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 מה עושים עם תחושת הסכנה?

לא  שום דבר לא מובן מאליו,אם רק תחשוב קצת על מהלך החיים שלך, תבין את גודל הסכנה שאתה נמצא בה, 
לעמוד בניסיונות, כוח להיאבק  –בריאות, חשבון בנק בלי מינוס, נחת מהילדים וכן הלאה, ולא ברוחניות  –בגשמיות 

 במכשולים ושכל טוב...

 שווא שקד שומר!!! –אם ה' לא ישמור עיר 

 כמעט שכנה דומה נפשי!!! –לולי ה' עזרתה לי 

 רק, השאלה היא מה אתה עושה עם תחושת הסכנה הזו...

אנחנו יכולים לראות אנשים שנכנסים מזה לעצבות, עסוקים כל היום בדאגות ובחרדות, אכולים בשאלות "מה יהיה" 
 ו"איך יסתדר" וכן הלאה.

ים, שלוקחים את תחושת הסכנה למקומות של פיתוח הקשר שלהם יש אנשלעומת זאת אנו רואים גם אפשרות אחרת, 
 כגמול עלי אימו... –עם הבורא, הם מבינים את גודל תלותם בבורא ומגיעים דווקא על ידי הסכנה לשמחה הכי עמוקה 

ה אנשים כאלו חיים עם הבורא כל הזמן, בלי הפסקה של שנייה בודדת! כי הם יודעים מה יכול לקרות להם בלי העזר
 והתמיכה של הבורא...

 

 מה ההבדל ביניהם? כיצד יתכן שאותה סיבה מביאה את כל אחד מהם למקום אחר?

 מה הם עושים עם ידיעת הסכנה...ההבדל הוא, הסביר הרבי, 

גם העצוב וגם השמח יודעים שהם נמצאים בסכנה, השאלה היא על מה הם שמים את הדגש. הראשון דואג על כך 
והוא לא מאפשר לעצמו להבין שיש מישהו שדואג לו שלא ייפול, ש'הוא' נמצא בסכנה, הוא דואג כל הזמן לעצמו, 

 שהבורא ברחמיו שומר עליו שלא ייכשל.

ה' רוצה ו של אמונה ושל קשר בורא, מבין שיש כאן מהלךהוא בה הוא נמצא, ואבל מי שמבין את גודל הסכנה ש
 מי יודע אם הוא היה מגלה את הבורא... –כי בלי הסכנה  האדם הזה מקבל שמחה,למהלך הזה, להביא אותו 

* 

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

* 

 ?האמיתיתהמנוחה מה לדעתך היא 

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

 בס"ד

תחת אחד 
 - השיחים

 פרשת נח



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

* 

 לעבוד אתו... מצויין חומר גלםיש לך תדע ש –שבוערת בך אש כשאתה מרגיש 

* 

חוץ משבע " –כי עד הבעל שם טוב לא היה מושג כזה של תשובה הבעל שם טוב הקדוש עשה מכולנו 'בעלי תשובות', 
 ..."דקות בשנה

 לשוב אל ה' ולחזור בנו על שלא ראינו אותו! אבל הבעל שם טוב לימד אותנו שתשובה זה משהו אחר לגמרי,

* 

 ת...רו  או  ב   

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

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

* 

 ☞ כיצד נראה צדיק?  ☜

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

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

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

 הוא קם וברח...

 וצלח, עם הדרת פנים, עיניים מפיקות חכמה, מופתים ומעשים נסתרים...לא זה מה שהוא חיפש! הוא חיפש מישהו מ

 תקומות...-נפילות-לגמרי, מאבקים אחרשהמאפיינים של צדיק הם משהו הוא לא תיאר לעצמו 

* 
 

 אותה בסוד...והוא שומר  מי אני באמת, -לי יודע את האמת המרה שהוא היחיד שה'  –השומר אמת לעולם 

 נפש...מסירות 

 רק עם מסירות נפש!!! –אי אפשר להגיע לדרך אנחנו מדברים ומדברים, אבל 

שלא לוקחים ממך עכשיו חלק מהחיים, אלא על ידי מעצמך בשביל להתקרב לה', אתה צריך לזכור  כשאתה מקריב
 ההקרבה שלך אתה תקבל חיים!!!

* 

לעולם לא תוכל להיות ן את החבר שלך, כי אתה אף פעם לא תוכל להבי –אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו 
 במקום שלו...

* 



 אל תוסיף לעצמך כאבים!

 ויש כאב שהאדם מוסיף לעצמו, עם מלח ותבלינים... - יש כאב שהקב"ה שולח לאדםיש שני מיני כאבים, 

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

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

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

* 

  כלל גדול לפני שאתה מתחיל לכעוס...

 למה אדם כועס על החבר שלו שעשה לו רעה? כי הוא בטוח שהשני מבין אותו והוא נוקם בו בכוונה.

מישהו גומל לנו רעה, אין זה אלא בגלל שהוא לא מבין עלינו להבין שאין אף אחד בעולם שמבין אותנו באמת, ואם 
 אותנו באמת, הוא רק חושב שהוא מבין אותנו, ולפי הבנתו עליו לעשות את מה שהוא עושה...

 כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות...

 "באותו ראש", ולכן אתם לעולם לא תוכלו להבין האחד את השני... נמצאים אתה והוא לא

* 

ֶנה מחשבה, שנוגע לכל אחד ואחד...  ַׁ ש   במהלך השיעור אמר הרבי מהלך מ 

 ?ן סוףהכי קרוב לאיאיזה יום בשבוע הוא היום 

 לא, לא שבת...

אבל שבת? שבת היא הכי לאחר מכן שני, שלישי ורביעי וכן הלאה...  היום הכי קרוב ל"אין סוף" הוא יום ראשון!
 לית ליה מגרמיה כלום... –רחוקה מה"אין סוף", היא נבראה אחרונה! שבת היא בחינת "מלכות" 

 

 נו, אז מדוע אנחנו מקדשים דווקא את השבת?

אפשר לגלות בו את  -אומר ה"שפת אמת", האור של יום ראשון, דווקא בגלל שהוא כל כך גבוה וקרוב לאין סוף 
 הבורא אפילו בצורה של יום חול!! כך גם בשאר ימות השבוע...

ל אבל את האור של השבת הקב"ה השאיר בצורה גלויה, כי בלי זה לא היו יכולים לגלות בו את הריבונו של עולם!!! בגל
 שהיא כל כך רחוקה מהאין סוף...

שהאור שבה גלוי יותר, ובה אנחנו מכירים בגדלות של ה', רק על ידה אנו יכולים לגלות את  –ולכן, על ידי השבת 
 החיות שמסתתרת בכל ימות השבוע...

 

 תשובה:אם האור של הקב"ה מופיע בצורה גלויה בשבת, למה אנחנו לא מצליחים לגלות אז את הקב"ה?  שאלה:]
אבל בשבת אפשר לגלות אותו יותר בקלות מאשר במשך כל העולם הזה הוא עולם גשמי, וקשה לראות בו את ה', 

 [השבוע...

על ידי שישמרו ויגלו את הריבונו של עולם  }בזה הסביר הרבי את כוונת מאמר חז"ל "אם ישמרו ישראל שתי שבתות",
 בכל ימות השבוע...{ שנמצאתבשבת, יזכו לגלות גם את ה"שבת" 

 

 ...לעניינו



 

 מה זה אומר לגבי החיים שלנו?

לכל אחד מאיתנו יש זמנים שבהם הוא בטוח שאין רחוק ממנו, הוא נמצא במקום כל כך חשוך והפוך, עד שנראה לו 
ם  ָׁ ִמש  ֶׁ  אי אפשר להתקרב... –ש 

עלינו לזכור ולדעת, שדווקא בזמנים ובמקומות שנראים לנו הכי נסתרים ורחוקים מה', דווקא במקרים הכי חשוכים 
 ם ששכחו אותנו מאחור, דווקא בהם טמונה החיות הגדולה ביותר של הקב"ה!!!בהם אנחנו חושבי –ומכאיבים 

 נוכל להגיע למקום הרבה יותר איכותי של קשר בורא... –ואם רק נזכה לגלות אותו במקומות האלו 

* 

 ן של תלמידי חכמים...עקיצת

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

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

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

רק למי 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" וה"עקיצות"... –יע איתם למקומות הנכונים שיוכל ללטש את המידות הללו ולהג

 אם אתה מגלה בעצמך מידה רעה, תדע שיש בך פוטנציאל להגיע למקום גבוה!!

את  הרי כי בכל זאת, יש להם, סיים ר' אשר ואמר, על האדם להיזהר שלא להתחיל עם תלמידי חכמים, מצד שני אבל
 המידות הללו...

* 

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

 הדבר עורר רעש, התגובות היו נזעמות...

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

 זה בעיתון???

כותב את זה?!... לאחר מכן  אתה ולמה –}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...{ –אמר 

* 

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

 בשנייה דיבורים של שיעור שלם...עם כאב קטן אפשר לקלוט 

* 

 nso131313@gmail.comלהארות ותובנות וכן נקודות שזכינו לשמוע במשך חג הסוכות: 

 

mailto:nso131313@gmail.com

