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 שיחות קודש

 מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שזכינו לשמוע

 במשך פרשת וארא

 נמסר למערכת קול ספינקא

כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה מספר, שהרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע אח של הרה"ק 
, הגיעו פעם אחד אליו לשבת חסיד של הרה"ק מרוזין העטרת צבי מזידיטשוב זי"ע

וראה בית מדרש קטן, בקושי מנין, התחיל  זי"ע, נכנס לבית המדרש בליל שב"ק
לחשוב איך אצלו ברוזין נראה שבת, ועם קהל גדול, וצריך לתפוס מקום חצי שעה 
קודם, וכאן בית המדרש קטן וריק, והתחרט על שהגיעו לכאן, אבל ברגע שהרה"ק 
מסאמבור זי"ע נכנס והתחיל על הנוסח זידיטשוב הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו, 

 שכח איפה שהוא נמצא והתפלל ביחד עם כולם בהתלהבות עצומה. מיד

אחרי התפילה אמר לעצמו כנראה שהקהל בא לכאן רק לטישים ולא לתפילות, 
והחליט להגיע חצי שעה לפני הטיש כדי לתפוס מקום, וכשנכנס ראה בדיוק שלוש 

ל כזה אנשים, שתים כבר נרדמו על הספסל, ואמר לעצמו איפה אני, ברוזין יש קה
גדול בטיש, ואיזה זהב ואיזה כסף יש שם, איזה מלכות וכאן אין שום דבר, אבל ברגע 
שהרבי נכנס והתחיל בנוסח זידיטשוב שבת שלום ומבורך שבת שלום ומבורך שבת 
שלום ומבורך, מיד שכח איפה הוא נמצא והתלהבות מכל הטיש. וככה המשיך כל 

 א.השבת, בשבת בבוקר וכן בסעודה צפרא דשבת

וכשהגיע לסעודה שלישית התחיל הרבי לומר תורה ואמר בנוסח זידיטשוב: דו 
מיינסט דאך אז א רבי הייסט מי שיש לו קהל גדול אלפים ומלכות גדול זהב וכסף, 
אני יגיד לך מה זה רבי, אנחנו מוצאים בתורה שיעקב ביקש אם תעשה לי את הדבר 

ש מהקב"ה, דבר נקרא דיבור, אם זה, אשובה ארעה צאנך אשמור, יעקב אבינו ביק
תעשה לי את הדבר הזה, שכל פעם שאני יגיד איזה דיבור, ואתה תראה לקיים את 
הדיבור, אז אשובה ארעה צאנך אשמור, אז אני יכול להיות רבי, ואמר אם תעשה לי 
את הדבר הזה, דבר הכוונה דיבור, אם אני יגיד דיבור בשביל בני ישראל, ואתה 

 ז אשובה ארעה צאנך אשמור, דאס הייסט א רבי, א א א.מקיים אותו, א

*** 

ר' אשר אומר איזה אבא לא רוצה לגאול את בנו, האם יתכן שהקב"ה הוא כזה אכזר 
שלא רוצה לגאול אותנו, חבל חבל, אלא פשוט אין את מי לגאול, כי ברגע שהוא יגיע 

גאל את כולם, פתאום כולם יתחילו לריב, כל אחד ירצה להגיד שבזכותו הקב"ה 
וממילא הקב"ה מחכה בסבלנות שכל אחד יראה שעם עני ואביון אולי ירחם, כל זמן 

 שאנחנו עני ואביון אז אי אפשר לרחם.

א"כ כשחבר מספר לך הכאבים שלו, אל תתבייש להגיד לו, המצב שלך לא כ"כ נורא 
ע ממך גם אני שם, ואני יספר לך את הלכלוך שלי ואז תראה שאני הרבה יותר גרו

ולא תרצה לעבור את פתח ביתי, ואז שניהם מרגישים טוב אחד עם השני, ואז אחד 
 אומר לשני בא נצעד ביחד ונגיד אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו.

כמו שאמר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע שראה שתי שיכורים מחבקים אחד 
ני איך אתה יכול לאהוב את השני, אחד אמר לשני אני כ"כ אוהב אותך, אמר הש

 אותי אם אתה לא יודע מה כואב לי.

*** 
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ר' אשר אומר אדם לא יכול בשום אופן לשנות את הטבע שלו, כך נוצרתי וככה אתה 
הולך מהעולם, והיה אומר גנב נולדתי וגנב תלך, כי הנטיות הטבעיות שלך הם רע 

בע שלו, אלא עם משורשם, ולכאורה הרי אדם יכול לעבוד על עצמו ומשנה את הט
 מה שנולדתי עם זה נשארת אלא הקב"ה מרחם עליך ושומר עליך שלא תעשה אותו,

ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, א"כ הקב"ה  יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום
עזר לך להתגבר על הנטיות שלך, א"כ מבשרי דווקא ממני שאני רואה שאני בעצם 

 כן השתנתי זה אחזה אלקי זה הקב"ה שעזר לי, ואם בכל זאת ,לא יכול להשתנות
 .לימנע בלייב א לימנע זה קלי ואנוהו, והיה אומר א

*** 

 כי ,למה יודעים אתם ,הר על ללכת קשה למה ,ואמר גבוה הר ליד עמד אשר 'ר פעם
 ,למעלה ההליכה קשה זה בגלל ,כבדות מטיל וזה הגובה כלפי מורמות שלך העיניים

 האדמה אלא המשופע הגובה את יראה לא כמובן ,למטה עיניו את תןיי אדםאם  אבל
 יחשוב שלא כמובן ,היהעלי נוחה יותר ואז ,להר בעלייתו פחד שום מרגיש לאו ,ישרה

  .ההר על עומד שהוא ירגיש פתאוםו ,לדרכו לאט וילך ,לקשיים יסתכל ולא

 ועלינו ככה ועשינו ,ההר את ולעלות למטה להסתכל לנו אמר דבריו המחשת לשם
 ,ועייפות כבדות שום להרגיש בלי גבוה במקום עצמנו את הרגשנו פתאום ,שעה ברבע
 להסתכל צריכים לא ,הדברים טבע הוא כך' ה בעבודת  גם לכם דעו אשר ר לנו אמר

 לעלות אפשר כךו ,שעולים לחשוב ולא ,להרגיש בלי למטה עיניים אלא ,למעלה
 להישאר ,להתעלות לשאוף לא העיקר ,חושבים כמו קשה כך כל זה ואין ,ולהתעלות

 .הנכונה לדרך להגיע יכולים כך ,תהיה לכל כעפר נפשי

*** 

א מענטש, אח"כ אמר לו מה זה אדם,  ווערעןר' אשר אמר פעם למישהו ווען וועסט 
לאו דווקא מי שמתפלל טוב או מי שיש לו מלבושים נאים או מי שלומד תורה, אלא 

 אדם נקרא אחד שנותן הכנעה.

השל"ה הק' אומר בשובבים הדרך הכי טוב לתשובה הוא להיות מזכה הרבים. 
נותן מילה אומרים שמזכה את הרבים הוא לא אחד שלומד ונותן צדקה, אלא אחד ש

 טובה לשני ומעודד אותו ומסתכל עליו חיובי, אז רבים צריכים לו.

*** 

' אשר חופשיים ושאלו אותו למה אצלנו יש הרבה בעלי תשובה פעם הגיעו לר
ואצלכם אין בעלי תשובה, ענה ר' אשר, שאצלכם אתם טמונים בעומק אדמה עד 
שאתם רקובים לגמרי, וממילא מגרעין רקוב מתחיל לצמוח עץ חדש, אבל אם אדם 

וצה לא רוצה להכיר באפסיות שלו והוא חושב שהוא מלא תורה ואדם השלם, ולא ר
להכיר שהוא אין והתורה לא שלו, איך יצמח ממנו בריאה חדשה, וזה רחמנות גדולה 

 על הדור שלנו, למי משיח צדקינו יגיע.

כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה מספר שהרה"ק מראפשיץ זי"ע אמר כשמשיח יבוא כל 
 השיינע אידן יחפשו יהודי פשוט ויגידו לו איד פאר שטעק מיך, תחביא אותי.


