
 

 בס"ד

ְ דוְ קוְ נְ  ְראוְ לְתְש 
 שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א

 ' תמוז תשע"טטליל שישי אור ל – בלקבשיעור חומש רש"י פרשת 

*** 

 מחוברים לאין-חברים

כלל ישראל, בלי -בלק ובלעם היו שונאים מושבעים, והם הצליחו להתאחד רק בגלל שהיה להם שונא משותף

 האינטרס המשותף הזה, הם לעולם היו נלחמים אחד מול השני. 

היחידים שיכולים להתעלות מעל האינטרס האישי ומסוגלים להתחבר עם השני לא בגלל שיש להם 

 .אינטרס משותף, הם בני ישראל

ממקום של חיבור לאין, יהודי הוא חלק אלוק ממעל ממש, ולכן הוא מסוגל להגיע ל'אהבה שאינה  כי היהודי בא

 תלויה בדבר' אם רק יסכים להתחבר לחלק של הנשמה ויהיה מוכן להיכנע לאחד שמחבר את כולם.  

השני, כי הם מגיעים ממקום של פירוד, אבל הגויים, כמה שהם יהיו נחמדים הם עדיין לא יוכלו להתחבר באמת עם 

 והם לא מסוגלים להגיע לאחדות ולחיבור עם האין.

* 

 לוותר על ה'אגו'

לר' אשר הגיע פעם כומר, שישב והקשיב לדיבורים שר' אשר דיבר, הכומר התפעל מהאמת שיש בדיבורים, אבל 

כי רק יהודי שזה ההבדל בין יהודי לגוי, היתה נקודה אחת שבה הוא לא הסכים לוותר על ה'אגו' שלו. אמר ר' אשר 

 אין.הוא מחובר לרק מסוגל לבטל את כל ה'אגו' שלו, בגלל ש

* 

 הוא רוצה אותך קרוב!

לפעמים אתה מרגיש שלא מפסיקים לנחות עליך קשיים, הקב"ה מנסה אותך בעוד נסיון ועוד נסיון, ואתה לא מבין 

כנעת לרצון ה' והתנהגת לפי הכללים של דרך הרי בכל כך הרבה דברים כבר נלמה זה קורה לך, 

 האמונה, ועדיין, שוב ושוב נופלים לך קשיים, מדוע?!

יש אנשים שמסתובבים כאן בעולם שבעים שנה, כמעט בלי נסיונות, "הצליח שלא לבוא לידי נסיון", ואתה, אין לך 

 ב"ה רואה את האיכות שלך,כי הקב"ה רוצה בקרבה שלך, הקיום בלי קושי, אין לך שבוע בלי התמודדות, 

שלו יהיו אתו, כך גם הקב"ה מנסה אותך כי הוא רוצה שתתחבר אליו ותהיה הילדים המוצלחים שוכמו אבא שרוצה 

 יותר קרוב אליו.

* 

 יש לך פוטנציאל!

 מה זה הכאב הזה? מדוע זה כל כך כואב?אם הקושי שהקב"ה שולח לי בא כדי לקרב אותי אליו, 



 

 .כל מעבר שאדם צריך לעבור ממקום חיצוני למקום עמוק יותר, גורם לו לכאבהפרי הארץ אומר, 

תשאלו את אלו שהיו גרים בדירה גדולה ונאלצו בגלל כמה סיבות לעבור לדירה צפופה יותר, כמה כאב נפש יש 

מגיע בגלל שהאדם לא כל שהאדם פתאום מוצא את עצמו בתוהו ובוהו, והכאב של התוהו ובוהו  בזה, מדוע, בגלל

 .לעבור לצד הפנימי והבלתי מושג שלוכך מסכים 

זה סימן שיש כאן הופעה של דבר רוחני יותר, ועליך לזהות את הפוטנציאל שטמון בתוך  הכאב

בשביל איכות צריך לשלם, ואם מביאים לך משהו  ,הכאב הזה. אם אין בזה כאב, סימן שאין בזה פוטנציאל

 כל כך איכותי.  סימן שזה לא-בחינם

בשווייץ לא היו מלחמות יותר מארבע מאות שנה, ולעומת זאת גם לא יצאו משם גאונים בארבע 

 כי כמו שאמרנו, הפוטנציאל נמצא בדברים שלא באים בקלות! מאות השנים האלו.

* 

 פותחים לך!

מר וקשה, דע לך שזהו פתח של קשר שהקב"ה פתח  הבא ליטמא פותחין לו, כשאתה רואה מולך נסיון

 איתך.

 אם אתה חכם, נצל את ההזדמנות!

* 

 כאן מחפשים איכות!

, ואתה יכול לחיות בצורה פנימית ולהתחבר לאין, על מציק לךפתאום מתנכר אליך ואתה יכול להתעצבן על חבר ש

אלא 'חנם' הוא  ,שנאת חנם זה לא כשאתה שונא מישהו סתם כך בלי סיבהידי 'אהבה שאינה תלויה בדבר'. 

 , של נתק מהקדושה.כינוי של הסטרא אחרא

'ואהבת  הוא בעצם מביא לך את הכוח של מצוותכי על פי האמת, כשהקב"ה מביא לך חבר שמפריע לך, 

ל נראה נוצץ ומקסים, ורק שהוא מביא את האור הזה עם הרבה לבושים והסתרות, עד שבתחילה הכ לרעך כמוך',

 מחייכים אחד לשני והכל מתוך אינטרסים אישיים, כסף, כבוד או הערכה.

 .החיים נראים יפים, אבל לתכלית לא הגענו

, והקב"ה רוצה שתהיה יותר קרוב אליו, ולכן הוא הקב"הכי כל האינטרסים האישיים חוצצים ומבדילים בינך לבין 

 של הרצון לקשר אמיתי וחיבור לאין. 'מגביר את הווליום'

וכעת, כשאתה כבר לא יכול לסמוך על האינטרס האישי, כי הוא כבר נעלם, ובשביל להתחבר אליו 

לפנימיות, להאמין , אתה מוכרח להגיע זה הוא' ,מוכרח להגיע להכרה ש'זה לא הוא תהיהשוב 

שלא הוא זה שמכאיב לי, אלא זה הרבונו של עולם, וכך תוכל להתחבר אליו באופן הרבה יותר 

 .איכותי ופנימי

ל העוול שהוא עשה לך, אתה תהיה צודק במאה עתרצה לחיות באופן חיצוני ולכעוס עליו  בכל זאת אםש נכון הדבר

 להיות חכם!!!א אחוז, אבל הדרך הנכונה היא לא להיות צודק, אל

* 

 הכי מבריק והכי... מרחיק

מרחו על , שבתחילת הדרך היו חברים באהבה התלויה בדבר, ר' אשר הרבה להשתמש עם הדוגמה של דוד ויונתן

ושחלילה לא יהיו סדקים בחברות  של טיח, דאגו שיהיה הכי מבריק והכי נוצץ, עבות עצמם שכבות

 הנפלאה שהייתה ביניהם.

 על פי דרך הטבע, הם היו אמורים להפוך לאויבים מרי נפש. וביום אחד הכל התהפך.



 

 

ואז הם גילו שהשכבות של הטיח הנוצץ שהם מרחו על עצמם רק הרחיקה וחצצה בין החיבור האמיתי שלהם, והם 

 הם בחרו ללכת בדרך של החיים!זה לא הוא, זה הוא', בחרו לחיות בפנימיות, בחרו להאמין ש'

* 

 עכשיו זה הזמן!

הסיבה של האהבה התלויה בדבר שבאה בתחילה, היא בגלל שהגוף שלנו צריך פיתוי ראשוני להגיע לקשר, אבל 

 עכשיו זה הזמן להעמיק בפנימיות של הענין!!ברגע שלקחו לנו את החיבור החיצוני הזה, 

* 

 אחיך...?!

תק ממנו ותתרחק מקרבתו, לא תשנא את אחיך בלבבך, אומר האור החיים הקדוש, לא מספיק שתסלח לו אבל תתנ

 כי הוא הביא אותך למקום שבלעדיו לא היית מגיע!אלא עליך להתחבר אליו כאחיך ובשרך, ומדוע, 

* 

 תתחילו להתרגל לאור...

כל מעבר וכל כאב בעולם לעתיד לבוא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה. 

, אבל הגוף שלנו לא מסוגל להכיל את האור הזה, אור שהקב"ה רוצה להביא לךהזה הוא בעצם גילוי של 

 ולכן זה נראה לנו כמו כאב.

להתנחם ולשמוח בגילוי שכינה העבודה שלנו היא להתחבר לאור הזה, ולא רק שלא להצטער בזה, אלא אדרבה, 

 שטמון בכאב הזה.

מי שבמשך חייו נלחם להכיר את מציאות הבורא בתוך ולעתיד לבוא, הקב"ה יביא אור עצום על העולם, אור כזה ש

 .ימצא באור הגדול רפואה ושמחה לנפשכל כאב, וכבר רגיל לקבל את האור הזה, 

ראות את גילוי השכינה בתוך המעברים שעבר, ובכל פעם רק נשבר והתעצב, הוא אבל מי שלא היה מוכן להקריב ול

 יהיה בשבילו גהינום ממש.זה ולא יוכל לסבול את האור העצום שיירד אז, 

* 

 !תו  ש  ג  ר  י ה  ק  ח  ש   מ  

, החיים שלו מלאים בתסיסת הרגש. אבל מי במניפולציות ובמשחקי רגשותמי שחי בחיצוניות, כל חייו מלאים 

 שחי בפנימיות, החיים שלו מונהגים על פי שכל, ולא באותם הרגשות של האדם השטחי.

* 

 לא תוכל להתנגד

אדם צריך לבנות בית, כי הוא מטבעו לא מוכן להיכנע, מטפח את האגו העצמי שלו ולא אומר, למה  "למהרה

לכן מכניסים אותו לבית אחד עם מי שאי אפשר להתנגד ולעשות מסכים לשמוע את הדעה של השני. 

 ההיפך, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה...

* 

 שבע-מרעיבו

כי הם מעצמם לא מקבלים חיות מהקב"ה,  ,שאנחנו המפרנסים הכי גדולים של הסטרא אחראר' אשר אומר, 

וכיצד הם חיים, על ידי הכוחות שהקב"ה נותן לאדם בשעת נסיון, והאדם, במקום לזהות את הכח שנתן לו הבורא, 

 ת.במקום להחזיר אותו לה', הוא מכניס את הכח הזה לכעס ולרציחה, ועל ידי זה יש לשטן חיו



 

-'משביעו .אבל ברגע שנתחיל להיכנע לסיבות שה' שולח לנו, הוא יתייבש ולא תהיה לו שליטה עלינו

 שבע'!-רעב, מרעיבו

* 

 לא חסר לנו כלום!

מאושר, לא חסר לו כלום, כי הוא מחובר לאין,  הואאדם שחי פנימיות  .ממה נובעת ההתמכרות? מהרגשת ריקנות

ואפילו אם בפועל חסר לו משהו, זה ה, שם יש רגיעות, שם יש הכול. , שם יש שמחו'דעת קנית מה חסרת'

כי בלי החיסרון שלו ייתכן והוא לא היה מגיע  לא מונע אותו מלהרגיש טוב עם עצמו, ואולי אפילו ההיפך,

 לחיבור לפנימיות.

מתנהג על פי כלל אדם כזה  ,אבל אדם שאינו חי בפנימיות, אדם שתפוס כל הזמן עם משחקי רגשות חיצוניים

והוא מרגיש ריקנות, הוא לא שווה  הסרק שאומר "אם יש לך, אתה שווה, ואם אין לך, אתה לא קיים",

שוכח מהריקנות שלו, עד כלום בעיני עצמו, ואז הוא מערפל את המחשבות שלו על ידי משקאות וכדומה, והוא 

 שעוברת ההשפעה והוא נזרק שוב למציאות הקשה שבה הוא נמצא.

 ומה שנשאר לו כעת, זה רק לחזור על התהליך, שוב ושוב, עד שמגיע למצב של התמכרות...

העצה היחידה שיש לנו, כדי שנוכל להינצל מזה, היא לזהות את הקרבה שהקב"ה רוצה מאיתנו, ושוב 

 מחה!!תתמלא ליבנו ש

* 

 נלחמים על החיים!

מדוע, כי בלעם ידע שהפנימיות היא הדרך הישרה, 'דרכיה דרכי נועם וכל  תמות נפשי מות ישרים","בלעם ביקש 

לא היה לו  אבל הוא לא היה מוכן להמשיך לחיות במלחמה הזו במשך חיים שלמים,נתיבותיה שלום'. 

 להתמודד עם המעברים הקשים עוד שבעים שנה. בלעם רצה רק לסיים את החיים שלו בחיי פנימיות... כח

* 

 רצוא ושוב

ה' נותן לך את כל מה שאתה רוצה, והארץ נתן לבני אדם, אבל הוא צריך ממך דבר אחד, לה' הארץ ומלואה, שתכיר 

זו, היא על ידי נקודת השפל שאליה והדרך היחידה להביא אותך להכרה הותחיה בפנימיות של החיים. 

והפעם למקום להעלות אותך בחזרה, אבל אסור לך לשכוח שהמטרה היא "ויהי ערב ויהי בוקר",  .אתה מגיע

 .יותר עמוק ופנימי

* 
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 )אפשר לדבר ולדבר, אבל העיקר ליישם בפועל!( כמה זמן יישאר מה שדיברנו?!לסיום שאל רבינו שליט"א: 

אמר ר' אשר, איך נוכל באמת להגיע לכל הדרך הזאת שאנחנו מדברים 

עליה? על ידי שתמיד נהיה בתחילת הדרך. תחילת הדרך זה הרצון להגיע 

נגיע לזה, כי  -להכרה הזו, אנחנו צריכים לרצות, וברגע שנרצה להגיע לזה

ואפילו אם אנחנו רואים שעדיין לא באמת אין לנו שום דבר חוץ מהרצון. 

גשמנו את השאיפה שלנו, זה לא אמור לשבור אותנו, אלא הפוך, לעורר את ה

"פתחו לי שערי צדק" אנחנו צריכים לפתוח שער קטן,  הרצון שלנו עוד ועוד.

אנחנו צריכים לעמוד  -הדרך היחידה להגיע לה'. פתחו לי ו"זה השער לה'",

בפתח, לדעת שאין לנו כלום מעצמינו, ואנחנו זקוקים לפתיחה שה' יפתח 

 להראות נכונות!!!לנו. רק מה נשאר לנו, 

 תודה, מערכת אהלך באמיתך  nso131313@gmail.comלהערות, תרומות, נקודות ושאלות, ניתן לפנות לכתובת:


