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

 
 

ת ַהַחִיים? -ִלְהיֹות צֹוֵדק   ☜ ִלי אֶׁ ֶׁ  ☞  אֹו ְלָהִאיר ַלְיָלִדים ש 
 

 כמה זמן אנחנו מסוגלים לשתוק ולהתאפק מלנזוף ולהרביץ מוסר בשני?

 נניח וראינו התנהגות חריגה ולא מתאימה אצל הבן שלנו, משהו שבאמת מפריע לנו...

אבל מצד שני, אנחנו רוצים לגשת אליו, להעיר הערה נחרצת ש'ככה לא מתנהגים', לנזוף כמו שמגיע לו. 

כולנו השתתפנו בסדנאות חינוך, יודעים שאמירת מוסר בצורה צולבת לא תמיד פועלת. יותר נכון, היא 

 אבל התוצאה בדרך כלל הפוכה וגרועה יותר... -פועלת 

 את המוסר בלב... מה עושים? מתאפקים! שומרים

וכמעט יוצאת  -יש רגעים שבהם אנחנו מחשבים להתפוצץ, ההערה החותכת עומדת על קצה הלשון 

 לאור...

 כמה זמן נוכל להחזיק ככה מעמד?

יעקב אבינו, כך אומר רש"י, היה לו הרבה מה להגיד לבניו, הרבה מוסר לראובן, הרבה הערות 'בונות' 

 לשמעון ולוי.

 קב אבינו? עד יום מותו!עד מתי התאפק יע

 רק יזיקו! -למה? כי הוא ידע שתוכחות מוסר צולבות 

 הוא יברח לעשיו אחיו! עד כדי כך! -רש"י אומר: יעקב אבינו פחד שאם יוכיח את ראובן 

איך נחנך את  -וכמובן, כאן באה השאלה: רגע, אם מוסר לא עוזר, אם הערות מקומן רק ביום המיתה 

 נגרום להם לשוב למוטב?!ילדינו? איך 

 האם דרך חינוך של חיבה ואהבה תועיל כאן?! הרי 'זה לא מגיע לו'! הוא עשה שטויות!

 גם כאן נותן לנו יעקב אבינו דרך לחיים...

 

וישק להם ויחבק להם' מסביר ה'אור החיים' הקדוש: יעקב אבינו חיבק  -על הפסוק 'ועיני ישראל כבדו מזוקן 

 .'שלא במקום נישוק', נישק אותם א במקום חיבוק''שלאת מנשה ואפרים 

בכף היד...  -כלומר, יעקב אבינו, עקב כובד הראיה שלו, נישק את נכדיו במקום הלא נכון, במקום בגב היד 

 חיבק בראש... -במקום לחבק בכתף 

 ה?! למה התורה מספרת לנו את זה? למה זה כל כך משנה איפה ומה היה, ובאיזה מיקום בגוף?!מ  

 אומר ה'דגל מחנה אפרים': כאן טמון הסוד לחינוך! הסוד הגדול!

שלא  בס"ד
במקום 
 חיבוק...
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כעת לא מגיע להם שום גילוי -כי לפעמים הילדים שלנו מתנהגים בצורה כל כך לא יפה, עד שאין חולק ש

 אהבה! כלום! לא חיבוק, לא נשיקה, אפס!!!

 כעת זה לא מקום לחיבוק, לא מקום לנישוק... אתה צודק. אומר יעקב אבינו:

 האם הצדק חשוב לך יותר מהעתיד שלהם?! אבל האם המטרה שלך בחיים זה לצאת צודק?!

דווקא עכשיו יש לך הזדמנות לעשות את זה!  -אם אתה רוצה לחנך אותם, להשיב אותם למסלול הטוב 

זה מה שיאיר להם את  -כשאתה מתאמץ לראות את הנקודות הטובות שלהם במקומות הכי אפלים שלהם 

 ור!הדרך לחז

 דווקא במקום הכי לא צפוי! -דווקא במקום שלא ראוי לנשיקה! חיבוק  -וישק להם 

* 

הלוואי שכולם הרבי אומר:  -אנחנו מכירים את המנהג של הרבי, כשניגשים אליו בחורים לבקש ברכה 

 כמו שאני מאמין בך! -יאמינו בך 

ומעולם לא  -אמר הרבי בשיעור: מניסיון אני יכול להעיד, אמרתי את המשפט הזה מאות פעמים בחיי 

 חטפתי סטירה כתגובה על המילים הללו!

מה אכפת לנו לתת מילה טובה לילד?! למה זה כל כך מפריע לנו?! ִאמרו להם מילים טובות! אל תחסכו 

 ם, על מילים טובות לא חוטפים סטירה...ומובטח לכ -הרעיפו עליהם טללי תחיה במחמאות! 

 על מילים אחרות, אולי כן...

* 

ל ַעל ַהְנִפילֹות...   ☜ כ ֵ ת ְלִהְסת ַ רֶׁ ְך ַאחֶׁ רֶׁ  ☞ ד ֶׁ
 

מתוך  -ורואה מול עיניו את ריש לקיש, ראש השודדים, מזנק בעוצמה מרשימה  -רבי יוחנן רוחץ בנהר 

 רצון לחטוא...

ה שבה אנחנו רואים מישהו אחר מתכונן לבצע מעשה אסור? איך היינו מה היינו אנחנו עושים, בסיטואצי

 מגיבים?

כמובן, היינו עושים מכך מטעמים. מוכיחים אותו בשער בת רבים, מוחים על כבוד שמים ועל הפרצה 

 הנוראה...

 יש לו מבט אחר לגמרי על כל הסיפור! -רבי יוחנן 

זאת  -רגילות! אם הוא מסוגל לזנק ככה בשביל עבירה רבי יוחנן מזהה כאן מישהו עם עוצמות בלתי 

 אומרת שיש לו כוחות אדירים!

 יש בך, ריש לקיש, כוחות כה גדולים! "חילך לאורייתא!"ולכן הוא קורא לו: 

 נו, וזה עבד? זה עבד בצורה יוצאת מן הכלל! ראו מה יצא מאותו ריש לקיש!

 רבי יוחנן מלמד אותנו כלל לחיים:

לאחר נפילה? הסתכל על הרגעים של הנפילה, כמה כוחות השקעת בזה, כמה עוצמות גילית אתה שבור 

שום דבר אחר לא עניין אותך! לא אוכל, לא שתיה, לא  -שיש בתוכך. כשהראש שלך היה תפוס ב'תאווה' 

 צרכים גשמיים אחרים, היית ממוקד במטרה!

 חוזקות!זאת אומרת שיש בך כוחות נפש להתמודד עם קשיים! יש לך 

 אתה יכול לגלות שאכן יש בך כוחות נפש! -דרך השלילי 
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'להודיע לבני האדם גבורותיו', בכל יום מחדש השם מראה לנו כמה גבורה יש בנו, הלעכאוויטשער אומר: 

 אילו כוחות נפש הוא נטע בתוכנו, אילו חוזקות יש לנו!

ברים. הנה, הבט, ראה, כמה קשיים עברת איך הוא מראה לנו את זה? דרך הקשיים והניסיונות שאנחנו עו

 ובכל זאת אתה כאן, חי וקיים... -בחיים, כמה רגעים בהם חשבת שהכול נגמר והשמים נפלו 

 השם נותן לנו כוחות נפש להתמודדות! אסור לנו לשכוח את זה!

* 

ת?  ☜ רו  ר ָהִהְתַגב ְ ְלטֶׁ ַ ת ש   ☞  ִמי ֵמִרים אֶׁ
 

טוב, הפעם  -במצב של חולשה, רגעים בהם אנחנו אומרים לעצמנו לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו 

 נוותר, הפעם אין סיכוי, היום אני עייף...

 ואנחנו בסוף כן מתגברים על החולשה... -והנה, לא חולפות אלא כמה דקות 

 מה אנחנו אומרים לעצמנו באותם רגעי התגברות?

כך חזק, כל כך מוצלח. לא יאומן איך התגברתי לא ידעתי שאני כל  -תראה מה זה אפשר להגיד לעצמנו: 

 ככה על עצמי...

 -ממשיך הלאה, אני מצידי אני, לעולם לא הייתי ואפשר להכיר באמת הפשוטה, להודות במציאות: 

 לעזוב הכול... השם פשוט עשה איתי חסד ונתן לי כוח! ה' סומך נופלים!

ְלֶטרכי האמת היא, שהשם הרים לי את  ובכל רגע הוא יכול להחליט להוריד בחזרה את  -ההצלחה  שַׁ

ְלֶטר שַׁ  שלטר הוא רגע של חסד! -... כל רגע של עשייה ושל התגברות הַׁ

מאיפה נקבל 'פידבק'  -אבל אם אנחנו מסתכלים על ההצלחות שלנו במבט כזה  שאל אחד הנוכחים:

 להמשיך הלאה?

 לך בעצמו יורד אלי ונותן לי מנות של כוח להצליח!אין 'פידבק' גדול יותר מהידיעה שהמאמר הרבי: 

ומעניקה תקווה אמיתית להמשיך  -הידיעה הזו, שהשם נותן לי את ההצלחה, מחברת אותי אל השם 

 להתגבר!

* 

ב 'אֹוטֹוַמט' ַלַחִיים?   ☜ כֶׁ יִגים רֶׁ  ☞ ֵאיֹפה ְמש ִ
 

 כאלה של 'אוטומט'.ויש  -יש רכבים של הילוכים ידניים בעולם הרכב כולם יודעים: 

 מה ההבדל ביניהם? שניהם לכאורה מגיעים לאותו היעד, הלא כן?

בשביל לנהוג על רכב 'הילוכים' צריך להתאמץ, למשוך את מוט ההילוכים שוב ושוב, ההבדל הוא ברור: 

בשביל לנהוג על רכב 'הילוכים' צריך לנהוג בדריכות, להיות עירני  לפעמים במאמץ ובהשקעה של כוח.

 זהיר.ו

ה כאן משהו מיוחד... הכול נעשה ראבל הנהג אפילו לא יודע שק -ה'אוטומט' עושה אות אותו הדבר 

 מעצמו, והנהג המאושר רק צריך להתניע וללחוץ...

אמר הרבי: בחיים שלנו, אנחנו 'חולמים' על רכב אוטומט... אין לנו כוח להתאמץ, אין לנו כוח לריב עם 

מסויים שאליו אנחנו צריכים להגיע  יעדעצמנו, אין לנו כוח למלחמות ולמאבקי נפש. הרי בסופו של דבר יש 

ול ולקום ליפול ולקום כל יפהלוואי שנקבל רכב אוטומטי כזה, שרק מביא אותך אל היעד בלי צורך ל -

 היום...
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 לרגל יום שמחת ליבו -חלק מהוצאות ההדפסה נודבו ע"י החתן הרה"צ ר' יעקב יוסף וייס שליט"א 

 לרגל שמחת בית רבינו שליט"א -ר רווח ני"ו חלק מהוצאות ההדפסה נודבו ע"י הבה"ח אבית

 תו בשעטו"מלרגל אירוסי ב -ו ' דוד לוי הי"מנהל הכולל הרה"ח רי חלק מהוצאות ההדפסה נודבו ע"
* 

-050ניתן להשיג את העלון, וכן את הקונטרס 'מעט מן האור' )מהדורה שניה( בטלפון: יו"ל ע"י מערכת 'נקודות של אור' ספינקא. 
ברק. להארות וחיזוקים, והצטרפות -בני 11או בבית מדרשינו רחוב דונולו   a0504171897@gmail.com , או בכתובת המייל: 4171897

 ל'חיזוק היומי' במייל, ניתן לפנות באופנים הנ"ל.

 

 אבל השם בוחר בנו, ונותן לנו רכב אחר, ידני, הילוכים...

 ככה זה החיים...

מה אכפת  -אבל למה? אם בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאותו יעד, לאותו מקום שאל אחד הנוכחים: 

 להשם להביא לנו רכב 'אוטומט'? למה לנו להתאמץ כל כך?

מיין טייער קינד, אתה צודק, נכון, בסופו של דבר שני הרכבים יגיעו לאותו מקום, דם: אמר הרבי לאותו א

 מה קנית בדרך? -אבל ההבדל הוא 

קונים רק במלחמות  -'נפש'  ההזהב ששמ סחורתנפש, מיין טייער קינד, אי אפשר לקנות באוטומט, את 

 החיים, ב'ידני'...

* 

בֹוד?   ☜ ְלָחן ַהכ ָ ו  ש  ָרה ב ְ ר ַעל ְקבו  ָכן ְלַוות ֵ  ☞ ִמי מו 
 

יעקב אבינו מסביר ליוסף הצדיק את הסיבה שאימו, רחל אימנו, נקברה דווקא על אם הדרך, בודדה ועזובה, 

 ולא במערת המכפלה יחד עם שאר אבות ואימהות העולם.

ורחל  -על אם הדרך וליבם שבור לרסיסים בעוד אלף שנה, מסביר יעקב, יהיו היהודים בגלות, יעברו 

 אימנו תהיה שם בשבילם, להביא את זעקתם בשמים ולפעול עבורם נחמה...

בכל זאת, מה זה משנה מה יהיה אומר יעקב אבינו לבנו: יכול להיות שה'תירוץ' הזה לא מניח את דעתך. 

 ושאר האימהות קבורות בכבוד! -בעוד אלף שנה? עכשיו היא לבד 

 ין את טענותיך, יוסף בני, יש בהם מן הצדק.אני מב

 רחל אימנו, במה את בוחרת? אבל, נניח ואימך רחל היתה נמצאת כאן עמנו, והיינו שואלים אותה:

במערת המכפלה המכובדת יחד עם כולם, האם את בוחרת  האם את בוחרת להיקבר ב'שולחן המזרח',

 להיות ליד כולם, להיות חלק מכולם?

רק בשביל  -או שאת, רחל, מוכנה לוותר על כל הכבוד הגדול הזה, מוכנה להישאר בודדה על אם הדרך 

בכות אבל יהיה להם כתף לשילדייך יעברו כאן שבורים ורצוצים בדרך לגלות, לא היום, עוד אלף שנים! 

 או מעדיפה להיות שם עבור הילדים, לנחם אותם, להתפלל עליהם? -האם אתה מעדיפה כבוד  עליו!!!

היא היתה בוחרת  -אני בטוח, אומר יעקב אבינו לבנו, בטוח שאם רחל אימנו היתה חיה עימנו היום 

 ...באפשרות השניה

אפילו שזה לא צודק!  -חלום חייה לאחותה כי רחל אימנו לא בוחרת דווקא בצדק! היא מוכנה לוותר על 

 אפילו שזה לא צודק! -היא מוכנה להיקבר במקום הכי לא מכובד 

 ובזכותה, ישובו בנים לגבולם...

* 
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