
 שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 תשרי תש"פ ה'לליל שישי אור  – וילךבשיעור חומש רש"י פרשת 

 
 תנת לך?נו –עה וההכנהאמונה  – "דרך"מה ה

קרה שעובר עליך לבורא, ואתה מאמין שהבורא רוצה רק את לקשר כל מרגע שאתה יודע כי ב !הדרך נותנת לאדם שמחה
 אין לך שמחה גדולה מזו, עוז וחדווה במקומו!הרי  –, שתגיע למקום בהיר יותר על ידי האמונה לךהטובה ש

* 

דווקא במקומות שבהם אין לך שליטה ואתה חש חסר , סערת רגשות שלבאותם מקומות  דווקא הדרך נותנת לאדם רגיעות!
 .ו אתה יכול לסמוךדווקא שם אתה פתאום מתחיל לקלוט שיש מישהו מחזיק אותך ושומר עליך, ורק עליאונים, 

 ולא נותן להם אחיזה בנפשך!!! נסחף אחריהםכשאתה חי כך, פתאום אין לרגשות הסוערות שום שליטה עליך! אתה לא 

* 

 ח לו לכוון אותו ולהראות לו מה עליו לעשות!שהקב"ה שול דם דעת לזהות את הסיבותך נותנת לאהדר

* 

 תה מתחיל לחיות!!!קומות שכולם מאבדים את התקווה ונכנסים לחידלון, שם אדווקא באותם מ !הדרך נותנת לאדם תקווה

* 

ובמקום להישבר לרסיסים  כו'(,)מעברים, ניסיונות, פגיעות ו שיש לול התנגשות מכמחוזק כוח לצאת  דםהדרך נותנת לא
 איתך... על מה שקורהובהיר מקבל מבט חדש אתה  –מהקושי 

* 

 וקשר בורא! קודה של חיבורהדרך גורמת לאדם לחיות תמיד בנ

* 

, אלא בחוסר שליטהולא מתנהל בבלאגן עצם המצב של ה'חוסר אונים' בשהוא מגלה שאיתה  ",נתת לאדם "מסנהדרך יוצר
 דר וקבוע כפי צורך הנפש שלי!!!מסוהכול 

* 

אה התאווה והכבוד שמגיעים אליך יש חיות קנאתה מבין שבתוך הכי ברגע ש !טיידישקייל חיבור אמיתי םלאדמביאה הדרך 
לבלבל את האויב כדי ש –הפרי הארץ אומר  –וכמו בצבא )בצורה מוסתרת ומוצפנת  ונו של עולם, רק שהם באיםיבשל הר

 (יפך..." ולהכוונים "לאתשכשאומרים "כן" ממסכמים בין החיילים 

ועל ידה להגיע ת ה' צבאות", ל "קנאניצוץ ש אתה מגלה שבתוך הקנאה מסתתרגע שאתה חי עם הנקודה הפנימית, מת, ברכי בא
 ת סופרים תרבה חכמה'...ת ענין 'קנאלתורה, שגם בה יש א

 בס"ד



רח לקבל את כי אתה מרגיש שאתה לא יכול לעמוד לבדך מול היצר, ואתה מוכ ובתוך התאווה אתה מגלה נקודה של תפילה,
 "!בתחינה ומבקש "אבא תרחם עלי , ולכן אתה מרים את עיניךולםההצלה מהריבונו של ע

, אם כך, מוכרח להיות , גם ברגשות וגם במעשים ואפילו בקליפותשל הקב"הבתוך כל דבר יש חיות הרי ידוע ש, אומרר' אשר 
יש נקודה  עצבותתוך הגם בשיוצא,  של חיות, והרי "עוז וחדווה במקומו", נקודה תם מסתתרדשמגיעה לאבתוך העצבות  שגם

 .של שמחה

 תתפוגג...ממילא  –, והעצבות ל שמחה בתוך העצבותוהעבודה שלנו היא לגלות את אותה נקודה ש

ה אפילו בתוך התאווה הזו מסתתרת לה חיות של הבורא, ואם רק תגלהנקודה אתה יודע שחי עם תה כך גם בעניין התאווה, כשא
 עמוקה של חיבור עם הבורא!!!להגיע לנקודה הכי  לתוכ –אותה 

ומות מקום לקחת את הכעס הזה למקשההוא לא מכבד אותך והשני מזלזל בך, הרי שבכשמתעורר לך כעס על כך וכך גם בכבוד, 
 , לכן הוא שלח לך אתה רצה שתבין את הנקודה  הזו"הקבו יזהו מכובד המכבד את הבריות"בעצם "אאתה מבין שלא טובים, 

 ...לוהתחושות הא

* 

דשים כדי ללמד אותי דברים ח, כל רגע מגיע בהדבק"-אין "העתק !!!לאדם התחדשות בכל רגעשמביאה  –היופי של הדרך 
 ...שונה ממקוםיבונו של עולם ולגלות את הר

* 

 חסר אונים, ולוקחת ממנו את השליטה כשהוא חש בטוח...נותנת לאדם שליטה כשהוא חש הדרך  –ובשני מילים 

* * * 

 אנוכי הסתר אסתיר פני.ו

שאין כאן מנהיג.  , עד שנדמה ליךאלא הקב"ה מסתתר כל כשהקב"ה לא נמצא, דבר באמת אין כזה , שהבעש"ט הקדוש מסביר
 .של הריבונו של עולםיש חיות והעבודה שלנו היא לגלות שגם בתוך ההסתרה הכפולה 

ההסתרה הזו היא רק , עלינו להבין שבמקום לקחת את ההסתרה כמציאות אמיתית ","לגלות את הסיבהנו זה נקרא פה שלבש
 לם!!!יבונו של עוסיבה להביא אותנו לחפש את הר

* 

 שמוכן לחיות בענווה ובשפלות...מי  – אסתיר –רק אצל  מסתתר ונמצא ולםנו של עהריבו – ואנוכי אסתר

* 

כך גם  אן...דעת שהוא נמצא כעם ידיו ובטוח שאף אחד לא יכול להוא מכסה את פניו  ן רוצה להסתיר את עצמו,כשילד קט
 עולם לא יעזוב אותנו!!!את פניו, אבל הוא לרק מסתיר תנו, הוא הריבונו של עולם, גם כשהוא מסתיר את עצמו מאי

* 

י שעובר קושתו יחד באמסתיר את עצמו ולא נמצא  אכןמי שחושב שהקב"ה ת אמת אומר בשם הרבי ר' בונים מפשיסחא, השפ
 זה נחשב אצלו כחטא!!!הרי  –עליו 

* 

 אין אפילו כוח של זבוב...לנו  –בוב יצר הרע דומה לז

* 

וק נוכל ואיך בדי ,ם עם היצר הרע, הרי הוא הרבה יותר חזק מאיתנוילחלכאורה אין זה הוגן שאנחנו אמורים להר' אשר שואל, 
 לגבור עליו ולנצח אותו!?



ה יללאת הכמיהה שלנו לחיות אתו בקשר תמידי, ושחמה הריבונו של עולם צריך מאיתנו, רק את התפילה, , מר ר' אשראואלא, 
 .אחדלא יעזוב אותנו אפילו לרגע 

ן לנו אנחנו מבינים כמה איהחולשה שיש לנו,  שבהם אנחנו מגלים את גודלהתאוות, את ניסיונות וולכן הוא שולח לנו את ה
 ..." אותנו להגיע אליו ולהתפלל אליויחמכרבעצם " הקב", וכך היצרי הפנשום כוח לעמוד ב

של עולם שולח לך? דווקא הניסיונות זרה שהריבונו מהי העזרו אין יכול לו", דבר עצום, "אלמלא הקב"ה עור ר' אשר מאון כא
 ולהתחבר לבורא!!! כי רק כך אתה מוכן להסכים עם החוסר אונים שלך !!!העזרה של הקב"ה הם והתאוות הם

* 

 עוזר לו בכל צעד בחיים.הילדים וה' גם זר לו בחינוך ו' עזר לו בפרנסה, הור וסיפר לו שברוך ה', ה' עשנס אדם לר' אכנ

 מה שאתה אומר, כי לי למשל הקב"ה אף פעם לא עוזר! מענייןאשר:  אמר לו ר'

?? 

 אצלי הקב"ה עושה הכול!!!הקב"ה עוזר,  לך

* 

זה נכון כל הדרך הזאת, אבל זה שהאדם אומר לעצמו "וא ם את האדם מלהיכנס לדרך, השחוס, המחסום האחרון ר' אשר אומר
 ..."גרויסע צדיקים"שייך רק ל

* 

רק על ידם אני מבין שאני לא קשיים שעוברים עלי, בים לי, על ידי הניסיונות שלי והרק על ידי האויבים האור, י תחכמנימאויב
 רק כך אני יכול להגיע לאמונה!!!מבין, 

* 

 והריבונו של עולם היכן מקומו? מתייאש, –לא הולך לו  מתגאה, –כך היא דרכו של האדם, הולך לו 

 ,ם מוכן לתת לו דריסת רגלכי רק כך האדבלי אמונה, א מסוגל לעמוד בהם להקב"ה מביא את האדם לכאלו מקומות שהוא לכן 
 ריבונו של עולם להיכנס אליו.רק כך האדם מסכים ל

הזאת אתה לא בצורה ', אבל את האמת חפשמ'אדם חשוב שמו ף להיכנס לדרך בצורה של "עובד ה'", להגיע כנכון, היית מעדי
 להגיע לנקודת האמת... רחך אתה חי" אתה מסוגלורק על ידי ה"בעל כ! כניס את הריבונו של עולם אליךבאמת מסוגל לה

* 

 יע לידי ואקיימנה", מה זה "מצטער"?יגמתי  – בא אמר "כל ימי הייתי מצטעריר' עק

 !שלו הקשר בורא תא ,את החשבוןלרגע ק אמת, שהוא יאבד הפחד הכי גדול של צדיר, אומר ר' אש

ם על ידבמקום להגיע  חד שברגע האחרון הוא יפספס את הנקודה ויתעסק במחשבות על ה"מסרקות של ברזל"ר' עקיבא פ
 למקומות בהירים יותר.

את הנקודה", ולכן היה ר' עקיבא מפחד ומצטער כל ימיו על הרגעים  יכול לפספסני א חתאה יבשני"בסך הכול אני בן אדם, ו
 יו...האחרונים של חי

* 

 

 כלל לחיים!

ואפילו  מטבעו, רוצה האדם להראות לכולם עד כמה הוא מעודכן ויודע הכול,אדם מלהגיד "אני לא יודע". אין דבר יותר קשה ל
 אלו היודעים הכול...מ, העיקר להיות ממציא בדיות מליבוהוא  –ורה אם הוא לא באמת יודע מה ק



ך בהם. הסקרנות הזו והצורך לדעת ולספר, שאין לו צור לחמות מיותרותלפעמים הדבר הזה גורם לאדם להסתבך ולהיכנס למו
 גרום לו לאסון.יכולה ל

 ים שלא שייכים לךאו ינסו להכניס אותך למאבק ה קרה שם עם ההוא?"מותך ", כשישאלו אנו, אז מה הבעיה אם מעתה ואילך
 תאמר "אני לא יודע!"

אבל אתה את תה לא שייך ל'מעודכנים ויודעי כול', יה מאוד קשה בתחילה, שפתאום אתה לא יודע מה קורה ואזה יה נכון,
 החיים שלך יהיו הרבה יותר רגועים... צלת,נפשך ה

* 

 כיצד? .י ביותרתקשר בורא העוצמולה ביותר, אפשר להגיע להגדהקליפה תוך מדווקא מר, ר' אשר או

כשאדם נכנס המלחמה הקשה ביותר,  יאת האומר ר' אשר, הקליפה הגדולה ביותר היא הקליפה של המחלוקת, כי המחלוק
 עד בוא הגאולה. בעולם תישארקליפה של עמלק, שהקליפה הזו היא ה לא יכול לצאת ממנה לעולם.הוא  –למחלוקת 

, שהדבר בוער בליבו, הוא כמעט מחזיר לו מנה אחת אפייםרגיש , חבר פגע בו והוא מקתדם עומד בפני ניסיון של מחלוכשהא
 ...בליגכוח לשתוק ולהלו את הה שייתן מתחנן לקב"כר בריבונו של עולם, והוא נז ואז הוא !!!לא מסוגל להתאפקוא חש שההוא 

 גדולה!!!הכי מתוך הקליפה דווקא  –הכי גדולה כך מגלים את הקדושה 

* 

 ות שלא שייכים להם!תחו מעטפיהיה אם הם יפ חטא החמור ביותר שלהםר, כל העובדים יודעים, שהבדוא

תחזיר אותה ץ שנמצא בתוך הפגיעה הזו והיא מחכה שניצו – "בעצם "מכתב ה הזו היאשהפגיעכשמישהו פוגע בך, דע לך 
 לריבונו של עולם.

, אסור נפש-ובונה לו מלחמה שערה!! יש לך כעת תפקיד חשובנות לו ולהחזיר אל תתפתה לע !ח את המעטפהואל תתפתה לפת
 לך למעול בו!!!

* 

כי אם לא היית כעת באמצע התפילה,  הרי זה סימן שאתה מתפלל, באמצע התפילה, ךמחשבות זרות התוקפות אותאם יש לך 
 מנסים להפריע לך!הם  –ד בתפילה שאתה עומ ם רואיםרק כשה. ת הללו היו נשארים רגועיםשבוהמח

אם אתה מרגיש שאתה לא מסוגל לעבור יום אחד בלי ניסיון ובלי מאבקי ים ומרים, אם אתה רואה שיש לך ניסיונות קשכמו כן, 
 גלל זה הקליפות מתעוררים,ל להגיע למקומות גבוהים יותר, ורק ביש לך פוטנציאסימן שרי זה האדרבה,  תישבר מזה,אל  נפש,

 מחמאה...קח את זה כ! אז אל תישבר מהניסיון, שאר להם שום חיותיילא  –ם יודעים שאם תילחם בהם ה

* 

שר המשיך להסתובב בביתו וחמים נגד ר' אהיו מאבקי שליטה על 'יד עזרה', ואדם אחד שהיה מראשי הלימיו של ר' אשר  בסוף
 אחד האדם, בתמימות מעושה.כ

 'שליחותו של רב – לא פחות ולא יותר – תיבה כחזןלפני ה גשנדהמו כולם לראות את אותו אדם ניוהנה, בהגיע ראש השנה, 
 ללו כרגיל.ן והתפהם בלעו את העלבו שר!!!א

את אותו אדם שוב לעמוד, ואותו אדם מסתלסל להנאתו בתפילת "הנני העני ר שולח שאותו דבר, ר' אאודך", שוב " –ולמחרת 
 ממעש..."

הרי האדם הזה ר' אשר, זה לא מוגזם?! ו: הדבר בער בהם והם כבר לא היו מסוגלים להתאפק, הם ניגשו לר' אשר ושאלו אות
 ?ל גם היום!!, אבניחא –לעמוד  וק אותך!!! מילא יום אחד הגשת אותפוגע בך ועוש

 – אש אתה עתיד לבנותה""??? הרי "ב"בית המקדש השלישיאבל מה יהיה עם דקים, זה אכן בוער, אמר להם ר' אשר: אתם צו
 !דש!!בונו של עולם, דווקא איתה ייבנה בית המקואנחנו מקריבים אותה לרי בקרבנו נקמה הבוערתאש הה אותבדווקא 

 !!!א גמר חתימה טובה ail.com131313@gmnso  להערות והארות ניתן לפנות לנקודות של אור:
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