
 תש"פ לך-לך , ליל שישי פרשתשיעור חורש"ידיבורים מאירים שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א ב

 

 

 :אשרר' סיפר 

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

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

 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 החיות 
 יקבל פרס של אלף זהובים!!

 לא רצו להסתבך בין העצים...ו מהחושך, כולם רעדו מהקולות, אבל אף אחד לא היה מוכן לזה, כולם פחד

 אף אחד, חוץ מ"משולח" אחד...

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

 המשימה על עצמו...

 ועשה... –אמר 

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

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

 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...

 אז הוא נתן עוד צעקה...

 ועוד צעקה...

 ...ואז הצעקה נהפכה לריקוד של שמחה

 הנוראים נעלמו לחלוטין מהיער...והקולות 

 הוא פתח את הדרך למלך!!!

 

הדרך אל המלך  בס"ד
רצופה 

 מכשולות...

 א' עמוד



 ההלכה למעשה של ה"פרי הארץ"... מי מסוגל להסתדר לבד?

וכולם מסתדרים... אנחנו אומרים לעצמנו, אם לא הולך לי כך,  עובד כמו שצריךהכול העולם שלנו נראה מצויין, 
 ננסה קצת אחרת...

כולם עושים הדין נותן, זה זה... אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להסתדר בכוחות עצמנו, כי ככה -מידת הדין 
 ומצליחים...

 ...ואז אנחנו נתקעים בדבר מסויים, אנחנו מנסים להיחלץ מהבעיה אבל היא רק מתעצמת

 ואז אין לנו ברירה אלא להרים את עינינו אל הבורא ולהגיד: אבא, אני לא יכול לבד!!!

 , וראה שאין העולם מתקיים בו, עמד ושיתף בו מידת הרחמים"."בתחילה עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין 

חזיק מעמד ברגע שאתה מסכים להודות שאתה לא מסוגל להתקיים ולה הלכה למעשה,, )שבת שובה(אומר הפרי הארץ 
 מיד הקב"ה נותן לך מידת הרחמים!! –לבדך 

* 

 העתיד טוב יותר!

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

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

כי אם אתה מאמין שהקב"ה שולח לך את המעבר הזה, ואתה מאמין  אומר ר' אשר, תזכור עכשיו את העתיד לבוא,
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'!!

* 

 הכול לפי התוכנית...

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

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

* 

 גם וגם...

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

מצד אחד, כך חשב, אם ייקח מהם תשלום הוא הרי יהיה אכזר. מצד שני, יש לו משפחה לפרנס, ואם יוותר על מה 
 !וט מופקרהוא יהיה פש -שמגיע לו  

 מה עושים?!

 הוא הלך לר' אשר ושאל אותו מה לעשות.

 אמר לו ר' אשר: אדרבה, תכיר שאתה גם אכזר וגם מופקר!!!

* 

 



 למה הולכים לדין תורה?

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

 ה'דין תורה'.

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

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

* 

 לא להיסחף!!

ניין של "פשרות", למה? כי כל הדינים של חושן משפט הם בעצם מצוות ע בחושן משפט אנחנו מוצאיםרק בדיני 
 שאמורות לקרב אותך אל הבורא.

 ולכן עדיף שתעשה "פשרה"...אבל ברגע שאתה נסחף לקנאה ולשנאה, אתה הרי בעצם מתרחק מהבורא, 

* 

 מי יכבה לי את האש?!

המדרש מביא משל על אברהם, למי שראה בירה )אחוזה( דולקת ושאל: מי הוא בעל הבירה?! הציץ עליו בעל הבירה 
 ואמר לו: אני הוא בעל הבירה!

 מה הולך פה?! הבירה דולקת! היא עומדת להישרף!! למה לא מכבים את האש?!

הוא בוער כולו, אין לו סבלנות,  –אם הוא נשאר תקוע שם "חי גוף", בלי קשר לפנימיות.  –האדם מטבעו חי בשטחיות 
 ...אין לו מנוחה, כולם מעצבנים אותו, כולו אש, לא מוכן להירגע

ותו דווקא האש הבלתי נגמרת הזו היא זו שמכריחה אאבל מי שמקושר לפנימיות מבין, שדווקא השריפות הללו, 
כי בלי האש הזו הייתי נשאר באזור הנוחות שלי, ולא מטריח את  לצעוק "מי הוא בעל הבירה?!" ולהגיע אל הבורא.

 עצמי לחפש אותו...

לא בדיוק סיפור הצלחה שלי אישית, אותם הזמנים הרגועים בלי השריפות הם גם וברגע שגיליתי אותו, אני מבין, ש
 אותנו שלא נישרף...מכוח הבורא שמחזיק אלא רק 

* 

 השטן נלחם בך!!

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

 שים לב, שהשטן מנסה להפיל אותך דווקא בשלושת הדברים האלו:

 השני לא בסדר... ,והשטן מנסה להכניס לך במוח שההוא אשם – את הכאבה' שולח לך 

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

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

 את האויב...הכר 

* 

 



 ...עולםהבבנק של בורא 

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

 שאלו אותו: נו, ומה הקב"ה ענה לך?

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

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?!!

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

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

 לכן העדפתי שהכסף יישאר אצלו...

* 

 סוע?נלאן ל

 ה' רוצה שנצא לחפש אותו בעולם... לך!-לךהשפת אמת אומר, כל הבריאה כולה נבראה במטרה של 

 שנפסיק להאשים את הארץ בו אנו חיים, שנצא מחיפוש האשמים )"רשעים", "גזירות", "כלכלה"...(. – מארצך

 דוד שלי, בשר מבשרי, היה מסוגל לעשות לי כזה דבר?!-שנצא מהקטנות ומההיעלבויות של "איך הבן – ממולדתך

חלב מהפה, כלומר, לצאת מכל לירוק את ה-בסלונים קוראים לזה "אויס שפייען די מאמעס מילעך"  – מבית אביך
 המוסכמות הבלתי ברורות שקבענו לעצמנו בראש...

לא מגלים לך, אתה יוצא אל הבלתי נודע, יכולים להיות מעידות בדרך, יכולים  !אשר אראךאל הארץ , לאן נלך? לאן
 ...דרך אליו!!!יראה לך את ה המלך אבל בסופו של דברלהיות קשיים, 

* 

 מחסומים...

 ל הפנימיות שנמצאת בתוך הלב שלך.ה' רוצה להגיע אליך, א

, מיות שלךתפוס בכל מיני דברים שחוסמים את הפני, אתה אבל אתה חוסם את הכניסה, לא מוכן להכניס אליך כלום
 ...ערלה""

שחרר! שחרר!! שחרר!!! שחרר הכול!! את כל המחסומים ששמת לעצמך!! צא מאזור הנוחות  לך!!-לך ,אומר לך ה'
 שלך!!!

 ת אמת תרמ"ז()שפ

 רק הוא!!

 אתה מאושר? ברוך ה', אתה מצליח?

תודה לה'  את הגאווה הטבעית שמתעוררת בך, קח אותה ותכניס אותה ל"בדרכי ה'", –קח את ה"ויגבה לבו" 
 ותזכור שרק הוא נותן לך כוח לעשות חיל!!! ,על ההצלחות
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