל דבר בפרטים ו ,גוף בלי נשמה יתפרק עד אשר לא נשאר ממנו כלום
 נהיה סגור לגמרי.ו תי...כפיי –  .O.C.Dפרטים, יתקע בשלב מסוים עד שהוא נהיה

משא"כ הנשמה תפקידה לא לתת לגוף להתפרק, שיוכל לתפקד עד גבול מסוים, ולהכיר את 
ה'אין סוף' של הנשמה, ומצד שני, הנשמה אין לה גבולות, ואין בה פרטים, הכל פתוח, הכל 

 אותו דבר, ואין לה סוף וגבול. 

ולות. וזה וזה מפליא לעשות שהקב"ה לקח דבר שאין בו גבולות, והכניסו לדבר שיש בו גב
 הפלא. 

כל דבר צריך מורכבות של רוח וגשם רוח לבד לא יכול לעמוד גשם לבד יתקע באיזהו מקום, 
 ממילא השילוב של הרוח יחד עם נשמה, יוצר שלמות של כל דבר. 

נתינת התורה בלא יציאת מצרים, לא היתה יוצרת את השילוב שיוכל להיות במקום שיש 
  .נשמה, ללא המצוות המעשיות-הרוחניוהמוח שמחפש את  גוף,-מניעות

 ...לגלותוהחכמה הוא לחיות בדרך הממוצע כדי להוציא את הגוף מהגלות, למקום של 

 

 ך על ידי הרה"ח ר' יעקב הלל קליין הי"ו()נכתב ונער
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