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   ד הַּ  חַּ ת אַּ חַּ ים ת ַּ יחִׂ ש ִׂ
 נקודות שזכינו לשמוע מפי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במהלך השבוע העעל"ט

 

 

 

 "אדם יסודו מעפר וסופו לעפר"

זי"ע איך ניתן להגיד את הפסוק הזה הרי זה מביא את  שאל הרה"ק מראפשיץ
 האדם לעצבות והרי אדם צריך להיות בשמחה?

תיכת זהב ואח"כ נהיה עפר אז אני ח היה אדם מתחילה הואומתרץ שמילא אם ה
אבל כשאדם  כי התחולל בו שינוי מדבר יקר לכלום מבין למה אדם יהיה בעצבות

יודע שמתחילה הוא עפר וסופו להיות עפר והוא סה"כ כלום ובאמצע החיים תפס 
 ר את זה אין לו למה להיות בעצבות.כוסית לחיים אז כשהוא אומ

זה חסד ה'  ,וכל אדם צריך לשנן לעצמו את זה שכל זמן שהוא בעולם וטוב לו
 ובעצם לא מגיע לו כלום כי באמת הוא עפר ואפר.

 מחדשכל פעם להיכנע להסכים 

כמה אנשים שאלו את ר' אשר שמלמדים אותנו כל הזמן שאדם צריך לדעת שגם 
ורואים ב"פרי הארץ" שכתוב שהאדם צריך לתת  ,הטוב וגם הרע זה מגיע מהקב"ה

מה הכוונה הרי שום דבר לא שייך לאדם תערותא דלתתא" אם כן ימעצמו "א
 עצמו, אז מה יש לו לתת מעצמו? 

הסביר להם ר' אשר שמה הכוונה שהאדם צריך לתת אתערותא דלתתא זאת 
אומרת שהאדם מסכים שהקב"ה מנהל את כל העולם והאדם לא עושה כלום וזה 

 הקושי שיש לאדם להסכים עם זה כל פעם מחדש.

 "לך אזבח זבח תודה"

הרבי הסביר: מתי האדם יכול לומר תודה להקב"ה? רק אחרי שיהיה "לך אזבח" 
 קריב מעצמו ויכנע לאחר ,אז יוכל לומר תודה לה'.וי

 בס"ד
פרשת 

 –ראה 

שופטים 

תשפ"ב 

 עלון ג'
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 "השיבנו ה' אליך ונשובה"

ישנם שני סוגי אנשים שעושים תשובה אבל כל אחד חושב אחרת על מה עושים 
תשובה. הסוג הראשון הוא האנשים שמתוודים על חטאיהם רק בגלל שרצונם 

  "אין צו זיין אויסגעארבעט"להיות נקיים מעבירות 

י של התשובה שהוא האמיתי זה האדם שעושה תשובה על זה שהוא והסוג השנ
ולכן כל רצונו הוא  ,התנתק ממקור חיותו וכבר לא מחובר כמו לפני העבירה

 הקב"ה. להתחבר ל

סוג האנשים שעושים תשובה רק כדי לצאת נקיים אין להם את בחינת "ונשובה" 
מעוונות )שיינע איד(, כי הם חושבים שתשובה זה להיות צדיק גמור ולהיות נקי 

ולא חושבים בכלל שכל מטרת התשובה זה לשוב אל ה'. והסוג האנשים שמבינים 
שתשובה זה חיבור אז על זה הם מצטערים ורוצים לשוב אל הקב"ה ואצלם כן 

 מתקיים בחינת "ונשובה".

 

 להתחבר או להתרחק -חבר רע

אנו יודעים שלפי הדרך כל פעם שאנו רואים חבר רע צריך לדעת ולהפנים שאני 
לא יותר טוב ממנו והוא עובר את זה כדי לעורר אותי. ומצד שני אנו מתפללים כל 

" ואיך אנו מתמודדים עם זה? האם להתרחק ומחבר רעיום "הרחיקנו מאדם 
 ממנו או שמא להתקרב אליו?

 ו של האדם האם החבר הוא פרט או כלל. משלומתרצים שזה תלוי בהסתכלות
לציור גדול ונאה שאדם רוצה לראותו, אם יעמוד ממש מולו אז יראה רק כתמי 

והנמשל  . צבע ורק פרטים מהציור, אבל אם ילך אחורה יראה את כל יופי הציור
צריך להתרחק ממנו וממעשיו באמת כפרט אז אני  אני מסתכל על החבראם הוא 

רי. אבל אם אני מסתכל עליו ככלל אז "כל העדה כולם קדושים" ואני כי זה רע עבו
והרבי הוסיף  לתי להיות בדיוק במצבו וצריך תמיד לחיות את הפחד שלא ליפול.ויכ

 ."אדם צריך להיות טוב לכל אחד ולא עם כל אחד"שאהבת ישראל אמר ש

 

 חלק מהתהליך - הנפילות

נפילות. ושאלו כולם הרי אנחנו הרבי אמר: אדם צריך לדעת שהדרך היא בלי 
 רואים בעצמנו שעדיין יש נפילות?

הסביר הרבי במשל: אדם נוסע ברכבו ולפתע הרכב עושה תאונה, וזה כתוצאה 
 מפעולה לא נכונה או אסורה ע"פ החוק של הנהג וכך הוא סטה מהכביש.
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האדם על המסילה ואדם שילך לפי רצון ובנמשל כך גם אצלנו שהקב"ה שם את 
. וכל פעם לויפו קוהסיבות ולא יחפש כל מיני עקיפות וקיצורי דרך אז לא ינז ה'

שיש לאדם נפילה זה רק תזכורת שהוא סטה מהמסילה )דרך( וצריך לחזור 
וכל נפילה שהקב"ה שם לו בדרך זה תזכורת )אמצעי( ולא בכדי למסלול. 

 )תכלית(. לבוראו להכאיב ולהפיל אלא רק כדי להשיבו

 

 ל כאבשניה אחת ש

כל כאב פיזי שיש לאדם אז הוא צריך להבין שזה מגיע מהמוח וגם לחשוב שהכאב 
הכאב ישתחרר והאדם  הזה זה לא מהחבר אלא זה מה', ומתי שהאדם יפנים זאת

 יגיע לרגיעות.

כל פעם שיש לאדם כאב אז הוא צריך לדעת שהכאב הזה  :ועל זה אמר ר' אשר 
כאב ארוך, כי האדם  שזה ריה כלום ולאהוא לא יותר משניה של כאב שאין אח

לחבר את כל נקודות ההתמודדות לסבל אחד ארוך, אבל אם האדם יהיה נוטה 
 רגוע בשעת הכאב ויתבונן, אזי יוכל לראות שהכאב הוא רק שניה אחת.

ואז מתחיל אצל האדם מלחמה, האם לחיות את רגע הכאב בבחינת "ואני קירבת 
דיף לחיות שזה כאב אמיתי )סיפוק מהמסכנות( אלוקים לי טוב" )נפש( או שמע

ולשקוע בו ולא לחשוב מהרווח שיכל לצאת מהתמודדות הזאת, ואז הוא גורם לכך 
  שהכאב ימשיך.

" וחיבור אז כל פעם גאט"וכל זה תלוי בתכלית האדם בחייו, אם מטרתו זה לחיות 
הקירבה שמגיע כאב הוא מוכן להיכנע ולסבול את הרגע הזה כדי להרוויח את 

להקב"ה בבחינת "טוב לי כי עונתי למען אלמד חוקיך" ואדם שלא ברור לו מטרתו 
בחיים אז כל פעם שיגיע לפתחו כאב אז ידחיק או יחפש דרך מילוט אחרת ולא 

 ימצא את עצמו.

 יותר שכר –יותר עמוק 

ישנם מדינות עשירות מאוד, והעשירות שלהם מגיעה כתוצאה מכמות גדולה של 
להביא משאבות נפט שנמצא במעמקי אדמת המדינה, כדי להביא את הנפט צריך 

ענק שהם נכנסות לתוך האדמה והם שואבות את הנפט ומעלים אותם מעל פני 
ה יורדת יותר עמוק הקרקע וממלאים אותם לתוך חביות גדולות. ככל שהמשאב

 לתוך האדמה כך היא מגיעה למצבורים יותר גדולים והמדינה יותר מתעשרת.

כך גם אצל האדם שהוא מגיע להתמודדות ונסיון אז ככל שהוא יכניע את עצמו 
לרצון ה' כך הוא יזכה ליותר השפעות. וככל שיש יותר כאב ופגיעה בניסיון, 

 גבוהה.   השתיקה יותר קשה ובגלל זה  השכר יותר
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 בקרת אבטחה

בכל חברה מקצועית כיום יש מידע מסווג שאותה היא רוצה לאחסן במקום שאף 
אחד לא יוכל לראות אותו מלבד ראשי החברה, ולכן הם מעמידים אדם שהוא 

 אקרים. האחראי על כל אבטחת המידע שלהם מפני פריצות של 

שעת הפריצה אותו אדם צריך לשמור על קור רוח ולא להישבר ואז  המגיעוכש
מתחילה העבודה שלו, לבנות תוכנת אבטחה חדשה שתהיה יותר חזקה 
ומאובטחת מהקודמת שנפרצה. ולא זו בלבד אלא שהוא בעצמו מנסה לפרוץ כדי 

 הגנה הכי גבוהה.הלעשות את 

 111מעמיד  לכן הצבאם מידע סודי וקריטי וואותו דבר גם בצבא שאצלם קיי
אנשים הכי חכמים ומחלק אותם לשני קבוצות שוות. שמטרת קבוצה אחת להגן 
ולשמור על המידע והקבוצה השנייה צריכה לפרוץ, וכל תקופה הם מתחלפים 

 ביניהם. 

 ומהמשל אנו יכולים ללמוד שני דברים:

א אין ממעל" שהי אנחנו לומדים מכך שלאדם יש תכונה שנקראת "חלק אלוק'א. 
א שכל הזמן מנסה לפרוץ, ולפעמים מצליח יש פורץ שזה הסט"תמיד סופית ו

לשבור את האדם, והאדם כל הזמן נלחם בסט"א ותפקידו לא ללהישבר ולהיות 
 תמיד מחובר להקב"ה וחדור מטרה.  

אנו לומדים מזה שאדם תמיד יהיה משני הצדדים, פעם מהצד של ההגנה על ב. 
פי הדרך ולא נשבר בגלל שחי את הסכנה. ומצד שני האבטחה וכשאדם הולך ל

שלא נכנע להקב"ה ונשבר מהנסיון, והכל זה  ץלפעמים הוא נמצא בצד של הפור
 בחינת "זה כנגד זה" טוב ורע ביחד, ולכן האדם צריך תמיד לחיות את הסכנה.

  

 תחיית החיים

 המתים?" "רק אחרי שיהיה תחיית החיים"ר' אשר אומר "מתי יהיה תחיית 

 הוצאות הגליון נתרמו ע"י הבה"ח אביתר רווח

 השרויה במעון הקודש באירוסי נכדת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אלכבוד השמחה 

 יו"ל ע"י חבורות הבחורים דחסידי ספינקא בארה"ק

 eviatarr22@gmail.comברק, או במייל: -בני 11ניתן להשיג בבית מדרשינו רחוב דונולו 
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