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

 

 רשים מעט ריכוז...אשר דוומים, יון, יען ויש בו דברים עצרוא מאמר זה בעהערת הכותב: מומלץ לק

 המלך רוצה שתגיע אליו!!!

ידוע מהבעל שם טוב הקדוש, כולם מכירים את המשל הזה, על המלך שפתח את אוצרותיו למשך יום אחד, יש משל 
וציווה להכריז שכל מי שיש לו בקשה מהמלך, מוזמן לבוא למלך באותו היום ולבקש, והמלך, בטוב ליבו, ייתן לכל אחד 

 את מבוקשו.

חפץ ליבם. היו שביקשו תכשיטים, היו שרצו לטעום  המשל מתאר את כל האזרחים המאושרים שבאו וביקשו את אשר
 ממאכלי מטבח הארמון, והיו גם אזרחים כאובים שביקשו מהמלך טיפול רפואי מרופא המלך המומחה.

רצוני לראות  –אבל היה עני אחד, מסכן אבל חכם, שהגיע אל כסא המלכות, תלה את עיניו במלך וביקש רק בקשה אחת 
היתה בקשתו המרגשת, והמלך, כמובן,  את האפשרות להיכנס לארמון המלך בכל יום ויום!! זו את מלכי! אני רוצה לקבל

 ...שמח בו יותר מכל המבקשים האחרים

העני הזה,  .הסביר הבעל שם טוב את הפסוק שאומר דוד המלך, "תפילה לעני כי יעטוף, ולפני ה' ישפוך שיחו" בכך
 תפילתו מקובלת ביותר בפני ה', ומדוע, כי את כל שיחו שפך בשביל לזכות להיות תמיד 'לפני ה''.

 

 המשל...כעת, לאחר שקראנו והתרגשנו מהסיפור ומהמסר, נהרהר לרגע על עצם 

 

תאר לעצמך שביום הפורים אתה פותח כנהוג את ביתך לרווחה, ומזמין פנימה את כל המי ומי לשתות ולשמוח ואפילו 
לבקש איזו מתנת יד הגונה. ופתאום מופיע יהודי מבוסם, אחד כזה שלבושו מעיד עליו שהוא אינו משתייך לעשירון 

כבוד הרב, אני לא צריך ממך שום דבר! אל תביא לי כסף, אל תכבד אדוני,  –העליון, והוא מבקש ממך, מתחנן בדמעות 
אותי בכוס משקה, רק תתן לי את הזכות להגיע לכאן בכל יום, ולשבת בביתך משך שלוש מאות וששים וחמשה הימים 

 ---רק את זה אני מבקש!!! בשנה! 

 עיקר שֵירד מהרעיון הנואל שלו...כמה תתרגש? כמה תשמח?? הרי תעדיף להעניק לו עכשיו סכום כפול ומכופל, ה

 נו, ומהי ההתרגשות הגדולה שהתרגש המלך במשל?!

 

כשהמלך הכריז על פתיחת האוצרות למשך יום אחד, למה הוא התכוון? מה הוא רצה עם זה?  הרבי ביאר את העניין כך:
ממש  לאחר כמה שעות וזהו?! האם הוא, כמונו, רצה רק 'לצאת ידי חובת המנהג' ולפתוח את הדלת רק כדי לסגור אותה

לא! זו היתה הטעות של שאר האזרחים, הם חשבו שהנה יש כעת הזדמנות 'לקבל' את מה שתמיד חלמנו עליו, מין יום 
 סגולה שבו מתמלאות המשאלות.

אבל העני, מסכן אבל חכם, הבין שזו ממש אינה המטרה של המלך! המטרה של המלך בפתיחת הדלתות היתה בשביל 
קשר אישי עם האזרח הפשוט! בשביל להיות קרוב אל העם! המלך רצה להיות איתם, להתחבר אליהם ושהם יתחברו ליצור 

 אליו!! זו היתה המטרה היחידה בפתיחת האוצרות! והוא ידע והשכיל לבקש את הדבר הנכון...

 בס"ד
למה אין מצווה 

 של גאוה??

 ו'ד עמו



 

עני זה אחד שנמצא במצוקה, אחד מה זה 'עני'? אמר הרבי, זה מה שהבעל שם טוב הקדוש מתכוון לגלות לנו בסיפור הזה. 
 שלא טוב לו, מר לו במצב שבו הוא שרוי, הלחצים מגיעים לו מכל כיוון, והוא מחפש דרך מילוט...

המפתח -ואז הוא קולט שבצרה הזו שבה הוא נמצא, המלך בעצם פותח לו את האוצר! ולמה הוא שולח לו את הצרה הזו
 הוא רוצה להתחבר אליו!! הוא רוצה אותו איתו!!! כי המלך מעוניין וָחפץ בקשר איתו!לאוצר? 

 

ה' שלח אותנו לעולם כדי שנחיה איתו דווקא במקומות הנמוכים והמגושמים, אבל, מה לעשות, אנחנו נמצאים בעיצומו 
 של מרוץ החיים, ואין לנו פנאי להסתכל כלפי מעלה ולחיות איתו.

אב שאיננו מסוגלים להבין את עוצמתו! ה' מחכה ומחכה שנתייחס והשכחה הזו שלנו גורמת לכאב עצום ונורא לשכינה, כ
 אליו, שנרצה אותו, שנתחבר איתו.

 הוא רוצה שיהיה לנו טוב ביחד!!!ולכן הוא שולח לנו כאב, צער, מצוקה, כי הוא רוצה שניזכר בו, 

 עלינו להיזכר בו ולקלוט: אבא, זה אתה! ואז פשוט חזרנו אליו...

 זו, והבנת מה הקב"ה רוצה ממך בקושי שהוא שלח לך, נעשית 'בן בית' אצל המלך!!!!!אם תפסת את הנקודה ה

*   * * 

את ליבו. הוא מספר על הקשיים שהוא חווה, מתאר את הלחצים שדוחקים אותו, ומגולל בפניך בר מגיע אליך ושופך ח
 באוזניך את מה שעובר עליו בתקופה האחרונה...

 יב עמו! מה תאמר לו כעת?הוא נגע בליבך, אתה כל כך רוצה להיט

 'אמפתיה'. –ישנם שני דרכים לנהל את השיחה. לאחת קוראים 'סימפטיה', ולשנייה 

היא הדרך היותר קלה, לתת סימפטיה פירושו להרעיף עליו מחמאות ומילים טובות, אתה תחזק אותו ותאמר  – סימפטיהה
א, חברי היקר, מי כמוך יודע איזה יהודי יקר אתה! אתה הרי כל כך אהוב על כולם! תמיד מחייך, ילדיך מחונכים 'ה  לו: 

הכושר הרטורי שלך רבה יהודים... ומי מדבר על להפליא, כולם יודעים את זה! אתה משמש דוגמה אישית לכל כך ה
וכן הלאה, דברים שחלקם אמיתיים וחלקם יש בהם פוטנצייאל התממשות באופן לא וודאי... אבל אתה מנחם  ---המופלא

 אותו ובעצם מבטא בפניו כמה אתה אוהב אותו ומעריך אותו. זוהי סימפטיה.

ת במיוחד אינן נותנות תחושה טובה לשני, נסו זאת בעצמכם. הרבי אגב, אם אתם חושבים שמילים טובות אך לא אמיתיו
סיפר על אדם שישב לידו באיזו שמחה, ולפתע ניגש אליו יהודי ונתן לו יד. אותו אדם החזיר לו שלום וחייך אליו חיוך 

 ענק ומאיר, כך משך שניות ממושכות החזיק את ידו וחייך, והיהודי השיב לו בחיוך מרוצה.

 ---תגידו, מי הוא היהודי הזה? היהודי לעיסוקיו, שאל האדם את סובביו:  לאחר שפנה

ולטייח  , לעקוף אותה, לא להתייחס אליהסימפטיה היא להתחמק מעצם הבעיה של החברנחזור לעניינינו. אז סיכמנו, 
 אותה במילים יפות...

כשהוא מספר לך את מה  !אמפתיה=הזדהותזו הדרך השנייה, המורכבת יותר, אבל העמוקה והפנימית יותר.  –האמפתיה 
שהוא עובר, אתה נותן את כל כולך בהקשבה, לאחר מכן אתה מראה לו עד כמה אתה מזדהה איתו ומבין אותו. אתה לא 

 ידידי, אני איתך!יניו ואומר לו בלי מילים, מנסה להתחמק, אתה לא רוצה לברוח, אתה רק נמצא איתו, מביט אל תוך ע

 מכירים את הסיפור על שני השיכורים הגויים שמהם למד רבי משה לייב מסאסוב מהי אהבה אמיתית?

הסיפור מתאר שני שיכורים שהתהלכו הלומי יין ברחוב, נותנים יד זה לזה כדי שלא יפלו בשכרותם על הארץ. ואז פוצה 
 ב אותך!!-ה-ו-היודע אתה איוואן? אני כל כך כל כך כל כך אלי ומגהק לו: השיכור הימני אל זה השמא

 ב אותך!!!-ה-ו-ן! אני כל כך א--ן, כ-כן, כוהראשון עונה לו בהנאה:  ה אוהב אותי?? אתה?!-ת-אהביט בו השני בזיגוג: 



ה -ת-ם א-נראה אותך יודע! א אולי תאמר לי, מה מציק לי עכשיו?! ַהא!? -כך השיכור השני- "אם אתה אוהב אותי כל כך
 ב אותי...."-ה-ו-ת א-מ-א-ע מה מציק לי עכשיו, זה סימן שאתה לא ב-א יוד-ל

סיפור זה ממחיש היטב את ההבדל בין ה'סימפטיה' ל'אמפתיה'. כי אתה יכול להצהיר שוב ושוב כמה אתה אוהב אותו 
 זו לא אמפתיה! –מן שאתה לא מרגיש את השני אבל כל זמן שהאהבה הזו לא נמצאת אצלך בלב, כל זומעריך אותו, 

 ** * 

 בין אדם לחברו. –', נבין גם את מה שקורה אצלנו, בחיים שלנו העת, לאחר שהבנו מהו 'אמפתיה' ומהי ה'סימפטיכ

האדם מוקף בחברים בלי סוף! הוא בא לבית המדרש בבוקר, וכולם מחייכים אליו בברכת בוקר טוב. כולם מדברים איתו, 
עניינים מאוד ב'כמעט תאונה' שהוא ראה אתמול... החברים מסביבנו )וגם אנחנו בעצמנו כאלה( אלופים בלתת וכולם מת

תחושה טובה ומאושרת, נותנים סימפטיה האחד לשני, התחושות הם כה טובות עד שאנחנו מאבדים את הגבול הדק בין 
 באמת ורוצים רק את טובתנו... מחוברים אלינוהסימפטיה לאמפתיה, אנחנו משתכנעים ובטוחים שכולם 

ואתה, בהלם, ובשעת מבחן הכול מתנפץ, הכול מתגלה כשקר אחד גדול. כולם מתבררים כאינטרסנטים, הכול אינטרסים! 
 לא מצליח להבין להיכן נעלמו לך כל החברים, איפה ה'בוקר טוב' הידוע של ראובן, מה עם החיוכים הרחבים של יששכר??

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

 – והשם הטוב שלך נמחק ת חבר שלךוכשנגמרים האינטרסים, וכשכבר אין לך קשרים, כשזה כבר לא כל כך מכובד להיו
 הם מוצאים לעצמם בעל רכב אחר שיש לו קשרים... ואתה נותרת בצד...

 האם זוהי חברות?

ס!!!ר' אשר דיבר על כך רבות, הוא היה אומר  ָלאֶפערְּ ר' אשר היה אומר שהוא מחפש חבר  כולם רמאים!!!"-"ַאֶלע ֶזעֶנען ב ְּ
מת? חבר אמת הוא כמו דוד ויהונתן, דוד היה מגיע ליונתן ומשיח את ליבו, הוא אמת ועדיין לא מוצא, כי מה זה חבר א

אתה הרי מספר לי בדיוק את מה שעובר עלי!!! אני  -היה מספר לו על הנסיונות שהוא נכשל בהם, ויהונתן היה אומר לו
 נמצא בדיוק באותו הפלונטר שלך! וכך היו מנסים למצוא לעצמם דרך להתחזק יחד.

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

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

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

* 

חבר, ומספר לנו בסודי סודות שהוא נכשל באיסור גניבה, והוא אינו מוצא מרגוע לנפשו. כעת נתאר לעצמנו, שבא אלינו 
 הוא מגיע אליך בשיברון אמיתי ומבקש ממך חיזוק ועידוד ותמיכה. מה תאמר לו?

להסתלק מהם וכמה בטובו ל יקשר, וטוב יעשה אם יואיתו שום בצורה ברורה שאינם רוצים אלו  בהירויהיו כאלו שי
 ם בחפצים...שיותר מהר, ובינתיים יחזיקו היטב בארנק שלהם שחלילה 'הגנב הזה' לא יגע לה

 הנחת תפילין? אשריך... יהודי מתוק!יהיו כאלו שיניחו יד על כתפיו ויאמרו לו: 

שאפילו יתנו לו אמפתיה וסימפטיה, הם יזדהו איתו, יחזקו אותו ויגידו לעצמם לוגיים -ויהיו אלו המטפלים והפסיכו
 .שבמצב המשפחתי שלו וכו' זה מאוד מובן, ואפשר להבין למה הוא עשה את זה

 אבל הם? הם לעולם לא יגיעו לזה! הס מלהזכיר!!

 דוגמה נוספת: מכירים את התמהוניים שנכנסים לבית המדרש, שקיות מהוהות בידיהם ושערותיהם מדובללות?



 יהיו את האנשים שיתרחקו ממנו בנשיפה קולנית ויתרגזו עליהם.

 מדרש ייראה טוב, תרמת הרבה כסף, נסעת לפולין-שהביתלמה אתה מתרגז? כי 'אתה' שילמת כל כך הרבה כסף בשביל 
ולאוקראינה, כי רצית לראות את בית המדרש מואר באור יקרות ומפואר בצורה הראויה, ופתאום מגיע זה והורס את כל 

 האפקט...

וש אותם רופאים ואנשי מקצוע, שיודעים שמאחורי כל אדם תוֶהה מסתתרת נפש תוָהה, וכאשר הוא יפג נםלעומת זאת יש
 "הו, כמה טוב לראות אותך!! ויתנו לו חיבוק עוטף ומזדהה...להתקרב אליו ולצעוק אליו בחיבה )!( הוא יהיה מסוגל 

כי איזו מחמאה אפשר לתת שמתם לב? הוא העניק לו מחמאה, אבל לא על עצם היותו, אלא על 'כמה טוב לראות אותו', 
 לו על היותו מאלו שניתנה להם הנבואה...

כי הם יודעים שבמצב שלו אין מה לדרוש ממנו, ההתנהגות שלו מובנת בהתחשב אמפתיה הם מסוגלים לתת לו, גם 
 ...בנסיבות

* 

ומלמדת אותך כיצד להעניק לשני אמפתיה עמוקה ואמיתית הרבה יותר! כיצד לתת לו סימפטיה גם  וכאן באה ה'דרך',
 על עצם היותו!

 וכיצד?

אתה הוא זה שיש בך את הפוטנציאל להגיע למדרגות השפלות  הבעייתי באמת!שאתה הוא הדרך נותנת לך להבין 
 אינך יכול להתגבר על היצר!!! –והתחתונות ביותר, ואילולא הקב"ה עוזר לך 

ה' שלח אותו למקום  שאתה הוא זה שגרמת לו ליפול למקום כזה שפל ונמוך!ויותר מכך! הדרך מלמדת אותך להבין 
 אינך מסוגל להתמודד לבדך!!! אתהובשביל ללמד אותך כמה  רק בגללךהנמוך הזה 

ועובדה שה' לא פחד  אותו אחד שגנב, הוא בעצם בדרגה הרבה יותר גבוהה ממך,אתה מבין?! ההוא שנמצא לידך, כן כן, 
מלתת לו ליפול למקום כזה נמוך, כי הוא ידע שהוא יוכל להתמודד גם מהמצב השפל הזה! והוא המסכן נשלח לשם רק 

 בגללך!!!!!!

אמיתית כלפיו, כי אתה יודע ומבין שהוא בעצם הרבה יותר ממך! וגם  סימפטיהאם אתה מבין את הנקודה הזו, יש בך גם 
 אליו, כי רק בגללך הוא נמצא שם, ואתה לא יותר טוב ממנו כלל...אמיתית יש לך  אמפתיה

* 

עלינו, אתה -לא-עשה-שמישהו-למה התורה החמירה כל כך באיסור של 'לשון הרע'? כי כשאתה שומע ומדבר על משהו
יל שמונה בג –לי? לי זה לא יקרה לעולם! אני בסתר ליבך אתה לועג עליו ואומר לעצמך:  מחזק את השלימות שלך!בעצם 

מנגעי  –כבר לא הייתי שם... ואתה לא מבין שבעצם הקב"ה מראה לך בדיוק את המצב שלך, כל הנגעים אדם רואה חוץ 
 עצמו...

* * * 

 לעבודת ה'... –מכאן ו

 הגדיר במהלך הדרשה בסיום הש"ס את ההבדל בין התפילה שלנו לה' ללימוד תורת ה', וכך אמר:הרבי 

 ל, הגדול, הגיבור, הנורא'.-ם עם הקב"ה. אנחנו מקלסים אותו ומשבחים אותו 'האאנחנו מדברי – במהלך התפילה

 הקב"ה מדבר איתנו. אנחנו מקשיבים דרך התורה למה שה' מצווה אותנו. – במהלך לימוד התורה

 עד כאן ברור.

 ה לאמפתיה.כעת, אם נטיב להתבונן נראה, שההבדל בין לימוד התורה לתפילתנו, היא בדיוק ההבדל בין הסימפטי

* 



במהלך התפילה, כאמור, אנו מודים ומשבחים ומפארים למי שאמר והיה עולם, ומחייה אותנו ומשגיח עלינו בכל רגע, הוא 
 הזן והמפרנס, הוא הממית והמחיה.

 זוהי סימפטיה.

שיע אותנו, ובמהלך התפילה אנו מציפים מעיין של בקשות, אנחנו אומרים לקב"ה, אבא, אתה הרי כל כך טוב, אולי תו
 אולי תרחם עלינו. אנחנו צריכים כל כך הרבה ישועות...

התפילה הזו . כי זה טוב, זה יפה, אבל ישנה תפילה גבוהה יותר, והיא תפילת העני כי יעטוף, כמובא בסיפור שאיתו פתחנו
היא אמפתיה! התפילה הזו, שמבטאת כמיהה ורצון להיות קשורים ומחוברים לאבינו שבשמים באופן קבוע ובלתי נגמר, 

 !שות!!אמיתי, ולא רק מעיין של בק זוהי תפילה שהיא חיבור

* 

 הביא הרבי משל מן החיים, שמטיב לבאר את הנקודה שעליה קראנו כעת.להבנת הדברים 

 חושך שקט של שלוש וחצי לפנות בוקר, זעקה מפלחת את השקט.

 לוקח לך מעט זמן כדי להתפכח מהחלום המתוק ולהבין שהזועק הוא אינו אחר מאשר בנך בן השנתיים...

אך היבבות רק מתחזקות, ומתחזקות, ומתגברות. אין ום, אתה מנסה להתעלם, חושב אולי בכל זאת זהו המשך של החל
 לך ברירה, אתה מוכרח לפעול...

 כעת, עומדים בפניך שלושה אפשרויות:

, להתכסות היטב בשמיכה הסמיכה, להטביע את אוזניך בתוך הכרית ולא לשמוע יותר את הזעקות אתה יכול להתעלם
 קורעות הלב.

גש אליו והבהר לו  ו בצורה פיזית מי כאן מחליט מתי הוא זמן שינה ומתי זמן יבבה.אתה יכול גם לקום אל בנך ולהוכיח ל
 ששששששששש.... ---ם -י-נ-ש-בצורה של "חכמת כף היד" על "חכמת הפרצוף" שכעת י

ואתה יכול לנהוג באחריות, לקום כמו אבא מסור, להרים את בנך היקיר ולשאול אותו בניגון של חמלה ואמפתיה למה הוא 
וכה. כי ודאי יש סיבה לבכי, כאב בטן, רעב וצמא, או אולי אפילו חלום מפחיד. אתה תרגיע אותו, תטפל בצרכיו, תנשק ב

 לו בחיבה על המצח ותחזיר אותו, מאושר ומחוייך, אל מיטתו הקטנה...

 של ילדך אבל מה הוא הכאב הזה לעומת הכאב האמיתילהתנתק מהמיטה בשעה כל כך מוקדמת,  זה כואבכי נכון, 
 שצריך אותך איתו, ולכן, כמו הורה טוב, אתה תתגבר ותטפל בו כראוי

 

השכינה צועקת אלינו, כואב לה, על ששכחנו אותה מאחור, על אי ההתייחסות שלנו אליה, על  ומה עם הכאבים שלנו?
 ו.כך שאנחנו לוקחים לעצמנו את כל הקרדיט, ושוכחים שיש מישהו שנותן לנו את כל ההצלחות הלל

ולכן כואב לנו, לכן ה' שולח לנו ייסורים. ונכון, זה כואב, נכון, זה מציק, אבל מה הם הכאבים הללו מול הכאבים של 
 השכינה?! ר' אשר היה אומר, שהכאבים שלנו הם רק 'ֶלק' מהכאב של השכינה על ששכחנו אותה.

 יש לנו שלוש ברירות:

 , נתעקש להישאר בשלנו ולא להתייחס...או שנתעלם

 , העיקר לא לגעת בנקודה הרגישה שנקראת 'אמונה'.או שנילחם, נאשים את כולם ונתייאש

שנבין את המטרה מאחורי הכאב שה' שלח לנו, ונתגבר על המשיכה הטבעית להמשיך  שניתן לקב"ה אמפתיה! או, או
 לישון, ונצעק לה' "אבא זה אתה!!!"

 *  * * 

 מה עם התורה?ו



אל החבר, היא על ידי שניתן לו אמפתיה ותחושת הזדהות, ובכן, כמו שהזכר קודם לכן, הדרך העמוקה לקרב אותנו 
 הקשבה והכלה.

, הוא יכול לקחת את זה באופן שטחי, להקשיב לשני ולשמוע את שפיכת הלב אבל, אפילו אם האדם נותן אמפתיה לידידו
 שלו, אבל לא להכניסם אל תוך הלב, להישאר רק בהקשבה.

נותנת לו תחושת הזדהות אמיתית וכנה, היא נותנת לו תחושה שאתה אבל יש הקשבה שנכנסת אל תוך הלב! הקשבה ש
איתו, והאמת, שזו לא רק תחושה, זוהי האמת לאמיתה! אם אתה מפנים את מה שהשני מספר לך ומכניס את דבריו אל 

 תוך ליבך, אתה אכן מזדהה איתו ומתחבר אליו באמת!

 

 –לימוד לשם ידע, והשנייה  –האחת דות בפניך שני דרכים: שים לב! כשאתה לומד תורה הקב"ה מדבר איתך! וכעת עומ
 לימוד לשם הפנמה.

 רה. וזהו.אתה יכול ללמוד לשם הידע בלבד, כלומר, להתענג על דף גמרא, להבין סברא ולמלא את המוח בדברי תו

מוכנים לתת לריבונו של לימוד כזה הוא טוב, הוא יפה, כי הרי יש כאלו שאפילו את ההקשבה המועטה הזו הם אינם 
 עולם.

 אבל...

לשמים לאחר המאה ועשרים עם כרס השפת אמת כבר אומר בפרשת בהעלותך, שה' לא מעוניין ולא צריך שתעלה אליו 
 מלאה בש"ס ופוסקים... הוא אינו צריך את זה במיוחד!

דפים  –ויגלו 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 העצמית שהיתה לנו מלימוד  ריקניים, בלי שורה אחת של תורה...

 התורה...

היה לו הרבה ידע רוחני, אבל הוא השאיר ודע דע עליון', כלומר, היה 'י שבלעם הרשעיותר מכך, הזוהר הקדוש אומר 
 הכול במוחו כ'ידע', הוא לא חיבר את המוח והלב, הוא לא הפנים את הנקודה.

להפנים ולהבין 'איך זה קשור אלי'. אבל, הדרגה העמוקה והפנימית יותר של האמפתיה, היא הכנסת הדברים אל תוך הלב, 
 ב"ה מדבר איתו, הוא מתחיל לחפש אותו בכל מקום, בכל דרכיך דעהו!על ידי שהאדם מפנים שהק

'ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים', כיצד? על ידי ההבנה וההפנמה שה' מדבר איתך, אתה נותן כביכול 'אמפתיה' לריבונו 
 של עולם. זוהי הפרנסה שלו...

 קחת את התורה שאתה לומד למקום של חיבור ולא רק למקום של ידע....לזה  –ונו של עולם לתת אמפתיה לריב

* 

 .על ידי הגאווההוא נכנס לעומק העניין? כיצד יכול האדם לדעת אם התורה שהוא לומד היא 'ידע' בעלמא או ש

אדם שלומד לשם ידע בלבד מתגאה ומרגיש את כוחותיו, הוא חש כי 'הוא' לומד ו'הוא' מתפלפל בדברי תורה. אבל האדם 
 הרי אדרבה, התורה מביאה אותו לשפלות!שמבין את הרצון של הקב"ה להתחבר אתנו, 

* 

 כמה טוב שאין מצווה להתגאות.רפאל מבערשיד אמר:  ביר

 --- יתי מתגאה???ם מה בדיוק היעתה כזו מצווה, כי תארו לעמכם שהי

* 

כדי לזכות לדבקות, וכמה שיותר -פש לקיים כמה שיותר מצוות עשה אם יש לך אמפתיה לריבונו של עולם, אתה תח
ֵבירֹות   כדי לא להתרחק חלילה מהקב"ה! –להתרחק מע 



ויותר מכך, אתה תחפש 'לקדש את עצמך במותר לך', בדברים שאתה יודע שאתה חלש בהם ומסוגל ליפול, כי אתה הרי 
 ל עולם...לא מעוניין לפספס את הקשר והחיבור שלך עם הריבונו ש

* 

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

 אלא אם כן תוקעים בקבוקי בושם בנחירי האף...

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

 הבחירה היא בידכם!!!

* 

 הייסורים שבאים על האדם הם מפתח להיכנס לדרגה גבוהה יותר.

 "תורה, ארץ ישראל ועולם הבא נקנין בייסורים".

 יבור תמידי עם ה'.הכניסה לח –התורה 

 עיני ה' אלוקיך בה... –ארץ ישראל היא גם כן לחיות עם ה' בכל רגע  היא לא רק עסקי נדל"ן... –ארץ ישראל 

 איז א גוטע זאך... – עולם הבא

 והם אינם נקנין אלא על ידי ייסורים!

 !!!חבר יקר! ידיד! תעריך את מה שאתה עובר, זהו המפתח שלך להצלחתך! כאן טמון האוצר

* 

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

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

 שומעים??

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

 אל תשכח להרים את הטלפון...

* 

, ו'קללות' ו'קפידות' הרע'-של 'עין ותנ, אתה תיכנס לחשבוצרות שעוברים עליךתחפש אשמים באתה  –ך אמונה אם אין ל
 גמר לעולם...וזה לא יי

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

 , הוא היה צריך לקבל את המכה בשני עיניו...ם זה בגלל זהאאמרתי לו: 

לעשות את החשבונות הללו, כל הכאבים שאתה עובר אינם אלא גילוי אהבה שהריבונו של עולם מראה לך, כי  תפסיקו
 קרבתך!!! כי הוא רוצה את קרבתך!!! כי הוא רוצה את קרבתך אליו!!!הוא רוצה את 



 מטשעבין אצל הגאון שבבחרותו הגיע יחד עם כמה מחבריו להיבחןבוך שליט"א, רבי משה שטרנ, סיפר ראב"ד ירושלים
יאותם מהתפעלותו אודות בקרב בתשובות ברורות ומדוייקות, והרב יצא באותה העת. הם הפליאו את ה המסכת שלמדועל 

 הרבה.

לה, באומרו כי זוהי שאלה מיוחדת וקשה במיוחד, והוא ישמח לשמוע את שאל אותם הטשעבינער רב שא בסיום המבחן
השאלה, בתשובה מדוייקת השיב על צליח ר' משה לועד מהרה ההוא הרצה את שאלתו בפני הבחורים,  תשובותיהם.

 וגאונית.

 ד, אבל זה לא תירוץ שלך!!!ב ואמר: משה, זהו תירוץ יפה מאוהביט בו הר

 א התירוץ שלך...! אבל הרב בשלו, זה ל?הרי רק ברגע זה חשבתי על התירוץ, ומדוע זה לא תירוץ שלי :משה לא הביןר' 

רי ירוץ הזה אינו תירוץ שלי, הרבי משה לרב ושאל אותו בכנות: מדוע הרב אומר שהתלאחר שהסתיים המבחן, ניגש 
 אותה מאף אחד!!!באמת שלא שמעתי 

התשובה הזו אינה בל, , אר רב בעינים טובות ואמר: אני יודע יקירי שאת התשובה הזו אתה השבתהביט בו הטשעבינע
רק  ,תפילותיהמול נרות השבת וב, ותפילותיה הזכות של אימך החמות יהדמעותרק בזכות תשובה של אימך!  שלך, היא
 זכית לבהירות כזו בתורתך!!!בזכותם 

* 

ל שים הצדקניות חוגגות את סיום הש"ס ששעברו, הנבעה וחצי השנים ס שלמדנו במשך שכשאנחנו חוגגים סיום הש"
וההקרבה  בזכותןבעליהן ומתפללות להצלחתו, ורק בכוחן ושנים ומחצה. הם רואות את העתיד, הם מאמינות בעוד שבע 

 עלינו לטובה. באסיים את הש"ס במחזור השהם מקריבים, רק בזכות כך אנחנו נוכל אכן ל

את רחל אשתו , הוא שמע תלמידים ףהרבצת תורה, מוקף בשנים עשר אלת לביתו לאחר שנים עשר שנובא בא כשרבי עקי
 אומרת לשכנתה: מצדי שיישאר ללמוד עוד שנים עשר שנים...

 עקיבא שמע את דבריה, ומד חזר כדי ללמוד עוד שנים עשר שנים... רבי

 לף תלמידים...דקות, כדי שתראה רחל את הנחת ואת פרי עמלה, שנים עשר א ה לביתו לכמהמדוע לא על

שלו, היא תתמלא בסיפוק ותהיה  רביםנחת ואת התלמידים הכי רבי עקיבא ידע, שאם הוא יעלה לביתו והיא תראה את ה
 הרי הוא כבר הצליח!!!כי  –ות להצלחתו ו רגש וחמיממרוצה, ואולי אולי תפסיק להתפלל באות

הצליח ותמיכתה יוכל ל מיד לבית המדרש, כדי שתמשיך להתפלל להצלחתו, כי רק על ידי תפילותיהחזר רבי עקיבא ן לכ
 בעבודת ה' שלו!!!
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