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 מעשה בעץ החיים. 

 שיהודי אחד היה תחת עץ הדעת טוב ורע 
 והיה מקומו משתנה לפי מעשיו. 

 
 שכשהיה עושה טוב היה עולה, 

 וכשהיה עושה רע היה יורד. 
 

ופעם שירד ראה למטה מתחתיו בתחתית 
 העולם, 

עומד אחד והיה במדרגה גבוהה מעליו לאין 
 שיעור 

והיה לו )ליהודי הראשון שהיה עולה 
 ויורד( 

פליאה עצומה  איך אחד עומד בתחתית 
 העולם 

 והוא במדרגה עצומה כזאת, 
והביט וראה שהוא מחזיק עץ 

 .אחר

 
 

 מספרים שפעם אחת בערב פסח 
חבילות המצרכים  כבר חולקו כל

 למשפחות הנזקקות 
מספר חבילות של מצות שלא  ונשארו
 חולקו, 

 התלמידים שאל את ר' אשר  אחד
 לעשות עם המצות?"  "ר' אשר, מה

אותן אליו  ור' אשר אמר לו להכניס
 הביתה.

כמה מהתלמידים של ר' אשר נשארו 
 בינתיים

 בחוץ כדי לראות מה ר' אשר יעשה, 
 את הדלת  ר' אשר סגר

 והם ישר נצמדו לחלון ביתו 
 מה הוא עושה,  לראות

 הם ראו אותו יושב מול המצות

 ואומר "אשר, יא גנב, אתה חתיכת גנב! 
 גונב את חלוקת המצות לעצמך  אתה

 חבילות של מצות,  ולכן נשארו לך
על  הקב"ה זורק לך אותן בחזרה

 הפרצוף, 
 אתה...',  'קח! תתבשל עם המצות האלה

הזה  אם לא היית לוקח את כל הפרויקט
 לעצמך 

 אז כל המצות היו מחולקות

 למשפחות, אתה אשם בהכל

 
 בן אדם מוכרח לעבור יסוריו 

  ...כדי שגופו שהוא בבחינת תינוק יהפך לנפש

 ובהגיע האדם להכרה זו הוא מתחיל לחיות 

 כמו התינוק עם אהבת אמא לבנה 

 

  ברגע זה נגמרים כל יסוריו
 

 ומתחיל לחיות בפחד מתמיד 

 שלא יהא מנותק מהאמא 

 שהיא בבחינת נפש 

 

 אנו רואים שעיקר הפחד שיש לאדם מהנחש 

 הוא מהארס הממית, 

 וכשמוציאין ממנו את הארס 

 אין כל פחד מהנחש, 

 ואם מישהו ימשיך לפחד מהנחש 

 נדע בבירור 

 שהפחד הוא מחמת כוח הדמיון שבו,

 

 לפי"ז נבין שגם  

 כשיש פחד מהנחש לפני הוצאת הארס 

 לומדים מזה פחד ה', 

 והיינו שאין מה לפחד מהנחש, 

 והיות שכל הפחד מטרתו 

 רק כדי ללמוד ממנו פחד ה', 

 

 אזי בעצם ההכרה וההתבוננות בדבר זה 

 מוציאים את הארס מהנחש,

והנחש נשאר ללא כוח אף לא בדרך הטבע 

 שבו. 

  וכך הוא לגבי כל פחד שיש בטבע.

 

 צריך שיידע זאת האדם 

 שכאשר הוא הולך עם אמונה 

 ונלחם ומתפלל להגיע לקשר בורא, 

 אזי בזה עצמו הוא זוכה שהניסיון,

 והגורמים לינסיון, הכל ייעלם 

וירגיש בהשגחת ה' עליו שרצונו רק להטיב 

 לנבראיו.
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דרכו של המאבק דוגמת אותו רב חובל שספינתו נקלעה בין גלים 

חושבה להישבר ולצלול תהומה ורק  סוערים של ים זועף והאניה

עוז לבו ועקשנותו כי רבה להחזיק מעמד ולא להפקירה לגלים 

 הזידונים חותר בכל כוחו להגיע לחוף מבטחים 

 ובכל אותן שעות של הסערה הגדולה 

 אינו חושב רק על מציאות הסכנה 

 ועושה הכל במסירות נפשו שסימני יאוש לא יחדרו ללבו 

 ועם קרש אחד מקרשי הספינה 

 הוא מצליח להגיע לחוף ונשאר בחיים 

וכולם מהללים ומשבחים עוז רוחו ואומץ לבו וכל נוסעי האניה 

 מכירים לדעת להכיר תודה למצילם ולמושיעם 

 ...כך גם האדם 

 "יכל אחד לפי דרגתו ולפי מעשיו יכול לשמש עוגן הצלה לרבים ע

ר נשמתם ע"י עוצם מאבקו ורוח התפשטות חלקי נפשו להאיר באו

 גבורתו לא לתת ליאוש המכרסם בלבו תמיד להאבידו מן העולם

 


