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מהלך רא˘ון
ר' אשר אמר שלכל יהודי ישנה מידה אחת שהיא 'פתוחה' אצלו. כלומר, ששם אינו

יכול להתגבר ומוכרח רחמי שמיים! וזה יכול להיות כל מידה – קנאה, תאווה, כעס

וכדו'. 

ועל ידי שיודע ומבין שיש לו סכנה באותה המידה, זה מביא את האדם להכרה בשפלות

עצמו ומחייבת אותו להתפלל ולזעוק לרבש"ע שיציל אותו מעצמו. 

אם כן נשאלת השאלה, מדוע בשאר המידות אנו לא מושלמים? הרי רק במידה אחת

אנו צריכים להכיר את שפלותינו ולא בשאר המידות גם כן?

וענה על כך ר' אשר שברגע שבמידה המסוימת הזאת לא השכלת למנף לקשר בורא

ישר ורציף, גם בכל המידות אתה מתרחק ונכשל, משום שאין לך את העזרה של הבורא

יתברך.

וברגע שאדם מצליח להתגבר על המידה, זאת אומרת, הוא חי את הסכנה שבכל עת

הוא יכול ליפול במידה הזאת והוא כל הזמן בפחד וממנף לקשר בורא של תפילה וזעקה

ופעלדים, אז הרבש"ע רואה ש'אפשר לסמוך עליו' ומעניק לו מתנה.. עוד מידה!

ור' אשר הדגיש שלצדיק אמת פותחים את כל המידות! ומדוע? כי עליו סומכים לגמרי

שלא ייקח כלום לעצמו!

ורבינו שליט"א ביאר עוד יותר עמוק. כל אחד יכול להיות כמשה רבינו ע"ה!  ולמה אנו

לא כך? מכיוון שאנו לא רוצים להכיר בכך שאנו "פרוסטע ייד'ן" כמו שמשה רבינו הכיר

בכל המידות על עצמו, כפי שידוע מהבעש"ט הקדוש שלמשה רבינו היה מאבק בכל

ארבעים המידות הרעות! לכן אנו לא בדרגה של משה רבינו.

אבל לעולם כל אחד יכול להיות כצדיקי הדור במידה שלו!

דבר החבורה



סיפר אחד מבני החבורה שלאחר שאכל ארוחת צהריים בשרית
הגישה לו אשתו אחר כבוד כוס קפה מהבילה. באותו רגע לא זכר
שאכל מקודם ושתה. אחר כך כאשר נזכר חשב לעצמו שיכול כעת
להאשים את אשתו על כך שלא שמה לב ונתנה לו לשתות חלבי.
ומאידך יכול להאשים את עצמו "איך לא זכרתי?! מה, אני ככל כך

טיפש?!" ויכל להיכנס לייאוש או לחילופין לכעס ועצבים. אך אותו חבר
נקט בדרך שהנחיל לנו רבינו שליט"א וביאר לעצמו שהרבש"ע רצה
להוכיח לו שגם בדבר פשוט כל כך כמו בשר בחלב צריך השגחה

מלמעלה. הוא לא מסוגל לבד!
 

אחד מבני החבורה

מהלך ˘ני 

בני גד ובני ראובן הרגישו שעברה השני של ארץ

ישראל שייכת להם. ואכן כתוב במדרש שלאחר

כיבוש וחלוקת ארץ ישראל הם היו מקבלים את

החלק שלהם בארץ ישראל בעבר הירדן. 

אבל הם לא רצו לחכות שבע שנים של מלחמות

וקרבות, ועוד שבע שנים של כאבים ומעברים מה

יקבלו ואיפה יקבלו, ויצטרכו להיכנע ולשתוק כל

הזמן. הם רצו לחסוך את הכאבים והמעברים האלו

וביקשו מראש את חלקם בארץ.

ולכן הם היו הראשונים שגלו. כיוון שדבר שניתן

שלא על ידי מעברים וכאבים ובלעדי מלחמה

פנימית – לא מחזיק מעמד!
 

ר' אשר צעק "כאשר

משיח יבוא לא נוכל יותר

לעבוד! כל אחד מה

שהצליח להשיג זה מה

שיישאר לו! תתחילו

לעבוד שלא תהיה לכם

נהמא דכיסופא.."

 

די פינטע'ל פון ד'חבורה:
 

להערות:SH0583221530@GMAIL.COM  התודה והברכה לידידינו
הרה"ח אהרן לייזרזון הי"ו על עידוד וחיזוק החבורה ופועלה


