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 ☞  !!!םיב  נ  א גו  ים ל  י  גו  ה    ☜
 

כוח להתגבר בעצמו  אדםאין ל חנו מדבריםפי מה שאנלא לגנוב, הרי לה' אותנו  ציווה איך ,ר' אשר אומר הקדמה:
 על החשק לגנוב, ורק ה' יכול לתת לו את הכוח להיות טוב!

ן! אני לא אאפשר עענ  ב  אנ  ן ג   אז  ט ל  יש   יר נ  ועל ד   ו   יך  א תגנוב', הוא אומר לנו: א  מצווה אותנו 'לכשה' אומר ר' אשר: 
 לך לגנוב!!

ך לרע ואינו מסוגל להשתנות, ורק הבורא הוא ש   , כי כזה הוא גופך, מו  גנב היית בטבעך וגנב תישאר –אתה בעצמך 
 זה שיוכל לעצור אותך שלא תיפול.

 

 העניין:עצם ל -ומכאן 

, כידוע, לא רצו הגויים לקבל את התורה, הם לא רצו לקבל על עצמם את האיסור של 'לא תגנוב' ושל 'לא תרצח'
 .למשל

 למה לא רצו הגויים לקבל את התורה? וכי סוברים שמותר לגנוב, וכי לשיטתם מותר לרצוח?!שואל הצאנזער רב, 
מעז לגנוב נתפס ונענש בעונש חמור!! נו, אז למה לא הסכימו הגויים מי שרק בכל העולם, בכל מדינה שהיא, הרי 

 לקבל את התורה???

 :והתשובה, עצומה היא

היתה מעמד של הסכמה  קבלת התורהקבלת התורה לא היתה רק טקס של מסירת חוקים, אומר הצאנזער רב: 
 ...מצווה אותנו לא לגנובו ורק ה' שומר עלינומועדים ליפול! אנחנו יכולים לגנוב! אנחנו  :והכרה

אבל הגויים? הגויים כנעה ולהכיר במציאותו... כי רק ליהודי יש את הכוח לתת ה יהודים יכולים!רק  –את זה ו
הם עדיין מזועזעים מעצם  לה!!חלי !טוענים הרי שהם אנשים נקיים, אנשים מתורבתים! הם לא יגנבו! הם לא ירצחו

 ...לחשוב על כיוון כזה זה שהמלאך העז

 ..., שאז זה מותראם אין בזה עניין לציבור אלא – הגוי, לא גונב

 ק, שיהיה מותר, ואז הוא גם שומר חוק...הס מלהזכיר, הוא רק מעגן את הרציחה בחוהוא גם לא רוצח, 

 : אני צריך עזרה, אני לא יכול להישמר לבדי!להודותו להסתכל למציאות בעיניים ק ליהודי יש את הכוחר

* 

 בס"ד
ילד 

 פגוע!!!
 'דעמוד 



 ☞  !!!ח  רו  ב  ם ל  ל  ו  ! כ  יע  ג   מ   ך  ל  מ  ה    ☜
 

 מלך אחד, הסתובב בערים שתחת מלכותו, וחיפש מקום להשתכן בו. המדרש מספר:

 תיישב כאן?ב, אולי נ. הוא אמר לעצמו: הו, זה נראה מקום טובנויה לתפארת בא לעיר אחת, מלאה בעשירים,

 ממנו... יםרחו. כולם במתרוקן –רחוב אליו הוא מגיע  כל, שבחיןהאבל אז הוא 

 ? ממה הם מפחדים?למה כולם בורחיםמה יש, התפלא:  ךהמל

 .ים ובמדענים, עשירים גדולים אף הםהוא בא לעיר אחרת, גם היא מלאה בחכמ

 גם שם ברחו ממנו כולם.ו...

 בורחים! –וכולם , ערי השוקים, מגיע לערים המפותחות, לכך הסתובב המלך בין הער

תו באהבה ברחו ממנו, רק קיבלו אולא  – חכמים. וכאן-נחת, אנשיה עניים ולא, מוזהב  ר  עד שהגיע לעיר אחת, ח  
 ובכבוד, כמה שיכלו...

 אמר המלך: כאן זה המקום! כאן אני רוצה להתיישב!!

, רעדוורקדו  –ההרים  ס,נ   -בו את התורה, והים המדרש ממשיך ומביא את הנמשל, שהבורא חיפש מקום להביא 
 , עמד במקומו, וקיבל את המלך...בר  ח  ה  ו  שוט ורק המדבר, זה הפ

 דו החכמים?חפ מדועעלינו להתבונן, למה ברחו העשירים? ו: אבל לעניינ

 ובה, נוקבת:והתש

עביד שהוא ייש סיכוי  ם!יש סיכוי שהוא ידרוש מהם מיסי, שאם המלך מגיע אליהם, ידעוהחכמים והעשירים 
 די מפחיד וסיבה לברוח...אותם וייקח אותם לשירותו בלי תשלום! וזה, תודו, 

אף יזכו למעט ולי אולי אומהם כלום! קח יחורבות? הם ידעו היטב, שהמלך לא יבל העניים, אלו המתגוררים בא
 פרנסה בזכות המלך...

 

 נו?ומה בנוגע לחיי

חיו עם , שאם הם י? כי הם יודעיםבורחים ממנושים דים להיכנע לבורא? למה אנמפח שים כל כךנתבונן, למה אנ
כי הרי הם השקיעו כל ... חייהם וה האישית שטיפחו לעצמם במשךהם יצטרכו לוותר על הגאוהבורא, יש סיכוי ש

 ...ולמסור לו את כל מה שיש להם להתפרק מנשקם''הם יצטרכו , ויתחברו לבוראאם הם יכירו אולי ו ,כך הרבה

ילא שום דבר ממפשוטים, אלו שיודעים שממילא אין להם כלום,  הבורא? דווקא אצל אותם אנשים שוכןוהיכן 
ת חדשה, על ידי יו  ח  ולהיפך, אולי הם אפילו יזכו ל  לבורא,  אין להם שום בעיה להתחברולכן  אינו שלהם!

 התקשרותם עם מקור כל החיות...

* 

 ☞  ת?או  ג  ת  ה  ר ל  סו  א  ר ש   מ  י א  מ    ☜

האדם נברא בצלם 'בצלם אלוקים בראם',  ומכובד? כי חושק כל כך בלהיות מפורסםר' אשר אומר: למה האדם 
מות! ולכן האדם חושק להגיע לרמה בלתו בכל העולמוהו ואין , הוא יחיד ומיוחד, אין כאלוקים. והרי ה' הוא אחד

 , להרגיש מיוחד, להיות מפורסם...הזו, להרגיש יחיד



 של כל אדם, כך הוא נברא.... 'יםנ  ג  'אין מה לעשות, הדבר הזה נמצא ב   

כל זמן שאתה מתגאה על דברים שאתה עשית,  אבל !ש יחד ומיוחד, אין בעיהם אתה רוצה להרגיאאומר ר' אשר, 
והיא לא המטרה האמיתית של רגש הגאווה  הגאווה הזו אינה נכונה!הרי  –כל זמן שאתה מתגאה כמה אתה מוצלח 

 שיש בך!

! גדולה' עד כמה בורא! תפרסם בעולם ל יששהאדיר בכוח  ?תתגאה מהבו תתגאה, –אם אתה רוצה להתגאות 
 לא לגאווה אישית, מטופשת... !'לחי העולמים גדולה'גאווה והל ,לגאווה נכונהשתמש עם הגאווה הזו ת

* 

 ☞  ים?!ב  ל  ם כ   ט  פ  י ל  ד  ת, כ   יו  ח   ך  ן ל  ת  ה ה' נ  מ  ל    ☜

-ושותפי , מסוריםלמלך אחד היו שלושה אוהבים, חברים קרוביםבעניין הזה:  משל הבעל שם טוב הקדוש מביא
 סוד.

נתן לכל אחד מהם כלב, הביא להם אשראי פתוח, , הוא קרא להם, החליט המלך לבדוק את מסירותם אליויום אחד 
 ם שוב...רא לכולהאכילו, עד שאקם אמורים לדאוג לכלב, לפרנסו ום אתואמר להם: מהי

 :, התחלקו שיטות העבודהואילך כאןמ

השמין  –, פינק אותו בשלל פינוקים, קנה עבורו משחקים. והכלב פיטם אותואת הכלב לביתו, הכניס  – הראשון
 מנחת...

 רור שלא!ת שלי?! בבשליחו טרההמ והין? זלעצמו, נו באמת, האם המלך באמת צריך שהכלב הזה ישמיאמר  השני

ימם כתר הוא לקח את כל הכסף וקנה עקיבל, דבר עם האשראי ששלא לקנות עבור הכלב שום  הוא החליט ,לכןו
 זהב מפואר ומשובץ אבני חן.

 – ףבשאר הכסו! כרחים ההימו  ינ  מ  ב   בל רק היה צריך, אהוא אכן האכיל את הכלב בכל מה ש :השלישי, התפשר
 גם הוא כתר למלך...קנה 

 ויבוא היום, ונקראו השלושה למלך.

הכינו עבורו. לשני ולשלישי העניק המלך בחזרה את הכתר שהמלך ראה את השלושה ואת תוצאותיהם והחליט: 
בו את הכלב  תשסוהורה המלך ל –את הכלב  , הטיפש, שחשב שעיקר הרצון של המלך היה לפטםראשוןהואילו 

 שהוא עצמו פיטם...

 דם וגופו.הנמשל הוא הא - הבעל שם טובאומר  - והנמשל

נו מחדש! ישנם כאלו שמנצלים את החיות כדי לעשות עימו כתר הבורא מחיה אותבכל רגע  !ותן לנו חיותה' נ
 .לו כתר בכך נותניםה' נותן לנו את החיות הזו!! והרי  – ם מזהיםמלוכה לבורא, ה

 ! הם מקבלים עוד ועוד כוחות נפש וחיות מהבורא!מחזיר את הכתר ה' –ולהם 

שקיבלו נועדו רק כדי לטפח בעצמם את התחושה הכוזבת של 'כוחי ועוצם תכנעו שהכוחות וישנם כאלה, שהש
 לעצמם ולעוצמתם..., הם מייחסים את הכוחות 'ידי

 ...ים מול פרצופונפצבעצמם נוקמים בו את הנקמה, מתהאלו התחושות  ?סוףבמה קורה ו

* 



דרך היחידה למצוא את גדולתו ה'במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו'. 
 ...שאתה רואה עד כמה הבורא הוא עניועל ידי הוא  –הבורא  של

רק כך , ב קשה, היית בשפל, ושם ראית איך ה' מתכופף אליך ומטפל בך כמו אב רחוםשהיית במצזה על ידי רק 
 מה עצומה גדולתו של הבורא...אתה תופס עד כ

 יבין!לא  –מי שלא היה 

* 

 ☞  ה!ב  ה  ר א  ת  ה יו  ב   ר  ה   ו  ב   יע  ק  ש   ה  ל    ☜

גשו אליו כמה 'אלטע , עוד היה בחיים, סיפר לאחד החסידים, שניהריי"ץ הרבי ,, כשחמיוהרבי מליובאוויטש
ת אלו החוטאים ומחללי העירו לו על כך שהוא מקרב את כל היהודים, אפילו אמבוגרים, וחסידים  – חסידים'
 השבת.

במקום להעיר להם על כך שהם מחללים שבת אתה מקרב אותם ונותן להם תחושה שהם " אמרו לו, ,""תראה
לביתם מאושרים ועם תחושה טובה, ולא חושבים על אפשרות של להשתפר! אין ! הם חוזרים המושלמים באדם

 בסדר!!!"אתה חייב להטיף להם מוסר, כדי שידעו שבם לא  ברירה,

 , ולשאול אותו בעניין.לגשת לחמיו, הרבי הריי"ץ החליטוברצינות, הרבי שמע את דבריהם 

 שמע את דבריו, שמע את הטענות, ואז אמר: חמיו

 שלו! ןיש אוצר של אהבה בתוך ליבו לבהרי ידוע שלכל אבא 

שלו, כל בן והפינה כל בן והאהבה ממש לא!  ותרת את האבה שיש לו כלפי הבן השני שלו?סהאם האהבה הזו 
 !!!השנייה, את כולם הוא אוהב באהבה עצומהאין אהבה אחת גדולה מ. ביוהחמה שלו אצל א

 שונים.אבל, ישנם מקרים 

, דווקא ע ומיוחד של אהבה', אזי נפתח אצלם מעיין שופפגועמוגדר כ'ילד ל"ע  , שהואכאשר נולד להורים ילד
ו ים בשקיע, טסים לקצה העולם בניסיון לקדם את הילד, מרופא אחד למשנהוהם רצים ומתרוצצים מלילד הזה! 

 ריך ולשים לב לכך...ילד אינו תמיד יודע להעאף שה, ת אדיריםוחוכ

 שאר הילדים!לם היא אכן גדולה ועמוקה הרבה יותר מאהבת האהבה הזו,

ובבים שלך, את כל אחד צריך לקרב! את כל אחד צריך השפיע כלפי כל אחד מהסשאתה אמור ל כך גם האהבה
 , שאותם צריך לאהוב הרבה יותר!'ילדים פגועים'אבל ישנם לאהוב! 

לראש, ושל יד תיקון  –ן של ראש , תפיליינו  ר  יב  א  תיקון רוחני לאחד מ  קיימים הם כל המצוות שאנחנו מ כידוע, ,כי
 ליד...תיקון  –

 מו אחד שאין לו ראש...ניח תפילין? הרי האדם הזה הוא כשאינו מומה קורה עם אדם 

 ?נו  ר  מ  , א  ע  גו  ד פ   ל  י  

 בה יותר אהבה!!!הר ך לאהוב הרבה יותר, להשקיע בו, צריואותו, דווקא אותו

 

 
ו לאור של , ולקחת חלק בהוצאתדרך האמונה הפשוטהעבור כל אלו שעדיין מעוניינים להצטרף להפצת  תזכורת!!
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