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 פרשת שמיני

 חומש רש"י

 נמסר בשידור חי מביתו נאוה קודש

אנחנו נמצאים בזמן מיוחד שכולם סגורים בבית, בזמנים כאלו דרוש הרבה סבלנות, לעצמינו ולבני 
 ביתנו ולסובבים אותנו.

בפרשתנו מצאנו רשימה של חיות ועופות שמותר לאכול ושאסור לאכול, אחד מהם היא חסידה. 
למה נקרא שמה חסידה? שעושה חסידות עם חברותיה במזונות. לכאורה הלא זה דבר טוב  ופרש"י

מה שהיא עושה ולמה א"כ אסור לאכול אותה? ועוד בירושלמי כתוב שעכבר נקרא רשע, ולמה? כי 
קודם הם גונבים את האוכל מאנשים, ואח"כ קוראים לחברים שיצטרפו לסעודה, דהיינו לא רק 

ים לחבריהם ג"כ ליהנות מהגניבה. לכאורה א"כ מה הם אחרים מהחסידה שלה שגונבים עוד נותנ
 לא קוראים רשע, הלא גם היא מחלקת את המזונות בין חברותיה?

אלא מתרצים שהעכברים לא נותנים משלהם אלא קודם גונבים ואח"כ מתחלקים עם חבריהם, 
רשעים, משא"כ החסידה  אבל לתת משלהם לאחרים לזה הם לא מוכנים, משום הכי הם נקראים

כן נותן משלה ומשום הכי היא לא נקראת רשע. אבל אפילו שהיא נותנת לאחרים ועושה חסד אבל 
 רק לאנשים שלה, נאר פאר אונזערע.לא לכלום אלא 

כבר אמרתי כמה פעמים שזקני הק' ה'אמרי יוסף' זי"ע היה מחלק כל יום שמונה עשרה רייניש 
יי ספינקא, שליש ליושבים בבית מדרשו, ושליש לעניי ארץ ישראל. לצדקה, והיה מחלק שליש לענ

כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה מספר שעוד ראה בבית של זקיני הק' ה'חקל יצחק' זי"ע פנקס של ה'אמרי 
יוסף' זי"ע שהיה רשום שם את הסכומים ששלח לעניי ארץ ישראל דרך דואר רשום, והיה חותם כל 

י יעקב אליעזר ווייס זצ"ל סיפר לי שראה את הרשימה כאן בארץ יום חוץ משבת ויו"ט. והרה"ח רב
ישראל למי שלח ה'אמרי יוסף' זי"ע את הכסף. דהיינו לא צריכים לדאוג רק לעצמי אלא גם 

 לאחרים.

וחשבתי שרייניש היו נקרא אז קרוינען שזה שם המחלה שנמצא עכשיו בעולם, ועבודה שלנו הוא 
ם צדקה, שליש לבית שליש לרבי ולחברים בתוך הקהילה ועוד לחלק כל יום לשמונה עשרה אנשי

שליש ליהודי זרים שצריכים. אבל לא צריכים לחלק צדקה בפועל אלא אפשר לחזק ג"כ במילים, 
הקאברינער אומר שעכשיו זה לא וכמו שכתוב גדולה צדקה שבצדקות הנותן צדקה לעני שבדעת, 

אחרים, אלא תתחיל לדבר ותראה איך שהמילים שלך  הזמן לחשוב להיות עניו ולהגיד מי אני לחזק
 פועלים אצל השני לחזק אותו.

אמרנו שכתוב ברמב"ן שאשת לוט הסתכלה על סדום והיא נהפכה לנציב מלח, ומסביר שיש כמה 
דרכים איך להידבק במחלה, או לנגוע בזה, או לנשום את זה, או להסתכל בכיוון הזה ואז מושכים 

לוט הסתכלה על סדום ובזה היא משכה את הרעה אליה ואז היא נהייתה את המחלה ח"ו, אשת 
נציב מלח, ומביא את הגמ' שאחד שקיבל נשיכה שיסתכל על מים וזה יעבור, הכוונה בזה הוא ע"י 
שמסתכלים על המים הם מושכים אליהם את הסם וככה אדם ניצול מזה. אותו דבר ע"י שאדם 

את המחלה ח"ו, אל תבט אחריה אסור להסתכל ולחשוב על  חושב על זה כל הזמן הוא מושך אליו
 זה.

אדם לפעמים חושב קדימה ואחורה וחושב לעצמו מה יהיה כאן, ר' אשר לימד אותנו שיש זמנים 
שאדם חייב לסגור את המוח, ר' יעקב קרליץ ע"ה היה אומר שר' אשר אמר לו דרך איך סוגרים את 

 זק ולא לתת למוח לרוץ.המוח, לקחת שתי אגרופים ולהדק אותם ח

צריכים לעשות הוא לעסוק בעשה טוב. בפרשתנו מצאנו שהעיקר הוא לשתוק לשתוק ודבר ראשון ש
ולשתוק. כתוב ותצא אש מלפני ד' ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו 

 ויפלו על פניהם. בני ישראל בנאו משכן כדי לכפר על חטא העגל. 

כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה  ופרש"י
מצטער ואומר יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עלי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל, אמר לו 
למשה, משה אחי, כך עשיתי לי שנכנסתי ונתביישתי, מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים, וירדה 

 שכינה לישראל.

אמרו ויהי נועם ד' אלקינו עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לפי שכל שבעת ימי ו
המלואים שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נכלמים 
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ואומרים למשה, משה רבינו, כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עון העגל. 
ך אמר להם, זה הדבר אשר צוה ד' תעשו וירא אליכם כבוד ד', אהרן אחי כדאי וחשוב ממני, שעל לכ

 ידי קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם, ותדעו שהמקום בחר בו. 

ועוד במדרש כתוב אותו יצר הרע  לכאורה למה לפני זה לא ירד שכינה לבני ישראל ואח"כ כן ירד?
הכוונה בזה? ועוד שכתוב זה הדבר אשר צוה ד' תעשו, לכאורה לא תעבירו מלבבכם, לכאורה מהו 

 כתוב מה צריכים לעשות?

אאמו"ר זצ"ל היה אומר שכתוב למען יזמרך כבוד ולא ידם  בהמשך הפרשה כתוב וידם אהרן. כ"ק
ד' אלקי לעולם אודך, דהיינו יש דרגה של וידם ויש ולא ידם. כתוב שנבכדנאצר כתב ספר תהילים 

ת ספר תהילים שדוד המלך חיבר, והיה מזה רעש בשמים, מיד ירד מלאך וסטר על פיו, שבייש א
מיד הפסיק לכתוב את הספר תהילים שלו. לכאורה למה נהיה רעש בשמים מה בעיה שיש איזה 

 ספרי תהילים? ועוד מהו הכוונה שסטרו על פיו?

ו. בברחו מפני אבשלום בנו, אלא שדוד המלך כתב את ספר תהילים שלו על כל מיני מצבים שהיה ב
שרבי  בשנותו את טעמו לפני אבימלך, בצרות הכי גדולות שהיה לו כתב עליהם פרק תהלים. אמרנו

למה כתוב מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו? אלא דוד המלך קיבל  יונתן אייבשיץ זצ"ל שואל
לא בנו ולא מישהו אחר הרבה עצות מכמה אנשים להרוג את אבשלום, אבל הוא מיד הפנים שזה 

אלא זה הקב"ה שרוצה להתגלות אליו, וכמו שאמר אצל שמעי בן גרא שאלקים אמר לו קלל שזה 
א"כ מזמור לדוד הוא הודה להקב"ה שהוא הצליח להחזיק מעמד ולהתמקד  לא הוא אלא הקב"ה,

 שזה לא הוא אלא הקב"ה, זה לא אבשלום אלא הקב"ה.

זי"ע אומר, אנו אומרים בהושענות בלתך ואין להושיע, בפשטות  הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא
הכוונה שאנו שמים את הישועה עליך ולא דרך שום אדם אחר. אבל הרה"ק הנ"ל אומר פשט אחרת, 
בלתך אם יהיה לנו ישועה אבל אנחנו לא נראה שהישועה בא ממך, אז בבקשה אל תביא ישועה, אם 

אות שזה בא ממך, ונראה בכל מצב שבלי זה לא היינו יכולים אתה כן מביא ישועה אנחנו רוצים לר
 להגיע לזה.

שמעתי מדרשן שבזמנים האלו צריכים הרבה מסירות נפש, אין יום ואין לילה אין סדר רגיל, יש 
הפתעות כל הזמן, מחסור ברופאים, המצב מביא לעצבות, בעבודה ביום רגיל אם אתה רק חושש 

לו את הדרך. שאלו לאחד מהרופאים הגדולים איך אתם לוקחים  שהולכים לנצל אותך אתה מראה
 את המעמד הזה לידיים ואיך אתם מסתדרים מול כל הלחצים שיש כל הזמן?

ענה הרופא תיידע לך שזה הזדמנות פעם בחיים, כל מה שלמדתי וכל מה שעבדתי כל השנים, אנחנו 
ולעזור לאנשים, וזה הזדמנות שלא תחזור מחכים לזה הרגע שיש לנו עכשיו לעבוד עם מסירות נפש 

הבא אני בונה את עצמי אף פעם, א"כ ככל שאני יעבוד עכשיו יותר וככל שאני יפיק מזה תועלת ל
 הרבה יותר.

בזמנים האלו אין אמצע ואין פרווה, או שמתגלה החיות שיש לך, או האכזריות שיש לך, או השם 
ת שלא חלם עליהם עד עכשיו ושיש לו בכלל כאלו ישמור דברים אחרים, או שמתגלה עכשיו כוחו

כוחות, וזה בעל כרחך אתה חי, שרק מתי שהקב"ה הביא אותך לכזה מצב ובמקום להישבר אתה 
 נכנע למצב אז אתה מגיע למקום שלא הייתי מגיע בלי זה אף פעם.

לדרך לפני ובעצם כל הדרך שאנחנו לומדים כל הזמן היה הכנה לעבור כזה מצב, אני כבר נכנסתי 
ארבעים שנה אבל אתם עכשיו זהו הזדמנות ליישם את כל מה שאנחנו מדברים, אם זה שתיקה 

 הבלגה הכנעה, הפרי הארץ קורא לזה בשבילי נברא העולם.

סביר שאדם מורכב משני חלקים חלק אחד הוא דומה למלאך וחלק אחד יש מכתב מר' אשר שמ
היה כולו מלאך והפחד שלו היה לא להגיע למצב  הוא דומה לבהמה, לפני חטא אדם הראשון אדם

של בהמה, אבל למעשה אדם הוא לא מלאך דהיינו היה לו גם אז חלק בהמה אבל החלק העיקרי אז 
היה החלק המלאך והפחד היה לא לגלוש לחלק בהמה, ואחרי חטא אדם הראשון החלק בהמה הוא 

, ואז הפחד היה לו כפול קודם שהבהמה נהיה החלק העיקרי, כמו שכתוב שאדם הוא רק רע כל היום
 לא ייקח אותו לגמרי לדברים שלו ואח"כ שלא יישכח את הקב"ה.

וזהו ויהי ביום השמיני שזה הולך על המידות, הדרך היחידי לפגוש את הקב"ה הוא רק דרך המידות, 
"ה ר' אשר אמר שפעם אחד הוא פגש את הקב"ה בכעס ופעם אחר בעצבות, ואיך מוצאים את הקב

שם, אלא ככל שאדם יודע יותר את הסכנה שלו שבעצם הוא בהמה שם הוא פוגש את הקב"ה וככל 
 שהוא חי פחות את הסכנה שלו הוא פחות פוגש את הקב"ה.
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כתוב אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כאשר צוה עליה מדרכי, אסתר נקרא ואנכי אסתר 
וברגע שאדם מוצא את עצמו בקטנות המוחין הוא אסתיר פני, מרדכי הוא מצב של מוחין דגדלות, 

נכנס מיד לעצבות וייאוש, אבל האמת הוא שהוא צריך להכיר שעכשיו יש לו הזדמנות לתת 
התאפקות במדות הרעות שלו, וכל מה שהתורה אומרת לך לעשות עושים, לא תקום לא תטור 

ח להגיע למצב של שתיקה, ואהבת לרעך כמוך, ברגע שהתורה נתן לך את הגבולות יש לך את הכו
ואז בזמן של אסתר אז צריכים לשמור על הכללים של התורה, ולעשות שתיקה שתיקה שתיקה ואז 

דהיינו הקב"ה מתגלה אליך בצמצום אחר צמצום במצב של רוע, אבל מעבירין את רוע הגזירה, 
 הרוע הוא לא התכלית אלא לראות את הקב"ה, וזה מתגלה לאדם דרך הרוע.

דהיינו לפני חטא אדם הראשון העיקר היה המלאך והפחד היה לא ללכת אחרי הבהמה, ואחרי 
החטא אדם הראשון העיקר הוא הבהמה, א"כ דבר ראשון הוא חייב להכיר את הסכנה שנמצא בו, 
ולהצדיק יש עוד פחד לא לשכוח את הקב"ה, אבל זה תאווה כמו כל התאוות, אבל קודם צריכים 

אוות, הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע אמר שלהיות רבי הוא תאווה כמו כל התאוות, לשבור את כל הת
אבל כדי להגיע לזה צריכים לשבור את כל התאוות, והעיקר הפחד שלו הוא לא לשכוח את הקב"ה, 

 אבל זה מגיע רק אחרי הפחד שיש לך לא ליפול שם בתוך המידות הרעות.

תהילים כשהוא היה בהשריה והכל הולך לו כמו וזה מה שאמרנו מקודם שנבוכדנצר חיבר ספר 
שהוא רצה, אבל זה לא ספר תהילים, וזה לא אומר שהוא פגש את הקב"ה שם, ואין שם עבודה, 
העיקר הוא כשיש לך קושי ואז ברגע שאתה לא גולש לאן שאתה לא צריך, אז אתה מגלה כוחות 

  . חדשים שלא הייתי מגלה אותו לפני זה כמו שאתה מגלה עכשיו

א"כ כל אחד כל מה שלמד כל הזמן, אם זה מידות דרך ארץ, לשון הרע ורכילות, עכשיו מיישמים 
אותם, ועכשיו יש שתי סוגי עבודות קודם להתאפק ברגע שבבית מגיע לו כמה דקות שהוא רוצה 
להתאפק לסגור את המוח ולא להמשיך הלאה, או לצאת לאיזה גינה לכמה דקות ולחזור כמו אדם 

ועוד עבודה יש לאדם בעצמו בשבילי נברא העולם, הקב"ה מתגלה עכשיו לכל אחד מאתנו,  חדש,
בזמנים האלו יש לכל אחד פחדים, אחד יותר ואחד פחות, ויש לכל אחד אי נעימות, לכל אחד יש 

 את סטרו על פיו בימים האלו, אבל עבודה הוא להמשיך ולהיכנע, וככה יש תועלת מכל הנ"ל.

לא חיבר את ספר תהילים כשהלך לו טוב, אלא הפוך דווקא כשלא הלך לו טוב ך כמו"כ דוד המל
והיה לו בעיה עם אחים שלו והיה מצב נגינות יושבי שכר גזלתי אז ישיב ואהי להם למשל, כולם 

 צחקו על דוד המלך, מה שעובר אליך הכל דוד המלך עבר בחיים שלו.

אי להגיד כל יום את הספר של אותו יום, ובימי וצריכים לנצל בזמנים האלו להגיד תהילים, וכד
שישי שבת לגמור עוד פעם, ואז זהו כמניין כפר, כי הרי כל אחד צריך איזה כפרה על עונות. ועוד 
מרוויחים שלפחות בזמן הזה אי אפשר להתרגז כי עכשיו אתה באמצע תהילים, וכבר מרוויחים חצי 

מצוא את עצמו בתוך פסוק בתהילים, פתאום יכנס שעה של שקט, וזהו סור מרע, ועשה טוב הוא ל
 לך איזה געדאנק על פסוק, וחוץ מזה שזה כפר שזה ג"כ כפרה.

וכמו כן אהרן הכהן אמר למשה רבינו שאני לא יכול כי אני יתבייש, ולמעשה כשזה קרה נכנס לו 
היה בתוך סערה  עוד יותר בושה, ואז ירד האש, אבל אח"כ פתאום הלך לו שתי בניו, ואז בעצם אהרן

גדולה מאוד, אבל וידם אהרן, הוא למד שיהיה זמן שאפשר להמשיך הלאה בעבודה, אבל עכשיו זהו 
 זמן של לשתוק.

כתוב וישמע משה וייטב בעיניו, כתוב אצל אהרן וראך ושמח בלבו, לא מצאנו עד עכשיו בשום מקום 
שאהרן היה יותר גדול ממשה רבינו אף על פי , רגשות של אהרן חוץ מכאן שכתוב העניין של שמחה

הוא נתן הכנעה בשבילו, וכן משה רבינו נתן בעניין של הקרבנות הכנעה לאהרן הכהן, וברגע שהיה 
ויכוח ביניהם בעניין הקרבנות מיד עולה כל הרגשות והיה אפשרי להתחיל להתווכח עד לב השמים, 

רבינו הכנעה וכמו שכתוב וישמע משה  אבל משה רבינו כמו שאהרן נתן לו הכנעה מיד נתן ג"כ משה
 וייטב בעיניו, דבר ראשון צריכים להקשיב ולהסכים.

ר' אשר לימד אותנו שכתוב שבע דברים הסתיר הקב"ה מבני אדם, אחד מהם הוא, שאדם לא יכול 
לדעת מה השני חושב. לפעמים אדם מדבר אתך ואומר לך מילה שלא צריך או משהו שאני לא מרגיש 

מגיעים למקומות שלא בדרך כלל לוקחים את זה אישי ו או שנדמה לי שאמר משהו, טוב עם זה
רוצים להגיע לשם, ר' אשר אמר תבין שהשני לא מבין אותך, וגם תבין שאתה ג"כ לא מבין אותו, 
אלא אתה לפחות מבין שאתה לא מבין אותו והוא לא מבין אותך ומשום הכי אתה יכול לשתוק 

שהוא חושב שאתה מבין אותו וחושב שהוא מבין אותך ג"כ וממילא הוא  עכשיו, אבל מוסכן הוא
מדבר מה שהוא רוצה, אבל ע"י שאני נותן הכנעה הראשון כי בשבילי נברא העולם, כי ברגע שקבלתי 
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כ לא מבין כאב אני צריך מיד לתת הכנעה, כי הקב"ה זיכה אותו להבין שהשני לא מבין אותי ואני ג"
ום יקלוט ג"כ שהוא לא מבין אותי ואני לא מבין אותו ואף אחד לא הבין אף אותו, ואז ההוא פתא

 אחד, ואז יגמר הוויכוח. 

אבל ברגע שממשיכים האם התכוונתי או לא אז לא גומרים, אבל הקב"ה רוצה שתגיע למצב להבין 
 שאתה לא מבין אותו והוא לא מבין אותך, אבל ברגע שאתה הולך עם מחשבה שהוא כן הבין וכן

 יודע וכן רצה לעשות אותו אז זה לא נגמר, אדם חייב לדעת שהקב"ה עשה הכל בגללך.

וזהו וישמע משה הוא שמע שכנראה שיש כאן משהו שאני לא מבין, ואז אהרן ג"כ לא מבין אותי, 
ואז היה וייטב בעיניו, והגיע לעמק השווה, העיקר הוא לא המעשה כמו המידות, העיקר הוא לתקן 

כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר שאם שמים את האכול הכי יקר על צלחת לא נקייה אף  את המידות.
אחד לא אוכל אותו, וברגע שהצלחת נקייה אפילו שאין שם כלום כולם שמחים, כי העיקר זהו 

 המידות.

התפארת שלמה אומר על הפסוק ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת 
העם. פרש"י שהיה אהרן בוש וירא לגשת, אמר לו משה, למה אתה בוש,  לתך וכפר בעדך ובעדוע

 לכך נבחרת.

ומסביר שכתוב המחויב בדבר יכול להוציא אחרים ידי חובתו, והסברנו את זה, אשר נשיא יחטא, 
אומר רש"י אשרי הדור שהנשיא יחטא. לכאורה שואל הבעש"ט הק' האם זה אשרי הדור שיש להם 

שוב שמדברים על הרבי שלך שעשה מעשים לא טובים, אלא מסביר שיש אולי כזה נשיא שחוטא, תח
כאלו צדיקים שלא חוטאים ואולי הדור יכול להתגאות אתם אבל אין לך שום שייכות אתם והם 
אתך, אתה לא מבין אותם והם לא מבינים אותך, אבל אשרי הדור אשר הנשיא יחטא, כי אז כזה 

עצמו עבר את כל הניסיונות הללו, ואז יש לכם שייכות אתו והוא נשיא יכול להבין אותך כי הוא ב
 אתכם.

פירוש כי ענין הצדיק המעורר רחמים על הדור לכפר עליהם אם הוא נקי מכל פשע ועון מעודו איננו 
יכול לדון אותם לכף זכות ולבקש עליהם רחמים. וז"פ כל המחויב בדבר שגם בו יש בו שום שמץ 

ל להוציא הרבים מידי חובתם לכפר עליהם. ומגו דזכי לנפשיה זכי נמי ופגם בדבר זה אזי יכו
 לחבריה. אבל אם אין לו שום שותפות עם בני דורו בבחינת זו לא יכול לטהר על ידו.

ומביא משנה שכתוב בו, שאם יש לאדם כלי טהור ומכניס אותו לתוך כלי טמא, דהיינו המטביל כלי 
בתוך כלי צריך שיהיה בו כשפופרת הנוד, דהיינו שיהיה חור שהמים יגיע גם לתוך כלי הפנימי. והנ"מ 

, בכלים טהורים המטביל בהם לא עלתה טבילה לכלים הטמאים שבתוכו עד שיהיה כשפופרת הנוד
אבל בכלים טמאים אפילו שמכניסים כמה כלים אחד בתוך השני לא צריכים שיהיה מגע בין הכלים 

מגו דסלקא טבילה לכלים גופייהו סלקא נמי לכלים דאית בהו. דהיינו הפנימיים למים, ולמה, 
מקווה יכול לטהר גם לכלים פנימיים ולא רק חיצוניים, אבל זה רק אם יש למים מה לטהר בכלי 

צוני ואז זה עוזר לכולם, אבל אם הכלי החיצוני טהור ואין מה לטהר אותו אז צריכים מגע בין החי
 המים לכלים הפנימיים ולא עוזר אגב הכלי החיצוני.

אותו דבר כאן כל פעם שזה עולה לך, אז לא רוצים שתכעס אלא בעצם שכחתי מה אתה עשיתי 
א אדם הייתי, ופתאום אתה מוצא עוד משהו כשהייתי ילד ואיזה צרות עשית לאבא שלך ואיזה פר

שמאוד דומה לך, אבל כשזה עולה לך לא רוצים שתכעס אלא תפסיק את השרשרת אם לא זה יימשך 
לעוד עשר דורות, הקב"ה נותן לך עכשיו הזדמנות לטהר בעצמך, כל אשר באש תעבירו באש, דהיינו 

לא רק שאתה מטהר את עצמך אלא במקום שהאש הזה תשרוף אותך תחזיר את זה להקב"ה, ואז 
 לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך ואתה עוזר שזה ימשיך הלאה לדורי דורות.

אחרת לטהר את כולם שאלנו מה הכוונה אותו יצר הרע תעבירו מלבבכם, הכוונה הוא שאין דרך 
שחטא עץ הדעת רק אם אדם מכיר שהיצר הרע שנתנו לאדם הוא לזכות אותך ולא לקחת ממך, נכון 

אנחנו הבאנו לבד לעולם, אבל מבטן שאול שועתי זה התכלית של כל העולם, הקב"ה הביא אותך 
לכאלו מקומות כי זהו תיקון העולם ואין כאן שום טעות, אהרן כאב לו מאוד על מה שעבר עליו, 

, אבל ענו אבל הקב"ה אמר לו למה אתה בוש, משה רבינו אמר לו לכל נבחרת, כתוב אהרן בוש וירא
 לו בחזרה רק למה אתה בוש, ולמה לא ענו לו על הירא? 

אבל אדם צריך להעצים את הפחד כי דבר ראשון הוא צריך להגיע להכרה שהוא לא יכול לחיות בלי 
הקב"ה, ושומע את הסיבות, וזהו הבוש, והירא מביא לו לדעת שאפילו מה שכן מצליח שזה לא שלו 

ע"י הבוש, דהיינו בוש הוא כדי לבנות אותך ולשמור על הסיבות, ורק אלא של הקב"ה, וזה מגיע לו 
אתה יכול להשפיע לאחרים, וזה שיש לך וויכוח, הוא לא כדי להמשיך להתווכח, אלא להבין שאתה 
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לא מבין והוא לא מבין אותך ואז מפסיקים את הוויכוח, אבל ברגע שחושבים שהוא כן מבין וכן 
גע שמחליטים שלא מבינים אז גם הוא יחליט כן ואז הכל נגמר, וזהו יידע אז יש וויכוח, אבל בר

וידם אהרן אדם מגיע לפעמים למצב שלא יודעים מה לעשות צריכים לשתוק, בני ישראל היה להם 
 טענות, אבל אח"כ היה ויפלו על פניהם.

ן רבומסופר על הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע שפעם אחד בליל שבת כשאמר לפני קידוש 
העולמים, התחיל לבכות, שאל אותו תלמידו הרה"ק רבי הערש לייב אליקער זי"ע לפשר בכייתו, 
ענה לו רבו שאנו אומרים מודה אני לפניך ד' אלקי ואלקי אבותי על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר 
אתה עתיד לעשות עמי, לכאורה ממילא על החסדים שהקב"ה עשה אתנו עד עכשיו אנו צריכים 

ות על כך, אבל על החסדים שהולך לעשות אתנו מחר למה צריכים להודות כבר עכשיו, אלא להוד
הסביר שלפעמים הקב"ה עושה אתנו ואנחנו אפילו לא יודעים שעושה אתנו את החסדים הללו, וכמו 

 שאמרנו מקודם שיש אנשים שלוקחים את המצב בתור חסדים ויש כאלו שלהיפוך ח"ו.

ספר כל שנה בטיש נעילת החג את הסיפור הבא, שהיה בחור שקראו אותו כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה מ
והוא התארס יום אחד, ואז כולם שמחו אתו והתחילו לקראו מאטקע חתן, בשבע מאטקע נער, 

אחרון ראו אותו בוכה, שאלו אותו למה אתה בוכה, וענה שעכשיו קוראים לי מאטקע חתן אבל מחר 
 ו לי מאטקע נער. ומה מונח בזה?כשייגמר השבע ברכות ימשיכו לקרא

אלא בעז"ה המצב הזה ייגמר עוד שבוע עוד שבועיים, אבל הנפק"מ הוא מה לקחנו מהמצב הזה, 
המאטקע הזה היה אותו דבר לפני זה ואחרי זה חוץ מזה שהתחתן ויש לו עזר כנגדו, אבל העיקר 

מצב הזה, כי אדם יכול הוא שעוד מעט אנו חוזרים להיות מאטקע נער רק השאלה מה לקחנו מה
לבנות את עצמו עכשיו לכיוון חיובי, יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, אפילו שאח"כ הברען לא 
יישאר לנו אבל לפחות רושם יהיה לנו אח"כ ג"כ. אבל אם לא מוציאים מהמצב הזה שום דבר אז 

לנצל את הזמנים א"כ צריכים לדעת לא רק שלא הלכנו קדימה אלא יתכן שהולכים אחורה קצת, 
 האלו.

וזהו ויפלו על פניהם, ברגע שהאש לא הגיע מלמעלה התחילו להיכנס לחשבונות מה קרה  כאן, וברגע 
שהאש כן ירד אז ויפלו על פניהם ותפסו את עצמם. א"כ צריכים לנצל את הזמנים לשתוק ולהבליג 

 ולהתפלל.

אח"כ התחיל עוד פעם לבכות, שאלו אותו רבי למה אתה בוכה הרי אמרתי תירוץ טוב, ענה הרבי 
עכ"ז שהקב"ה עושה אתנו חסדים ואנו לא רואים אותו שזה  -למה אנחנו כאלו בריאים שפלים 

 מהקב"ה.

א וזהו בלתך ואין להושיע, אם אנחנו לא נראה שהישועה הוא ממך אנחנו לא רוצים את הישועה, אל
 אם אנחנו נראה שזה ממך.

כבוד, דהיינו קודם יש סור  היוצא לנו שדוד המלך רק ע"י שהיה וידם הגיע למצב של למען יזמרך
מרע ואח"כ יש עשה טוב, נכון שבחסידות מתחילים מיד בעשה טוב, אבל כאן צריכים קודם לעשות 

, אבל קודם צריכים לעשות אבל לא מספיק רק שתיקה חיצונית רק צריכים גם שתיקה פנימיתוידם, 
 שתיקה חיצונית דהיינו לדבר יפה, ואח"כ שתיקה פנימית דהיינו להפוך אותו לשמחה.

ר' אשר לימד אותנו כשבוכים על מתים צריכים להיזהר רק להיסחף אחרי היצר, כי עבודה שלנו 
ם ואנו בתור קרובים הוא להפוך הכל לסיבה מאת המסבב כל הסיבות ואז אנחנו בבחינת הולכי

גורמים גם לנשמה להיות הולך, והעיקר לגמור עם כל הקשיות רק ללכת עם אמונה ועוד פעם אמונה, 
 אבל ברגע שאדם נשבר מכל מה שקרה הוא ח"ו עוד מוריד את הנשמה עוד יותר למטה.

ר' אשר אמר פעם אחד בעת לווית קרוב תכניס צמר גפן באוזניים שלך כי המספידים רוצים לגנוב 
. אבל אדם צריך לדעת בשבילי נברא העולם, אני יכול לתקן אותו ע"י שאני מתקן את עצמי, הכללך 

 ואז מיד הנשמה נהיה בבחינת הולך.
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 שיעור בספר הק' 'נועם אלימלך'

 נמסר ערב שבת קודש

 ע"י שידור חי מביתו נאוה קודש

ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח. ופרש"י שהיה אהרן על הפסוק נועם אלימלך איתא בספר 
 בוש וירא לגשת, וא"ל משה למה אתה בוש לכך נבחרת. 

לכאורה קשה שאהרן הכהן אמר שתי דברים, קודם שהיה אהרן בוש, ואח"כ וירא לגשת, ולמעשה 
ל הוא כשמשה רבינו עונה לו בחזרה אומר לו רק על עניין הבושה, למה אתה בוש לכל נבחרת, אב

 ?לא עונה לו על החלק של וירא לגשת

דהנה עיקר הוא לאדם הבושה סימן טוב לאדם שהוא ביישן וכל המתבייש לא במהרה הוא חוטא, 
הביאור הוא הקב"ה ברא את אדם מורכב ממלאך ומבהמה, בהתחלה העיקר היה המלאך אבל 

א יכנס מדאי הרבה בתוך כמובן שהוא היה בתוך גוף שזה בהמה, א"כ היה לאדם פחד כל הזמן של
מצב בהמה שאז הוא עלול לשכוח את הקב"ה, א"כ הפחד שלו היה כי הוא לא רצה להתנתק 
מהקב"ה, וכל זמן שהוא מלאך הוא קשור להקב"ה, ואז לא היה מצב של בחירה, א"כ לא היה לו 

 דרך להיכנס כ"כ לתוך מצב בהמה, אבל היה לו פחד לא לשכוח את הקב"ה.

הדעת החלק בהמה הוא העיקר בעסק, ואז נהיה לו עוד משהו שזהו עניין של בושה, אחרי חטא עץ 
דהיינו כמה שאדם נכנס לתוך עצמי הוא מתבייש מהמצב שלו איפה הוא אוחז בעולם, הזוה"ק 
אומר שאדם חייב להיות ממארי דחושבנא להיות בחינת מלאך, אבל למעשה המציאות שלנו הוא 

ומר א לימענע בלייבט א לימענע, דהיינו לימון לא יכול להיות תפוז בהמה, וכמו שר' אשר היה א
והיה אומר גנב נולדת וגנב תמות, אלא מאי אם אני עכשיו לא במצב ותפוז לא יכול להיות לימון, 

 גניבה ולא במצב בהמה אני צריך לדעת שזה לא אני אלא הקב"ה.

דהיינו בהתחלה אדם מתבייש מעצמו ומהמצב שלו, וחי בפחד לא לקחת לעצמו שום דבר, וזהו עניין 
ה הוא -ה, שהעיקר הוא להחזיר את החלק בהמה לחלק מלאך שיש בי, כי ו-של תשובה שזה תשוב ו
ה שזה נסתר שזה -ה שזה חלק בהמה של האדם, ואת זה צריכים להחזיר לי-חלק הנגלה של שם הוי

הנשמה של האדם, וברגע שאדם מחזיר הכלל הקב"ה וידע שכל מה שחלק בהמה שלו עושה חלק 
ה אדנ"י, וברגע שאדם חי עם הקב"ה אז שתים רעות -דברים טובים שזה מהקב"ה אז נהיה יחוד הוי

הוא עושה, קודם הוא שוכח את הקב"ה, ואח"כ הוא חושב שהוא יכול לעשות משהו ושוכח שבעצם 
 עושה שזה מגיע מחלק המלאך שיש בתוכו מוסתר.כל דבר שהוא רק 

ר' אשר מדבר הרבה שהתפתח להיכנס לעבודת השם ית' הוא להפסיק לרמות את עצמו ולשקר על 
עצמו, אלא להכיר את המציאות שלו שהוא בעצמו לא יכול שום דבר, ואם הוא כן עושה ומדבר 

ב ולא לשקר אבל אדם צריך לדעת וחושב שזה בא מהקב"ה, ואז הבושה שיש לו גורם לו לא לגנו
וזה הפחד של הצדיק  שזה לא הוא אלא הקב"ה, ואז צריך להיות לאדם פחד לא לשכוח את הקב"ה,

אמת לא לשכוח את הקב"ה, ואחרי הבושה שיש לו לא לשכוח את הקב"ה הוא מפחד כי הטבע שלו 
 הוא כן לשכוח את הקב"ה ולא להתבייש ולא לפחד.

לא עונה לו על יראה, כי זה דבר טוב, מה ד' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, וזהו ההסבר למה הוא 
זה לא רק השאלה מתי היראה מגיע, או שזה מגיע לפני הבושה או אחרי הבושה, כי לפני הבושה 

טוב, כי אז היראה שלו הוא שזה לא ייגמר, אדם שכועס ומנסים להרגיע אותו, ואז הוא אומר לך 
ה, כי טוב לו מאוד שם וחבל לו להפסיד את הכעס שיש לו עכשיו, אותו דבר לא אני לא נרגע, למ

אדם שנמצא בעצבות ובייאוש בדרך כלל הוא לא רוצה שיחזקו אותו, תן לי תעזוב אותו כמו שאני, 
ואותם רגעים יש לו תענוג עצום שם, א"כ כל זמן שהוא לא מתבייש מהבהמה שלו הוא לא נרגע, 

 סיד אותו.ועוד חי ביראה לא להפ

א"כ בהתחלה שהיה אהרן בושה ויירא, הכוונה שהיה לו שם כ"כ טוב בתוך הבושה שהיה יירא 
לעזוב אותו, אבל אחרי כך שהקב"ה אמר לו שזה דבר טוב ותחזיר את זה להקב"ה, ובושה יכול גם 

ו להביא לאדם לעשות דברים רעים, כי יש לו תענוג שם, אבל ברגע שלוקח את הבושה שלא טוב ל
מכזה מצב כלל, אז הוא רואה שהקב"ה נותן לו את זה, ואז נשאר עם היראה, ולוקח את הבושה 

 כדי להגיע ליראה אמיתית.

ואהרן היה מתבייש מאוד מגודל ההכנעה שהיה בו שכן דרך הצדיק שתמיד הוא בעיניו חטאים 
ר שכל נשימה אדם ר' אשר היה אומעל כל נדנוד עבירה ואפילו דבר קל לעבירה חמורה תחשב לו, 
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גונב זאת לעצמו, אבל תן לי לחיות ומה אתה רוצה ממני, אבל ברגע שאדם חי שכל נשימה הוא גונב 
אז הוא מגיע להכרה אז מי כן נותן לי אותו, זה הקב"ה, וזהו תשובה שאני מחזיר כל דבר להקב"ה, 

אבל הדרך מלמד אותנו  דהיינו יש דרך להתחיל מיד לכיוון מעלה ואז לא בטוח שימצאו את הקב"ה,
להתחיל מהשפל שלנו, ואם אני לא שם וכן יש לי משהו שזה הקב"ה ולא אני, וזהו מבטן שאול 

 שועתי, דווקא משם אנחנו מכירים את הקב"ה ואת זה הוא רוצה.

אדם רגיל הוא לא עושה כ"כ הרבה ומכניע עצמו ומשפיל עצמו תמיד ובפני רבים מוכיח עצמו. 
עצמו א"כ לא צריכים שישמרו עליו, אבל יש אנשים גדולים שהם עלולים ליפול  עבירות ושומר על

הרבה יותר מהר א"כ צריכים סביבו הרבה יותר אנשים שישמרו עליהם, ורק דרך הסיבות הוא 
 שומע שזה לא הוא אלא הקב"ה.

א כשאדם עושה תשובה הוא לא עושה רק לעצמו אלא הוועי"ז מכניס הרהורי תשובה בהשומעים, 
מכניס תשובה לאחרים ג"כ, אם אתה חי שלימות אתה משדר לכולם שלימות, אם אתה חי תשובה 
אתה משדר תשובה לכולם. כשאני אומר לשני למה אתה לא מתפלל אז השני יגיד לך למה אתה לא 
מתפלל, כי הוא שמע רק את המילה אתה שהכוונה אלי, אבל ברגע שאני אומר תיידע לך אני לא 

וא יגיד לך גם אני לא מתפלל, וברגע שאני מבקש מהקב"ה שיהיה כוח להתפלל אז מתפלל אז ה
 כולם יעשו אחריך אותו דבר.

מסופר על הרבי מלובלין זי"ע שפעם אחד כשעבר את הסדרה בערב שבת אמר לעצמו: ולרשע אמר 
יתפלל, אלקים מה לך לספר חוקי, וכן חזר לעצמו כמה פעמים ואמר איך יתכן שרשע כמוני ילמד ו

אח"כ אמר יעקב יצחק בן מאטיל הולך לעשות תשובה, אבל כבר הבטחת שבוע שעבר שאתה הולך 
לעשות תשובה, שבוע שעבר רק אמרתי עכשיו אני הולך באמת לעשות תשובה. דהיינו ר' אשר היה 
אומר שלימון נשאר לימון, דהיינו תמיד יישאר נקודה אחד שאדם עוד גונב לעצמו ותמיד יהיה לו 

 על מה לעבוד.

, וכל זמן שאנחנו נמצאים בגוף יש עוד על מה לעבוד, עד הסוף דהיינו אין מצב להיות עם הקב"ה
זקן אחד אמר כל זמן שעוד כואב לי סימן שאני עדיין חי, וברגע שאני קם בבוקר וכבר לא כואב לי 

אדם צריך לדעת שהגוף אצלו הוא העיקר והדרך לצאת מזה הוא רק על ידי הבוש  סימן שאני לא חי,
 והירא, משא"כ צדיקים שאצלם העיקר הוא הנשמה משום הכי קברי צדיקים אינם מטמאין.

קודם צריכים וזהו שאמר לו משה רבינו ע"ה למה אתה בוש פירוש בשביל שאתה בוש וירא, 
כל פעם וא"כ אתה הוא הצדיק השלם הראוי ליקרב למזבח, להתחיל עם הבושה ואח"כ עם היראה, 

שאהרן עשה את עבודה לפני ולפנים קפץ לו את העגל לפניו, ר' אשר אמר פעם על מחשבות זרות 
שיש לאדם במשך התפילה, דבר ראשון אתה מתפלל, דבר שני כי אתה אדם שמחזיר כל דבר 

שובה, כי בלי התהליך של לפני זה לא להקב"ה, הרוצה בתשובה, הקב"ה רוצה גם את הקדמה לת
מגיעים לתשובה כלל, ובלי עגל שעשה אהרן לא היה מגיע לאף מקום, ואח"כ על ידי זה הוא מודה 
להקב"ה שהאמין בו ונתן לו להיכנס לכזה מקום שפל מאוד כדי להגיע אח"כ למקום כזה גבוה, 

 אחרים. והקב"ה האמין בו שיהיה לו אפשרות ג"כ לצאת אח"כ ולחזק עוד

הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע אמר שמכל עבודות בעולם הכי טוב הוא לעשות תשובה כל 
וזהו תשובה לקחת את העניין לעשות תשובה ולדעת הזמן, כי אז אתה כל הזמן כתינוק שנולד דמי, 

שמזה אני מכיר את הקב"ה הרבה יותר מעד עכשיו, והכישלון הוא לא מכבה אותי מהקב"ה אלא 
 לכך נבחרת, שכך הוא ראוי לצדיק להתנהג בעבודתו ית"ש.הפוך מחבר אותי להקב"ה עוד יותר. 

הוא המדריגה המעולה הבושה וגודל וזהו ויקרב אהרן אל המזבח ר"ל כיון ששמע ממשה שכך 
דהיינו משה רבינו שמע עכשיו שהפוך הקב"ה רוצה שנחיה עם השפל שלנו, ההכנעה בלב ועשה כן, 

ונחיה עם חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד שזה הבושה בעצם, ואז מגיעים לשויתי ד' לנגדי 
רב אהרן אל המזבח פירוש שהיה ויקתמיד שזה היראה, א"כ משה רבינו לקח ג"כ את הדרך הנ"ל, 

 מקרב עצמו תמיד אל המזבח שהיה מוצא בעצמו חסרונות והיה מחשב תמיד שצריך למזבח כפרה. 

עכשיו אנחנו נמצאים בערב שבת, מסופר שבבית של הרה"ק בעל הנועם אלימלך זי"ע כל ערב שבת 
שלות ביקשו סליחה אחד היה מצב של ערב יום כיפור, כולם ביקשו סליחה אחד מהשני, אפילו המב

 א"כ גם עכשיו אפשר לעשות אותו דבר.מהשני, 

עכשיו אנחנו בשבת מברכין אייר, שזה השכל וידוע זאת, הכוונה אם אדם יודע איזה שבח או השכל 
שיש לו, שידע שזה הכל מאת הקב"ה, כי אתה בעצם בחינת בהמה שאין לך שכל, ואם יש לך שכל 

 שזה מהקב"ה
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 חיזוק יומי שזכינו לשמוע מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

 מצורע -במשך פרשת תזריע 

 נמסר למערכת 'קול ספינקא'

מסופר על הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע שהיה לו הרבה יסורים ברגלו, הציעו לו הרבה פעמים לטפל 
יכול לעזור לו, בו והוא לא הסכים, עד שיום אחד אמרו לו שיש בוינה רופא גדול שכנראה הוא 

והסכים לנסוע, אבל לא היה אז בוינה הרבה יהודים, והחליטו לאסוף כסף על הוצאת הנסיעה ועל 
הלינה במקום ועל הוצאת הרפואה, אבל כידוע הרה"ק מצאנז היה מחלק הרבה כסף לצדקה וא"כ 

והוא  איך אפשר לשמור על הכסף שלא ילך לצדקה, החליטו הגבאים שיתנו את זה לאחד הגבאים
 ישמור על זה עד ווינה.

הגבאי הרגיש טוב עם כל הכסף ואכן כשעלו על הרכבת הוא שמר את זה שאף אחד לא יגנוב את זה 
ח"ו, ואכן עלו על הרכבת קנו מקום לרבי ולגבאים, באמצע הנסיעה נודע לכולם שהרה"ק מצאנז 

ם תור גדול, באמצע נכנס זי"ע נמצא אתם על הרכבת, מיד הגיע כולם לבקש ברכה מהרבי, והיה ש
אחד לבקש ברכה ואמר שאיבד את כל הנכסים שלו, ועכשיו הוא נוסע לווינה ושם הולכים למכור 
את כל הנכסים שלו, ואמר שאם היה לו קצת כסף היה יכול לקנות הכל בחזרה, מיד אמר לו הרבי 

את הכסף עכשיו אלא כמה כסף אתה צריך, והוא אמר לו הסכום, והרבי אמר לו הרי אתה לא צריך 
 מה שאפשר לעשות.בווינה תבוא קצת לפני זה ואני יראה 

באמצע הדרך שאל הרבי את הגבאי ר' רפאל מה קורה עם הכסף, ענה הכסף ב"ה אני שומר על זה 
חזק מאוד, אמר לו הרבי אולי אתה מביא לי את הכסף כבר עכשיו, אמר הגבאי לא אני לא יכול 

ן שהרבי יחלק אותו לצדקה, ענה הרבי בבית יש יהודים שיכולים לעלות להביא את זה לרבי כי יתכ
ואז באמת אני יכול לחלק אותם לצדקה, אבל כאן ברכבת מי כבר נמצא כאן שאני יחלק לו את 

 הכסף, והרבי ביקש כמה פעמים, עד שהגבאי לא היה לו ברירה ונתן את הכסף להרבי.

י הזה והרבי נתן לו את כל הכסף שהיה מספיק לחלץ באמצע עצרו בעיירה באדין ושם הגיע היהוד
 אותו ממיצר שהוא נמצא בו, והיהודי הזה הלך לו בשמחה משם.

כשהגיעו לווינה מיד ירד הגבאי מהרכבת והלך להזמין עגלה מפוארת ואדם שיסחוב להם את 
ה הכסף, החבילות כי היות שיש להם כסף, בסוף כשרצו לשלם ראו שאין את הכסף, שאלו לרבי איפ

והרבי ענה שאין לו כלום, ומיד התחילו לצעוק על הגבאי רפאל למה עשית את זה, והתחילו לריב 
ביניהם, בסוף לא היה להם ברירה והתחילו לאסוף כמה פרוטות מכל אחד העיקר לשלם מה שעלה 

 עד עתה, ואמרו לבעל עגלה שייקח אותם למקום הכי קרוב איפה שיש בית כנסת.

"ק הנ"ל לבית המדרש והתחיל ללמוד ושכח מהכל מה שהיה עד עכשיו, בנתיים בחוץ מיד נכנס הרה
הגבאים התחילו לריב עוד פעם, באמצע עבר יהודי וראה כמה היימשע אידן מדברים בחוץ, שאל 
מה זה, ואמרו שהרה"ק מצאנז זי"ע נמצא בתוכו. מיד נכנס היהודי הזה וצעק חיים צעק בחזרה 

שהתברר שלמדו ביחד בחיידר, והיהודי הזה גר היום בווינה והוא עשיר גדול, הרה"ק הנ"ל משה, עד 
ושאל אותו למה הרבי הגיע לכאן, ענה הרה"ק הנ"ל שיש לו כאבים ברגליו והגיעו לרופא גדול שגר 
בווינה, מיד החליט לקחת על עצמו הכל ואמר לו שהרבי יכול להתאכסן אצלו בבית והוא יביא לו 

 את כל הרופא וכל הוצאות מסביב.מה שצריך וישלם 

בסוף היהודי הזה לויה אותם בדרך חזור ועוד נתן להם סכום כסף גדול שיספיק להם לכל הדרך 
בחזור. באמצע הדרך אמר הרה"ק מצאנז זי"ע לגבאי ר' רפאל אם אנחנו לא היינו נוסעים לווינה 

 מצא גם בווינה.הייתי חושב שהקב"ה נמצא רק כאן, אבל עכשיו נודע לנו שהקב"ה נ

*** 

דוד המלך אומר אם אסיק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך אנא מפניך אברח, אין איפה לברוח 
מהקב"ה, אם אסיק שמים גם שם אתה נמצא, ואם אני יכנס לאיזה שאול תחתית הנך גם שם 

 הקב"ה נמצא ואין מצב לברוח ממנו.

למצוא את הקב"ה, לעומת זאת שאול אדם ר' אשר אמר אדם שבורח לשמים שם אתה מאוד קשה 
 שנמצא בשאול הנך מיד הוא מוצא אותו שם.

פעם אחד הרה"ק מקאברין זי"ע פגש איזה אברך אחד שירד מהדרך, ולא רצה להסתכל עליו 
בעיניים, וההוא מיד כאב לו על זה וביקש דרך תשובה, ואמר לו שכתוב בגמ' זכה נעשה לו סם חיים 
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המות, נכון שאתה לומר גמרא כל הזמן אבל זה נהיה לך עכשיו סם המות א"כ לא זכה נעשה לו סם 
 תפסיק ללמוד גמרא ותתחיל להגיד תהילים.

*** 

ר' אשר אמר שאדם חי שבעים שנה גאווה ייאוש ייאוש גאווה, וככה הוא מתנודד לו כל החיים בין 
גאה, וברגע שמתבונן בעצמו ומתגאווה לייאוש, ברגע שהולך לו קצת הוא מיד שוכח מכל המצב שלו 

ובחסר אונים שלו הוא נכנס לייאוש שלו, וככה אין מצב לאדם לצאת מהיסורים שלו, אבל האמת 
הוא שלא צריכים לצאת אלא לחיות אתם ולראות בכל הקושי הזדמנות לחיות קשר אלקי, כי אם 

ם הוא חי בקשר בורא הוא חי ומצליח ורואה ג"כ את הכישלונות שלו הוא חי מבשרי אחזה אלקי, וא
 אז אין ייאוש מהכישלונות ואין גאווה מהצלחות ורק חיים אחד אתו ית' שמו.

הרה"ק מלובלין זי"ע שאני אוהב את הרשע כי הוא יודע שהוא רשע ומבקש רחמים מהקב"ה שיציל 
אותו מהמצב שהוא נמצא מהצדיק שיודע שהוא צדיק אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא 

 יחטא.

*** 

הגמרא אומרת תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. שאלו את ר' אשר מה התלמיד חכם 
 אשם הוא עני ואין לו כסף לקנות בגד חדש ומה רוצים ממנו?

ענה ר' אשר שזה הולך על המידות, כי הבגד עוטף את האיש שזה המידות שעוטפות את האדם, והם 
 צריכים להיות נקי בלי רבב.

הרב דושינסקא זצ"ל שהיה לו בישבה בחור שאמרו עליו שהוא מתמיד גדול, והגיע  מסופר על
להיבחן אצל רבו, ואכן ראה שהוא באמת יודע והוא תלמיד חכם ומתמיד גדול, אבל הרב הסתכל 
על הנעליים שלו וראה שהם לא מצוחצחות, ושאל אותו לפשר הדבר, ענה הבחור רבי הרי אני מתמיד 

לעשות כאלו דברים, אמר לו הרבי בחור מתמיד נקרא שיש לו זמן להכל גם לצחצח  גדול ואין לי זמן
 הנעליים.

*** 

שאלו את ר' אשר למה כשנכנס אצלך אדם שהוא מראה לעצמו סימנים שהוא פרומער מיד אתה 
מראה לו מי הוא, אבל עשיו כשהגיע ליצחק שאל אותו מלא שאלות ולמעשה הוא היה עשו, ולמה 

 באמת מי זה יעקב ומי זה עשו? יצחק לא ידע

ענה ר' אשר יצחק יידע בדיוק מי זה עשו, אבל הוא לא רצה להתייאש ממנו ונתן תקוה תמיד אולי 
 הוא יחזור בסוף ומשום הכי הראה לו סימני אהבה כל הזמן.

אותו דבר היה אצל זמרי בן סלוא, לכאורה למה משה רבינו לא הרג אותו ורק פנחס עשה את זה? 
משה רבינו עבד בדרך אחרת לגמרי הוא עבד עם הלב ורצה לתת לו כוח במלחמה שלו שלא אלא 

ייכשל, וברגע שנתן לו מצב של הבא לטהר היה מיד מסייעין אותו, ולא חשב בכלל להרוג אותו ורק 
 רצה להכניס לו כוחות שיהיה יכול להמשיך הלאה.

*** 

א"כ למה משה רבינו שינה מהקב"ה וכן היכה במי מריבה הקב"ה אמר למשה רבינו לדבר אל הסלע, 
 את הסלע?

אלא מסביר ר' אשר שמשה רבינו היה מגמגם בלשונו כל הזמן, ועשה כן כי הוא רצה שיידע שאפילו 
 שהוא מדבר לבני ישראל שיזכור שבעצם הוא לא יכול כלום ויש לו עדיין מצב של והם לא יאמינו לי

 ר לא הוא מדבר אלא הקב"ה., ואם הוא כן מדבשזה היה פגם בשבילו

א"כ לא טוב להוציא ככה לבני ישראל  ופגום בדיבור שלו ואכן משה רבינו החליט היות שהוא מגמגם
שהוא מגמגם דווקא משם שהוא מים א"כ היכה את הסלע, אבל הקב"ה רצה שדווקא ע"י הפגם שלו 

 יוצא מים לבני ישראל.

אחד בימי ספירת העומר שכח יום אחד לספור, מסופר על הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע ששנה 
ומאז כל לילה היה צריך לשמוע ממישהו אחר את הברכה, וגם כשהיה מתפלל לפני העמוד היה צריך 

 להעמיד מישהו שיוציא אותי בברכה, והיה לו הנאה גדולה מזה מהבושות שהיה לו.
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