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 זאת תהיה תורת המצורע  
 ביום טהרתו והובא אל הכהן וגו׳  

 ודרשו רז״ל מוציא רע  
 שבעון לשון הרע נגעים באין,  

  ... הענין הוא אבל
 

 ישראל הם דבר חשוב מאוד  
 לפני השם יתברך  

 שבשבילם ברא  
 כל העולמות כל הברואים  
 והשם יתברך מקבל תענוג  

 מכל אחד מישראל  
  ...אפילו מרשע גדול 

 

 וכשמדבר לשון הרע  
 על אחד מישראל  

 אפילו כשאומר אמת  
 הוא מבטל תענוג  

 הבורא יתברך כביכול  
  ...ומביא בו מדת עצבות כביכול 

 ומהפך מעונג לנגע  
 לכן שכרו מדה כנגד מדה  

 נגעים באים עליו.  
 

 ואמרו רז״ל גדולה לשון הרע  
 ...כנגד עבודה זרה

 וצריך לדקדק מה ענין  
 ...עבודה זרה ללשון הרע 

 והנה השם יתברך  
 אינו מדבר לשון הרע על ישראל  

 כמו שהאב אינו מדבר על בנו  
 נמצא כשהאדם מדבר לשון הרע  

 מראה בעצמו שהוא מכחיש  
 ...שדבורו הוא מלכות שמים

 ...ה זרהולכן הוא כעובד עבוד
 מאור עיניים 

* ** 
 ונמצא כאשר הצרוע  
 אותו,   בא אל הכהן שיטהר

 והראה לו נגעו ופגמו שפגם,
 

 אז הכהן בעצמו  
 נעשה שפל בעיניו מאוד, 

 באמרו כי בוודאי גם הוא פגם בכל זה,  
 לא כן מאין בא זה   דאם 

 להראותו כל אלה,
 

 ובכח זה שהכהן עצמו  
 ונכנע לפניו ית',   השי"ת  שב בתשובה לפני

 להצרוע הבא אליו   על ידי זה ממשיך גם 
 בשפלותו   טהרה רוחניות, ורואה

 ומתחרט על גאותו שנתגאה  
 ז בא לו הנגע  שעי"

 ואז טהור הוא 
 

 וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו  

 שרואה בבשרו של הכהן עצמו  
 כסתה הצרעת  

 

 שרואה שגם הוא בעצמו  
 ר מתוקן כראוי  אין לו עדיין שום אב

 ומכף רגל עד ראש אין בו מתום  
 ונכנע מאד על זה פני השי״ת  

 ומתחרט ושב אליו  
 בכל לבבו ובכל נפשו  

 ואז וטהר את הנגע וגו׳ טהור הוא 
 שבכח זה ממשיך ג״כ הטהרה  

 אל הצרוע הבא אצלו  
 וממשיך עליו הרחמים עליונים 

 אמרי יוסף  

* ** 
לא   - בלייבען גירעכט"ר' אשר "נישט וועלן  
 זאת אומרת,   לרצות להשאר צודק

 שהאדם תמיד רוצה לשכנע את השני  
 שיבין איך ש'אני הצודק' 

 

  אבל לא זו הדרך, כי כשקם מישהו נגדך,
 רצון הבורא הוא שתתן הכנעה,

ואפילו אם אתה מדבר אליו בנעימות ומנסה 
 , זה לא הכנעה לשכנע אותו בצדקתך,
אתה תכנע, לכן, כל זמן  שהיות והמטרה היא ש

 נותן הכנעה לא יבוא השלום והשלווה. שאינך 
 ר' אשר 

* ** 
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שהרר"א מליזענסק זיע"א   ר׳ אשר  אמרו לפני
 אמר שבוראים לו גיהנום  

 שעוד לא נברא כזה גיהנום.  
 

 אמר על זה: כל צדיק אמיתי  
 עושה לעצמו גיהנום בחיים חיותו  

 ומכניס שם את   והוא חי בגיהנום 
 כל הרשעים והנשמות שהוא רוצה,  

 כי הרי הגיהנום עשוי בשבילו,  
 ואח"כ מוציא אותם נקיים ביחד אתו. 

 ר' אשר 

* ** 
 מה אתם רוצים ממני,  

 בכלל המדבר   האם אני
 הלא כל הדבורים שלי הוא מכם, 

 מי אני בכלל וכאשר החברים  
 באחדות   מתחברים ביחד

 באה הכח של החברות  
 לדבר דבורים.  י שרת לומאפ

 יוצא שכל אחד בעצם  
 דבורים עבורו.   נותן לי

 

 קחו את הדבורים האלו בחזרה 
 וכך ייצא שכל חבר מה שהכניס יקבל חזרה  

 שלא הכניס מה יעזור לו   ומה
 אם יקבל אותם אליו.

 ' אשר ר 

* ** 

 הרא"ש סיפר:  
 במצב לחוץ   אחד החברים היה

 לא היה מסוגל לדבר עם משהו ו
 בנדון וגם אותי לא פגש מה עשה?  

 הספר נועם אלימלך   פתח את
 מקום לעיין    )לא על מנת לחפש איזה

 אלא פתח את הספר סתם ככה( 
 והסתכל בספר בצד הימין של הספר  

 בדיוק את תוכן השיחה   ומצא
 שנתיים.   שהיה בינינו לפני 

 החבר הסתכל בנועם אלימלך וראה 
 ני שנתיים לא רק מילה במילה מה שדיברנו לפ

 להזכר   ו אלא אף עזר ל
 ממני.    מקטעים בשיחה שנשכחן 

 

 מסיפור זה אתם מבינים  
 לזכור פרטים   שלא צריכים

 אלא לקלוט רשמים מהשיחה  
 תתעורר בלמוד כל ספר שהוא   אשר

 אלימלך הנ"ל,   כמו הנועם 
 כי סך הכל צריכים להתעורר 

 מעומק הנפש אשר קולט בעת השיחה  
 החוצה מתי שצריך לו.  ומוציא

 ' אשר ר 

* ** 
ֶמן רֹוֵקַח   יַע ׁשֶ  ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש ַיּבִ

בֹוד ִסְכלּות ְמָעט.   ָיָקר ֵמָחְכָמה ִמּכָ

 
 כגון בימי החורף,  - " ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבִאיׁש' "

 ,  מותכח והם קרובים ל  זבוביןשאין ב
 

ֶמן רֹוֵקַח  יַע ׁשֶ    שמן רוקחגם אם בא לתוך  ַיּבִ
   מבאישו הוא  –ומתערב בבשמים  

 והוא מעלה קצף שקורין אשקומ"א בלע"ז  
 ונראה בו כמין אבעבועות,  

 וזה משמעו של יביע;  
 . הרי דבר קל שהפסיד דבר חשוב

 

בֹוד ִסְכלּות ְמָעטיכך,   ,   ָָקר ֵמָחְכָמה ִמּכָ
 שהרי הכריע את כולם:  

 הרי שהיה אדם זה שקול  
 במחצה עבירות ומחצה זכיות,  

 והכריעתו לכף חובה,  ובא ועבר עבירה אחת 
 

 זה,  סכלות נמצאת 
 ,  מועטשהוא דבר  

 ושוקל וכבד יותר   יקר
 שהיה בו,   החכמה והכבוד מכל 

 שהרי הכריע את כולם. 
 ר' אשר 

* ** 
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 כל זמן שלקליפה יש כח  
 שיהיה שלום   לא יכול להיות

 בין איש לרעהו,  
 , ובכל המקומות, יש מחלוקת

 בין בביתו בין בעסקיו 
 

 מחלוקת?   למה יש
 לא בגלל שהשני פוגע בו,  

 .  מעצמואחד יש אש  רק לכל
 ,בעצמוהשורש הוא בו 

 .  אף אחד לא פוגע בו
 

 פתחתי סידור  כאשר הייתי בביהכנ"ס 
 התהפך למקום אחר,   והדף

 שם,    ממקום שהייתי צריך
 התרגזתי,  והדבר בער בי 

 

 שלא החבר מרגיז את האדם  ונוכחתי לראות
 כי הנה גם הדומם מרגיז אותו  

 פוגע בו.  נמצא אם כן שלא החבר 
 

 יש ניצוצות שצריך להעלות , מהרק 
 הדף הזה היה צריך לחזור למקומו הנכון,  

 היה יכול לחזור רק על ידי יסורים,   ולא
 אכפת לי, ואני אתרגז,   שיהיה

   מעצמו.נפגע  ואלמד מזה שכל אחד
 

 פירוד,   הכח של הקליפה הוא לעשות
 אך כאשר האדם מכיר טוב את עצמו 

 , ממנוהוא יודע שהאש שבוערת בו היא רק 
 את הניצוצות  בגלל שהוא צריך להעלות 

 וכשהוא מתגבר זה נהיה רצון.
 324החברותא  

* ** 
 התרחק מן התרעומת,  "ר' אלעזר הקפר אומר: 

 ותוסיף לחטוא.  שמא תתרעם על אחרים 
 

 הוי אוהב את המוכיחך  
 כדי שתוסף חכמה על חכמתך,  

 

 ושנא את המכבדך  
 כדי שלא תתמעט מחכמתך"  

 ]מסכת דרך ארץ זוטא ט[. 

* ** 
 "רבי אליעזר הקפר אומר:  
 אל תהא כמשקוף העליון  

 שאין יד בני אדם יכולה ליגע בה,  
 

 ולא כאיסקופה העליונה שמבלעת פרצופות,  
 ולא כאיסקופה האמצעית שמנגפת הרגלים,  

 
 כאסקופה תחתונה שהכל דשין בה,  אלא הוי  

 והיא במקומה עומדת"   – וסוף כל הבנין נסתר 
 כו[.   ]אבות דרבי נתן פרק 

* ** 
 "כי נפל פחד מרדכי עליהם" )אסתר ט, ג(.  

 אין הכוונה שנפל פחד מרדכי על האומות,  
 אלא שמרדכי ירא את ה' בפחד ומורא כל כך,  

 
והפחד הזה מפני הדר גאונו יתברך שמרדכי  

 זה נפל על אויבי ישראל.  – הרגיש 
 ]מסכת דרך ארץ זוטא ט[. 

* ** 
ע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָלְך.  הֹוׁשַ

 זה סבל של הרבש"ע!  זה לא סבל שלך

 ולהשתתף בצערו  איתותסכים גם אתה לסבול  

 שיושיע אותך ואותו  ובקש מהרבש"ע

 *** 
 שהמבול  רק מתי  כמו בזמן המבול, 

 ולא היה יותר מה  הרס את הכל  
 , נהיה שקט המבול להחריב

 

 אותו הדבר אצל האדם,  
 תקן,  כל זמן שיש לו עוד מה ל

 , סוערשיש לו עוד טבע שיש לו עוד פגם,  
 האדם הזה העובד על עצמו,  ו

 בדיוק את כל פגמיו,    להכיר
 שלוה  הלא נותן לו הוא שפגם שלו הש

 

 עם מציאותו האמיתית  כשחי ו
 ומרגיש שאינו יכול להתגבר על מציאותו 

 ומה שכן מחזיק  כבר שום אחיזה   ואין ל 
 נשקטים סערותיו   ז א אותו זה סיבות מאת ה'

 שנגמר המבול מתי  כמו 
 162חברותא  

* ** 
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 מה אני מתקן?  , חבר שאל את ר' אשר
 והרי אני סובל יסורים ? 

 לסבול ולשתוק.  ענה לו ר' אשר, 
 לבקש מהרבש"ע לדבר כמה שפחות, 

 הרי רק אתה נותן את הכוחות,  "תרחם עלי, 
 לסבול   אז אנא תן לי כוחות שאוכל 

 מעמיס עלי".    את היסורים שאתה
 

 האם זה יעזור?   תהיה מוכן לקבל את היסורים
 זה כבר חשבונות של הרבש"ע.  

 מוכן לקבל.   אבל אתה צריך להיות 
 אם בין כה וכה אתה כבר סובל,  תהיה חכם, 

 תהיה לזה תכלית   שלכל הפחות
 את מה שאתה קיבלת לתקןוכל לתקן תכדי ש

 

 172מפי ר אשר ותלמידיו  

* ** 
 מכל הקליפות ומן הגלות,  "כי בשמחה תצאו 

 בשמחה,  ואם הוא מקבל הכל
 ממילא הוא ממשיך שמחה עליו  
 ועל כל הדברים ועל כל העולם, 

 ויתפרדו מעליו כל פועלי און  
 ומוחלין לו על עוונותיו". 

 "דגל מחנה אפרים".  

* ** 
 בא לר' אשר עם חתן   חבר

 בערב יום החופה שלו 
 וביקש שיאמר לחתן כמה מילים  

 של הדרכה לקראת הנישואין.  
 

 אשר הרגיש תיכף ומיד   ר'
 לקבל דיבורים  כי החתן אינו בר הכי 

 ולכן המשיך בעיסוקיו   בעבודה
 מאד    הפציר החבר אך ולא נטה להיענות 

 שיאמר משהו לחתן.  
 

 ר' אשר הרים את עיניו והתבונן בחתן
 כתוב בפסוק כל עצמותי תאמרנה ה',    ואמר

 אחת שלך עבור הבורא?  עצםהאם כבר נתת 
 

 174ר אשר מפי תלמידיו  

* ** 
 ענין המוקפין חומה  

 ...כחומה אצלם הם אותן שדברי תורה  
 

 כי הפרזים  ולפי"ז יתכן לפרש 
 ולכן הם קודמין  הם בעלי תשובות. 

 בעלי תשובה כו'  כי גדלה מעלת  
 ח " שפת אמת פורים תרנ 

  *** 
 רואים בכל יום שאין לנו מניין,  ו חנאנ

 ניתן לראות בכל פעם  ואם בכל זאת יש מנין 
 לא מצליח.   שהמנין

 למנין,   מי יגיע מפני שידענו מראש  זה
 

 צריכים   אנחנו אלא שבכל יום 
 מחדש את הרצון שיהיה מנין,   לעורר 
 שמעוררים את הרצון   ואחרי

 גדולה   עדיין צריכים ס״ד
 (כדי שהרצון )שיהיה לנו מנין 

 אותותיו בפועל.   יתן את 
 

 במנין  נעשה וכאשר 
 בפירוש שלא הרצון   רואים 

 המנין   הוא זה שהביא את
 כי מה כבר עשיתי עם הרצון  

 שכל המנין שנעשה   אלא
 הפרטית   הוא בכח ההשגחה

 מנין הוא   הרצון לעשות כך שגם מה שנקרא 
 גם מהרבש"ע.

 154החברותא  

* ** 
 הדרך ועל זאת 

 מצויה התנגדות עזה מאד  
 כי יודע שטנו של עולם  

 שע"י זאת העבודה  יצרו של אדם  
 ועל כך הוא  ייאבד ויכלה מן העולם  

 ועושה תחבולות שונות  נלחם בחירוף נפש 
 עם כל מיני דמיונות וחנופה  להכשיל את האדם  

 כדי שלא ישים לב  לתת לו הסיפוק והפינוק 
 לעיקר תפקידו בעולם  

 יהיה ראוי לקבל  ע"י ביטולו 
   בלי שום מסך המבדילשפעת הבורא יתברך  

 ועי"ז תתגלה האמת בעולם  
 מכתב כב 

* ** 

mailto:spinkarebbe@gmail.com


 בס״ד 

 תשפ"ב  'באדר מייל 
 

 

spinkarebbe@gmail.com 
 

 

 ה

 כל אחד במדרגתו  כל אדם מישראל 
 צריך ומוכרח לבוא למדה זו  

 כדי להחיש גאולה לעולם  
 ללא יוצא מן הכלל  וזה תלוי בכל אחד 

 משום שכל אחד י כי נתארכו השנים דוקא 
 לבל ידח ממנו נידח  זכה לכך 

 

יהיה זוכה  ואשרי מי שיזרז עצמו לעבודה זו 
 ומכריע את כל העולם לכף זכות ומזכה 

 מכתב כב 

 *** 
 אם אשתך מצערת אותך  

 בצער הכי גדול בעולם  
 שהיא סיבה מאת ה'  היית מכיר ויודע ו

 השתיקה הפנימית  כדי שעל ידי 
 יהיה לך קשר עם הבורא  מתוך רגיעה נפשית  

 היית מודה לו בכל הלב ומתוך הלב  
 

 ואז היית כנה וגלוי עם ב"ב  
   והיתה אחדות ואהבה ביניכם

 מכאן שאין צריך בכלל לספור 
 את הטובות שאתה עושה לה 

 ואת הרעות שהיא משיבה לך אפים
 

 גם אשתך היתה נכנעת  וע"י ההכנעה שלך 
 ה שלום ביניהם  ואז איש ואש

 שכינה שרויה ביניהם 
 ' מכתב ע 

 *** 

 לגמול את ילדתך  כח הנפש שלך ב
 כי הפחד נובע ממך  מן הפחד שלה  

 אתה מקרין עליה את הפחד  
 רק ע"י שתלמד יותר  ואתה יכול להפסיקו 

 עד שהיית מגיע לאפסיות  את מהותך  
 את הבחינה שלך  והיית זוכה לראות 

 וע"י ההכנעה שלך  מבשרי אחזה אלוה 
 

 ציווה ה' את משה כאשר 
 יעויין בספר בית הלוי הגרי''ז 

 על התורה פרשת כי תשא 
 ל.  גד''ה והנה במעשה הע  

 שם מבאר באופן נפלא  
 

 שעם ישראל ידעו כל הכוונות  
 של כלי הקודש והמשכן  

 כי כשמשה רבינו  ולכן נכשלו בעגל  
 אז אמרו נעשה לבד!  לא ירד בזמן... 

 שכן אנו יודעים את הכוונות. 
 אך החטא היה כאשר ציווה ה'! דוקא.  

 רבי הסביר בשיעור.  הוכפי ש
 שאם יעשו כל הכוונות  

 אך ללא ציווי ה' אינו מועיל כלום )כלשונו(  
 ועיקר התיקונים הוא מה שעושה רצון ה'.

 ובלאו הכי אינן רק תחבולות אנושי  
 יועילו מאומה.  וכל התחכמויות לא 

 *** 
 

"כשנותנים מים בכלי, מקבלים המים את צורת  
ל המים  הכלי שניתנו בתוכו, כגון אם הכלי עגו

מתעגלים וכו'. כן התורה והחכמה משתנים אם  
 לטוב 

כפי שהן    -אם לרע, לפי מידותיו של אדם 
כך מתפשטות בגופו    -מתפשטות בגופו של אדם 

 התורה והחכמה"
 *** 

 
"בשעה שאדם עובד את ה' הוא צריך להתפנות  
מכל דבר ולשכוח את גופו ואת כל צרכיו. משל  

המלך. ודאי  לאדם שנקרא להיתיצב מיד לפני 
 שהוא

מניח מיד את כל עניניו ועסקיו וממהר לבוא לפני  
 המלך"

: "מי שחש בקירבו שיש לו מעלה, ודאי רחוק הוא  
מהמלך, כי מי ששרוי יחד עם המלך כלום יכול  

 הוא להרגיש במעלתו?! " 
 *** 

 
 אתה יודע מה זה תשובה?  ר' אשר, 

 שמחה.  תשובה זה ,תשובה זה להיות שמח
 

 

 196ר אשר מפי תלמידיו  

 *** 
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