
 קודש ויקרא שיחות

 okmail.com@5701555      א
 

 פרשת ויקרא

 חומש רש"י

 מועבר ע"י שידור חי מבית כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 השיעור לעילוי נשמתה האישה החשובה 

 נתן נטע למשפחת גליק ר' ברכה בת

 נלב"ע ד' ניסן תנצב"ה

 נדבת ע"י בנה הרה"ח רבי נתן נטע גליק שליט"א מעיר לונדון

ויש להרבה אנשים חרדות ופחדים, לכאורה מה  ,בבית ואי אפשר לצאת סגורהיום אנחנו נמצאים 
 ההבדל בין חרדה לפחד? ומה רוצים מאתנו בזמנים האלו?

אלא כתוב בפרשותינו והשיב את הגזילה אשר גזל, בפשטות הכוונה אם אדם גנב משהו יש לו מצוה 
אח"כ להחזיר את הגניבה. השם משמואל מוסיף שיש מצב שאדם גונב את עצמו מעצמו, דהיינו 
כשאדם הולך בתלם הוא פוגש את כולם, כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר כשהולכים בדרך ישרה 
פוגשים את כולם, אבל מי שלא הולך בתלם מוצא את עצמו לבד, דהיינו ברגע שהוא רואה את עצמו 

 הוא פוגש את כולם, וברגע שהוא לא רואה את עצמו הוא לא פוגש אף אחד.

ל זה הקב"ה שנמצא בכל דבר, ופרט נקרא אנשים שברא שהם השפ"א מסביר שיש כלל ופרט, כל
וע"י שאדם מוכן לבטל את עצמו לכלל ככה הוא יפגוש את כולם, וכן בנפש הרבה פרטים ביחד, 

הקב"ה עשה כלל וירד וברא הרבה פרטים שזה כולם, והתפקיד שלנו הוא לחזור לכלל, א"כ אדם 
עם כולם ביחד, ברגע שאדם חי רוחני שם הוא  שהולך בדרך התורה שזה מאחד את כולם אז נמצא

אחד עם כולם, וברגע שחיים גשמי שם כולם נמצאים בהרבה פרטים, דהיינו הקב"ה הוא כלל ועשה 
 הרבה פרטים ועבודה שלנו הוא לבטל את עצמינו וככה חוזרים כלל בחזרה.

התורה, אם זה  וזהו והשיב את הגזילה אשר גזל, ברגע שאדם לא חי עם הקב"ה ולא חי בדרך
 במחשבה או בדיבור או במעשה, אז גזל את עצמו מעצמו, ואת זה הוא צריך להחזיר להקב"ה.

ר' אשר כותב שהיה דרך אחד ששמה היה אפשר להגיע למשהו הכי טוב בעולם, אבל הבעיה הייתה 
ים שזה שלא יודעים איך להגיע לשם, כי זה מוסתר, ולמעשה כל העולם רוצים אחרי זה ואנחנו יודע

נמצא ולכולם יש לנו חשק להגיע לזה רק שלא יודעים שהפרט מסתיר את זה, דהיינו יש העולם וזה 
את הכלל, וככל שאני מפרק נמצא מחוץ לעולם, ולמעשה איך מגיעים מחוץ לעולם, כי הפרט מסתיר 

 את הפרט ככה אני מגיע לכלל, אבל איך אני שובר את הפרט ולצאת החוצה?

שר כדי לצאת אדם חייב לעזוב את העולם, דהיינו לעזוב את המקום הנחיות שלו אלא אומר ר' א
ואת הפינה שלו ולצאת משם, ואז אפשר לצאת מהסתרה ולהגיע לשם, וזה לא ע"י החיובי שלך, 
דהיינו זה שאתה יודע שזה נמצא שם בשביל זה לבד אדם עוד לא יעזוב את המקום שלו, אלא כמה 

 ו שהוא לא יכול לבד ככה הוא יגיע לשם.שאדם יכיר את הסכנה של

ולדוגמא המצב שאנו נמצאים בו עכשיו, לפני כמה חודשיים שעוד לא ידענו על הסכנה כל אחד היה 
בטוח בבית שלו וכל אחד היה יכול לצאת מביתו וללכת לאן שהוא רוצה, פתאום אי אפשר לעשות 

בר רק פשוט מפחדים לנגוע בקירות כלום ולא עוזר לא מטוסים לא משטרה ולא צבא ולא שום ד
וחייב בעל כרחך  ובשולחן וכדומה, אלא ככל שהוא משקף את הסכנה הוא מבטל את החיצוניות שלו

  להיכנס לפנימיות.

דהיינו במקום לקחת את הפחד ולהגיד שלא קרה שום דבר ולהיכנס לאדישות, או שיהיה סיוט 
מי שמפחד  ומפנימים להגיע לפחד ד', עולםומסלקים את ה מהפחד, אלא הפוך לוקחים את הפחד

עכשיו מהמצב אז הוא מפחד מההודעה שהיה אתמול וכבר מפחד ממה שיהיה מחר ומפחד מהפחד 
כל הזמן, עבודת האדם הוא לקחת את הפחד שהיה ומה שיהיה ולפרק אתם את הפחד שיש ולהחליט 

אותי עכשיו יחזיק אותי מחר  שרק הקב"ה הוא זה שמחזיק אותי עכשיו, ואז אותו רבש"ע שמחזיק
 ג"כ..
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ע, ואז מסופר על הרה"ק האמרי יוסף זי"ע שהיה לומד בחברותא עם הרה"ק הרבי מזידיטשוב זי"
היו לימודים של נגלה ושל נסתר, וברגע שהגיע לנגלה אז בדרך כלל הבינו מה שלמדו, אבל הרבי 

מצב שלא מבינים שום דבר. למה? מזידיטשוב זי"ע אמר שלא עוזבים את הלימוד עד שלא מגיעים ל
כי כל זמן שעוד מבינים אז המוח שלו מקיף את הידיעה ויש נתק בין הלימוד להקב"ה, אבל ברגע 
שלא מבינים אז יש סדק ואז אתה מתחבר להקב"ה, פתחי לי פתח כחודה של מחט ברגע שיש סדק 

 ששם אני לא מובן ואז אני יכול להתחבר להקב"ה.

א"כ אמר ר' אשר שפחד גדול ממלא את החלל, אבל השכל והמוח לא יכול לסבול כזה דבר, אבל ע"י 
תפילות מחזיקים מעמד, דהיינו תגיד להקב"ה כשאני חי את הפחד זה יכול לחסל אותי, אבל אתה 

ואז דבר ראשון הרי רוצה שאני יכיר אותך ע"י הפחד א"כ בבקשה תעזור לי להכיר אותך בפחד, 
מכיר שהוא לא יכול, ודבר שני אדם לא מייחס את הפחד מהמחלה אלא כדי להגיע מזה לפחד אדם 

 מהקב"ה, ורק ע"י הפחד הגשמי אדם יכול להגיע לפחד רוחני ולראות את הקב"ה בכל דבר.

יש אנשים שהתחילו לדבר על משיח, ר' יודל פרוש שליט"א אמר מי שמדבר עכשיו על משיח הם לא 
שיו, כי אנחנו צריכים להגיד אחכה לו בכל יום שיבוא ואתה פתאום רק עכשיו חשבו עליו עד עכ

 מתחיל לדבר עליו.

מסופר בשנת תר"כ היה הרבה אנשים גדולים שאמרו שמשיח מגיע, כי היה איזה משמעות בזוהר 
הקדוש על שנת תר"כ, תר"כ הוא כתר גם המחלה של עכשיו נקרא כן, וכולם היו מאוד עסוקים בזה, 

הרה"ק רבי אליעזר מדיזיקוב זי"ע היה אמר שמשיח לא יגיע השנה, כולם מכרו את הנכסים  אבל
דהיינו אנשים נכנסים לכזה שלהם ועזבו הכל ורק עמדו וחיכו מתי ישמעו את השופר של משיח, 

מהלך שהוא כאילו מגיע, ר' אשר היה אומר שמשיח שאתה מחכה לא יגיע ומשיח שיגיע אתה לא 
ומרים שאחרי מלחמת עולם הראשונה היה הרבה אנשים שנפלו מהדת, כי חשבו מחכה לזה, וא

שהעולם נגמר ומשיח חייב להגיע, והרגע שזה לא קרה הם יצאו מדעתם, גם עכשיו אנשים חושבים 
 שהעולם נגמר והכל נופל ולא יודעים מה יהיה הלאה, העיקר לא לחלום שמשיח מגיע עכשיו.

יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, ואני עושה שבועה שהוא לא יגיע ואמר הרה"ק הנ"ל הרחמן הוא 
 השנה, וכולם היו בהלם ממה שאמר.

כתוב בדד ישב, בדד ר"ת 'ב'כל 'ד'רכיך 'ד'עהו, ר' אשר היה אומר שהקב"ה נמצא בבידוד, הוא מחכה 
ידוד שלנו, כבר אלפי שנים שאנחנו נסתכל בכיוון שלו, והוא נותן לנו ס"ה לק קטן מהבידוד שלו בב

אבל תלוי אפשר להסתכל על זה בתור מציאות, ואפשר להסתכל על זה בתור סיבה, ואז אין שום 
 סיבה שהסיבה יהיה עוד.

הסבל, נכון שאין לך כבר כוח לסבול, הרה"ק רבי  כוח ם אמנם כשלר' אשר אומר בצוואה שלו א
ול, ואמר פעם לאביו אז איך צבי הערש אריקער זי"ע שהיה תלמיד של הפרי הארץ, היה לו בן שא

ווער שוין צוזעצט, ענה לו אביו נו נו ווער שוין צוזעצט. דהיינו ברגע שאדם מוריד את החיצוניות אז 
 הוא יכול לחיות עם הפנימיות.

ר' אשר אמר פעם שיהיה זמן שיפחדו לצאת מהבית ויפחדו לפתוח חלון, חשבנו שהוא מדבר על 
ה יהיה מווירוס שעכשיו כל אחד נמצא בביתו סגור איש תחת מחבלים שיהיה אבל לא חלמנו שז

 תאנתו ואיש תחת גפנתו ואף אחד לא רואה אף אחד.

ר' אשר אמר שלפני ביאת משיח כל אחד יהיה עסוק עם קנאה תאווה כסף כל אחד יהיה עסוק 
כל  בדברים שלו, ואח"כ יהיה מצב של ומלאה הארץ דעה את ד' ויראו שזה לא רצון הקב"ה, ואז

אחד יתחיל להתבייש מאוד מעצמו ולא ידעו מה לעשות עם הכסף, ובאמת אנו רואים זאת היום 
ואז אמר ר' אשר שכל אחד ילך מהר מאוד ויזרקו שאין מה לעשות לכל מה שקורה בעולם עם כסף, 

את הכסף מהחלון, ואמר שיפתחו את הדלת ויסתכלו ימינה ושמאלה אם מישהו מסתכל ויזרקו 
 כל הכסף. החוצה את

ואז שאל אחד את ר' אשר אם ככה כולם עסוקים שמשיח יבוא אולי אנחנו נתחיל לבקש שמשיח 
לא יגיע עכשיו, אם יהיה לו כאלו בישות אז אולי יותר טוב שהוא לא יגיע בכלל, חשב ר' אשר לכמה 

 רגעים ואמר הוא יכול להגיע נתבייש לחצי שעה ואח"כ נסתדר עם זה ג"כ.

ר' אשר דיבר הרבה על חרב המתהפכת שזה חרב שהוא חד משתי צדדים, דהיינו מה שהקב"ה רוצה 
אני לא יכול ואיפה שאני עומד אני נחתך, וכמו אדם שאבא שלו נתן לו סולם לעלות על הגג, ובסוף 
רואה שחסר לו מדריגה, ופתאום אבא שלו לוקח לו את הסולם והוא נשאר למעשה בין שמים לארץ, 

וא צריך רק להחליט כמו שאבא שלו נתן לו את הסולם להגיע עד עכשיו הוא חייב לעבור את וה



 קודש ויקרא שיחות

 okmail.com@5701555      ג
 

דהיינו במעבר הצר הזה אדם חייב לבטל את הדעת שלו ולבטל את הפחד  המעבר בלי הסולם ג"כ,
 ולהמשיך הלאה, ושם המקור של השמחה.

שמונה עשרה רייניש, שליש  התפקיד שלנו הוא כרגע כמו שאמרנו מהאמרי יוסף שהיה מחלק כל יום
היה נותן לעניי עירו, ושליש להיושבים בספינקא, ושליש לעניי ארץ ישראל, א"כ גם היום כל אחד 
חייב לקחת לעצמו שמונה עשרה איש ולחזק אותם, עבודה שלנו כרגע הוא לחזק אחרים, מי שיכול 

 קופה הזאת.בכסף, ומי שיכול במעשים, כל אחד בדרכו, וככה יוכלו לעבור את הת

יש עוד ענין עכשיו בתקופה הזאת זהו העניין של אחדות, כמה שאנחנו נהיה יותר באחדות ככה לא 
יקרה לאף אחד שום דבר, בשואה יודעים אלו שהיו באחדות עברו את זה, גם עכשיו במחלה הנוכחי 

יותר מצב רוח הוא שורד אתו, ר' אשר היה מסביר את זה שהדם זורם ולא יכול ככל שיש לאדם 
להיכנס למקומות חלשים, כי ברגע שאדם שמח הורידים מתרחבים וברגע שאדם בלחץ הכל מתכווץ 

 ואז הדם לא זורם כמו שצריך ושם אדם נופל.

של שניה אלא אנשים  דהיינו הפחד הוא דבר בריא אלא הבעיה הוא הפחד מהפחד, הפחד הוא עניין
מתחילים לפחד עוד לפני שהפחד מגיע או שמפחדים מהפחד שהיה ואז אדם נמצא בפחד אחד גדול, 

שמעתי שמעך יראתי, אני אבל ושם פחדו לא היה פחד, אדם צריך לקחת את הפחד לפחד ד', ד' 
הקול נמצא כל  שומע דרך זו שאתה מדבר, אני לא יכול לשמוע אותך לדבר אלא קול גדול ולא יסיף,

 הזמן, א"כ גם כשאין לי את הפחד אני מחכה לפחד הבא שיגיע כדי להגיע עוד יותר להקב"ה. 

אבל אם הפחד סוגר אותי א"כ אני מפחד עוד לפני שזה הגיע ואחרי זה אני מפחד עוד יותר ואז אני 
ם אז טוב בפחד אחד גדול כל הזמן, וברגע שאדם לוקח את הפחד להתחבר להקב"ה ולצאת מהעול

לי כי עניתי למען אלמד חוקיך ואז כ"כ טוב לי עם זה ואני מחכה לזה, ואז הגעתי למקום של הקב"ה 
ששם מקבלים עוד וחדווה במקומו, ושם יש שמחה, א"כ אני מחכה לרגע הזה של הפחד כי כל פעם 

 אני מתחבר דרך זו להקב"ה.

ך כלל מסודר ומה שחסר מיד ממלא אותו, אדם בדר וזה נעלם כי אדם הוא גוף ולא יכול לעמוד שם,
אבל עכשיו פתאום יש לך ופתאום אין לך ונעלם לך נותן נשימה ופתאום זה בורח לך, ר' אשר היה 

 אומר דבר אחד אתה יכול להיות בטוח שאתה לא בטוח, וזה הביטחון שיש לאדם בהקב"ה.

זה לא אומר שיש לו בטחון,  מה ההבדל בין אמונה לבטחון? אלא הרמב"ן אומר מי שיש לו אמונה
אמר שאמונה זהו השו"ע של ביטחון, ויש משל ומי שיש לו בטחון חייב שיהיה לו אמונה, החזון איש 

 לזה פעם אחד הגיע קירקאס לעיר ומשך חוט מצד אחד לצד שני על הבנין,

א אמרנו כדי להתחבר לשני אני צריך להתחבר לעצמי, וברגע שאדם עושה משהו לא טוב אז הו
מתנתק מכל הסביבה ומעצמו, דהיינו הוא לא רואה את עצמו ולא אחרים והוא מנותק לגמרי, אבל 
ברגע שאדם הולך בתלם דהיינו הוא לומד תורה, אז איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא, וברגע 
שאדם בתלם הוא מחובר, אם אתה מסתכל על הגוף אנחנו דברים נפרדים אבל אם אתה מסתכל 

שם אנחנו אחד, וכמו כן עכשיו מצד אחד אנחנו לא ביחד אבל זה רק בגוף משא"כ בנפש על הנפש 
 אנחנו אחד.

הפרי הארץ אומר במכתבים שגם בזמנו היה מגיפה והיה צריך להיות בבידוד מפורים עד שבועות, 
אבל הוא היה צריך מנין, ולמעשה התחבר עם כולם בנפש, וזה מה שאנו אומרים בשם כל ישראל, 

בודת האדם הוא לדעת שהקב"ה נתן את זה, והוא נותן לנו את הכוח לעמוד בזה, והוא רוצה וע
לא להביא אותנו למקום יותר מקושר להקב"ה מה שאי אפשר בלי המעבר הזה, וז"ל אם אמנם 

נמשך הזמן כי אם מעט ורעים, המה היו בערך שבועים שבעה, מימי הפורים עד כמה ימים בחודש 
כיקוד אש, ועצת ד' היא תקום אותנו בעיר בתווך שלא לנוס אל אחת הערים, מי  אייר, יקד יקוד

שרוצה לברוח המגיפה רדף אחריו, כי אנה מפניך אברח, כי אם חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, עכשיו 
עבודה הוא סבלנות, אבל ברגע שאדם יש לו פחד מהפחד מהפחד אז איבד הכל, עכשיו עבודה שלנו 

 הוא סבלנות.

מישהו שאל את רבינו מתי זה יעבור? ענה רבינו למה זה יעבור הלא עד עכשיו לא היה לך עצבים לבן 
שלך תמיד צעקת עליו לך לישון אל תפריע לי, ואם זה לא עזר נתנו לו אקמול העיקר שתישן, אבל 

דם דהיינו בכל דבר א עכשיו כל אחד יושב בביתו ונמצא בקרבת ילדיו שלא הכיר אותם לפני זה.
חייב להגיע משם להקב"ה, אפשר להיכנס למסכנות שאני לא מבין את הקב"ה ואני לא מבין למה 

 הוא הביא לי כזה דבר, או שאפשר לחיות שהוא רוצה לסלק אותי ושהוא יתגלה בעולם.
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וממשיך הפרי הארץ תמיד תפלתו בפינו אקצירי ואמריעי כדרכנו מעולם, ומצלינן בחיי דכל בית 
ו אפילו שאני לא יכול להתפלל אני מתחבר עם כל בני ישראל, הקשר שיש לנו עכשיו ישראל. דהיינ

הוא קשר רוחני ללא גשמי כלל, וכל אשר ממנו ראו וכן עשו להסתיר מפני חרון אף בחצרותיהם 
ועל הרוב עלתה בידם, ואשר נסו נמלטו על הרוב בעו"ה רדפו אחריהם והשיגום, אבל ובטירותם, 

 ניצלו, וככה היה עד אחרי שבועות. אלו שנשארו בבית

דהיינו אם אדם מגיע לזה המחשבה שהוא לא יודע מה רוצים ממנו ועוד שמו אותו בבית עם ילדיו, 
אומרים שהראשון מת מזה לבד שהיה צריך לשבת בבית בבידוד, אבל האמת הוא שאדם צריך לדעת 

נף אותך למקום שלא היינו יכולים שהקב"ה נותן את זה והוא נותן לך את הכוח לזה והוא רוצה למ
 להגיע בלי זה.

על פריץ אחד עשיר גדול שרצה מאוד לנסוע על שלג בקיץ, אבל מאיפה יש שלג בקיץ, אבל  מסופר
הוא ציווה על משרתיו לקחת חבילות של מלח ולזרוק אותו החוצה על הר וככה יהיה לו מזחלה גם 

יה זה שמחה גדולה בשבילו. וסיפרו זאת להרה"ק בקיץ, והפריץ עלה על ההר למעלה וירד למטה וה
מבארדיטשוב זי"ע ואמר שהוא אף פעם לא אמר נשמת בחיים שלו ומשום הכי חושב שלעלות על 

 מזחלה בקיץ זהו תענוג הרי לא היה לו תענוג יותר גדול בחיים.

אפילו אמרנו שבדד ר"ת בכל דרכיך דעהו, עבודת האדם שצריכים לקחת מהמצב הזה הוא לדעת ש
מחר אנחנו יוצאים מכאן ונהיו משוחררים אבל עד עכשיו חשבנו שאנחנו עושים כל דבר, ואחרי 
המצב הזה אנחנו מגיעים להכרה שבעצם אנחנו יכולים להיות כאן עוד פעם ולמה אנחנו לא שם כי 
 הקב"ה שומר עלינו ובלי עזר אלקי אין כלום. וכן כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה תמיד אומר על הבית

הקברות בבורו פארק שכאן נמצאים הגויים הכי טובים, אני תמיד חשבתי מה הוא רוצה מהם 
הגויים הוא אנשים טובים ואני גדלתי ביניהם, אבל הוא עבר את השואה וידע טוב שכל רגע הוא 
יכול להיות שם בחזרה ומה שהוא לא שם זהו עזר אלקי, עכשיו גויים כבר לא נמצאים ועכשיו גם 

צריכים אנו לומר נשמת עד הנה עזרוני רחמיך בר לא נמצאים, ואיך אני כן נמצא כאן, ע"ז אנחנו כ
 ולא עזבוני חסדך. אבל ברגע שאדם מבקש שזה ילך חבל כי זה ילך בסוף.

היה אחד ששכב במיטה כמה שבועות ועליתי אליו כל יום לחזק אותו ולהכניס לו את הדרך, יום 
רבי כבר לא צריך להגיע כי הוא התקשר לאיזה בבא והבטיח לו אחד כשאני עולה הוא אומר לי ה

שזה יעבור, אבל הפוך הקב"ה נתן לך הזדמנות א"כ צריכים לעבוד עם זה ולמנף את זה לקשר בורא, 
הישמח ישראל אומר שבזמן של שוק כולם באים לקנות, עכשיו כולם קונים דברים של הייגנה, אותו 

עם הבידוד הזאת ואח"כ אפילו שאנחנו לא נהיה שם יותר נוכל  דבר עכשיו צריכים להשתמש נכון
 להיות הלאה בבידוד, אבל ברגע שמבטחים לך שזה יעבור אז חבל כי אז לא משתמשים נכון עם זה.

היוצא לנו מכל הנ"ל שהעיקר הוא הפחד מהפחד, כי העיקר שהקב"ה רוצה הוא שתיקח את הפחד 
משתמשים עם זה נכון זה נקרא חרדות, העיקר לקחת את למינוף להגיע להקב"ה, אבל ברגע שלא 

זה בתור הזדמנות להגיע להקב"ה, ולפחד לא לאבד את הקשר שיש מזה עכשיו, כי ברגע שזה יעלם 
, והוא נותן לנו את זה כל זמן שהוא יודע שאנו לוקחים כבר לא יהיה לי יותר את הזדמנות הזאת

שלא לוקחים אותו נכון הוא יפסיק את הבידוד הזאת,  את זה בצורה הנכונה, אבל ברגע שהוא יראה
ולהגיע לזה הוא ע"י הכנעה וביטול, וכבר אמרנו שביטול הוא לא שאני כלום, אלא שאני הולך 
אחורה ואני נותן לנהג לנסוע, ואז אני נכנס לתמונה יותר גדולה, וזה רק ע"י שאני יודע שהוא נתן 

הוא רוצה למנף אותי, זה נותן לי כוחות יותר גדולים ושמחה לי את זה והוא נותן לי את הכוח לזה ו
 יותר גדולה ואחדות יותר גדול.

אדם שחי עם כמות יעשה חשבון עשיתי או לא עשיתי, בעסק יודעים שרק מי שנכשל הוא מרוויח, 
כי מי שלא נכשל אף פעם יכניס את הכסף באיזה מקום והכל ילך לטמיון, ורק ע"י שנכשל הוא יודע 

פה לא להשקיע, וכל פעם שנותנים לו משהו הוא יודע שזה תפור בשבילו, וברגע שהוא לא יכול אי
 לעמוד שם לא יתנו לו אותו.

היה חסיד חב"ד אחד שברוחניות היה מיוחד אבל בבית היה לו קשה מאוד, ואמר פעם אחד אם 
כשאני קם בבוקר וכבר הרוחניות שלי היה כמו הגשמיות שלי אני כבר לא הייתי כאן, זקן אחד אמר 

לא כואב לי שום דבר סימן שאני כבר לא חי. א"כ הפחד לא הולך להיעלם כי ר' אשר היה אומר 
ככל שאתה מבקש מהקב"ה תפסיק להביא את שהמצב הולך להיות יותר גרוע ולא יותר טוב, א"כ 

ב"ה נותן לך זה לא טוב המצב, כי כל פעם שיש כאב זה דוחף אותי לאיזה אינטרס ובשביל זה הק
את הפחד להביא אותך לאיזה שום מקום, וברגע שמבקשים לקחת את הפחד אז לא מגיעים לשום 

 מקום.
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מצד אחד מאוד קשה לי עם הילדים בבית, אבל האמת הוא האם אכפת לך מהם, אלא אדם רוצה 
שיהיו ילדים טובים כי הוא רוצה לעשות שידוך טוב אח"כ, אבל עכשיו יש מצב שאין לאיפה לברוח 
אנא מפניך אברח זה נמצא בכל העולם, דהיינו עכשיו צריכים למצוא את עצמך ואז מוציאים את 

צוא את עצמי נקרא את החלק הרוחני שלי ושם כולם נמצאים, וצריכים לקחת את הבידוד כולם, למ
 הזאת גם לאח"כ כשהכל יהיה בסדר לדעת שאין אנשים והכל זה הקב"ה.

הקב"ה ברא את העולם כדי שנראה אותו, הרמח"ל אומר שתכלית בריאת העולם הוא יסוד 
שזה להתענג על ד', וברגע שאני ם בעולמו, החסידות ושורש העבודה הוא לדעת מה חובתו של אד

יודע את זה ואני מפשיט את עצמי ואני עם הקב"ה אז אפילו שאני חוזר לפעמים אחורה אני עם 
 הקב"ה.

אמרנו שיש אנשים שעסוקים עכשיו עם משיח, אבל האמת הוא שאלו לא חשבו עליו אף פעם, ואפילו 
אמר כשמשיח יבוא לא ישתנה כאן שום דבר, רק  כשהוא כן יגיע הם ג"כ לא יחשבו עליו, ר' אשר

ההבדל הוא שבמקום לקחת כל דבר לעצמו הולכים להחזיר את זה להקב"ה, ברגע שאני מתחבר 
עם עצמי אני מתחבר עם כולם, יש כאלו ילדים שכדי להיות אתם צריכים לתת להם הכנעה, וכן 

ן לעצמו, יש לו ילדים להתחבר לפעמים צריכים לתת הכנעה לאישה להיות אתה, אדם הרי מתחת
לעצמו, יש לו חברים להתחבר לעצמו, לבד אי אפשר לשבת או חברותא או מיתותא, אבל הוא לא 
צריך את החברים בשבילם אלא בשבילו, כל דבר אפשר לחיות שלילי או חיובי, חבר יכול למשוך 

 אותך להתנתק מעצמך, או שיכול להביא אותך לחיות אחד עם הקב"ה.

תי מקומות שאפשר למדוד האם חיים את עצמינו או לא, דבר ראשון זהו לחץ חרדות, אם אדם יש ש
מרגע של הדחף עד התגובה אם זה מיד סימן שהוא עוד לא שם, אדם צריך לדעת שברגע שעולה 
הדחף מכוח הפחד או חרדה או תאווה או כל דבר אחר הוא צריך להכניס מחשבה שמחר אני יענה 

דוד המלך אומר חשבתי דרכי לא זי"ע היה אומר אני רוצה לענות לך אבל מחר, לו, הרה"ק מראז
ואשיבה רגלי אל עדותיך, כל יום הוא רצה בהתחלה ללכת למקומות אסורים, אבל ברגע שכבר יצא 
לרחוב הלך לבית המדרש, דהיינו צריכים להתחיל עם האינטרס של הגוף ומשם להמשיך לעבוד, כי 

וא נמצא כל הזמן, הבעיה הוא שמיד עולה הפחד ואני מיד מתחיל לפחד עוד הגוף לא הולך למות ה
לפני שיש זה לפרק כאן משהו ולחשוב משהו אחר, עבודת האדם הוא כן לקחת את הפחד שיש 

 ולתרגם אותו לפחד ד', וזה נקרא ביאת משיח צדקינו לחיות כנ"ל.

מור עם זה, והוא אמר שהוא רוצה ר' אשר כותב במכתבים שדוד המלך אמר להקב"ה שהוא רוצה לג
להקים קבוצה של בחנני ד' ונסני, לבי חלל בקרבי, אני הולך להקים ישיבה של מצוינים עילית 
שבעילית, ואז שאל אותו הקב"ה ומה יהיה עם קבוצת החלשים, אמר דוד המלך הקב"ה בבקשה 

יל זה בראתי את העולם אני מקים לך כאן משהו מיוחד תעזוב אותם, אז אמר הקב"ה לדוד לא בשב
שיהיה כאן קבוצה של אצילות, כי אם אני רוצה יכולתי להישאר עם המלאכים ולא הייתי צריך 

  לות ועשייה וכן הלאה וגם הרשעים.לברוא את אצי

אלא מבטן שאול שועתי אליך, הוא רוצה להביא אותנו למצבים הכי נמוכים ומשם לראות אותו, 
וינים לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, בשביל לבנות אנשים המצ מכל המלאכים ומכל לי ומה יש

שלא מבינים אותו היה צריך להוציא הרבה יותר כוחות מלברוא אנשים שכן מבינים אותו, לדוגמא 
להכניס אורח הביתה מי שאתה אוהב אין בעיה להכניסו, אבל להכניס השונא שלך הביתה צריכים 

הקב"ה לא היה צריך להוציא כ"כ הרבה כוחות לברוא את הצדיק להוציא הרבה יותר כוחות, א"כ 
כי הוא ממילא הידיד שלו, אבל לברוא את הרשע ואלו שנלחמים כל שניה כן ולא היה צריך להוציא 
הרבה יותר כוחות מהרגיל, וזהו במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד 

בראתי את העולם בשביל בחנני ד' ונסני, אלא בשביל ליבי חלל בה, ואז אמר הקב"ה לדוד אני לא 
 בקרבי.

אז אמר דוד המלך א"כ מה אתה צריך אותי, אלא אמר הקב"ה בראתי אנשים עם שלימות שהם 
קמים בארבע ובשש כבר אחרי התפילה והכל מסודר חבל על הזמן, אבל בשביל מה בראתי אותם 

את התורה ושם אין ימינה ושמאלה אלא הכל צריך להיות אם זה לא הכוונה שלי, אלא אני בראתי 
ברור מאוד, כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר שאחרי השואה בשמחת תורה קרא לתורה ליטאי מחלל 
שבת ועשה ברכה עם כזה התלהבות גדולה, לכאורה הרי אתה לא לומד שום דבר ומה התלהבות 

למשטרה שמסתובבים עכשיו היינו צריכים  עכשיו, ענה אותו יהודי אם הקב"ה היה נותן את התורה
לקיים הכל אבל עכשיו שנתן לנו את התורה אפשר לעשות מה שרוצים, והם הבעלי מוחות אומרים 

 לנו מה לעשות.
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א"כ השלימים לא מתחברים עם המיוחדים והם לא מתחברים עם השלימים א"כ מה עושים כאן 
 ואיך מחברים אותם?

אמר הקב"ה לדוד המלך לך לבת שבע ועכשיו אתה כבר לא שלם ואתה הרב כבסני מעוני ומחטאתי 
טהרני ומפשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, א"כ עכשיו אתה יודע הכל גם מה שהם יודעים ואתה 

אמר לי מישהו שהיה עובד בקירוב עם בחורים שבקושי הניחו תפילין בסוף לא יותר טוב מהם, 
ליו ועוד ברחו ממנו בסוף, אמרתי לו שהקב"ה רצה רק שתבין גם את הצד שלהם עד כמה הלשינו ע

 קשה להם ואיפה הם נמצאים.

ר' אשר כותב שבכל דור יש דוד המלך שמצד אחד הוא גדול ומצד שני הוא גם מבין את החלשים, 
בשביל זה א"כ עכשיו כל אחד צריך לעבוד בתוך הבדד שלו להגיע לאחדות ואז הגענו למטרה ש

 הקב"ה ברא את העולם.

היוצא לנו מה ששייך אלי אני חייב לסגור את המוח ולבטל את עצמי עד הסוף, כי האמת הוא שהרי 
אי אפשר להבין את התהליך של הקב"ה, כי אני ראשון ואני אחרון אם אני משכנע אותך שיש 
הקב"ה זה לא יעבוד כי גם אני עוד לא משכנע עד הסוף, ורק ע"י אמונה אז אפשר בכאלו מקריים 

להקב"ה, ואחרי אמונה אז מגיעים, אבל לפני שזה קרה אף אחד לא חלם שזה יקרה וגם  להגיע
עכשיו אני צריך אמונה שזה יקדם אותי הלאה לעוד נקודות בעבודת השם ית', אבל ככל שנכנסים 
יותר מגיעים יותר, אבל המעברים שהקב"ה נותן לנו זה לקדם אותנו ולא ח"ו להחזיר אותנו, 

מבין ובסוף הוא לא מבין, אבל באמצע הוא חייב להבין קצת כי אם לא הוא לא בהתחלה אדם לא 
וכן בעבודה אדם שלא מאמין בקונה מיד עוזב אותו, אבל אדם שמאמין שכאן יש יעשה שום דבר, 

משהו הוא לא עוזב אתו עד שגומרים עסקה, כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר שאדם חייב לקבל קנין 
 יך הלאה.עם הקב"ה ולשתוק ולהמש

הקאצקער זי"ע נכנס פעם אחד לבית מדרשו ושאל איפה הקב"ה, כולם התחילו לזרוק פסוקים מכל 
התנ"ך, עד שהרבי אמר שהקב"ה נמצא אצל מי שמכניס אותי, עכשיו יש לכולם הזדמנות להתחבר 
 עם הקב"ה, אבל צריכים להסכים לזה, וזה נותן לאדם כוחות ומוח, כי אדם הרי הוא מוגבל עם

 הכוחות שלו ומוגבל בדיבור שלו, וברגע ששומע שד' שפתי תפתח מקבל כוחות אדירים.

מסופר על הרה"ק רבי אלימלך זי"ע והרה"ק רבי זושא זי"ע שהלכו לגלות, ויום אחד בעת שהגיע 
לאיזה עיר תפסו אותם והכניסו אותם לבית כלא, בבוקר ראה הרה"ק רבי זושא שאחיו הרה"ק רבי 

ושאל אותו למה אתה בוכה, ואמר לו קמתי בבוקר ולא אמרתי כלום לא ברכת  אלימלך בוכה,
התורה ולא קריאת שמע כי יש כאן בית הכסא באמצע, אמר הרה"ק רבי זושא זי"ע אותו הקב"ה 
שאומר שצריכים להתפלל וללמוד, אותו הקב"ה אומר עכשיו לשבת בבית ולא להתפלל כלום, ומרוב 

גם הגויים של הבית הסוהר הצטרפו לריקודים, בסוף נכנס השומר שמחה התחילו כולם לרקוד ו
ושאל מה קורה כאן, ואמרו לו ששתי יהודים רוקדים כאן סביב הבית הכסא, מיד הלך השומר תפס 

 את זה וזרק אותו, ועכשיו הלכו להתפלל מרוב שמחה.

אל אותו מה אמר שפגש את השטן בחודש אלול בוכה, ושהרה"ק רבי שמשון מאוסטרפליע זי"ע 
קרה, ענה השטן יהודים עושים תשובה הוא רץ לשופר והשני לקנות מחזורים והוא רץ לקברים והוא 
נותן צדקה בקיצור אין לי עבודה, אחרי שבועה הוא פוגש אותו עוד פעם כולו שמח, מה קרה, ענה 

והכל טבע השטן אל תשאל היה ספינה בים מלא עם אתרוגים לסוכות והלכתי עשיתי חור בספינה 
 בים, עכשיו אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים אתרוגים לא יהיה לכם.

ביו"ט בבוקר הוא פוגש אותו עוד פעם ובוכה, מה קרה, ענה השטן אל תשאל קבלתי כאלו מכות, 
נכון שטבעתי את הספינה אבל ניצלו כמה אתרוגים ובכל עיר היה כמה אתרוגים והיה תור גדול לכל 

שיהודי לקח אתרוג לידיו ובירך עליו קבלתי מכות רצח. אותו דבר השנה סגרו אותנו אתרוג וכל פעם 
בבית ולא יודעים מה יהיה בליל הסדר ולא יודעים עד מתי זה ייקח העסק, אבל אפשר להיות עצוב, 
או שאפשר להיות שמח שהשטן לא יהיה לו מזה כלום, הוא רצה לעשות חור בראש ועשה שסיני 

יצא מזה וירוס לכל העולם אבל הוא חושב שזה ישבור אותנו כי אפשר לעשות פסח אחד אכל משהו ו
 כמו כל שנה, אבל ברגע שאנחנו נהיו שמחים הוא יקבל כאלו מכות עד שיפסיק את זה מהר.

ר' אשר היה אומר שרבי שמעון בן יוחאי היה במערה שתים עשרה שנה והיה לו שם מר מאוד, אבל 
  למתוק ועשה מזויער זוהר הקדוש. הוא ראה להפוך אותו ממר

 (שליט"א טברסקי יצחק הרב)נכתב ע"י 

 


