
'מציאות  ר' אשר מבדיל בין
 .'בחינת מציאות הרע' לבין הרע'

אם אדם היה נולד עם 'מציאות הרע', 
כמו  ייך לשנות מאומה,לא היה ש

 שלא ניתן לשנות תפוח למלפפון...
 בחר הוא שלא מידות עם נולד אדם 

  !בהן
ה' נטע אותן בו, שלא בבחירתו, ואין 
הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם 

 בריותיו!
למידה עצמה אין ציון 'רע' או 'טוב', 
בשורש שלה היא טוב! ותפקיד האדם 

 לתקן את המידה בשרשה!
כאשר ניתן לאדם ניסיון במידה שלו, 

 גם עצם הניסיון איננו בבחירתו!
בין  הבחירה שלו היא בתוך הניסיון:

אינו  -דביקות בה', 'שאם אינו עוזרו 
דבקות בייצר  –יכול לו', לבין פירוד 

וזוהי 'בחינת מציאות  - הרע וייאוש
 הרע'...

* 

 "כל משבריך וגליך עלי עברו"
ר' אשר לימד אותנו לדבר מ'הבשר' 

 שלנו!
 שוכח, וקם עברתי ועובר, נופל אני

 ..ונזכר
 יש כיוון... -אבל 

* 

 מעשה שירדו גשמים בראשי ההרים,
והיו שוטפים לגאיות וממלאים אותם 
מים, ומשם יורדים למקומות 

 הנמוכים.
 היו צפות תיבות... -ועל פני המים 

יבות? ומה ותמהו כולם, מה אלו הת
 עניינן???

ובאמת שהיה אחד עובר בראשי 
ההרים והיה מתוודה לפני השם 

הלוא אני עפר ואפר  יתברך ואומר:
ונכנס בי החיות שלך ומפיח בי חיים, 

 -ואיך גבה ליבי לחשוב שאני מציאות 
 וצריך ככה וככה!???

והיה חוזר על זה הרבה פעמים, ומונה 
ליבו כל הצטרכויות שלו, ואיך גבה 

  לחשוב שצריך
 ככה וככה...

ומהדיבורים הללו נעשו תיבות שהיו 
צפות על פני המים ויורדות למקומות 

 הנמוכים...
* 

כי כשהוא  'לא טוב היות האדם לבדו',
אפילו שהוא עושה את הדברים  -לבד 

 ,זה לא הכנעה -הגדולים ביותר 

כי הוא עושה את כל הפעולות בגלל 
 –שזה הרצון שלו 

 ואת זה, הוא מכנה 'אמונה'...

ה'כנגדו' זה  אבל 'אעשה לו עזר כנגדו',
 לדרכי להיכנס לו עוזר זה העזר שלו!

 – אמונה

השתיקה, ההכנעה,  על ידי
 שהוא בגלל - נותן שהוא והסבלנות

 שהכל מכיר והוא העליון לרצון נכנע
 !!!הוא ברוך מהקדוש

ר' אשר פעם הראה על המשקוף של 
מה ההבדל אם אתה  ר:הדלת ואמ

 מקבל מכה מהמשקוף או מהחבר???

* 
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