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ָמה ְנִפילֹות?  ☜  כ ַּ

 שבע כפול שבע כפול שבע כפול שבע...ר' אשר אומר, שבע ייפול צדיק וקם, 

* 

ָחה...  ☜  ְמנו 

כשיהיה להם בכיס מיליון דולר, רק אז הם יהיו משוחררים מדאגות  –אנשים חושבים שהמנוחה שלהם תהיה 
 ויבואו אל המנוחה והנחלה...

ם הוא לא יחיה עם הריבונו של עולם... רק אבל האמת, שאין שום דבר בעולם שיכול להביא מנוחה לאדם א
 החיים עם ה' מסוגלים להרגיע את האדם באמת!!!

* 

ָייִנים  ☜ ם ְמצו  לֶּ  חֹוְמֵרי ג ֶּ

 לעבוד אתו... מצויין חומר גלםתדע שיש לך  –שבוערת בך אש כשאתה מרגיש 

* 

'אֹורֹות'!  ☜  ב ְ

 –מלמעלה מגיעים בצורה של "שיינע לעמפלעך" חושבים שהאורות שיורדים אנשים מחפשים "אורות", 
 אורות זוהרים ומחליפות צבעים...

 הם לא יודעים שהאורות הכי גדולים מגיעים דווקא בצורה של קשיים וניסיונות...

* 

ִדיִקים?  ☜ צַּ ת הַּ ְפֵיין אֶּ ה ְמאַּ  מַּ

חיפש בכל העולם ולא ר' אשר סיפר על אדם שהסתובב כל חייו וחיפש את ל"ו הצדיקים הנסתרים, הוא 
 מצא, עד שהגיע לעיירה אחת קטנה שבה אמרו לו שיש 'ל"ו צדיק'...

 הוא החליט להישאר שם ולעקוב אחר הצדיק הנסתר, לראות את מעשיו ולהתבונן בדרכיו הנשגבים...

-מתרסק, כל מה שמנסה-קורס, כל מה שהוא מקים-כל מה שהוא בונה –והנה הוא רואה, שהצדיק הזה 
 נכשל...

 הוא קם וברח...
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לא זה מה שהוא חיפש! הוא חיפש מישהו מוצלח, עם הדרת פנים, עיניים מפיקות חכמה, מופתים ומעשים 
 נסתרים...

 תקומות...-נפילות-שהמאפיינים של צדיק הם משהו אחר לגמרי, מאבקיםהוא לא תיאר לעצמו 

* 

 ׁשֹוֵמר סֹוד...  ☜

 מי אני באמת, והוא שומר אותה בסוד... -ה' הוא היחיד שיודע את האמת המרה שלי  – 'השומר אמת לעולם'

* 

ח...  ☜ לַּ  לֹא ְלהֹוִסיף מֶּ

ויש כאב שהאדם מוסיף לעצמו, דאגות ועצב, מלח  -יש כאב שהקב"ה שולח לאדם יש שני מיני כאבים, 
 ותבלינים...

ד ואתה צריך למנף את עצמך אתו הכאב שהקב"ה שולח לך, הוא כאב שמגיע עם כוחות נפש להתמוד
 למקום הרבה יותר גבוה ממה שהיית בו!

 אבל הכאב שאתה מוסיף לעצמך? את הכאב הזה אתה צריך להעיף ממך הרחק הרחק...

תבדוק אם אתה ואיך תוכל לדעת אם הכאב הזה הוא כאב שה' שלח לך או שאתה הוספת אותו לעצמך? 
 אז זה סתם דמיון כוזב... –מסוגל להתרומם מהכאב הזה, כי אם לא 

* 

ְמִחים!  ☜ ק ְלמו   רַּ

צת ר' אשר שואל, מובא בחז"ל "הוי זהיר בגחלתן של תלמידי חכמים, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקי
 עקרב, ולחישתן לחישת שרף".

 שואל ר' אשר, לא מצאו שום הגדרה על תלמידי חכמים חוץ מהנשיכות והעקיצות? זה, זה מה שהם?!

יהלום יקר וקשה לליטוש לא יתנו לסתם אדם, רק למומחה הגדול ביותר לליטוש! פצצה אומר ר' אשר, 
 מתי להשתמש אתו!וחומר נפץ לא יתנו לכל אחד, רק לחייל מיומן שיידע איך ו

רק כך גם את המידות האלו, לא נתנו לסתם אדם פשוט, כי הוא יכול להחריב את העולם עם המידות הללו!! 
רק להם ה' נותן את ה"נשיכות"  –למי שיוכל ללטש את המידות הללו ולהגיע איתם למקומות הנכונים 

 וה"עקיצות"...

 פוטנציאל להגיע למקום גבוה!!אם אתה מגלה בעצמך מידה רעה, תדע שיש בך 
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כי בכל זאת, יש אבל מצד שני, סיים ר' אשר ואמר, על האדם להיזהר שלא להתחיל עם תלמידי חכמים, 
 להם הרי את המידות הללו...

* 

ֹוב?  ☜  ָלָמה ִלְכת 

בטור נכדו של ר' אשר, הסופר הרב יאיר ויינשטוק, שמע את ההסבר הנ"ל מר' אשר, והחליט לכתוב אותו 
 מסויים שהיה כותב בקביעות באחד העיתונים...

 הדבר עורר רעש, התגובות היו נזעמות...

למה כתבת את בראותו כי כן, בא ר' יאיר ויינשטוק לר' אשר וסיפר לו על התגובות שקיבל. אמר לו ר' אשר: 
למה אתה  –צמך הרי ברור שיתעצבנו עליך! ואם בשביל ע –זה? אם כתבת את זה בשביל לחנך את האחרים 

 צריך לכתוב את זה בעיתון???

ולמה אתה כותב את זה?!... לאחר  –}בשעה שאמר הרבי את הדברים רשמתי אותם על נייר, הרבי ראה ושאל 
 תכתוב, אבל תדע שאתה צריך את הרחמים של ה' בשביל להתחיל לחיות כך...{ –מכן אמר 

* 

ר ָעמֹוק!  ☜ יעו   יֹוֵתר ִמׁשִ

אדם שיש לו כאב מסוגל להבין את הגעדאנק )הנקודה( הרבה יותר מאשר מי שעוסק ומדבר הרבה על 
 הגעדאנק אבל הוא לא עובר מעברים...

 ל שיעור שלם...עם כאב קטן אפשר לקלוט בשנייה דיבורים ש

* 

ְך...  ☜ לֶּ מֶּ ְך לַּ רֶּ ד ֶּ  ב ַּ

 סיפר ר' אשר:

ידה יער גדול ומסתורי, השמועות אודות היער היו מרתיעות, סיפרו שמסתובבים בו דובים, -עיר אחת היה על
העידו על חיות טרף שנמצאות בין העצים. קולות מוזרים ומעוררי צמרמורת היו נשמעים מתוכו, ואיש לא 

 לדרוך בו.העז 

 זה היה אזור "סגור", אזור שאף אחד לא נכנס אליו. וגם לא מדבר עליו...

 הדרך היחידה להגיע למלך, היא דווקא דרך היער ההוא... –אבל היתה בעיה, כי "דרך המלך" 

המלך ראה שאין ברירה אחרת, והכריז, שמי שייקח על עצמו להיכנס אל תוך היער ולסלק ממנו את כל 
 קבל פרס של אלף זהובים!!י –החיות 
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 אבל אף אחד לא היה מוכן לזה, כולם פחדו מהחושך, כולם רעדו מהקולות, לא רצו להסתבך בין העצים...

 אף אחד, חוץ מ"משולח" אחד...

אותו יהודי ידע שהוא חייב את הכסף, הוא מוכרח לקבל את הסכום הזה מהמלך! אז נכון שהיער חשוך, 
-את הדרך ולהישאר שם, אבל הוא חייב את המתנה של המלך!!! הוא החליט שנכון שהוא יכול לאבד שם 

 הוא מוכן לקחת את המשימה על עצמו...

 ועשה... –אמר 

 והוא נכנס עוד ועוד... גופו רועד, שיניו נוקשות, החושך היה שחור,נכנס אל הסכנה, 

 והוא מחליט לברוח על נפשו...ופתאום הוא שומע את הקולות הנוראים, הם נכנסים בליבו כמו חץ, 

 אבל הוא איבד את הדרך בתוך החשכה...

 ואז הוא נתן צעקה אדירה, בכוחותיו האחרונים, צעקה שזעזעה את היער...

 הוא שאג מנהמת ליבו אל המלך...

 ופתאום, לאחר הצעקה, הוא שם לב שהקולות נחלשו מעט. זה עבד כמו שצריך...

 צעקה...אז הוא נתן עוד 

 ועוד צעקה...

 ואז הצעקה נהפכה לריקוד של שמחה...

 והקולות הנוראים נעלמו לחלוטין מהיער...

 הוא פתח את הדרך למלך!!!

* 

ָעִתיד זֹוֵהר!  ☜  הֶּ

 ר' אשר אומר, אנחנו צריכים להתחיל לחיות את ה"לעתיד לבוא".

 היה טוב יותר...אנשים מדברים ש'לעתיד לבוא' הכסף יגדל על העצים, העתיד לבוא י

כי אם אתה מאמין שהקב"ה שולח לך את המעבר הזה, ואתה  אומר ר' אשר, תזכור עכשיו את העתיד לבוא,
מאמין שהוא נותן לך כוחות לעמוד במעבר הזה, והוא רוצה למנף אותך למקום גבוה יותר, נו, הרי ברור 

 שהדברים הולכים למקום טוב...

 אל תשכח שהכול יסתדר בעזרת ה'!!

* 
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י...  ☜ חֹורַּ ת אַּ  אֶּ

 וראית את אחורי ופני לא יראו. לפני שהישועה באה, אנחנו לא מבינים איפה הקב"ה נמצא בכל העסק הזה.

 אבל "אחורי" לאחר שהישועה באה, פתאום אנחנו מגלים שהכול היה "לפי התוכנית"...

* 

ם...  ☜ ם ְוגַּ  ג ַּ

כאינסטלטור במקצועו, הגיע יום אחד לבית איזו אחד החברים שהיה מסתובב אצל ר' אשר, ששימש 
משפחה בכדי לתקן צינור דולף. תוך כדי העבודה ראה שהעניות בבית זועקת מכל פינה, והוא הסתפק האם 

 לקחת מהם תשלום או שמא לוותר עליו.

ותר מצד אחד, כך חשב, אם ייקח מהם תשלום הוא הרי יהיה אכזר. מצד שני, יש לו משפחה לפרנס, ואם יו
 הוא יהיה פשוט מופקר! -על מה שמגיע לו  

 מה עושים?!

 הוא הלך לר' אשר ושאל אותו מה לעשות.

 אדרבה, עליך להכיר שאתה גם אכזר וגם מופקר!!!אל תנסה לברוח מהמציאות שלך, אמר לו ר' אשר: 

* 

לֹא ִייָגֵרר...  ☜  ׁשֶּ

אשר. הרוחות סערו והיה אמור להתקיים דין באחת התקופות רצו להוציא את 'יד עזרה' מהידיים של ר' 
תורה בעניין. אחד האנשים שהיה אמור ללכת ולהציג את הצד של ר' אשר בדין תורה נכנס לר' אשר וביקש 

 ממנו עצה לקראת ה'דין תורה'.

אמר לו ר' אשר: למה אתה הולך לדין תורה? אם אתה הולך רק כי אתה רוצה לעמוד על הזכויות שלך, תלך, 
 אמת צריכים לנהוג כדין תורה.כי ב

עדיף שכל יד עזרה תישרף, מאשר שתיגרר למקומות  –אבל, אם הדבר הזה יגרור אותך לקנאה ולשנאה 
 הללו!!!

* 

☜  ... ְכֵנעַּ ת ַּ  לֹא ְלִהׁשְ

אנחנו חוזרים שוב ושוב על כך שכל מעבר מגיע מהבורא, הוא נותן לנו את הכוחות להתמודד עם הכאב, 
 למנף אותנו למקום איכותי יותר, שלא היינו בו עד עכשיו.והוא רוצה 

 שים לב, שהשטן מנסה להפיל אותך דווקא בשלושת הדברים האלו:
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 והשטן מנסה להכניס לך במוח שההוא אשם, השני לא בסדר... – ה' שולח לך את הכאב

לש מידי, תתייאש אבל השטן אומר לך "עזוב, אתה לא בנוי לזה, אתה ח – ה' נותן לך כוחות להתמודד
 מראש!

-וההוא משכנע אותך שאתה עומד להתרסק מהקושי, אתה עומד ליפול למקום אל – ה' רוצה למנף אותך
 חזור...

 הכר את האויב...

* 

ְנק...  ☜ ב ַּ ֱאָמן ֵמהַּ  יֹוֵתר נֶּ

מיליון דולר היום היתה לי שיחה עם הבורא, אמרתי לו שאני צריך שני ר' אשר סיפר יום אחד לחברים: 
 בשביל הוצאות בנייה.

 שאלו אותו: נו, ומה הקב"ה ענה לך?

הקב"ה אמר לי, אתה צודק, באמת מגיע לך שני מיליון דולר, כי אתה עושה עם זה דברים טובים אמר: 
 לאנשים.

אבל, אמר ה', אתה הרי לא צריך את כל הכסף עכשיו ממש, אז היכן תניח את הכסף בינתיים? בבנק, נכון?! 
 וכך, בכל פעם שתזדקק לכסף תרשום צ'ק ותוציא את הכסף. לא כך?!

 נו, אמר לי הריבונו של עולם, האם אני פחות נאמן עליך מאשר הבנק?!!

 בוא נעשה דבר כזה, הכסף יישאר אצלי, ובכל פעם שרק תצטרך, תקבל מיד!!

כי רק כך אני אזכור אותו, אבל אם קיבלתי את ההצעה... אתם יודעים למה?  –אמר להם ר' אשר  –ואכן 
הכסף ישכב בבנק, אזי לא אזכר בו, לא רק כשייגמרו לי השני מיליון, אלא עד שלא יהיה לי מינוס של שני 

 מיליון אני לא אזכר בו!!

 לכן העדפתי שהכסף יישאר אצלו...

* 

ִסים!  ☜ ֹול ִאיְנְטרֶּ כ   הַּ

בחברים בלי סוף! הוא בא לבית המדרש בבוקר, וכולם מחייכים אליו בברכת בוקר טוב. כולם האדם מוקף 
מדברים איתו, וכולם מתעניינים מאוד ב'כמעט תאונה' שהוא ראה אתמול... החברים מסביבנו )וגם אנחנו 
ה בעצמנו כאלה( אלופים בלתת תחושה טובה ומאושרת, נותנים סימפטיה האחד לשני, התחושות הם כ

טובות עד שאנחנו מאבדים את הגבול הדק בין הסימפטיה לאמפתיה, אנחנו משתכנעים ובטוחים שכולם 
 מחוברים אלינו באמת ורוצים רק את טובתנו...
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ובשעת מבחן הכול מתנפץ, הכול מתגלה כשקר אחד גדול. כולם מתבררים כאינטרסנטים, הכול אינטרסים! 
ואתה, בהלם, לא מצליח להבין להיכן נעלמו לך כל החברים, איפה ה'בוקר טוב' הידוע של ראובן, מה עם 

 החיוכים הרחבים של יששכר??

ב, הוא אמר את זה לכסף שלך / לרכב שהוא רצה ועדיין אינך קולט שראובן לא אמר לך אף פעם בוקר טו
לשאול ממך ליומיים / לחן ולשם הטוב שיש לך... שכשיששכר ראה אותך הוא ראה מול פניו קשרים טובים 

 לסמינר עבור בתו.

וכשנגמרים האינטרסים, וכשכבר אין לך קשרים, כשזה כבר לא כל כך מכובד להיות חבר שלך והשם הטוב 
 צאים לעצמם בעל רכב אחר שיש לו קשרים... ואתה נותרת בצד...הם מו –שלך נמחק 

 האם זוהי חברות?

עְרס!!!ר' אשר דיבר על כך רבות, הוא היה אומר  ָלאפֶּ ען ב ְ ענֶּ ע זֶּ לֶּ ר' אשר היה אומר  כולם רמאים!!!"-"אַּ
היה מגיע  שהוא מחפש חבר אמת ועדיין לא מוצא, כי מה זה חבר אמת? חבר אמת הוא כמו דוד ויהונתן, דוד
אתה הרי  -ליונתן ומשיח את ליבו, הוא היה מספר לו על הנסיונות שהוא נכשל בהם, ויהונתן היה אומר לו

מספר לי בדיוק את מה שעובר עלי!!! אני נמצא בדיוק באותו הפלונטר שלך! וכך היו מנסים למצוא לעצמם 
 דרך להתחזק יחד.

ן חמור שכשל בו, אתה רק מסתכל עליו בעיניים זועמות ואילו אתה, כשמגיע אליך חבר ומספר לך על נסיו
 תסתלק ממני הרגע... –ואומר לו בשפתיים קמוצות 

מי הוא חבר אמיתי? כמו 'רעהו העדולמי', החבר של יהודה, בסיפור שלא לומדים בחיידר... ליהודה היה 
תייפות בעיניו. זהו חבר חבר אמת, שהיה מספר לו את כל הקשיים והנפילות, בלי להתבייש ובלי לנסות לה

 אמת.

? כמעט כולם באו הרבי ר' בונים אמר, חמשת אלפים איש היו אצלי על חג השבועות, למה הם באו אלי
 בשביל הבלינצ'עס והקרעפלעך של שבועות, ורק חמשה אנשים באו בשביל להיות אתי...

* 

ים ֵריִקים!  ☜ ִ פ   ד ַּ

ר' אשר היה אומר שכאשר נגיע למעלה עם כל הגמרות והספרים שלמדנו, יפתחו המלאכים את הספרים 
ולמה? כי לא למדנו אלא בשביל עצמנו ובשביל ההנאה  דפים ריקניים, בלי שורה אחת של תורה... –ויגלו 

 העצמית שהיתה לנו מלימוד התורה...

* 

 ִמְצָוה ְלִהְתָגאֹות!  ☜

 כמה טוב שאין מצווה להתגאות.אמר: רבי רפאל מבערשיד 
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 ---כי תארו לעמכם שהיתה כזו מצווה, עם מה בדיוק הייתי מתגאה??? 

* 

ֹול???  ☜ ִיים ִלְסב  ֲעמַּ ַּ  פ 

ר' אשר אומר, האדם שמסתובב כל היום כאוב ממה שעובר עליו, הרי הוא סובל פעמיים, גם מעצם הכאב, 
כי אי אפשר להסתובב ליד אדם שמתהלך נרגן וכאוב, מלא בטענות וגם מההתרחקות של האנשים שסביבו. 

 על כל המי ומי, אלא אם כן תוקעים בקבוקי בושם בנחירי האף...

אלא הוא אף מוצא הזדמנוית זאת, הרי לא רק שהוא מצליח להתגבר על הקושי,  אבל האדם השמח לעומת
 חדשות, וכולם נהנים להיות במחיצתו...

 הבחירה היא בידינו!!!

* 

ָירֹוק...  ☜ ָקׁש הַּ מַּ ל הַּ  ִלְלחֹוץ עַּ

כשאדם שולח את בנו הקטן לקניות במכולת, הוא מפקיד בידו פלאפון, כדי שאם יצטרך עוד מוצר שלא 
 ם ברשימת הקניות, הוא יוכל להתקשר אל בנו ולבקש ממנו לקנות אותו עבורו.נרש

את החסרונות והכאבים ואת חיבוטי הנפש, כדי  –ה' שלח אותנו לעולם, אבל הוא שלח איתנו גם 'פלאפון' 
 שהוא יוכל להתקשר אלינו כשהוא צריך אותנו...

 שומעים??

דע לך שה' מתקשר אליך! הוא צריך אותך כשהחסרונות שלנו מתעוררים לתחיה, כשזה כואב, כשזה שורף, 
 ומחפש אותך באופן דחוף!!!

 אל תשכח להרים את הטלפון...

* 

ֲהָבה!  ☜ י אַּ ילו   ג ִ

הרע' -אתה תחפש אשמים בצרות שעוברים עליך, אתה תיכנס לחשבונות של 'עין –אם אין לך אמונה 
 ות' ו'קללות', וזה לא ייגמר לעולם...ו'קפיד

נכנסו אלי שני גיסים, ולאחד מהם היתה רטייה על עין אחת, בגלל מכה חזקה שקיבל. שאלתי אותו מה קרה 
 הוא כנראה הסתכל היכן שלא צריך...לו, וגיסו ענה לי במקומו: 

 עיניו...אם זה בגלל זה, הוא היה צריך לקבל את המכה בשני אמרתי לו: 
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תפסיקו לעשות את החשבונות הללו, כל הכאבים שאתה עובר אינם אלא גילוי אהבה שהריבונו של עולם 
 מראה לך, כי הוא רוצה את קרבתך!!! כי הוא רוצה את קרבתך!!! כי הוא רוצה את קרבתך אליו!!!

* 

ים?  ☜ ה עֹוש ִ  מַּ

 עות לשגרת חייו.יהודי הגיע לרבי אהרל'ה מקוזניץ, בכה לו על הבעיות שמפרי

 ר' אהרל'ה ניסה למצוא לו פתרון, אבל היהודי לא נרגע, והחל לספר על בעיה נוספת שיש לו.

ושוב ניסה ר' אהרל'ה לפתור את הבעיה, והיהודי קפץ לצרה נוספת, ולעוד אחת, רשימה שלימה של ייסורים, 
ִין... –ומוצא מהבעיות   אַּ

 עם מי יש לו עסק, ופתח בתיאור משעשע: הבין ר' אהרל'ה

 הולך לו אדם ביום טוב הראשון של סוכות, ביד ימינו קופסת האתרוג, בשמאלו נרתיק הלולב.

 סידור עתיק. –תחת חיקו הימנית טלית צמר עבה, ותחת השמאלית 

 לפתע באה רוח חזקה ומעיפה את השטריימל מעל ראשו...

 נפתח ונגרר על הרצפה הרטובה מגשם טרי... –שסביב למותנו  והגארטל

 מתרופפת, אט אט... –והחגורה שאוחזת את מכנסיו 

 מה יעשה?? כיצד יסתדר??

... !!! ... 
 

 ובאמת, מה יעשה אדם אם הוא מוקף כולו בבעיות ובפלונטרים אשר אין לו מושג כיצד להתמודד איתם?

 ישנם שני אפשרויות פעולה:

 דרך של בדידות וחוסר אמונה. -האחת 

 דרך של אמונה. –השניה 

 אתה יכול לנסות להסתדר לבד, לפתור את הבעיות עם הרעיונות שלך, ואז תגלה שהמצב רק מסתבך...

 ומה תעשה כשתגלה שאתה לא מסוגל להתמודד?

ולם מאבד את האמונה שלך, מתנתק מהבורא, מרגיש שכל העאתה תמצא את עצמך פתאום אתה תיסגר! 
 אף אחד לא אוהב אותך, ואין לך ברירה אלא לדאוג לעצמך...נגדך, כולם רוצים רק שיהיה לך רע, 

כי אתה הרי רואה שאינך מסוגל, אז מה נשאר לך, רק להתחבר  ואתה יכול לוותר על הניסיון להסתדר לבד,
 לבורא, רק לסמוך עליו, רק לחיות איתו.
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 ונכון, זה מפחיד, לשחרר כך את הכול, לעזוב את המושכות, לחיות עם אי הוודאות.

 אבל, כמו אדם שלומד מקצוע, מבזבז ארבע שנים מחייו, מוותר על הפרנסה שיכול לעשות באותה עת,

כי הוא יודע שאמנם עכשיו הוא אינו מתפרנס, עכשיו הפרנסה קצת דחוקה, אבל ה הוא עושה את זה? ולמ
 בעוד ארבע שנים? בעוד ארבע שנים הוא יהיה מהנדס דגול!! ואז הפרנסה שלו תהיה הרבה יותר רווחית!!!

, אתה תיאלץ אז נכון, אתה לא תדע בדיוק כיצד להסתדרגם אתה, אם רק תבחר ללכת בדרך של אמונה, 
להתמודד ולהילחם על שלוות נפשך, אבל כיצד תוכל להשוות את איכות החיים שתהיה לך עם האמונה 

 לחיים בלי האמונה????

שולטים?? האם אז  כן)ובסוגריים: במחשבה שניה, הרי מה נרוויח מלחיות בלי אמונה? האם בלי אמונה אנו 
של  התחושהאין לנו את הכוח להתמודד לבד, ורק את  אנו מסוגלים להסתדר לבד?? הרי בין כך ובין כך

 השליטה אנו צריכים לשחרר...(

* 

ה   ☜ ֹוירֶּ ה!! -לא ת   ולא ֲעבֹוידֶּ

 'הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו'.

שאלו את ר' אשר: איך זה ייתכן? לעזוב את הבורא ולהידבק בתורה?! הרי אתה תמיד מלמד שהתורה היא 
התורה היא רק אמצעי להגיע על ידה ל'נותן התורה'! ופתאום בא הפסוק ומוחק את לא מטרה בפני עצמה , 

 כל מה שידענו וחשבנו!!! מה קורה כאן???

כן כן! זוהי האמת! ה' אומר לנו, אם אתם רוצים רק לדבר עלי כל היום ולא לגעת בתורה אמר להם ר' אשר: 
 עדיף שתפסיקו לדבר עלי ותתחילו ללמוד!! -

ה רק תדברו 'געדאנקען' כל היום ולא תלמדו תורה, בסופו של דבר לא יהיה לכם כלום!  ולמה? כי אם ֹוירֶּ לא ת 
ה!! -  ולא ֲעבֹוידֶּ

 תגיעו אלי...שבסופו של דבר אבל אם תתחילו ללמוד, יש סיכוי 

* 

א?  ☜ ְך הו  רו  ָקדֹוׁש ב ָ ה הַּ ה ָעש ָ  מַּ

נכנס יהודי לרבי ודמעתו על לחיו: רבי, געצ'ל גונב לי את הפרנסה!!! הוא פתח חנות מפוארת חדישה, 
המוכרת בדיוק את אותם מוצרים כמו שיש בחנות שלי, אבל בחצי המחיר! ומה מתברר, הוא לא מצא לעצמו 

יהיה עם הפרנסה שלי?  מקום אחר לפתוח את החנות, רק בבניין ממול החנות שלי! רבי, איזו שערורייה!! מה
 מי ידאג לפעטות שלי ללחם??

אמר לו הרבי  – "אל תדאגהרגיעו הרבי במשך שעה ארוכה, שפע מילים מנחמות וחיזקו באמונה ובביטחון, 
 אתה עוד תראה שה' עוד יסדר לך את הפרנסה בצורה יוצאת מן הכלל!" –
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 הביא לחיים לשטיבל...למחרת היום מוצא הרבי את ידידנו שמח מאושר ורוקד, כמעט ש

 שאלו הרבי בהתעניינות. "לשמחה מה זו עושה?"

"רבי, איך זאג דיר, אני אומר לך, בדיוק כפי שאמרת, התקיים! ה' אינו נוטש את חסידיו, הוא אכן דאג לי 
 רקד. בצורה יוצאת מן הכלל!!"

 שאלו הרבי, מופתע. "כיצד ארע הנס?"

אתמול יצאתי מביתך מאושש ושמח, לאחר שהסברת  -ניים בורקות סיפר היהודי בעי -"מה אומר לך, רבי, 
 לי בטוב טעם את השגחתו הפרטית של ה', וחיכיתי לראות כיצד ה' יעזור לי.

ומה עשה הקדוש ברוך הוא? יצאתי חרש מן הבית, שפכתי ואכן, לא עוברות כמה שעות, הגיעה שעת לילה, 
 הא, כמה גדולים מעשי ה'!!!" את כל החנות!!חבית מלאה דלק בחנותו של געצ'ל, ושרפתי לו 

 

ניתן אולי לגחך על המעשה החביב, אבל, אם נתבונן בו מעט, נראה שידידנו לקח את האמונה ואת הביטחון 
 המופלא שלו, והשתמש בה כדי למצות את כל תאוות הנקם שעמדה בליבו!

כמו שאדם  וצמתית, יש בה סכנה!הדרך שלנו היא דרך עוצמתית מאוד, אבל, כמה שהיא ער' אשר אמר: 
שיש לו אוצר מלא בכסף, שיכול להשתמש בו לצרכים טובים ולמנף את הברכה שלו למקומות טובים, אבל 

כך גם דרך האמונה, היא עוצמתית ועצומה הרבה יותר הוא יכול ליפול איתו למקומות שחורים ומסוכנים... 
ה! אנחנו צריכים להיזהר ולהיות נאמנים למי שנותן לנו מממון גשמי שיש לאדם, אבל היא גם עם סכנה גדול

את הכוחות ללכת בדרך הזו, ולהשתמש עם הכוחות הללו למקומות של מינוף הקושי, ולא חלילה למקום 
 של השתלטות, מניפולציות והפקרות!!

* 

ִנים...  ☜  ִמְסכ ֵ

היושבים בקרנות הרחוב  הקבצניםחשבתי שהאנשים הכי שפלים בעיני עצמם הם לפני שבאתי לר' אשר 
 ומתחננים למבט של עובר אורח ולנתינה מצידו...

כמה שננסה נו, זה הרי ברור, מי כמוהם יכול להיות שפל בעיני עצמו ועניו מכל אדם? הרי אנשים כמונו, 
שר לשכנע את עצמנו בדיבורי שפלות ובניסיונות ענווה, עדיין, מה ישווה ומה ידמה לאותם נמוכי רוח א

 מתגוללים בשלוליות וחובקים אשפתות, כמה ענווים הם, הרי הגאווה אין מקומה מתחת לעשרה טפחים...

אבל כשבאתי לר' אשר הוא אמר לי: ההיפך, האנשים הכי גאוותנים הם האנשים היושבים על רצפות הרחוב! 
מוע! תזמין אותם ואם תרצה הוכחה לדבר, גש אליהם ותציע להם פתרון לבעיה שלהם, הם לא ירצו לש

לארוחת צהריים בביתך ותראה אילו פרצופים וכמה חשבונות של כבוד הם יעשו לך עד שיסכימו, אם בכלל, 
 לבוא אליך...
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מהו ההסבר לכך? כיצד אכן ייתכן? הרי אין לאנשים הללו באמת סיבה להתגאות איתה, ומדוע הם כה 
 מתגאים??

 זהו 'סוד סיפוק המסכנות'!!

  ןכ-י  מס-כ-וע את האחרים אומרים לו שהוא מסכן, הוא אוהב לחוש את עצמו מסכן, ההאדם אוהב לשמ
בעולם! מבטי הרחמים של הסביבה הם כמו מתנת חיים עבורו, צקצוקי הלשון שהוא שומע מסביבו הם כמו 

 מנגינה ערבה לאוזניו!

ק הוא המסכן! כולם כל אחד אוהב את התחושה של הקיפוח, רק אותו דופקים! רק עליו לא חושבים! ר
 חוץ ממנו!! –מאושרים 

החוסים בבית משוגעים יכולים להשתחרר משם במהירות! הם פשוט לא רוצים ר' אשר היה אומר, 
הם אוהבים את המקום שלהם, הם שואבים עונג רב מהמצב שלהם ולא מוכנים לשחרר את  להשתחרר!!!

 התענוג הזה, סיפוק המסכנות!!

 היא!! טיפוח האגו של האדם...גאווה  -והמסכנות 

 הרי זה סימן שאתה נהנה מכך!!!!!!!!! –אז דע לך, ידיד, אם אתה מרגיש מסכן 

תתרחק, וכמה שיותר מהר, מהמסכנות והסיפוק הנוטף ממנה, כדי שלא תימשך אחריה ותגיע למקומות 
 בלתי רצויים...

* 

ת?  ☜ לֶּ דֶּ ֹוֵפק ב ַּ  ִמי ד 

 דפיקות על דלת ביתך, תפתח אותה ותגלה, לא פחות, את ראש הממשלה!!!נניח וערב אחד תשמע 

 התואיל להכניס אותי לביתך? ָדָבר לי אליך!!הוא יאמר לך בקול רך, מתחנן אפילו,  ידידי!

לא יהיה קשה לנחש כיצד תקבל את פניו. תכניס אותו בכבוד והדר לסלון הבית, תושיב אותו על הכורסא 
ש לו את מיטב מעשה ידי בני ביתך... תשב לידו ותקשיב לכל הגיגיו, העייפות שהיתה הכי נוחה בביתך, תגי

במשך כל הלילה תשב ותשוחח אתו, לא תחשוב בכלל על מנת חלקך במשך היום נעלמה כלא היתה... 
הכרית החמה שמחכה לך... האושר שלך ירקיע שחקים, סביר להניח. אתה תבקש ממנו שיישאר עוד קצת, 

לבקש ממנו תשלום על שעות הייעוץ שהענקת לו? נו, איזו בדיחה... מאותו יום , ועוד קצת... ועוד קצת
ואילך לא יהיה מאושר ממך בכל השכונה, כולם יביטו בך בהערצה ויצביעו עליך ברחוב... החיים שלך 

 ישתנו... אין ספק.

 האם התיאור נכון?

 הוא אפילו עלוב מידי מכדי לתאר את תחושותיך...
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דע לך ידיד, שיש אחד יחיד ומיוחד בעולם שחיפש בכל היקום מישהו שמוכן להכניס אותו אליו אז 
 הביתה, מישהו שמוכן להסתכל לכיוונו...

והוא דופק על דלת נפשך, מחכה שתפתח לו, אפילו שקשה לך כי אתה עייף מהיום שעבר עליך, ואפילו 
ן לו מקום אצלך, הוא לא שולח ניסיון לכל שתצטרך לוותר על כרית חמה לזמן מה... הוא רוצה שתת

השכנים שלך, רק לך, כי דווקא איתך הוא רוצה קשר! הוא רוצה לשבת איתך במשך כל הלילה החשוך 
והסמיך, הוא רוצה שתדבר אתו, שתקשיב לקול הנשמה, שתחיה אתו כשכל העולם מתעלם ולא רוצה 

 להביט לכיוונו...

בך בהערצה, אתה תמשיך להיות בעיניהם ההוא הפשוט והבלתי ונכון, האנשים בשכונתך לא יביטו 
חשוב, הם אולי יצביעו עליך, אבל לא בגלל הנסיבות המדוייקות... אבל לך לא יהיה אכפת מכל זה, כי 
אתה יודע, אתה יודע להעריך את הרגע הזה שבו בחר המלך דווקא בך, יותר מכל אחד אחר, לצלוח אתו 

 את הלילה...

* 

ִס   ☜ ֲעקֹוףְמנַּ  ים לַּ

שהלקוחות יעקפו אותו ויצרו קשר ביניהם, בלי לשתף אותו וכמובן בלי לשלם -הפחד הכי גדול של מתווך 
 לו...

מה יעשה? הוא מערים עליהם קשיים טכניים ובירוקרטיים, כך שהם יהיו חייבים להגיע אל הידיים 
 המקצועיות שלו...

 שמצליחים לעקוף... אבל, לצערנו, גם את הקשיים האלו ישנם 'חכמים'

ה' ברא אותך כדי שתחיה איתו תמיד!! זוהי המטרה! אבל אנשים מנסים להסתדר בלעדיו... לא רוצים להיזכר 
 בו, לא רוצים להיות מחוייבים...

מה עושה ה'? הוא שולח להם קשיים, נותן להם התמודדות. ולמה הוא נותן לנו התמודדויות? כי הוא רוצה 
 כן נרצה להגיע אליו!!!-חלילה?? ה' שולח לנו ניסיונות רק כדי ש'לדפוק' אותנו 

 אבל אנחנו, חכמים גדולים, עדיין מנסים להסתדר לבד, מתעקשים לנסות ולהתחמק שוב ושוב...

 אוי טאטע.

* 

ָלט...  ☜  ִנׁשְ

 זה מצב של מצרים! –אנחנו צריכים לדעת, שבכל פעם שיש לאדם מצב לא נעים 

 הוא בגלות הדעת! –ה והמוח שלו נסגר והדעת שלו נעלמת אדם ששומע בשורה קש

 אתה במצרים!! –אם אתה נשלט 
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 זוהי יציאת מצרים!! –ומצד שני: אם אתה נלחם עם עצמך ומחפש את ה' 

 הוא לא בגלות!! –אבל אם יש לו דעת, אם יש בו רגיעות ואמונה כי יכול להיות אדם שאין לו כלום, 

 הוא בגלות!! –אם הדעת שלו סגורה והוא עצבני ומתוח ויכול להיות אדם שיש לו הכול, אבל 

למה ה' הבטיח לעם ישראל 'ולקחתי אתכם לי לעם'? הרי עם ישראל היו אז במקום הכי נמוך וקשה, לא 
 ם הנבחר?!עניין אותם שום דבר, רק תוציא אותנו מכאן!! מה היה דחוף להבטיח להם דווקא אז שהם יהיו הע

 כי מה זה להיות העם של ה'? זה אומר לחיות אתו! זה אומר להאמין בו!

אם תמשיכו לחיות בלי הידיעה שה' עושה  אם לא תחיו אתי, מה תעזור יציאת מצרים?!ה' אמר לעם ישראל: 
הכול לטובתכם, בשביל מה הוצאתי אתכם ממצרים?! הרי אם הדעת בגלות לא תעזור שום יציאת הגוף 

 רים!!!ממצ

 

 ומה עם הקורונה? היא תיעלם לנו מהמפה בעוד זמן מה, זה ברור!

אבל, אם לא ניקח את המסר איתנו, אם לא נבין שאנו חסרי אונים מול כוחו האדיר של הבורא, אולי ניפטר 
 אבל בעוד כמה חודשים, בסערה הבאה, שוב ניכנס לחרדה, ושוב נאבד את הדעת...מהקורונה, 

* 

תֹוק!  ☜  ׁשְ

 ' אשר אומר: אומרים ש'תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'.ר

 מעבירין את רוע הגזירה!!! –אבל אני אומר: שתיקה, ושתיקה, ושתיקה 

 וראייה לדבר, מזמור לח בתהלים:

 שתיקה.  – ואני כחרש לא אשמע

 שתיקה... – וכאילם לא יפתח פיו

 שוב שתיקה!!! – ואהי כאיש אשר לא שומע

 ...'חושה לעזרתי, ה' תשועתי'ומה נאמר לבסוף? 

* 

ָנה...  ☜ ְתמו   ְלִהיָדֵחף לַּ

היום בא אלי אדם נזקק וביקש ממני תרומה עבור מקרה אדם אחד שפך את ליבו בפני ר' אשר וסיפר לו: 
 נחוץ מאוד, אבל, מה לעשות, לא היה לי כסף לתת לו! נקרע לי הלב, אבל לא היה לי...
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 נו, התפללת לה'?שאל אותו ר' אשר: 

 'התפללתי בכל לבי לה' שיתן לי שפע, כדי שאוכל לעזור ליהודי הזה בהרחבה!!'ודאי' ענה האיש, 

מושחת שכמוך!! למה לא התפללת לה' שישלח לאדם בעצמו את הישועה?! למה היית חייב אמר לו ר' אשר: 
 להכניס את עצמך לתמונה???

* 

ר  ☜ צַּ ְדנֶּ כֶּ ל ְנבו  ִהִלים ׁשֶּ ת ְ  הַּ

חז"ל מספרים, שנבוכדנצר מלך בבל החליט יום אחד לחבר ספר תהלים משלו... ואכן, הוא כתב ספר תהלים 
 מיוחד במינו, מלא בשירות ותשבחות למלך העולם...

 המלך!!!התהלים שכתב נבוכדנצר היה כה יפה ומעורר השראה, עד שבייש בעוצמתו את התהלים שכתב דוד 

 הדבר עורר רעש בשמים, והקדוש ברוך הוא ציווה למלאך לסטור על פניו של נבוכדנצר!!!

 הפסיק לשיר. –ונבוכדנצר 

וכי אסור לו לחבר ספר שואל הקוצקער, למה? למה לא לתת לו לשיר, וכי אינו זכאי להודות ולהלל לבורא?! 
 תהלים משלו?!!

 שבע! זו לא בעיה! החכמה היא לשיר כשאתה רעב!! החכמה היא לא לשיר כשאתהאומר הקוצקער: 

נבוכדנצר, ישב לו בגינת הביתן, אכל מעדני מלכים, ישן על מיטה נוחה, ואז, כשהמצב רוח התרומם לשיא 
 התחיל להלחין שירים... –

 זו לא בעיה, את זה כל אחד יכול!!

עקה מעומק החושך, דוד המלך אבל דוד המלך? דוד המלך כתב את התהלים בדם ליבו!! כל מזמור הוא ז
ושר לה'!! דוד נמלט מאנשי ביתו, לא היה לו יום אחד  –וזימר! דוד המלך נתפס על ידי אויביו  –ברח משונאיו 

עברו על דוד המלך, והוא תרגם את הסבל לשיר  –של נחת!! כל מיני הניסיונות שיכולים לעבור על בני אדם 
 תהילה לה'!!

 

 בברחו מפני אבשלום בנו'...'מזמור לדוד, 

 מזמור???!! קינה!!!

אומר ר' יונתן אייבשיץ, דוד המלך שר מזמור, הוא אמר לה': תודה לך ה' שאני מזהה שזה לא אבשלום!! 
תודה לך ה' שאני יודע שאתה שולח לי את הקושי הזה!!! תודה שאתה נותן לי את הכוח לא להיסחף ולא 

 להתבלבל אחרי הרגשות!!!

 שר דוד המלך מזמור!על זה 
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 לשירות ותשבחות... –זה הכוח של שירי דוד המלך, לתרגם את המעברים ואת הנפילות הכי חזקות 

במקום להיסחף למקומות רדודים ולחשבונות של 'מי עשה לי', ו'מי אשם', במקום לתת לרגשות השליליים 
יים, להצביע עליהם ולומר: הנה הוא בחר לקחת את הקשלשטוף אותו ולכלות את טיפת הכוח שנותרה לו, 

 אתה, אבא!!

ולכן אמר ה' למלאך, רד לעולם ותסטור לנבוכדנצר בפנים, שיהיה לו קצת קשה, ואז נראה אם הוא מסוגל 
 לשיר לי...

* 

ָעה?  ☜ ְיׁשו  ת ב ַּ לֶּ ֹועֶּ ת  ה הַּ  מַּ

 .'הושענא, בלתך אין להושיע'

 שמסוגל לתת לנו את הישועה.כלומר, הושיענו אתה, אבינו, כי אין לנו מישהו אחר 

ריבונו של עולם, כשאתה מביא אבל, הסביר ה'תולדות אדם', יש כאן רובד עמוק יותר: אנו מבקשים מה', 
 –לנו את הישועה, בבקשה תביא לנו גם את הכוח להבין שאתה הוא המושיע, שלא נשכח אותך, כי בלתך 

 !בלי הידיעה הברורה הזו, אין לנו תועלת בישועה הזו!!

* 

ת ִמְבָחן  ☜ עַּ  ׁשְ

כידוע, התקופה הזו עמוסה מאוד עבור אנשי הרפואה, העמלים יומם ולילה, במסירות נפש ובכוחות 
 אדירים, לסייע ולהציל נפשות.

אחד העסקנים שמתהלך במסדרונות בתי החולים הבחין ברופא אחד שמתאמץ באופן מיוחד בתקופה הזו, 
כשיצא להפסקה קצרה ושאל אותו: תגיד לי, איך אתה מסוגל? אתה הרי לא יותר מהרגיל. הוא ניגש אליו 

 ישן, לא נח, אינך רואה את המשפחה, כיצד אתה מסוגל להתמודד כך??

שמע ידידי, כשהתפרצה המגפה, הבנתי שאני עומד כעת בפני הזדמנות של פעם בחיים, אמר לו הרופא: 
ודים! כי הרי כל כך הרבה הכנתי את עצמי והתכוננתי הזדמנות לבצע את כל מה שלמדתי במשך שנות הלימ

למצבי חרום, והנה עכשיו, יש לי כאן את האפשרות לבצע בפועל את כל מה שלמדתי וידעתי, ולהפוך לרופא 
 ---מומחה ומקצועי, הרבה יותר משהייתי לפני משבר הקורונה!!! 

 הוא, ואנחנו.

 יודעים היטב כמה הניסיון הוא הזדמנות לחישול הנפש.משך שנים אנחנו שומעים דיבורי אמונה. אנו 

 כל כך הרבה אנו יודעים על הצורך בהתמודדות הנכונה בזמנים של משבר...

 ליבנו מלא בגעדאנקים עוצמתיים, על פינו שגורים משפטי מחץ משני חשיבה.
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 וטים.עינינו הורידו דמעות התרגשות כה רבות על סיפורי התמודדות ואמונה בזמנים לא פש

קראנו בשקיקה עלוני חיזוק ומאמרי ביטחון, קטעים של 'פרי הארץ' ושל 'אמרי אשר' על 'העיקר האמונה 
 הפשוטה לא להיות נשבר...'

 הכנו את עצמנו בשבתות טבריה, והתרגלנו להתכונן לשעות חרום...

 הנה היא הגיעה!!! –ושעת החרום 

 !! כעת היא השעה לבצע בפועל את כל מה שידענו!!!עכשיו, עכשיו זה הזמן להשתמש עם כל הידע האדיר

כי הרי, אין אחד שלא חווה כעת תקופה ומטלטלת!!! משהו אחר ממה שהכיר עד כה!! לאחד אלו פחדים 
ִמים, לשלישי אי ׁשְ  ... , או יושב שבעהנעימות בבית והרביעי חלילה חולה-משתקים, לשני בידוד מַּ

ואת הכול הוא עשה בשבילנו!!! הפרי הארץ מגדיר זאת בשלושה  –הריבונו של עולם זעזע את כל העולם 
 מילים:

 בשבילי. נברא. העולם.

והשעה הזו היא הזדמנות! הזדמנות לזהות את הקריאה של ה' אלינו, ולקנות קנייני נפש ולהיבנות בתקופה 
 הזו, לצאת מחוברים יותר!!!

* 

 לֹא ָחְכָמה  ☜

 כך מסתובב אתה איך: אותו ושאל, מאוחרת לילה בשעת' פעלד'ב שהתבודד מסויים אדם פעם פגש אשר' ר
 ??פוחד אינך, מה? כזו בשעה

 .הלה השיב! מפחד אינני, לא -

 !!!לך שיש הפחד מתוך' ה את להכיר היא החכמה! לפחד לא חכמה לא זו: אשר' ר לו אמר

* 

ן ְלָהִציק!  ☜  ֵאין ִעְני ָ

 היא שונה במה'? הסוכה מן פטור המצטער'ש הלכה ישנה סוכה במצוות דווקא למה :שואל הקוצקער
 ??למשל שופר מתקיעת פטור שהמצטער שמענו לא למה??? שבתורה אחרות ממצוות

 הגג קורת את תעזוב, לאדם לו אומרים? מאחוריו שעומד הרעיון מה, הסוכה של העניין מה, הקוצקער אומר
 מטה עראי דירת אל, זרועה לא ארץ אל ולך, השנה כל נמצא אתה שבו הקיבעון את תעזוב, שלך היציבה
 לקרקע זקוק אתה כמה ועד, בבורא באמת תלוי אתה כמה עד לך להראות בשביל, למה כך וכל ...לנפול

 !לך נותן שהוא היציבה

 ...ולהתחברות להתבוננות הזה הזמן את לנצל עבורך הזדמנות היא הסוכה
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 להטריח מה בשביל אז, ההזדמנות את קולט לא אתה אם, מצטער אתה אם, עצבני מסתובב אתה אם אבל
ֵנס?? אותך ִיָתה כ ַּ ב ַּ  ...בסדר הכול, פטור אתה... בעצבים כאן תסתובב ואל הַּ

 !ישראל עם לבין הגויים בין ההבדל טמון בדיוק כאן

 יבעטו הם מנרתיקה חמה יוציא וכשהוא, סוכה מצוות את לקיים האפשרות את לגויים' ה ייתן שבעתיד כתוב
 בסימן עומד שלהם הלחץ סף!! מדעתם יוצאים הם!! לבד לשבת מסוגלים אינם הגויים... ממנה ויברחו בה

 !? ראשם מעל מרחפת מגפה וסכנת, מטרה שום בלי בבית לבד לשבת, הייתכן!! התפוצצות

 כאן שיש להבין מסוגלים לא הם, בקירות בועטים, עצבניים הם, מטרה להם אין'! ויוצאים מבעטים' הגויים
 !!ולעצמנו לבורא להתחבר הזדמנות

 !!!!הבורא של קרבתו את לחפש היכולת ואת להתחבר האפשרות את, להבין הכוח את יש ליהודי? יהודי אבל

 אותי שמוליך הוא' ה שאתה התמידית הידיעה לי תחסר שלא - !!אחסר לא רועי' ה': לה להתפלל רק עלינו
 כרועה נאמן!!! עלי ושומר

* 

יו  ☜ ְכׁשָ  ְלהֹודֹות עַּ

הרבי ר' ברוך ממעז'יבוז עמד קודם הקידוש בליל שבת ליד השולחן הערוך. תלמידיו עומדים מסביבו 
 ומתבוננים בעבודתו.

 לפתע פרץ הרבי בבכי. בכי שנמשך דקות ארוכות.

 תלמידו, הרבי ר' הירש אליקער ניגש אל הרבי ושאל לפשר הבכי.

יָת ֵק י ֵואלֹ קַּ ֱאלֹ  ה'מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך אמר לו הרבי ר' ברוך: אמרנו כעת בזמירות ' ר ָעש ִ ֶ ֶחֶסד ֲאש  ל הַּ ל כ ָ י. עַּ י ֲאבֹותַּ
י ֹות ִעמ ִ ֲעש  ה ָעִתיד לַּ ת ָ ר אַּ ֶ ֲאש  ִדי וַּ  '.ִעמ ָ

, להודות על החסד שכבר עשה איתנו ה', עלינו להודות, אבל על החסד העתיד ואני לא הבנתי, כי מילא
 לבוא?! מדוע צריך להודות על כך??

ריבונו של עולם, על החסד שעשית עמי בשבוע שחלף אני מודה לך, אלא, האדם עומד לפני הבורא ואומר, 
ולי אני לא אבין שזה חסד!! אבל מה שאתה עתיד לעשות עמי, אולי לא אדע להודות לך בשבוע הבא, כי א

 אולי אסחף אחר הרגשות ואחשוב שמה שקורה לי זה הכי גרוע בעולם!!

 ולכן אני מודה לך, כבר מעכשיו, על כל החסד שאתה עתיד לעשות עמי!!

 אבל התלמיד לא ויתר, ושאל: מילא, הרעיון הוא אכן אדיר, אבל למה לבכות???

הוא כל כך שפל, עד שעושים אתו חסד והוא לא מסוגל לזהות שזה אוי לו לאדם שבכה הרבי ר' ברוך ואמר: 
אנחנו עסוקים בלבכות  –חסד!! אוי לנו שאנו שפלים כל כך, עד שה' משפיע עלינו כל כך הרבה טוב, ואנחנו 

 ולומר 'זה רע לנו'...
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* 

ם!  ☜ ה ׁשָ ְהיֶּ  ת ִ

 '.שם והיה - ההרה אלי עלה'

 ???היכן אלא! שם אהיה - להר אעלה שאם ברור'? שם והיה' זה מה, אשר' ר שואל

 !נמצאים אנו שבו במקום באמת להיות כדי, מאוד עצמנו עם לעבוד עלינו! ברור לא כלל זה: אשר' ר אומר

 !!!אחרים למחוזות לברוח למחשבותינו ניתן לא!! שם נהיה - הביתה מגיעים כשאנו

 התפקיד את למלא בשביל שם נהיה, לברוח נחפש לא -  מקום לכל או לעבודה, המדרש לבית כשנגיע
 !!!בדיוק הזה במקום הבורא מאת לנו המיועד

 הקושי כל עם, הקושי עם נתמודד! שם נהיה - מסויים ניסיון או מסויימת מידה בעצמנו מוצאים כשאנו
 !!!נבראנו לכך, שלנו התפקיד זה כי!!! שבדבר

* 

ִאיִרי!  ☜ ת  ת ָ ְווָקא אַּ  ד ַּ

שטענה הירח ש'אין שני מלכים משמשים בכתר אחד', הורה לה ה': לכי ומעטי את עצמך! הבורא לאחר 
 הפך אותה למאור הקטן, ואת השמש השאיר בגדולתה.

למה מגיע לירח כזה עונש? הרי היא בסך הכול סיפרה לה' על הכאב שלה! וכי אין היא שואל הנעשכיזער: 
 צודקת???

בורא אמר ללבנה 'לכי ומעטי את עצמך', האם הוא התכוון להעניש אותה? כשהאומר הנעשכיזער דבר עצום: 
 הפוך! ה' נתן לה תפקיד מיוחד, תפקיד שמיועד רק לה!!

ה' אמר לירח, התפקיד שלך יהיה להאיר במקומות החשוכים, במקומות ששם אין לשמש המושלמת 
 שליטה...

א את תאירי במקומות הכי חשוכים, תביאי מעט נכון, את תהיי קצת חלשה וחיוורת, פחות בוהקת, אבל דווק
 בהירות לאותם מקומות שפלים!!!

אבל  -הבלתי נעימה  –הסכימה לוותר על האור העצום שלה, היא קיבלה על עצמה את המלאכה  -והלבנה 
 עם שליחות כה גדולה...

היא לא תהיה מסוגלת אבל השמש? היא תמשיך להיות הגדולה, תמשיך לסנוור עם האור העצום שלה, אבל 
 להאיר במקומות האלו, היא תאיר רק במקומות הקלים...

* 
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 ְלָאן ֵנֵלְך?  ☜

כל זמן שהרוכב מחזיק את המושכות בידיו, הרי הוא סוסים מיומן, הכלל ברכיבה הוא כזה: -תשאלו כל רוכב
 השולט על הסוס, והוא מוביל אותו למחוז חפצו, למקומות טובים, כמובן...

 הוא ילך לאן שהוא מחליט... –שיעזוב את המושכות והסוס ירגיש את זה  אבל ברגע

 ולאן הסוס הולך? לביצות, למקומות מסוכנים ולמדרונות...

וכך גם איתנו, אם אנחנו מוכנים לשחרר את המושכות מידינו, אם אנחנו מוכנים לתת לבורא להוביל אותנו 
 ם עבורנו...הוא אכן יוביל אותנו למקומות הטובים והנכוני –

מיד נמצא את עצמנו במקומות  –אבל אם נתעקש ללכת לבד, אם לא נסכים להיכנע לבורא שמוביל אותנו 
 רחוקים ואפלים, אתרי ביצה ושיטפון...

* 

ָבָנה!  ☜ ִרים, הַּ ו  יב   לֹא ד ִ

שלנו? למה אדם אחד שאל, למה הרבי מדבר כל הזמן על הכרת הבורא דווקא מתוך זיהוי המידות הרעות 
 ר' אשר מדבר כל כך הרבה רק על מאבקי הנפש ועל שפלות האדם וחוסר היכולת שלו?

מדוע לא מדברים קצת על קרבת ה' מתוך הכרת גדלות הבורא? למה לא מתבוננים מעט על הנשמה 
 האלוקית שיש לנו, ועל כוחותיו המופלאות של היהודי???

 ת??? למה לא משקיעים הרבה דיבורים על זה?מה עם מעט מדרגות, עם מעט התעלות והתרוממו

והתשובה, כה בהירה: כשאדם מדבר על קרבת ה' מתוך גדלות הבורא, אלה רק דיבורים! זה לא באמת קשור 
 אליו! הוא לא באמת מרגיש את זה!

 כי נכון, יש את הבורא, הגדול, הגיבור והנורא, אבל איך כל זה קשור אליו???

אותנו להכיר את הבורא דווקא מתוך תחושת הכישלון, מתוך גילוי החולשות של עצמנו, אבל ר' אשר מלמד 
ואז האדם חש את קרבת ה' על בשרו! אלה לא רק דיבורים, אלא תחושות עמוקות וברורות של הצורך הדחוף 

 להיתלות בבורא, להישאר קרובים אליו ולא להתנתק ממנו חלילה!!!

 אני מרוסק!!! -א, אני חייב אותך איתי, כי אם לא זו ההבנה הברורה: אב -קרבת ה' 

* 

 לֹא ִתְגנֹוב!  ☜

 בעצמו להתגבר כוח לאדם אין מדברים שאנחנו מה לפי הרי, לגנוב לא' ה אותנו ציווה איך, אומר אשר' ר
 !טוב להיות הכוח את לו לתת יכול' ה ורק, לגנוב החשק על
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ועל ִאיְך  :לנו אומר הוא', תגנוב לא' אותנו מצווה' כשה: אשר' ר אומר יר וֶּ ט ד ִ ען ָלאְזן ִניׁשְ ענֶּ אְנבֶּ  לא אני! גַּ
 !!לגנוב לך אאפשר

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

* 

ה!  ☜ ְתָגאֶּ  ת ִ

 נברא האדם', בראם אלוקים בצלם' כי? ומכובד מפורסם בלהיות כך כל חושק האדם למה: אומר אשר' ר
 חושק האדם ולכן! העולמות בכל בלתו ואין כמוהו אין, ומיוחד יחיד הוא, אחד הוא' ה והרי. אלוקים בצלם
 ... מפורסם להיות, מיוחד להרגיש, יחיד להרגיש, הזו לרמה להגיע

ִנים'ב ַּ  נמצא הזה הדבר, לעשות מה אין  להרגיש רוצה אתה אם, אשר' ר אומר.... נברא הוא כך, אדם כל של' ג ֶ
 כמה מתגאה שאתה זמן כל ,עשית שאתה דברים על מתגאה שאתה זמן כל אבל! בעיה אין, ומיוחד יחד
 הגאווה שיש בך! רגש של האמיתית המטרה לא והיא !נכונה אינה הזו הגאווה הרי -מוצלח  אתה

תתגאה, אבל במה תתגאה? בכוח האדיר שיש לבורא! תפרסם בעולם עד כמה ה'  -רוצה להתגאות אם אתה 
גדול! תשתמש עם הגאווה הזו בצורה הנכונה, נצל את הגאווה ל'הגאווה והגדולה לחי העולמים'! לא לגאווה 

 אישית ומטופשת...

* 

ֵאב  ☜ כ ְ ת הַּ  ִסיב ַּ

מגיע ממה שיש לו אלא ממה שאין לו, והראיה, שכל זמן שיש ם חושב שהמקור והסיבה לכאב לא ֶל יהעוֹ 
 לו את מה שרוצה, הרי לא כואב לו.

המקור והסיבה של הכאב בא ממה שיש לך ואתה חשבת שיש לך אבל ר' אשר לימד אותנו בדיוק ההיפך, 
יש והאמת שהיו צריכים לקחת ממך את מה שחשבת ש ופתאום אתה מגלה שאין לך את זה, את זה לתמיד,

 לך כדי להראות לך שבעצם אין לך כלום.

* 

ע  ☜ דַּ ת ֵ ִביל ׁשֶּ ׁשְ  ב ִ

ר' אשר אמר, מדוע אנחנו רואים שיש אנשים שמתארסים ומתחתנים ותוך שנה האברך מגיע לבית מדרש 
 ומבשר שנולד לו בן, ויש כאלה שמחכים שנה ועוד שנה ועוד שנה ושום דבר לא מתקדם? מדוע זה קורה?

לא בריא, כי התפקיד שלו הוא להבין חלילה , יש אדם שכל אחד יש את התיקון שלולאומר ר' אשר, 
 שהבריאות היא רק מה שה' נותן לו.
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אבל בחור שרואה  !!!לא חיים שהקב"ה נתן להם את השידוכים - בחורים שלא הולך להם קשה בשידוכים
לא מתארס... בחור כזה, ברגע  ,שהוא הרבה יותר מוצלח מהם ,שההוא מתארס והשני מתארס ורק הוא

 שיתארס הוא יידע שהקב"ה הוא זה שנתן לו את השידוך.

* 

ְכִלית  ☜  ת ַּ

למה ה' מכניס אותך למצבים לא נעימים, כי יש שמה ניצוץ שרק אתה יכול להוציא אותו משם, ואומרים 
ר' ייד, אתה צריך לחלץ את הניצוץ מהמקום הלא נעים הזה, תלביש כפפות של גומי ומגפיים גבוהות, לך: 

 !!!ותיכנס דווקא לשם

לם הזה, אצילות? בריאה? יצירה? אם מבטן שאול שיוועתי אליך, אומר ר' אשר, מה התכלית של העו
התכלית הוא שנכיר אותו מאצילות הרי הוא לא היה צריך לברוא עולם נמוך יותר, אם היה מספק אותו 

 ..צריך לברוא את הרשעים. היה הבוראלא  -העבודה של הצדיקים 

משם את הניצוץ להוציא אלא התכלית של העולם בא לידי ביטוי דווקא בנקודות הכי חשוכות ואפלות, 
 ולהעלות אותו לשורש.

* 

יר ָחָדׁש...  ☜  ׁשִ

 "רבותי, יש לי שיר מזמור חדש!"דוד המלך בא לקהל והכריז ר' אשר מתאר: 

, אבל דוד התחיל לפחות שיר מלא רגש על קרבת ה'או  מארש חדש על 'אין קצבה',או כולם וציפו לשמוע ב
 ן מסוג אחר...לשיר ניגו

 בוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע"..."למנצח מזמור לדוד ב

 איזה מין ניגון הוא זה?

נתן לו את  ואהרוך בדוש דוד המלך לא היה צריך לעבור את המעבר של בת שבע, אבל הקאומר ר' אשר, 
הזה, והוא נתן לו את הכוחות להתמודד עם המצב הזה, והמטרה בזה היתה שעל ידי המעבר הזה יוכל  הנסיון

במעברים שלנו, ובלי שהיה עובר אותם לא היה מצליח להתחבר עם נפשותינו, דוד המלך  אותנודוד לרומם 
 ינו.עבר את כל המעברים שאנחנו עוברים, ועל ידי כך 'דוד מלך ישראל חי וקיים', עד לימ

 ועל כך שר דוד המלך שיר מזמור!!!

* 

ד!  ☜ ִקים ְלָך ִציו  ְ פ   ְמסַּ
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כמו חייל הנמצא בשדה הקרב, שעל הצבא לספק לו את הציוד הדרוש כדי להילחם ולנצח, כך גם הבורא, 
 שולח לכל לוחם את הציוד הדרוש עבורו כדי לא להיכשל בשדה הקרב הפרטי שלו...

 לא מפקירים אותך!!!

 יה לבד מול האויב!!!אתה לא תה

* 

ְלֵזל!!!  ☜ זַּ ל ת ְ  אַּ

 לעולם אל תחשוב שאלף חברים זה הרבה, ולעולם אל תחשוב ששונא אחד זה כלום...

לעולם אל תזלזל בחבר אחד מתוך אלף, ולעולם אל תאמר לעצמך 'מה כבר יכול שונא אחד לעשות לי מול 
 אלף חברים'...

 אפילו אלף חברים לא יכולים לתקן!!! -כי מה ששונא אחד יכול לעשות 

ר' אשר אמר לי: תבנה לעצמך את חוג הידידים שלך, תמצא לעצמך את מעגל החברים, כי הם היחידים 
 שיהיו איתך בשעת משבר...

* 

א!  ☜ ה לֹא הו   זֶּ

 אצל ר' אשר נשברה פעם נברשת בסלון הבית.

 מה זה 'נשברה'? מישהו שבר אותה, כמובן...

ת המקרה, רצו 'להרוג' את האדם הזה... הם כעסו עליו מאוד, למה לא נזהר, למה לא החברים שראו א
 נשמר!?

 ורק ר' אשר נשאר רגוע...

היא לא שלי, היא של הריבונו של  הנברשת הזו, היא שלי?!ואמר: למה אני צריך להתעצבן? בואו נתבונן, 
 י!ֵר עולם, הַּ 

 י!ֵר ה' שבר את זה, הַּ  !!!☝ זה הוא ☜,הוא הרי זה לא ומי שבר אותה? החבר הזה שבר אותה?! 

 נו, הריבונו של עולם שבר את הנברשת של הריבונו של עולם!!!

 ואיך בדיוק אני נכנס כאן לעסק???

* 

ת  ☜ ֹוְננו  ֹוְך ִהְתב   ִמת 
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יעו  ר' אשר הסביר את הפסוק ' ג ִ ים ֵאָליו לֹא יַּ ב ִ ִים רַּ ֶטף מַּ ֵ ק ְלש   '.רַּ

ף של התלהבות,הוא אמר:  טֶּ ם', ישר לצעקות מתוך ׁשֶּ 'בו  ֶטף מים  כשאתה ניגש להתפלל, אל תיכנס ב ְ ֶ כי 'ש 
 אליו לא יגיעו', לא היא התפילה המגיעה אל הבורא! -רבים 

ׁש אליה מתוך התבוננותרק, כשאתה ניגש לתפילה,  , עם מי אתה עומד לדבר, ומה אתה עומד לספר לו. גַּ
ר ָקָראִתי י ָ , ואז 'תתחבר למצוקה שבליבך ומתוכה תזעק את זעקתךך, כנס את מחשבותיך אל עצמ צַּ מ ֵ -ִמן הַּ

ְרָחב יָ  -ה   מ ֶ  !'ה  -ָעָנִני בַּ

* 

ְך?  ☜ ה ִחינו  ה זֶּ  מַּ

 אנחנו כל כך רוצים ילדים מחונכים! מי אינו רוצה?

 '!ו  נ  מֶּ ר ִמ סו  א יָ ין לֹ ִק זְ י יַּ ם כ ִ השאיפה הכנה של כל הורה יהודי הוא לחנך את ילדיו חינוך כזה, ש'גַּ 

כי, לצערנו, אנחנו נפגשים רבות עם אנשים צעירים, שבימי נעוריהם היו בחורי חמד ממש, ילדים טובים, 
 לא עשו בעיות, אפילו הכובע שעל ראשם תמיד היה במקום...

ִ יְ יצאו מהמסגרת הַּ ופתאום, כש נעלמה לה התמימות, נעלמו להם החינניות וההליכה בתלם, האיש  -ית ִת יָב ש 
 הצעיר מוצא את עצמו בעיקר במקומות הרחוקים יותר מאלה שהועדנו אותם אליהם...

 למה זה קורה? למה כל כך קשה לחנך את הילדים שלנו חינוך אמיתי שיישאר אתו לתמיד???

 ת, שבשביל לחנך את הילד אנחנו צריכים להורות לו מה 'כן לעשות' ומה 'לא לעשות'...אנחנו סבורים, בטעו

 את הדברים האלה הילד מסוגל ללמוד בתוך שבועיים!אבל לא, זוהי טעות, 

אם תעשה או,  אם לא תקום בזמן מי ירצה אותך בשידוכים???הכי קל בעולם לחנך את הילדים מתוך איומים: 
 זה קל, זה מהיר וזה זמין... רצה להיות חבר שלך!כך וכך, אף אחד לא י

אבל, מה יקרה עם ה'בן יקיר' ברגע שהמקל ייעלם והוא 'יראה עולם'? מה יקרה ביום שהוא יבין שאפשר 
 להסתדר מצויין גם אם הוא לא בדיוק שומע לעצות של אביו?

 הוא ישכח מכל ההוראות והאיומים, והוא יבחר ללכת בדרך שהוא רוצה... באותו רגע

 אז מה זה חינוך?

 חינוך: להעניק לילד מוטיבציה להיות טוב!

להעניק לו את התחושה שמאמינים בו, שהוא מסוגל, מוטיבציה זה מחמאות, מוטיבציה זה אמון אינסופי, 
 מוטיבציה זה לגרום לו לרצות להיות טוב!!!

עסק כל היום ב'למה הוא עשה / לא עשה', אתה בעצם נוגע רק בחיצוניות של הילד! הוראות יבשות אם תת
 חסרות טעם וחשק...
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 ואם אתה לא נוגע בנפשו, אז איך בדיוק תעצב את נפשו???

 אבל כשאתה נותן לילד שלך מוטיבציה, אתה בעצם מגיע לפנימיות שלו!! אתה מתחבר אליו באמת!!

כי ככה זה: אנשים משתנים כשהם תהיה בו המוטיבציה להצליח ולרצות.  -תה מאמין בו אם הוא יקלוט שא
 קולטים שהם שווים בעיני מישהו אחר!!!

 רק על ידי שניתן בהם מוטיבציה ואימון, יישאר החינוך וייחקק בפנימיותם!!!

* 

ְבחֹו...  ☜ ת ׁשִ  ִמְקצַּ

 ל ידי אביו למטפל רגשי.בחור אחד, שהיה מוקף בבעיות רגשיות מכל סוג, נשלח ע

לאחר מספר פגישות הזמין המטפל את האב ואת בנו לפגישה משותפת. כאשר הגיעו, הנהנו לשלום בנימוס 
וניגשו לנושא שלשמו התכנסו, אמר המטפל לאב: תקשיב לי, ידידי הנכבד! בנך המתוק אומר שאתה לא 

 מחמיא לו!! מספיק מאמין בו, שאתה לא מספיק אוהב אותו, שאתה אף פעם לא

הרי אני  אני?! אני לא מחמיא לו??! אני איני אוהב אותו??? כיצד הוא מסוגל להגיד דבר כזה??האב נדהם: 
עצמי זוכר, לפני אהה... לפני שש עשרה שנה, לפני שבני עלה נרגשות לראשונה במדרגות החיידר, ואני 

בני, כאבא טרי התרגשתי עוד יותר, אני זוכר זאת כמו היום! טפחתי לו על השכם בהתרגשות ואמרתי לו: 
י יודע שאתה מסוגל, ואם זה ישתנה אהובי, תזכור את מה שאני אומר לך! אני אוהב אותך, אני מאמין בך, אנ

 אעדכן אותך!!! -

 וזה, עדיין, לא השתנה ברוך ה'.

 אז כיצד אתה אומר לי בעזות שכזו שאני לא מספיק מחמיא לבני????
 

הם דואגים,  "זה יכניס לו גאוה!"ככה זה, משום מה הרבה הורים פוחדים לשבח את בניהם ולהחמיא להם, 
 הם מצטטים... "אין אומרים אלא מקצת שבחו של אדם בפניו!"

ִ צַּ ְק אבל מה, אתם אפילו לא נותנים לא 'ִמ  ֶ צַּ ְק ', לפחות תעניקו לו 'ִמ חוֹ ְב ת ש   ת שבחו'...צַּ ְק ִמ ב ְ ת ש 

* 

ל   ☜ ֹור!אַּ יב  ה ג ִ ְהיֶּ  ת ִ

 סיפר אאמו"ר זצ"ל: בשעת השחרור ממחנות העבודה, התחושות היו מעורבות, וכל אחד הגיב בצורה שונה:

 היו אנשים שבכו תמרורים, הביעו את רגשותיהם שפרצו לאחר שנות סבל איומות,

 דמעה...והיו אנשים מאופקים, כאלו ששמרו את כל סערת הרגשות בתוך הלב פנימה, ולא הזילו 
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והנה, לאחר זמן גילינו תופעה מעניינת: אותם אנשים 'גיבורים' ומאופקים, אלו שלא הסכימו להביע את 
 הרגשות הכואבים, דווקא הם לא שרדו, דווקא הם נבלו ואיבדו את טעם החיים...

 ארים...ואילו דווקא אלה שבכו והיו נראים חלשים כל כך, דווקא הם שרדו, התחזקו ואף הקימו בתים מפו

דווקא  -זמן רב ניסיתי לפתור את החידה, כיצד ייתכן שדווקא החלשים שלא יכלו לכלוא את רגשותיהם 
 אלה התחזקו בסופו של דבר?

שהאנשים החלשים, אלו שבכו, הם משכו תשומת לב, החיילים שראו אותם ניגשו אולם לאחר זמן הבנתי, 
אלו היה להם גב, היתה להם תמיכה רגשית, ולכן הם אליהם, שוחחו איתם ועודדו את רוחם... האנשים ה

 הצליחו בסופו של דבר להשתקם ולבנות את חייהם מחדש!

, לא הסכימו לדמעות שלהם לפרוץ, לא משכו תשומת לב ולא קיבלו הם נשארו גיבוריםאבל הגיבורים? 
 טבעו בייאושם... -אותה, אף אחד לא שם לב אליהם ולא חיזק את רוחם, ולבסוף 

* 

ה!  ☜ ׁשָ חו  ת ְ ֹול ְלִפי הַּ כ   הַּ

 לאחר שחטא אדם הראשון גירשו הקדוש ברוך הוא מגן עדן.

ה' הפך את אדם הראשון  ם!!!ָד ת ָא ד יָ רַּ ָט וְ  -ם ָד ָא ת ָה אֶּ  ׁש רֶּ גָ יְ וַּ כיצד גירש אותו ה'? אומר ה'תרגום יהונתן': 
 לאדם טרוד!

 למוח!!!מכניסים לו טרדות  -כי כך מוציאים את האדם מגן עדן 

האדם יכול להיות בגן עדן, בעיירה ציורית בגובה אלפי מטרים, עם נוף עצום ושלג בפסגות, עם שפע מעין 
אבל הוא טרוד, ועצבני, וחסר מרגוע, אין לו רגע  -עולם הבא, עם כל הטוב והנוחות שיש לעולם להציע 

 אז הוא לא בגן עדן!! -לעצמו 

אבל  -, באור כשדים, עם להבות אש מלהטים ושורפים םשהיה בגיהינוויכול להיות אדם, כמו אברהם אבינו, 
 והוא היה בגן עדן!!! -הוא היה שמח, הוא חי עם הבורא, הוא היה רגוע, הוא היה בעצמו 

 כי גן עדן וגיהינום הם בתחושה שלנו!!!

* 

ד...  ☜ ִמי ָ ָיד ו   ב ַּ

אנחנו לא מסוגלים לחכות רגע אחד, אנחנו חייבים מיד ישועה, ר' אשר היה מדבר הרבה מהעניין של סבלנות. 
 }ביד ומיד...{.' יןוֹ ׁש 'הבהירות, אין לנו סבלנות, אנחנו רוצים -חייבים מיד שידוך, חייבים לצאת במהירות מאי

ת, בזמן הזה שאתה מחכה לישועה , מתנת שמים מגיעה רק מתוך התבוננוהסבלנות היא שם המשחקאבל 
שלך, אם רק תתבונן, תוכל פתאום לגלות איזו נקודה של השגחה פרטית, איזו נקודה של פנימיות, איזו 

 בהירות רוחנית.



 

 כח
 

כי בזמן הזה שהאגו שלך לא נותן לך מנוחה והוא דורש לבוא אל המנוחה ואל הנחלה, באותו זמן אינך 
 ה.-נ-ו-מ-רק על ידי א-הזהמסוגל להחזיק מעמד מול הלחץ 

ואתה יכול לשאוב מעיינות בלתי והבחירה היא בידך, אתה יכול להתמרמר, להיכנע לאגו שלך ולהתייאש, 
 נגמרים של חיזוק דווקא מתוך ההמתנה המרגיזה...

ת, "שווייגען, שלינגען, שטימען", לשתוק, לבלוע -ו-נ-ל-ב-וכיצד תגיע לגלות את אותם אוצרות? על ידי ס
 ולהחריש....

* 

ב...  ☜ לֶּ מֹו כ ֶּ  כ ְ

 ר' אשר פגש אדם מוכשר מאוד שנהנה מעצמו במיוחד...

 -במה אתה כל כך מתגאה? אם ה' היה לוקח את המוח הגאוני שלך ומתקין אותו על כלב אמר לו ר' אשר: 
 הוא היה הופך להיות גאון בדיוק כמוך...

 -רק הבדל אחד 

 הגאונות הזו...הכלב לא היה מתגאה עם 

* 

ִיים...  ☜ חַּ ל הַּ סֹוד ׁשֶּ  הַּ

 פעם, כשישב ר' אשר בביתו, הבחין באחד החברים שהסתובב בחדר...

 בוא ֵהָנה, אני רוצה לגלות לך סוד!הוא סימן לו שיתקרב ואמר לו: 

 החבר התרגש, מי יודע איזה סוד עומד ר' אשר לגלות לו... הוא התכופף בסקרנות והטה את אזנו...

ה נֹוֵפל אשר רכן ולחש באוזנו: ר'  ת ָ אַּ ׁשֶּ ר! -כ ְ ב ָ ה ִנׁשְ ְהיֶּ ל ת ִ  אַּ

 מה הסוד בזה???ההוא, התאכזב: 

 אתה מקבל אור אמיתי!!! -זה הסוד של החיים!!! אם אתה לא נשבר מהנפילה אמר לו ר' אשר: 

יָתה, אבל אתה לא רוצה להכניס אותו ב ַּ  !כי למה אתה נופל? כי ה' רוצה להיכנס אליך הַּ

ולכן הוא 'דופק' על דלתי  -אבל ה' יודע שאם תכניס אותו אליך, אתה תזכה לחיים אמיתיים ורגועים יותר 
אבל זה רק כי הוא רוצה שתבין את הרמז ותפתח לו כבר את הדלת, הוא  ליבך, הוא מזעזע אותך מעט...

 רוצה שתזכה כבר לאור הגדול הזה!

ִמיָטה... -ל הנפילה ולפתוח את הדלת אבל מה אתה עושה במקום להבין את המטרה ש בֹוֵרחַּ לַּ  אתה נשבר ו 

 למה??? למה אתה לא פותח את הדלת????
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 אם רק תשכיל לשמור את הסוד הזה, לטעת אותו עמוק בליבך...

 ֶזה הסוד של החיים, החיים המאושרים... -כי ֶזה 

* 

ר...  ☜ ֵיצֶּ ל הַּ ָצָמה ׁשֶּ עַּ ֵטי ָההַּ ְ פ   ִמׁשְ

הרי ר' אשר מסביר שהיצר הרע הוא רק 'סיבה' לעורר אותנו לשוב אל  חוזר אלינו שוב?למה היצר הרע 
 הבורא ולחיות עמו!

ו   -מסביר ר' אשר  -ואם אנחנו מגיעים לבורא על ידי הניסיון  נ  כבר אין שום עניין בניסיון ובקושי, כי כבר ֵהבַּ
 את המסר!

ר ומבקשים רחמים מהבורא, ובאמת ה' עוזר לנו ואנחנו נו, אם כך, הרי קורה לפעמים שאנחנו מבינים את המס
 מצליחים להתגבר...

 אבל למחרת הוא שוב מגיע, לא מרפה, מבלבל אותנו שוב ומכניס אותנו לקשיים!

 למה??? הרי כבר קלטנו את המסר! למה הוא לא עוזב אותנו???

הוא אומר לעצמו:  ו כל כך מהר!פשוט כי הוא לא מתייאש מאיתנ -היצר הרע לא עוזב אותנו הסביר הרבי: 
 נכון שאתמול הוא הגיע לבורא על ידי הניסיון, אבל אולי היום הוא יפול? אולי היום הוא יישבר?

היצר הרע קיבל ממך אתמול מכה רצינית! הוא התאכזב ממך מאוד! אבל, שים לב, הוא לא אומר הרבי: 
 ו סיכוי להתרומם ולהתגבר עליך...תמיד יש ל -מתייאש, הוא יודע שגם אם הוא נפל פעם אחת 

תלמד ממנו! תראה כיצד הוא לא מרפה, כיצד הוא לא מתייאש, על אף הקשיים העצומים... וגם אתה, אם 
תזכור את משפטי ההעצמה שהיצר הרע אומר לעצמו: אל תישבר!  -פעם אחת או יותר נפלת וקיבלת מכה 

 רומם ולהתגבר, בסייעתא דשמיא!!!תמיד יש לי את הסיכוי להת -גם אם נפלתי פעם אחת 

* 

יו  ☜ ל ֵעש ָ ָלה ׁשֶּ ְסגו   הַּ

התמודדות חדשה...  -כאב חדש, כל תקופה  -יעקב אבינו, לא היה לו רגע אחד של מנוחה בחייו. כל יום 
 עשיו, לבן, דינה, רחל, יהודה ויוסף...

לקראתו עם ארבע מאות ויום אחד, כשיצא יעקב מבית חמיו, באה אליו השמועה שעשיו אחיו היקר בא 
 חיילים...

 יעקב אבינו התכונן כידוע בדורון תפילה ומלחמה, ולבסוף, ברוך ה', הצליח להיפגש עם עשיו בלי להיפגע.

ברחו, שאל עשיו את יעקב האם  -לקראת פרידתם, כשעשיו שם לב שכל ארבע מאות האנשים שהיו אתו 
ִ ִא ה ְל ָל ֲה נָ ְת י אֶּ נִ הקודש. יעקב סירב. 'אַּ יסכים שהוא, כלומר עשיו, יצטרף אליו במסע לארץ   י', התחמק.ט 



 

 ל
 

מה כל כך הפריע ליעקב? למה הוא לא הסכים שעשיו יצטרף אליו? הוא הרי ראה שעשיו נמצא במצב ביש, 
 בלי כל ה'חסידים' שהיו אתו בתחילה, אז למה הוא לא ריחם על אח מסכן?

י'! עשיו נולד מושלם! לעשיו יש ו  ש  יו' זה 'ָע ש ָ 'עשיו'? 'ֵע למה הוא נקרא בשם 'עשיו'? מה זה אומר ר' אשר: 
 תכנית מסודרת לכל החיים! הוא מתוכנן ומאורגן, הוא מקפיד שהכול ילך לו לפי התכנית...

יש לו דרכים לסדר את  לעשיו יש פתרונות!ומה קורה אם פתאום באמצע הדרך ישנם תקלות? אל דאגה, 
הרגיל כאילו כלום! כזה הוא עשיו, איש שכולו שלימות! אף אחד ושום  הבעיות במהירות, ולחזור למסלול

 שלו!!! תדבר לא 'יזיז' אותו מהתוכניו

אבל יעקב? יעקב הוא איש של סבל, יעקב הוא איש של התמודדות! יעקב יודע שההתמודדויות מביאים אותו 
 אל הבורא, והוא לא מוותר עליהם כל כך מהר!

תקשיב, אח יקר! אני רואה את המעברים שאתה עובר, את הכאבים עמם אתה : פונה עשיו לאחיו ואומר לו
-מתמודד, ואני מרחם עליך! ויש לי פתרונות בשבילך, פתרונות מהירים וזמינים! סגולות מצויינות!!! יום

 ואתה מסודר! -יומיים, מקסימום ארבעים יום 

קר! אתה אולי מעדיף לצאת מהפלונטר תקשיב לי אתה, אח יאבל יעקב, לא משתכנע, הוא אומר לעשיו: 
יש לך תוכניות! אבל אני לא מחפש לברוח מההתמודדות! אני מעדיף  -במהירות, לך אין סבלנות, כי אתה 

 ללכת במסלול שהבורא ברחמיו התווה עבורי! אני מעדיף להתמודד, לחכות בסבלנות, אין לי לאן למהר!!!

 ודרכיהם נפרדו...
 

ן, כשהלכו בני ישראל במדבר, הם יכלו להגיע תוך אחד עשר ימים לארץ כמה מאות שנים לאחר מכ
כי זה המסלול שהתווה עבורם  המובטחת, אבל הם הלכו ארבעים שנה!!! הם עברו ארבעים ושניים מסעות!!!
יחד הם ארבעים ותשעה מסעות, הבורא, ארבעים ושניים התמודדוית, ועוד שבע מסעות שחזרו על עצמם, 

 -למ"ט שערי קדושה  -שוהציאו אותם בסבלנות ובאיטיות ממ"ט שערי טומאה 

 לארץ ישראל... -ומשם 

* 

☜  ? ְרִוויחַּ ה נַּ  מַּ

 אנחנו רגילים, כשמשהו מטריד אותנו, אנחנו חושבים על זה שוב ושוב ושוב...

מגלה אוצרות האדם שרוי במצוקה? הוא מכניס את עצמו לתוך אותה מצוקה, מתעמק בגודל הצער שלו, 
 של ייאוש בתוך ליבו, הוא תפוס בדאגות ומחשבות הצער, והן לא נותנות לו מנוחה...

למה אנחנו לא מפסיקים לחשוב על הצרות שלנו? האם המחשבות המייאשות הללו מספקות לנו פתרון? 
 האם הם מראים לנו את הדרך לצאת מן המצוקה???

 ממש לא!
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 לוות הנפש, ומרחיקות אותנו מפתרון ומשביל היציאה...המחשבות הללו רק הורסות לנו את ש

אז למה אנחנו כל כך להוטים אחר המחשבות המזיקות הללו? למה אנחנו לא מעיפים אותם מאיתנו כפי 
 שראוי לעשות לטרדנים???

 

 סוד סיפוק המסכנות!!!!כאן, גילה ר' אשר את הסוד, 

סכנות, אנחנו לא מוכנים לוותר על הטעם המתוק אומר ר' אשר: אנחנו לא מוכנים לוותר על תחושת המ
 ועל המשמעות שהיא מוסיפה לחיינו!!!

 למה אנחנו לא מעיפים את המחשבות הללו?! פשוט, כי אנחנו לא מסוגלים לחשוב על רעיון כזה...

ויתור על הפינוק המתוק הזה, של ההתכנסות בתוך עצמנו, ההתעטפות בגלימת המחשבות השחורה?! נו  
ֱא  ת...ב ֶּ  מֶּ

וכי למה שנרצה לוותר על הפינוק הטמון באותה מחשבה מהדהדת 'אני מסכן, אני אומלל! אף אחד לא 
 מסכן כמוני!'???

 אנחנו מוכנים לוותר על פתרון שיציל אותנו, ובלבד שלא נפסיד את המסכנות המלטפת...

רא על ידו, להתלות בו אבל, המחשבות הללו רק מרחיקים אותנו מהמטרה של הקושי! במקום להתקרב לבו
 אנחנו רק מתרחקים ונסגרים... -ולקבל שמחת חיים 

 

 מה עושים? זה מבהיל!!

זה כי כזה הוא הטבע שלנו, מושך למסכנות, אוהב עצבות...  אל תיבהל מהמחשבות הללו!אומר ר' אשר: 
 לא מוזר!

האפשרות לקיים את המאמר 'בטל רצונך אבל, בדיוק כאן, כשהרצון שלך ורצון הבורא מתנגשים, יש לך את 
 מפני רצונו'!!!

אתה רוצה עצבות? זה בהחלט מובן, אבל ה' רוצה ממך עבודה! ה' רוצה ממך מאבק! ה' רוצה שתתעקש 
 לשמוח!

 

 אבל זה כל כך קשה! איך אפשר באמת להכריח את המחשבה שלנו להשתנות????ִמי את הרבי: -וכאן שאל ֵאי

 מת קשה, אי אפשר לריב עם המחשבות!אכן, זה באאמר הרבי: 

ְפֵסד'!אבל, כאן נתן לנו ר' אשר את נקודת  ל הֶּ וח מו  וַּ   -כלומר  ה'רֶּ

ב:  ֵ ש  ְתחַּ מה יהיה הרווח שלי אם אני אתן המחשבות העצובות החלו להשתלט לך על המוח? תעצור שנייה ו 
 כל כך מנחם!!!אוי, זה כל כך נחמד, זה כל כך קל, זה  למחשבות שלי לרוץ ולהתעצם?



 

 לב
 

ֶאֶהֶהֶה... אני אפסיד את ההזדמנות, אני אפסיד את  אבל, מה אפסיד אם אתן למחשבות שלי להשתולל???
הפתרון, אני אפסיד את שמחת החיים... אני רק אדאג יותר, אני אאבד את התקווה, אני פשוט יכול להשתגע 

 מרוב עצב!!!

וואו, בעצם, אני  תחבר לבורא, מה יהיה ההפסד שלי?ומצד שני, אם אלחם עם המחשבות הללו, ואתעקש לה
 לא אפסיד הרבה, אולי מעט תשומת לב מדומה...

 אוקיי, הבנתי... ומה ארוויח מכך???

* 

☜  ... ֵמחַּ א ש ָ  ֵיׁש ִעיֵוור ְוהו 

 יש עוורים עצובים, ויש עוורים שמחים!

 עצובים, ויש חולים מאירי פנים! יש חולים ל"ע

אם ניגש לעיוור העצוב ונשאל אותו, תגיד, למה אתה כל כך שבור??? הוא ייאנח ויאמר: מה, אתה לא רואה? 
 אתה לא מבין את העצבות שלי? הרי אני לא יכול לראות!!!! אתה ִעיֵוור???

 האם הוא צודק? לכאורה כן.

 ר שמחתם המרנינה של העוורים השמחים???אבל, אם הוא צודק, אז כיצד נסביר את פש

האחד שמח  -שני אנשים, אותה התמודדות  השמחה והעצב אינם קשורים למצב של האדם!!!אומר ר' אשר: 
 והשני ממורמר...

 השמחה והעצב תלויים אך ורק בהסתכלות שלנו!!!

 והשאלה, כאמור, היא, מה אתה מעדיף? המון עצב או חיבור עמוק לבורא?

 ל הפסד, כבר אמרנו.רווח מו

* 

א ִנְזָרק  ☜ ב ָ ל אַּ ׁשֹות ׁשֶּ חו   ת ְ

 ר' אשר המחיש את מהותה, כך: אתם מסוגלים להבין מהי 'צער השכינה'?

במרכז העיר שכן מבנה אפור אדיר, שהשתרע על פני שני רחובות וחצי... מפעל ענק ששלט בשוק ביד רמה 
 וללא עוררין...

ההקמה של המפעל האדיר הזה, הסתתר סיפור מיוחד על יהודי לא מוכר, אבל מאחורי לא הרבה ידעו, 
שהרים את עצמו מאשפתות, השקיע כוחות, לקח סיכונים, השיג הלוואות ובנה בעשר אצבעותיו את החנות 

 הראשונה, שהפכה לרשת חנויות, שהפכו למפעל אדיר ומניב...

 מה זה אמיד? עשיר!!!ואכן, הפירות שקצר אותו יהודי הפכו אותו לאדם אמיד, 



 

 לג
 

 

, עד שהאבא החליט:  לו  ְ ָבש  לאותו יהודי היו גם ארבעה בנים, ילדים חינניים שהפכו לנערים, התבגרו ו 
 מצרפים אותם לניהול העסק!!!

הם אהבו את הילדים, מוכשרים כאביהם, השתלבו במהירות בניהול השוטף, השקיעו כוחות וקצרו פירות, 
 הכול נראה פורח וזורח...אביהם ואביהם אהב אותם, ו

 נקפו השנים, התרגלו הילדים החמודים לשפע הרב, והאבא הזדקן, כוחותיו כבר לא עמדו לו כל כך...
 

 ואז זה קרה.

 פיטרו את האבא!!!! אתם יושבים?הילדים, 

ואילו את השתלטו על המשרדים, החליפו את המנעולים, רשמו על שמות עצמם את הנכסים ואת המניות, 
ְמָחה קטנה מתחת לחדר המדרגות בקומת החנייה... ו   אביהם ההמום והעצוב הם השאירו באיזו ג 

מאכל חסר טעם, והכי גרוע! הם שכחו ממנו!! לא זכרו אותו, לא באו לבקר אותו, מידי פעם זרקו לכיוונו דבר 
 לא יותר מזה...

יי כמה יגון יש לאותו אבא! בנים גידל ורומם  וַּ והם פשעו בו! היכן היא הכרת הטבה??? מה  -אֹוי כמה צער, ו 
 עם מעט כבוד למי שהביא אותם לכל האושר הזה? למה הם לא מסתכלים לכיוונו???

 והם זרקו אותו משם... -הוא בנה מפעל 

 נקרא 'צער השכינה'!זה מה שאומר ר' אשר: 

אותה תחושה נוראה, של אבא טוב, שרק חשב על בניו יקיריו, רק רצה שייהנו, שיהיה להם טוב, שיהיו איתו, 
שיהיו הכי קרובים אליו, והוא בנה להם עולם משוכלל, נתן להם כוח, נתן להם מוח, נתן להם את האפשרות 

 לפרוח...

כל לכיוון שלו! לא מוכנים לזכור אותו! במקום להכיר לו טובה, לא מוכנים להסת ומה הם עשו? העיפו אותו!
במקום להבין עד כמה הם חייבים את חייהם לבורא, עד כמה הם זקוקים לו, במקום זאת הם משתלטים על 

 העסק, לוקחים את המושכות לידיהם ולא משאירים לו שום פינה בעולם!!!

כל כך מחכה שיהיו כמה ילדים טובים שיסכימו לפתוח והאבא הטוב רואה, וליבו נקרע מצער! הוא מחכה, 
 לו את הדלת לליבם, שיבינו לצערו, שיכניסו אותם אל העולם היפה שבנו לעצמם...

 זהו, אפוא, צער השכינה...

* 

ף  ☜ ת ָ  סֹוד ְמׁשו 

 'אשר יחדיו נמתיק סוד'. מהו אותו סוד מומתק?



 

 לד
 

סוד שהוא לא מגלה לאף אחד!! נקודת שפל, נקודת חולשה, כל אחד בעולם יש לו 'סוד' כמוס, אומר הרבי: 
 משהו שמציק לו, מפריע לו לשלימות...

ָנִבים, כולם נראים מושלמים...  ָלם ְמעו  ו  ִכים, כ  י ָ ָלם ְמחו  ו  בליבו  וכל אחדמגיעים האנשים לבית הכנסת, כ 
 חושב לעצמו: תראה איך כולם מושלמים! רק אתה ונקודת השפל שלך...

* 

ֹוָרה  ☜ ל ת  ֹוָנה  ׁשֶּ ְלב   עֶּ

לא מתייחס אלי ולא "סופר"  –הדבר שגורם לעלבון הכי גדול, הוא כשאני מנסה לדבר עם החבר שלי, והוא 
 והוא מתעלם, לא שומע אותי. העלבון שנגרם מזה הוא הרי כל כך עמוק. –אותי. אני מדבר אליו 

ב"ה מדבר איתנו, הוא שולח לנו סיבות, ואנחנו הקאומר השפת אמת, "אוי להם לבריות מעלבונה של תורה", 
עסוקים בחשבונות של "ההוא עשה לי" ו"למה זה קרה"... במקום לשים לב לרצונו של ה', אנחנו מתעלמים  –

 זוהי "עלבונה של תורה"!!! ולא מוכנים לשמוע אותו.

* 

יֹוֵתר...  ☜ ד ב ְ ָמרו  ָעִני הַּ  הֶּ

בין השולחנות מכירים את הקבצנים שמסתובבים  העני הכי גדול הוא הריבונו של עולם!ר' אשר היה אומר, 
בבית המדרש בשעת התפילה, ומנסים למשוך את תשומת ליבנו ולקבל כמה אגורות? ומה אנחנו עושים, 

 מתעלמים מהם ובמקרה הצורך גם מתחילים להתנענע יותר חזק...

מה הריבונו של עולם רוצה מאיתנו בסך הכול, שנראה אותו, שבכל כאב שעובר עלינו נשים לב למי שרוצה 
אנחנו מוכנים להתנענע  בקרבתנו. ומה אנחנו עושים במקום זאת? מנסים להתעלם, לא מסתכלים לכיוונו.

 אפילו חזק יותר, העיקר שלא לעמוד ולהיחשף למציאות האמיתית...

* 

ׁש!  ☜ ה ְדבַּ  זֶּ

פילו אנחנו צריכים ללמוד כיצד להגיע לנקודת ההכנעה לרצון ה', כיצד לבטל את הגוף הגאוותן ולהבין שא
 ם ומוסרים את הבחירה שלנו לרצון ה'.-י-ע-נ-כ-אנחנו נ –שאנחנו לא מבינים 

הרבי אומר לך לעשות משהו, בשביל זה אנחנו נותנים הכנעה לצדיק, כדי ללמוד ו'להתאמן' בעניין ההכנעה. 
מך ואתה לא מבין, או מבין בדיוק את ההיפך, אבל אתה שותק ואתה נכנע, אתה מוסר את הבחירה של עצ

 ומאפשר לצדיק לבחור בשבילך, ועל ידי כך אתה לומד להיכנע בפני הריבונו של עולם.

, שאצל ר' אשר בחדר היו ארגזים מלאים בפירות וירקות שהחלו קיפר סיפור יפה סיפר ר' אברהם משה
להרקיב, ור' אשר היה ממיין אותם, מוציא את הפירות הרקובים פחות ומחלק אותם לאנשים, ואת הרקובים 



 

 לה
 

הרי שהם  –היה נאלץ לזרוק... האנשים שנכנסו אליו ידעו שאם ר' אשר עסוק עכשיו עם הארגזים  –לגמרי 
 בפירות המעוטרים בסימנים קטנים של ריקבון... עומדים 'להתכבד'

והנה הוא רואה יום אחד נכנס ר' אברהם משה לחדר של ר' אשר בכדי להתייעץ אתו על נושא מסויים, 
שהחדר עמוס בעשרות ארגזים של בננות, אלו היו בננות שחורות לגמרי!! לר' אברהם משה נהיה שחור 

 בעיניים, הוא ידע מה מחכה לו...

 קח, זה דבש!ר' אשר בחר בשבילו בננה אחת, קילף אותה, מסר לר' אברהם משה ואמר לו;  ואכן,

רק כדי לגלות שר' אשר מקלף עבורו עוד בננה  –לא היתה לו ברירה והוא מיהר לבלוע את הבננה בחיפזון 
 נכון שזה היה דבש? הנה, קח עוד אחת...ואומר לו; 

 ומד לקרות כאן והתחלתי לספור את הבננות שר' אשר נותן לי.מספר ר' אברהם משה, אני כבר הבנתי מה ע

 הגעתי עד לארבע עשרה בננות...

מה מסתתר מאחורי הפעולה הזאת של ר' אשר? שעל ידי כך, שאדם נותן את נקודת ההכנעה לצדיק, ואפילו 
 אם זה לא מתאים לו, על ידי זה הוא יכול להגיע להכנעה לרצון ה'.

* 

ִעים!  ☜ ֲעגו   ג ַּ

הקשים שיש לנו עכשיו, אנחנו נדע לקשר כל דבר לקב"ה מיד ובלי שום  תעתיד לבוא לא יהיו לנו הניסיונול
 קושי. "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

והיינו צריכים לעמוד לנו יצר הרע,  שלעתיד לבוא אנחנו עוד נתגעגע לזמנים האלו שהיהאבל, אומר ר' אשר, 
 מולו...במלחמה 

ומדוע, כי את האור והגילוי שמקבלים על ידי מלחמה ומאמצים אדירים, על ידי כך שאנחנו מתעקשים 
 לא נוכל להשיג אפילו לעתיד לבוא!!! –שלא ליפול ולא להתייאש, ונלחמים על חיינו בעור שינינו 

* 

ק!  ☜ ְדיו  ם ב ִ מֹוכֶּ  כ ָ

 כמוכם!!!אני נופל בדיוק אמר ר' אשר לחברים: 

ה בי ההבנה שאין לי כאן ָל נופל, אבל אני, כשאני נופל, מיד עוֹ אכן  אניההבדל ביני לבינכם הוא, שאמנם רק, 
כשאתם נופלים אתם  –בחירה וכי עלי לשוב ולסמוך על ה' שיחזיק אותי שלא אפול שוב. אבל אתם 

תעמק בנקודה האמיתית, אתם מתחילים עם החשבונות של "מי אשם" ו"למה עשיתי ככה?"... ובמקום לה
 בורחים למחשבות השליליות...

* 
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ָעָרה...  ☜ ש ְ ט הַּ חו   כ ְ

או אולי הוא כמו הר גבוה, יצוק, איתן, האם היצר הרע הוא משהו קטן, לא מורגש, לא נחשב, חוט שערה? 
 הודף כל ניסיון מלחמה?

 כחוט השערה... -גבוה ולרשעים אכן, אנחנו יודעים שלעתיד לבוא ייראה היצר הרע לצדיקים כהר 

אבל עדיין, כיצד הוא באמת נראה? מה הוא באמת? האם הר גבוה וקשה, כמעט בלתי מנוצח, או שמא חוט 
 ערה קלילה ומתנדפת ברוח???

אומר ר' אשר, האמת, שהיצר הרע הוא הר גבוה, ההתמודדות מולו היא כל כך קשה, היא כמעט בלתי 
 לולא עזרת הבורא. -אפשרית 

 אבל, בכל זאת לרשעים זה נראה רק כמו איזשהו חוט שערה קליל ובלתי מורגש. כיצד?

 העוילם אומר:

דֹול יֹוֵתר  ְלִמיד ָחָכם ג ָ ָייו! -ֵאין ת ַּ חַּ ִדי ב ְ ר ְיהו  ח ֵספֶּ תַּ ָ לֹא פ  ה ׁשֶּ  ִמזֶּ

דֹול יֹוֵתר  ִים ג ָ מַּ ָסר! -ֵאין ְיֵרא ׁשָ ר מו  ֵספֶּ לֹא ִעֵיין ֵמעֹוָלם ב ְ ה ׁשֶּ  ִמזֶּ

כי רק זה שלומד יודע עד כמה חסר לו ידע, עד כמה הוא צריך להשלים וללמוד, אבל זה שלא פתח ספר? 
 מה השאלה?" -ה זֶ ה! וְ י ָ ָע ם ב ְ ו  תשאל אותו שאלה, ותראה, לכל דבר תהיה לו תשובה מיידית! " ֶזה? ש  

א צריך לתקן? הוא רואה אדם שלא למד ספרי מוסר בחייו, כיצד ידע שיש פגמים במידותיו? כיצד ידע שהו
 את עצמו המושלם באדם!!!

אומר ר' אשר: הצדיקים, אלה שהחלו להתמודד עם היצר, הם טעמו את טעם המלחמה, הם יודעים עד כמה 
זה קשה! בעיניהם היצר הרע נראה כמו איזה הר גבוה וחלקלק, כזה שבלתי אפשרי להתמודד מולו בלי 

 עזרה מהבורא!

זו לא בעיה להתמודד עם היצר, ו'מה הבעיה בכלל', דע לך שהוא מדבר כך רק בגלל אבל, אם יאמר לך אדם ש
 שהוא מעולם לא התמודד, שהוא מעולם לא נלחם, שהוא מעולם לא ניסה!

רשעים, נדמה להם כחוט השערה, לא קשה מידי, כי הם לא מוכנים לעמוד מול החושך של עצמם ולהודות 
 חשה!!!שהם לא מסוגלים לבדם! הם חיים בהכ

 מי שלא ניסה להתמודד, איך ידע כמה זה קשה?

* 

☜  ? מֹועַּ ָכן ִלׁשְ  מו 

 אין מי מאיתנו שאינו מכיר את הסיטואציה הבאה:
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אתה יושב, חברך עומד לצידך, מטיף לך מוסר על מידה לא נאה או על התנהגות לא ראוייה... או סתם כך 
 מדבר על נושא שדורש תיקון, ובמקרה ממש אתה שומע את הדברים ומזדהה מידי...

 אוי, זה שורף! זה קשה! מצב כל כך לא נעים! לשמוע על הפגמים שלנו? לקבל מוסר מחבר???

 ים בדרך כלל במצבים שכאלה? שלושה דרכי התנהגות...מה אנחנו עוש

 מי הוא בכלל שיטיף לנו מוסר? מה הוא חושב לעצמו?? מי שמו לאיש??? או שאנחנו מתעצבנים,

 מבט שאומר לו 'תסיים מהר כי עוד רגע אני נרדם משעמום!'... או שאנו מביטים עליו במבט רדום,

 ובורחים...-עים שומ או שאנחנו נעמדים ומשדרים קוצר רוח,

 כי ללא ספק, לא מתאים לכבוד שלנו לשמוע מוסר מהשני!

ר? יש מי שאינו מזדהה? כ ָ  מו 

 למה זה כל כך קשה? ר' אשר מגלה את הסוד:

אדם יכול למלא את יומו בעבודת ה', הוא יכול לקום לנץ החמה, הוא יכול ללמוד, להתפלל, אומר ר' אשר: 
 חסד,לפזר כספים לצדקה ולגמול 

ובכל אלה הוא לא מעלה את הניצוץ שלו כמו שהוא מעלה אותו כשהוא מוכן להיכנע ולשמוע את הדיבורים 
 של החבר!!!

ולכן, אומר ר' אשר, כשהיצר הרע מזהה את הפוטנציאל האדיר שטמון ברגע הזה, הוא יודע שקיצו קרב, 
 עוד רגע אחד והניצוץ יתעלה והוא יאבד את חיותו!-ש

כך, לכן הוא מתעקש לאטום את אוזניך, כדי שחלילה לא תיכנע ותיקח ממנו את -חם על כך כלולכן הוא נל
 החיות!!!

* 

ֵחד?  ☜ ה ְמפַּ ת ָ  ִמִמי אַּ

 !נו  ֵכ ְר י, ב ָ ב ִ כאשר חלה רבי יוחנן בן זכאי ונטה למות, באו תלמידיו לבקרו ולפני שנפרדו ביקשו ממנו: רַּ 

 בדיוק כמו שאתם נוהגים מול בני אדם... -שמים מול הבורא יהי רצון שתנהגו ביראת אמר להם: 

האמנם זוהי היראת שמים המובחרת? לפחד מהבורא כמו שאנו מפחדים  זהו???התלמידים נבהלו ושאלו: 
 מאנשים ולא יותר?!

נו  לי, כאשר אדם ע הלוואי, הלוואי שתזכו להגיע לדרגה הזו!אמר להם רבי יוחנן בן זכאי:  ומד כי, בכנות, עַּ
 'הלוואי שלא יראני אדם...'לפני מעשה עבירה, מה הוא אומר לעצמו? מה הוא מתפלל? הוא לוחש תפילה, 

 כלומר, הוא יודע שהבורא נמצא איתו, והוא מתפלל אליו שיציל אותו מהבושות!!!

 תחשבו על זה!
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ים, הבורא, כמו ובינתי -האדם נתקף בתשוקה לעבירה, הוא הולך אל המקום המיועד, מתקרב לשעת האפס 
 , רמזים דקים ועבים, סימנים ומעצורים שחלילה לא יפול...'סיבות'אב רחום ודואג, שולח לו 

 אבל האדם מתקדם, עוקף את כל המכשולים, מסתדר עם כל הבעיות... הוא מתקרב אל מקום הפשע...

ה יָל ִל ָח וְ -היָל ִל ָח -יבוֹ ֲא וַּ -יאוֹ -ירכ ִ זְ הַּ ֵמ -סהַּ -סחַּ וְ -היָל ִל מה יהיה אם ָח אבל פתאום הוא נתקף בפחד עצום: 
 ישהו יראה אותי??? אילו בושות יהיו לי!!!ִמ 

היי, הרי יש לי אבא רחום ודואג כל כך! הרי ראיתי כמה הוא דואג לי ושומר עלי כל הדרך ואז הוא נזכר: 
 לכאן!!

אני לא צריך בבקשה,  ואז הוא פונה לבורא ואומר לו: אבא, נכון שאתה דואג לי? נכון שאתה אבא רחום? אז
תרחם עלי, בבקשה! אל תביא עלי  רק שתעמוד בחוץ ותשמור שאף אחד לא יתקרב לכאן עכשיו! -שום דבר 
 בושות...

, עזוב אותי, אל תדבר איתי עכשיו, תשמור על ותורתי שמרו' -'הלוואי אותי עזבו ועל זה אומר הבורא, 
 עצמך! אל תיפול בני!

 רק אמונה פשוטה!!!!לא מחכה ל'מדרגות' המרוממות שלך, הוא רוצה ממך  ועל זה אמר ר' אשר: הבורא

 זה הכול!!!רק שתחיה איתו, רק שתסכים להיכנע ל'סיבות' שהוא שולח לך! 

* 

 ה...ָר ָצ ְק ב ִ   ☜

 ר' אשר בארבע עשרה מילים...

 הם המביאים את האדם לדביקות עצומה, שלא היה מגיע אליה אלמלא היא... –הנפילות וההתמודדויות 

* 

ֵבָרה?  ☜ ד עֹוְבִרים עַּ יצַּ  כ ֵ

 ר' אשר, איך עושים תשובה?הגיע אדם לר' אשר ושאל: 

 ואיך עושים עבירות?! את זה הרי לא שאלת אותי...אמר להם ר' אשר: 

 להיכשל, כי הריבונו של עולם שומר עליו ומחזיק אותו שלא ייפול.והכוונה, כי על פי האמת לא יכול האדם 

את השמירה הזאת מקבל האדם רק אם הוא נחשב בעיני עצמו כ"פתי", רק אם הוא מבין שהוא מעצמו אבל, 
 –אינו מסוגל לעמוד מול הקשיים שבאים אליו, והוא זקוק לרחמי ה' בכל רגע ורגע, ואז "שומר פתאים ה'" 

 "..."מחכימת פתי

אין אני והוא  –אבל, אם האדם משוכנע שהוא יכול להחזיק בכוחות עצמו מול הניסיונות שבאים אליו, אז 
 יכולין לדור במקום אחד, והוא כבר לא מקבל את השמירה מהבורא...
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ולכן, כשאדם נכשל, הוא צריך לדעת שהסיבה לכך שנפל ולא החזיק מעמד הוא בגלל שהתנתק מהבורא 
 וגל בעצמו.וחשב שהוא מס

 והדרך היחידה לשוב אליו באמת היא, פשוט, לחזור אליו...

* 

ָכן...  ☜ ה מו  ת ָ ק ִאם אַּ  רַּ

הוא מושך לעצמו ר' אשר אומר, כאשר האדם מוכן להתמודד עם המצב שהריבונו של עולם הביא עליו, 
 נשמה חדשה וחיות חדשה...

* 

ְך!  ☜ ק כ ַּ  רַּ

כי האמונה היא הדרך היחידה לנטרל את הרגשות ההתמודדות היא המביאה את האדם לדביקות, 
 המשתוללים בנפשו...

* 

 ָלָמה?  ☜

 בגלל ששאלתי והתלוננתי "למה ה' עשה לי כך?" –עזבתני, הסיבה שעזבתני  "למה"לי -לי א-א

מה הוא רוצה ממנו בכאב הזה  –עלינו להפסיק לשאול "למה" ולהתחיל לשאול את הריבונו של עולם "מה" 
 ששלח לי, מה הוא רוצה שנלמד מזה.

* 

ת ְיִציָאה...  ☜ דַּ  אֹוָתה ְנקו 

 הוא בדיוק זה שמביא אותי לשמחה... –אותו מקרה שמביא אותך לעצבות ר' אשר אמר: 

* 

ס  ☜ פֶּ ת ָהאֶּ עַּ ד ׁשְ  עַּ

בוערים, והאדם נסחף אחרי הניסיונות, הקב"ה שולח לו סיבה כדי למנוע אותו ולעצור בעדו  'עניינים'כשה
 מליפול.

 אבל, אומר ר' אשר, הקב"ה שולח לך את הסיבה רק בדקה התשעים ותשע, רגע אחד לפני שאתה נסחף...

ומדוע? כי כל זמן שהאדם עדיין לא תפוס כולו בהיסחפות אחר הניסיון, הרי שאם הקב"ה ישלח לו את 
האדם יודע היטב שאם  –אבל בשעת האפס הוא יהיה משוכנע ש"הוא הצליח לעמוד בניסיון"...  –הסיבה 

 לא רחמי ה', היה כבר עמוק עמוק במקום שונה...
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☜  ! ָלנו  א ִמׁשֶּ  הו 

ְכְנעו  את החסידים שאברהם אבינו יושב בפתחו של גהינום... ר' אשר אומר:  ׁשִ

רק, הנקודה היא שאברהם אבינו "בן ארבעים ושמונה שנה הכיר את בוראו", כל חייו היו מלאים בניסיונות 
 ובקשיים ובמלחמות נפש.

או שאתה רשע! אבל אברהם אבינו  –עד שבא אברהם אבינו לא היו בעולם אלא שני דרכים, או שאתה צדיק 
 קמים...-נופלים-הכניס דרך חדשה, דרך של מלחמות אינסופיות, נפילות ותקומות, נלחמים

 –ומי שמוכן להילחם ולהתמודד בימי חייו עם הכאבים שעוברים עליו, מי שלא נשבר מהמלחמה האין 
סופית, מי שמבין שזו היא הדרך היחידה להגיע אל הנקודה האמיתית של החיים, אדם כזה שצועד בדרכו 
של אברהם אבינו, כאשר יעלה למעלה וירצו להכניס אותו לגהינום, יעצור אברהם את המלאכים ויאמר 

ע!!!" –הוא משלנו!!!  –"תעזבו אותו  להם ערֶּ ְנזֶּ ן או  ר ִאיז פו   "עֶּ

* 

ב  ☜  ְזבו 

 לנו אין אפילו כוח של זבוב... –צר הרע דומה לזבוב י

* 

 הקב"ה עֹוְזרֹו!  ☜

 לכאורה אין זה הוגן שאנחנו אמורים להילחם עם היצר הרע, הרי הוא הרבה יותר חזק מאיתנו,ר' אשר שואל, 
 ואיך בדיוק נוכל לגבור עליו ולנצח אותו!?

את הכמיהה שלנו לחיות אתו מה הריבונו של עולם צריך מאיתנו, רק את התפילה, אלא, אומר ר' אשר, 
 בקשר תמידי, ושחלילה לא יעזוב אותנו אפילו לרגע אחד.

ולכן הוא שולח לנו את הניסיונות ואת התאוות, שבהם אנחנו מגלים את גודל החולשה שיש לנו, אנחנו 
וכך הקב"ה בעצם "מכריח" אותנו להגיע אליו ולהתפלל מבינים כמה אין לנו שום כוח לעמוד בפני היצר, 

 אליו...

מהי העזרה שהריבונו של עולם שולח כאן אומר ר' אשר דבר עצום, "אלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו", 
לך? דווקא הניסיונות והתאוות הם הם העזרה של הקב"ה!!! כי רק כך אתה מוכן להסכים עם החוסר אונים 

 !!!שלך ולהתחבר לבורא

* 

 ה' לֹא עֹוֵזר?  ☜
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נכנס אדם לר' אשר וסיפר לו שברוך ה', ה' עוזר לו בפרנסה, ה' עוזר לו בחינוך הילדים וה' גם עוזר לו בכל 
 צעד בחיים.

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

?? 

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

* 

רֹון...  ☜ חַּ ְחסֹום ָהאַּ מַּ  הַּ

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

* 

 !חַּ וֹ ת  ְפ א ִל לֹ   ☜

מעטפות שלא שייכים דואר, כל העובדים יודעים, שהחטא החמור ביותר שלהם יהיה אם הם יפתחו חברת הב
 להם!

ניצוץ שנמצא בתוך הפגיעה הזו והיא מחכה  – שהפגיעה הזו היא בעצם "מכתב"כשמישהו פוגע בך, דע לך 
 שתחזיר אותה לריבונו של עולם.

אל תתפתה לפתוח את המעטפה! אל תתפתה לענות לו ולהחזיר לו מלחמה שערה!! יש לך כעת תפקיד 
 למעול בו!!!נפש, אסור לך -חשוב ובונה

* 

י...  ☜ ִליׁשִ ׁשְ ִית הַּ ב ַּ  הַּ

בסוף ימיו של ר' אשר היו מאבקי שליטה על 'יד עזרה', ואדם אחד שהיה מראשי הלוחמים נגד ר' אשר 
 המשיך להסתובב בביתו כאחד האדם, בתמימות מעושה.

 –ות ולא יותר לא פח –נדהמו כולם לראות את אותו אדם ניגש לפני התיבה כחזן והנה, בהגיע ראש השנה, 
 הם בלעו את העלבון והתפללו כרגיל. בשליחותו של ר' אשר!!!

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

ר' אשר, זה לא מוגזם?! הדבר בער בהם והם כבר לא היו מסוגלים להתאפק, הם ניגשו לר' אשר ושאלו אותו: 
 ניחא, אבל גם היום!!? –הרי האדם הזה פוגע בך ועושק אותך!!! מילא יום אחד הגשת אותו לעמוד 
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??? הרי "באש אתה אבל מה יהיה עם "בית המקדש השלישי"אמר להם ר' אשר: אתם צודקים, זה אכן בוער, 
דווקא באותה אש הנקמה הבוערת בקרבנו ואנחנו מקריבים אותה לריבונו של עולם, דווקא  –עתיד לבנותה" 

 איתה ייבנה בית המקדש!!!

* 

ְחָלָטה  ☜  הַּ

 ר' אשר היה אומר: 'בעל כרחך אתה חי', רק כשאין לנו לאן לברוח, אנחנו מחליטים לחיות...

* 

ק   ☜  ִצינֹור...רַּ

ר' אשר אומר, ארבעה נכנסו לפרדס ורק רבי עקיבא "נכנס בשלום ויצא בשלום", למה רק הוא הצליח לצאת 
אותם ארבעים שנה שהוא היה  –די ערשטע פערציג יאר האבן הים גיראטעוועט!  –בשלום? אומר ר' אשר 

 הם אלו שהצילו אותו.-עם הארץ

הם היו נשרפים מיד!  –שאם הם רק היו נותנים "ֶלק" לעצמם מה הם ראו בפרדס? הם ראו כאלו מראות, 
הוא זכר שהוא רק צינור,  ולכן רק ר' עקיבא, שזכר מאיפה הוא מגיע, ידע לא להסתנוור מהמראות שראה.

 צינור מלוכלך!-ולא סתם צינור אלא "א שמוציגע צינור"

* 

ן  ☜ ע ִייד ְ יינֶּ  ׁשֵ

בעי המכנסיים, ודווקא מהם היית יכול לשמוע נקודה של אצל ר' אשר היו מסתובבים יהודים עם כל צ
 אמת...

 הם סוגרים אותי... –על כל ה"שיינע יידן" היה אומר וההיפך, 

הם היו עסוקים בלהפגין  מי הסתובב עם דוד המלך? כל הרקים והפוחזים!! ואיפה היו כל ה"שיינע יידן"?
 נגד דוד המלך ובלמצוא סיבות חדשות למה "צריך להוריד את דוד מלהיות מלך!!!"

* 

ְלָך...  ☜ א ׁשֶּ ב ָ  ָלעֹוָלם הַּ

 יהודי אחד שבבעלותו היתה חברה לליטוש יהלומים בחו"ל היה מגיע הרבה לר' אשר.

להם פרנסה, אולי תלמד אותם את מלאכת יום אחד אמר לו ר' אשר: יש הרבה יהודים בעיר שלך שאין 
 הליטוש?
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היהודי הסכים, ואכן הכניס לחברה את אותם יהודים נצרכים, אבל לאחר קופה קצרה בא בזעקה לר' אשר 
ואמר לו "הם עושים לי חורבן בעסק!!! אני מוכן לשלוח להם צ'ק מכובד בכל חודש, אבל שלא יבואו לעזור 

 לי!!!"

זה לעולם  –זה לעולם הזה שלך, אבל החסד הזה שאתה מעסיק אותם  –אתה נותן הצדקה שאמר לו ר' אשר: 
 הבא שלך!

* 

ֵרנו    ☜ זו  ְ  ְוָקֵרב פ 

אנשים שרים בדביקות "וקרב פזורינו מבין הגויים"... אם הם רק היו יודעים מה זה ה"פזורינו" שעליו 
 מדברים...

מאה! הוא מפזר המוני ניצוצות שהולכות אל כשהאדם פוגם, הוא לוקח את הכוחות שלו ומכניס אותם לטו
 אנחנו המפרנסים הכי גדולים של הקליפות... –הקליפות והם אלו שמחיות אותם. ר' אשר היה אומר 

אבל הריבונו של עולם רוצה שנחזיר את הניצוצות האלו אל הקדושה, ולכן הוא שולח לנו חבר שמציק לנו 
 ופוגע בנו.

ולדעת שהפגיעה הזו היא בעצם הניצוץ שלנו שזועק אלינו "תחזיר אותי לקדושה! אנחנו צריכים לזכור 
 תוציא אותי מהקליפה!"

ואם האדם ייקח את זה הפגיעה הזו היא הזדמנות של "וקרב פזורינו", להחזיר את הניצוץ למקומו האמיתי, 
 הוא פדה את ה"פזורינו" שלו... –בצורה הזו 

המצב והוא מחזיר לו מלחמה, הרי לא רק שהוא לא מוציא את הניצוץ אבל אם לא, אם האדם נסחף אחרי 
עד שהוא יקלוט את  –מתוך הקליפה, אלא הוא גם מוסיף לה עוד כוחות, והם ימשיכו להציק לו עוד ועוד 

 המסר והוא יפדה את הניצוצות...

* 

ת  ☜ חַּ יָקה אַּ ת ִ  ׁשְ

מיליוני מיליוני נשמות  –באקומען זייער תיקון ווען דו שווייגסט! מיליונ'ען מיליונ'ען  נשמות ר' אשר אמר: 
 מקבלים את תיקונן בשתיקה אחת שלך!!!

* 

ת  ☜ פֶּ ְך עֹוקֶּ רֶּ  ד ֶּ

 איך מסתדרים כל הסגולות למיניהם עם מה שהרבי מדבר? ואיך בדיוק צריך להתייחס אליהם? שאלה:

 בל לתכלית אי אפשר להגיע עם הסגולות...הסגולות הם דרך עוקפת לעבודה, אולי זה עובד, א תשובה:
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אבל כל הסיבה שהצדיקים נתנו לנו סגולות, היה סוג של משיכה כדי שנרצה להגיע לדרך שהם רצו שנלך. 
ה" עצמה אנחנו משאירים מאחור... בֹודֶּ  בינתיים, אנחנו לוקחים את הסגולות היפות, ואת ה"עַּ

* 

ע!  ☜ בַּ ה לֹא טֶּ  זֶּ

 ...רק שהטבע הוא נס שהאנשים כבר התרגלו אליוהבדל בין 'נס' ל'טבע', שום אין 

 !כל מה שקורה בעולם הוא נס! ,אין שום דבר מובן מאליו כי באמת,

* 

ם!  ☜ ְווָקא ׁשָ  דַּ

מתחילה לא רצוי כל כך. מקום שבמקום או במצב  לפעמים אתה נמצא. 'שלא יהא ליבך חלוק על המקום'
 .לא היית בוחר להיות בו

אל תשכח שזה הוא רצון ה'!! הבורא בחר את המצב הזה במיוחד עבורך!!  ! אל תכעס!אל תתנגד למצב הזה
 משם. דווקאורק הוא מבין למה אתה צריך לגלות אותו  ,תסכים שהוא זה שהביא אותך לשם

ל מי כי העצבות ואי ההסכמה באים רק ממחשבה שוודאי יש למי שהביא אותך לשם חשבון וכוונה נגדך, אב
שיש לו אהבת ה' יסכים להיות במקום הזה, אפילו אם הוא לא מבין מדוע הוא נמצא כאן, אפילו אם לדעתו 

 לא טוב לו כאן.

הדרך להביע את האהבה שלך לבורא, היא על ידי שתתחבר למקום שבו הוא שם אותך, ולא יהיה -ואהבת
 ליבך חלוק על המקום...

* 

ָקה  ☜ דו  ָלה ב ְ  ְסגו 

סבא, יש לך הרבה עניינים וסגולות שאתה מקפיד עליהם ונוהג נכדו של ר' אשר שאל פעם את ר' אשר: 
 שיהיה לי לחיים... –לעשותם. אולי תיתן לי סגולה אחת רצינית 

 היא השתיקה!!! –הסגולה הגדולה ביותר נענה ר' אשר ואמר: 

* 

ֵלל...  ☜  ְלקַּ

 מותר לך לקלל אותו! -אליך, הוא מטריד אותך  ר' אשר היה אומר: כשהיצר הרע מנסה להיצמד

 לך ממני! כלב רע שכמוך! למה אתה מטריד אותי??? עזוב אותי! לך תידבק לערבי בעזה!תאמר לו: 

* 
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דֹול!  ☜  יֹוֵתר ג ָ

 זה דבר גדול! -ר' אשר אומר: אדם שעולה לו ניסיון קשה והוא ניצל ולא נופל 

 זה הרבה יותר גדול!!! -נופל ובכל זאת הוא אינו מתרסק אבל אדם שעולה בו התאווה והוא 

 כי רק כך הוא מבין עד כמה הוא זקוק לרחמי שמים...

* 

ן  ☜ גֹון ְלִניגו   ִמי ָ

 מהי המעלה הגדולה באמירת תהלים?

 אומר ר' אשר: כשאנחנו אומרים תהלים, עלינו להיזכר בזמנים שבהם חיבר דוד המלך את פרקי התהלים...

 מילה שבתהלים נחצבה מתוך הכאבים העזים שעבר דוד המלך, הוא הפך כל טיפת צער למזמור שיר!כל 

וללמוד ממנו כיצד לוקחים את טיפות זוהי הגדולה בתהלים, זוהי הכוונה הרצויה, להתחבר לכאבים של דוד 
 היגון המפוזרים בחיינו ולהפוך אותם למקשה אחת של חיבור אמיתי לבורא!

* 

ה!לֹא רוֹ   ☜  צֶּ

 ר' אשר אמר: מחיית עמלק זה להפסיק עם התירוצים!!

 להתחיל להסתכל למציאות בעיניים ולהודות 'אני לא רוצה!'

* 

ב מֹוחֹות  ☜  ְקרַּ

 שדה הקרב של ימינו הוא לא כמו זה של מה שהיה מוכר עד לפני תקופה. היום הכול בנוי על 'סייבר'.

הנשקים ומטוסי הקרב, אבל האויב כלל לא מתרשם מכל זה, הוא נכנס יכול להיות צבא מוכן, מאובזר במיטב 
 להם למוח של המחשב, ודרכו משבש ומשתק אותם...

 בדיוק כך מתנהל הקרב העיקש בין האויב הגדול של האדם, היצר הרע, לביננו.

ות, אנחנו יכולים להתכונן היטב, להיות 'מאובזרים' בהמון שעות של התמדה, בתפילות חמות ורטוב
להתעמק בדרכי המוסר ולנסות להתעלות, אבל היצר הרע בכלל לא מתרשם מכל זה! הוא בכלל מתמודד 

 על המוח שלך, מנסה להחדיר אליך מעט עצבות!

 אם הוא מצליח, אתה משותק...

* 
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ל ֵאׁש   ☜ ׁש ׁשֶּ ית ִמְקד ָ  ב ֵ

 המקדש השלישי., ובאש אתה עתיד לבנותה', נאמר על בית ה  ת ָ צַּ 'כי אתה ה', באש ִה 

ה בית המקדש השלישי, באש של הכעס שבער בנו ואיים להתפרץ, באש של נֶּ ב ָ באיזה אש יִ אומר ר' אשר: 
ורק  -לרגשות לשלוט עלינו  ו  נ  תַּ הקנאה שכמעט החריב את כל הסביבה שלנו, ואנו התאפקנו בכל זאת, לא נָ 

 נכנענו למה שהבורא רוצה מאיתנו!

 ה!נֶ ב ָ זו היא האש, איתה יִ 

* 

ה!!!  ☜ ׁשָ ו  ִלי ב   ב ְ

 פעמים רבות, המרירות הפנימית של האדם הוא תוצאה של שעמום וריקנות פנימית.

בשונה מהילדים שמסוגלים לומר בפשטות "משעמם לי!", אנו, המבוגרים, מתביישים להודות בזה, אנחנו 
 ולגרור עימו מרירות וקוצר רוח.לא יודעים איך 'לאכול' את זה, וזה גורם לשיברון הפנימי להתגבר 

 כיצד מתמודדים עם זה?

עלינו להתחיל להיות חברים עם הבורא! ללמוד לשתף אותו בצורה פתוחה ובלי בושה על מה שאנחנו 
אבא, האם זו הכוונה שלך? האם אתה רוצה לדפוק אותי?? אבא עוברים, על הריקנות, על השעמום. נאמר לו: 

אני אתרסק! אם לא תרחם עלי ותיתן לי כוחות, אני אאבד את טיפת הסבלנות יקר, אם אתה לא תעזור לי, 
 האחרונה שנותרה בי! 

נדבר אתו מתוך 'חוצפא כלפי שמיא מהניא', בלי להיבהל, כי זה מה שהבורא רוצה, הוא יושב ומצפה מתי 
 נצחוני בני!יבוא אדם בשר ודם וינצחו, ואז יאמר: 

* 

ה!  ☜ ׁשָ ְקדו  יא הַּ  ש ִ

 אמת קשה כל כך לשבת וללמוד?מדוע ב

 אמר ר' אשר:

עד שמגיע למקום ששם הוא  - מכיוון שכאשר אדם יושב ולומד, הוא לומד שורה ועוד שורה, מבין ונהנה
 ...אך הכול סגור ומסוגר בפניו והוא לא מוצא את ידיו ואת רגליו בסוגיא ,לא מבין כלום, מנסה פה ושם

לוקח את למקום של חיזוק. או שהוא נשבר וסוגר את הגמרא, או שהוא  עומדות בפניו שתי אפשרויות: ואז
, עד שפתאום ברגע כמימרא נפתח !'תרחם עלי, תאיר את עיני !ריבונו של עולם' :אומרו הוא מתחנן לבורא

 ...למעלה מן המשוער -לו הראש והוא קולט את כל העניין, והכול נהיה לו ברור ומובן 



 

 מז
 

מה קרה  !והיה לי בלבול כל כך גדול ,לפני רגע לא הבנתי מימיני ומשמאלי'הרי  :ואז הוא תופס את עצמו
פתאום שהכול כל כך ברור, כל כך מאיר? ריבונו של עולם, זה אתה! זה לא בטבע שלי כלל, רק אתה המלמד 

 'תורה!

 וזהו הביטול החזק ביותר...

, כי הוא פוחד מאותו הרגע שיגיע האדם לביטול וכל פעם מלימודובשל כך השטן מנסה לדחות את האדם 
 שיא הקדושה!! כי הביטול הזה הואהתורה,  לימוד דרך

* 

 


