
אשר  החסד  כל  על  האו"א  לפניך  אני  'מודה 
עימי  לעשות  עתיד  אתה  ואשר  עימדי  עשית 
ועם כל בני ביתי'...           )מתוך זמירות ליל שבת קודש(

         לכאורה יש להקשות, בשלמא על החסד 
להודות,  מקום  שיש  ודאי  עימדי  עשית  אשר 
לעולם,  בא  לא  שעדיין  העתידי  החסד  אולם 
מה שייך להודות עליו? מבארים בשם הרה"ק 
לאדם  עושה  הקב"ה  לפעמים  זי"ע,  מקוברין 
כרעה,  חלילה  נדמית  בשר  בעיני  אך  טובה, 
כזה  חסד  להשי"ת:  ואומרים  מודים  זאת  על 
שבו,  החסד  במהות  השגה  לנו  אין  שעדיין 
דעביד  מה  'כל  לבטח   כי  מודים  אנו  עליו  גם 

רחמנא לטב עביד'.

שונים  חישובים  שערכו  חוקרים              
משק  כי  למסקנה  הגיעו  האוויר,  בתנודות 
כנפיים של פרפר ביבשת אחת גורם לתנודות 
מהרה  ומתחזקות  שהולכות  מאוד  חלשות 
עד כדי גרימת תנודות ביבשת אחרת. תובנה 
ולו  האדם  מעשה  כמה  עד  אותנו  מלמדת  זו 
הקלוש ביותר, יש לו השלכות עתידיות הרות 
גורל, מה שמחזק את העובדה שהקב"ה מתכנן 
את הבריאה ומחדשה בכל רגע ומשגיח על כל 

פרט ופרט.

זו מבארת לנו היטב את נקודת        הקדמה 
בעל  של  קדשו  דברי  עפ"י  בפרשה,  השבוע 
בא  משה  אל  ה'  "ויאמר  זי"ע:  הארץ'  ה'פרי 
יש  ליבו"  את  הכבדתי  אני  כי   – פרעה  אל 
ליבו  את  הכבדתי  אני  כי  הטעם  הלא  להבין 
היא סיבה למען לא ילך לפרעה, כי בין כה וכה 
התוה"ק  זאת  נקטה  מדוע  כן  ועל  ישמע,  לא 
כסיבה? מבאר הפרי הארץ כי עיקר המלחמה 
פרטית.  בהשגחה  כפירה  היתה  פרעה  של 
לפרעה  להבהיר  כדי  נשלח  ע"ה  רבינו  משה 
עצומה  כה  הפרטית  שההשגחה  הנקודה  את 

האפשרות  את  לאדם  נותן  שהקב"ה  כדי  עד 
למרוד בו... אמנם תפקיד האדם הוא לשמוע 

את רצון השי"ת.

     עתה יתבאר הפסוק "בא אל פרעה" – ולמד 
אומר  הוה   – ליבו"  את  הכבדתי  אני  "כי  אותו, 
שגם מה שמכביד את עולו על בנ"י גם זה הוא 
רצון השי"ת. מבאר הפרה"א ביתר נופך ונצטט 
את לשה"ק: 'וזהו שאמר משה ומאז באתי אל 
פרטית  בהשגחה  שהוא  בשמך  לדבר  פרעה 
מענין  כידוע  הזה,  לעם  הרע  הוי"ה  שם  שהוא 
התחזקות הקליפה לעמוד על ניצחונה בכפירה 
בהשגחה פרטית ויעבידו מצרים את בנ"י בפרך 
ידעו  לא  ובאמת  יותר  בעניינם  להתחזק  כדי 
כי גם זה מתת האלוקים שהרי קושי השעבוד 
התהוות  על  מורה  הוי"ה  שם  משלים'...  היה 
וזה  תמיד'.  יום  בכל  בטובו  'המחדש  תמידית, 
מה שהתבקש משה רבינו ע"ה להחדיר לפרעה. 
אמנם פרעה הבין שהטוב הוא לחוד והרע לחוד 
כן  ועל  חלילה,  אחד  למקור  ביניהם  קשר  ואין 
להראות  כדי  פרטית  בהשגחה  לכפור  התחזק 
לא  בדווקא  הוא  אך  לשלחם  אומר  שהקב"ה 
ישלח. אך המסר מאת השי"ת היה ברור, שכל 
הכבדת הלב היתה גם היא בדווקא כדי שקושי 
בפועל  הגאולה  את  ויזרז  ישלים  השעבוד 
מאות,  ארבע  במקום  שנים  רד"ו  אחר  שייצאו 

ואז הוברר שהכל מאת ה' עד לפרטי פרטים.

      נמצינו למדים שכל אדם יש לו רגעים בהם 
שאדם  וע"י  פרעה  נקודת  בקרבו  מתחזקת 
מתחזק לבטל את עצמו להנהגת השי"ת גם ואולי 
רצון ההשגחה העליונה,  בפרט כשאינו מבין את 
בוראו,  רצון  מקיים   בה',  דבק  הוא  שבזה   הרי 

וממשיך לעצמו ישועה, שפע ברכה והצלחה.

)נכתב ע"י ר' נפתלי בינג(

יותר,  כבד  הטבע  בתוך  הש"י  חיות  לברר  כי 
אני  כי  כמ"ש  לסט"א  וכח  הבחירה  ניתן  כי 
הכבדתי והעצה ע"י אמונה באמת, לידע כי כח 
כל מיצר ומיצר ג"כ רק מאתו ית' כמ"ש כי אני 

הכבדתי כו', ועי"ז נתבטל המיצר.
]תרל"ב ד"ה כובד[

עד מתי מאנת לענות. כי ה' הכביד לבו, אבל 
נכנע,  להיות  רצון  עכ"פ  לו  להיות  צריך  היה 

והוא שמח עוד בחיזוק לבבו.
]תרל"ב ד"ה עד מתי[

שביציאת מצרים הראה הבורא ית' כי הבחירה 
ברשותו כמ"ש כי אני הכבדתי.

]תרל"ח ד"ה במדרש[

וכמו ידיעת הבורא ית' אין לו סוף ותכלית, כמו 
כן אין למאוס בעבודת האדם בבירור הפסולת.
]תרמ"א ד"ה בא[

ערום  ואת  כמ"ש  שפלים  שהם  שאע"פ  פי' 
ועריה, מ"מ ע"י שיתאספו להיות אגודה אחת, 
וזה  מקודש..  עזר  להם  יבוא  השפלות  מתוך 
הרמז בהזאה על המשקוף והמזוזות, לידע כי 
עדיין הוא רק התחלה.. והגם שיצאו ביד רמה 
אזוב,  אגודת  בעיניהם  בנ"י  שיהיו  הש"י  רצה 
לכנום  לקוות  הפתח  אצל  עדיין  הם  כי  ולידע 

]תרמ"א במדרש[לפני ולפנים.

הש"י  בתחילה  כי  אדם,  בכל  נוהג  זה  ודבר 

בעזר  עולם  הבלי  מתוך  ומוציאו  לאדם,  עוזר 
וזכירה זאת  עליון, וצריכין לזכור זאת תמיד.. 
וכששוכחין  המעשים,  בכל  וזריזות  כח  מביא 

ההתחלה נופלין בעצבות.
]תרמ"א ד"ה בפסוק קדש[

ובחי' הנפש מתחלף בכמה חילופים לפי הזמן, 
הללו,  השינויים  בכל  מרגישין  אין  לב  וחסרי 
בזמן  ומרגיש  יודע  נפש  בעל  שהוא  מי  אבל 

שהנפש בגלות ובזמן שהיא בשלמות.
]תר"נ ד"ה במד' כל בן נכר[

השגחה פרטית



איש  להאשים  לא  הוא  הפשוטה  האמונה  יסוד  ובכלל,   ...
בכשלונות ואם נגרם איזה שהוא כאב מצד הזולת הרי זה אות 
קריאה מלמעלה כדי להביא את האדם להתעוררותו כדי שיפקח 
לו  להיטיב  כדי  בבוראו,  ידבק  בטוב,  וידבק  מעשיו  על  עיניים 

באחריתו ולהביאו לתכליתו הנרצה.
האמונה  בדרך  והולכים  מתחזקים  אתם  בעז"ה  כי  אקווה 
הפשוטה להבין ולהשכיל ע"ד נקודת העבודה האמיתית הרצויה 
לפני המקום ב"ה, לבטל את כל רצונותינו אליו יתברך וכל אחד 
שניכנע  ע"י  השלימות  האחדות  לכינון  חלקו  את  יתן  מאתנו 
הכנעה מוחלטת לדעת שאין לנו שום אחיזה וקיום עצמי מלבד 
שפעת חיותו יתברך המחיה אותנו בכל נשימה ונשימה וע"י כך 
נביא להכנעת כל העולם כולו אליו יתברך כשם שאנו מתפללים 
וזהו צמיחת  כי לך תכרע כל ברך ותשבע כל לשון  אליו תמיד 

גאולתינו השלמה והנצחית אכי"ר.

    לבאר הענין הנה כתוב "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו 
עזר כנגדו" ור' אשר הסביר שכל יהודי אומר "אני מאמין", אבל 
אם נתבונן בעומק נראה שזה יותר מס שפתים מן השפה ולחוץ, 
אבל ברגע הנסיון האדם נופל ולא נשאר באמונה אלא מאשים 

את הזולת, כועס וכו'.

        כדי להיכנס לדרכי אמונה צריך את האמונה בפועל, זאת אומרת 
כשמישהו עושה לך רע ואתה שותק לו, לא בגלל שאתה לא יכול 
או מפחד לענות, אלא בגלל שאתה אומר זה לא הוא שמכעיס אותי 
אלא הוא שליח מהקב"ה לעורר אותי לחיות עם הבורא ולא עם 
הסיבות, אז זה אמונה בפועל, וזה מכניס את האדם לדרכי אמונה.

ולכן "לא טוב היות האדם לבדו" כי כשהוא לבד אפי' שהוא עושה 
את הדברים הגדולים ביותר זה לא הכנעה, כי הוא עושה את כל 
הפעולות בגלל שזה הרצון שלו, ואת זה הוא מכנה אמונה, אבל 
"אעשה לו עזר כנגדו", ה"כנגדו" זה העזר שלו, זה עוזר לו להכנס 
לדרכי אמונה, ע"י השתיקה ההכנעה והסבלנות שהוא נותן, בגלל 
שהוא נכנע לרצון העליון והוא מכיר שהכל מהקב"ה. ר' אשר פעם 
הראה על המשקוף של הדלת, ואמר מה ההבדל אם אתה מקבל 

מכה מהמשקוף או מהחבר.

         לפי"ז יבוארו מלות התפילה "וכולם מקבלים עליהם עול מלכות 
שמים זה מזה ונותנים באהבה רשות זה לזה", ולכאורה למה כתוב 
ונותנים באהבה, ולא כתוב מקבלים באהבה זה מזה. ולפי דברינו 
נאמר שלא תמיד האדם מקבל מהשני אהבה, לפעמים הוא מקבל 
ממנו מכה, אבל אם הוא חי באמונה הוא לא מסתכל על המכה, 
אלא מתעורר מזה לעבודת השם, כלומר הוא מקבל על עצמו עול 
מלכות שמים, שהוא חי שהקב"ה מעורר אותו במכה הזו, שיפנה 
אל הבורא ויכנע לפניו. וזה הפירוש "וכולם מקבלים עליהם עול 
מלכות שמים זה מזה", כלומר מה שאני מקבל מהשני, 
בין אם זה טוב או רע, אני מקבל עול מלכות שמים, כי אני 
לא מסתכל על השני אלא על הבורא, ומי שחי ככה הוא 
נותן בחזרה אהבה אפי' על המכה, כי הוא מכיר שהמכה 
כי  רשות"  באהבה  "נותנים  ולכן  לטובתו,  סיבה  היתה 

הוא מחזיר אהבה גם על המכה.

       בדברי ר' אשר חוזרים פעמים רבות 
מנעוריו",   רע  אדם  "ייצר  הביטויים: 
לשקוע  אדם  יכול  היום".  כל  רע  "רק 
במרה שחורה - אם כן למה זה אנכי ? 

מה רוצים ממני אם אני רע ?

        בשיחה ממוצאי יו"ט ראשון של 
פסח תשל"ב, שופכים דברי  ר' אשר אור 
על סוגיה זו. ר' אשר מבדיל בין "מציאות 
אם  הרע".  מציאות  "בחינת  לבין  הרע" 
"מציאות הרע", לא  נולד עם  היה  אדם 
שלא  כמו  מאומה,  לשנות  שייך  היה 
נולד  אדם  למלפפון.  תפוח  לשנות  נתן 
עם מידות, שלא הוא בחר בהן. ה' נטע 
הקב"ה  ואין  בבחירתו.  שלא  בו,  אותן 
בא בטרוניה עם בריותיו. למידה עצמה 
היא  שלה  בשרש  טוב.  או  רע  ציון  אין 
המידה  את  לתקן  האדם  ותפקיד  טוב 
בשרשה. כאשר ניתן לאדם ניסיון במידה 
בבחירתו.  איננו  הניסיון  עצם  גם  שלו, 
בין   : הניסיון  בתוך  היא  שלו  הבחירה 
דביקות בה', "שאם אינו עוזרו, אינו יכול 
הרע,  בייצר  דבקות   – פרוד  לבין  לו", 

ייאוש, וזוהי "בחינת מציאות הרע".

      קשה לאדם להכיר ולהודות במידותיו 
כי הוא מפרש אותן כ "מציאות הרע". 
לו  נוח  אותן,  מכיר  הוא  כאשר  גם 
האשמה,  לפתח  או  מהן,  להתעלם 
שנאה עצמית ומרה שחורה.במצב כזה 
איך  כי  בוראו,  עם  להתקשר  לו  קשה 
תכלית  עם  יתחבר  בעצם,  שרע  יתכן 

הטוב "טוב ה' לכל"?

       אולם אין זו האמת. לאדם יש נשמה, 
אוהב  ה'  ולכן  ממעל  אלק'  חלק  שהיא 
קימת  שבה  בהמית  נפש  לו  ויש  אותו. 
רע  האדם  לב  "יצר  ורע  טוב  תערובת 
"בחינת  קורא  אשר  שר'  מה  מנעוריו" 
מציאות הרע". ואין הקב"ה בא בטרוניה 
עם בריותיו, כי הוא נטע בו את היצר הרע.

     אדם נברא עם כח בחירה, שהוא מעין 
כח בורא, מפני שה' רוצה בעבודת אנוש, 
"מה  לעליון"  "אדמה   – עשיה  בבחינת 
אני בורא, אף אתה בורא". בכח הבחירה, 
להכניע  אדם  צריך  עשיה,  באמצעות 
את עצמו אל רצון הבורא. ולהעלות את 
מידותיו לשורשן. במכתב קי"ח מדבר ר' 
סיפוק  לאדם  שנותן  ה',  חסד  על  אשר 
במעשיו, כי אחרת לא היה עושה דבר. 
אלא, שיש לאדם בחירה, להכיר שאותו 

סיפוק הוא סיבה מאת ה', שיעשה ויכיר 
בתוך  היא.  ממנו  לא  העשייה  שעצם 
אפסיותו  את  להכיר  אדם  צריך  הניסיון 
"גלמי  עולם  בבורא  המוחלטת  ותלותו 
ראו עיניך", מתוך הבחירה שנתנה לו. זוהי 
בעולם.  ה'  כבוד  גילוי   – הצדיק  בחירת 
בוחר  שהוא  אלא  בחירה,  בעל  רשע  גם 
הוא  כאשר  ידי",  ועוצם  "כחי   – בגאווה 
הוא  כאשר  בייאוש,  או  בניסיון,  עומד 
נכשל בניסיון. זוהי "בחינת מציאות הרע". 
ופעם  יכול להיות פעם צדיק  אותו אדם 
הוא  לרשע  צדיק  בין  ההבדל  לכן  רשע 
כחוט השערה. כאותו סיפור על יוחנן כהן 

גדול, שבגיל שמונים נעשה צדוקי.

 - בין  ההבדל  את  להסביר  אפשר         
"מציאות הרע", ל - "בחינת מציאות הרע", 
בפרשת  שלום"  ה"נתיבות  שמסביר  כפי 
נח : לפני המבול, לפני עולם התיקון, היה 
יצר  וכל  האדם  רעת  רבה  כי  ה'  "וירא 
מחשבות לבו רק רע כל היום" – מציאות 
ה'  "וירח  כתיב  המבול  לאחר  ואילו  הרע. 
את ריח הניחוח ויאמר ... לא אוסיף לקלל 
עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב 
רע  אלא  רע,  שאינו  מנעוריו".  רע  האדם 

מנעוריו בלבד - בחינת מציאות הרע.

        לא לכל אחד מתאימה הדרך של ר' 
אשר. על כן הוא לא החזיק מהפצת הדרך. 
אליו.  יגיע  לדרך,  שזקוק  שמי  טען  הוא 
מתקשים  שאנשים  הסיבות  מן  שתיים 
בדרך, הן: א – הנטייה המקובלת היא: 'תן 
לי לגמור את הקורס ולקבל תעודת "עובד 
ה' בחיר"  ולנוח'. ואילו ר' אשר מדבר על 
עבודה והתבוננות מתמדת באירועיי חיינו, 
ומה ה' מבקש מאתנו. כי הקב"ה מבקש 
שנפרסם אותו בעולמו. בעולם שבו הוא 
עצמו נעלם. הקב"ה רוצה תהילה דווקא 
ע"י  אנוש.  מעבודת  חומר,  קרוצי  מגושי 
הכרת אפסיותו ותלותו המוחלטת בבורא 
אלא  ומסכנות,  יאוש,  מתוך  ולא  עולם. 
כפרסומאי  בו   בחר  שה'  אמונה  מתוך 
מפרשים,  רבים   – ב  למפעלו.  בלעדי 
ולחטט  לחקור  אשר,  ר'  דברי  שתכלית 
זו  אולם  שלנו.  הרעות  המידות  אחרי 
טעות. תכלית הדרך של ר' אשר היא, גילוי 

עמו.  והתקשרות  בעולם  הבורא 
בדרך של ר' אשר, הכרת מידותינו 
להשגת  ככלי  משמשת  הרעות, 

תכלית זו, כאמור לעיל. 

מציאות הרע ובחינת מציאות הרע



סיפור בהמשכים
פרק א'

הלל הצדיק 
והלל הרשע...

פצח  כלה",  לקראת  דודי  "לכה 
ניגון  עתיק,  בניגון  התפילה  בעל 
היטיבו  המתפללים  שכל  קסום 
הכנסת  בית  ניעור  ומיד  להכירו, 
לשירתו  הצטרפו  הכל  לחיים. 
המפליא  החזן  של  הנלבבת 
תנועה  אף  מחסר  ואינו  בסלסוליו 
אף  המסובך.  הניגון  מן  קטנה 
ממקומו  נשמט  לא  אחד  'קמט' 
שבמעברים  הקשים  גם  הקבוע, 
נתנגנו  למשנהו  אחד  'בית'  בין 
אמן.  מעשה  הערב,  בקולו  ובקעו 
קשתו  את  המעביר  כנר  כאותו 
את  ממנו  ומפיק  כינורו  נימי  על 
הרעיד  כך  שבצלילים,  הענוגים 
קולו  מיתרי  את  התפילה  בעל 
על  התדפקה  המעודנת  וזמרתו 
מנעולי הלבבות ופתחה את סגורן, 
חזרו  עתיק-היומין  הלחן  צלילי 
וריתקו  עלומים  בחדות  ונתנגנו 
הנפעמים  המתפללים  את  אליהם 
שירה  זו  היתה  אהבה,  בעבותות 
לעמוד  היה  אפשר  שאי  סוחפת 

בפניה.

"מקדש  בחרוז  החזן  וכשסלסל 
מתוך  צאי  קומי  מלוכה,  עיר  מלך 
כעין  המזמרים  חשו  ההפיכה", 
משל  בחלל,  מרחף  כנפים  משק 
בטיסה  מעלה  של  ירושלים  ירדה 
בשמי-מעון  הקבוע  ממדורה 
והנוחם  העידוד  לדברי  להאזין 
מבית-כנסת  אליה  המשתגרים 
ישן נושן בעיירה מזרח אירופאית 
נובע  יחוסה  שכל  עיירה  קטנה, 
מכך שמרשה היא דריסת-רגל של 

יהודים בתחומה.

שליח  התעלה  שבת  ליל  באותו 
את  והעלה  עצמו,  על  הציבור 
של  לאוירה  המתפללים  קהל 

התרוממות רוח לא מצויה.

עמדו  קבוצות  קבוצות 
עונג  על  ושוחחו  המתפללים 
הש"ץ  היום  להם  שהנחיל  השבת 

הקבוע, ר' פיניע זיסר.

טפח  פיניע"  פיניע,  "אח, 
שכמו,  על  בחיבה  ראש-הקהל 
אלא  זיסר,  שמך  נקרא  לחינם  "לא 
ומתיקותו  קולך  שנעימות  בגלל 

ממתיקים לנו את חיינו!"..

האות  מבשר  הקהל  ראש  והיה 
כולם  ניגשו  אחריו  העדה,  לשאר 
בהכרת  ידו  את  ולחצו  החזן  אל 
כה  פיניע,  כוחך,  "יישר  טובה, 
הלוואי  יוסיף,  וכה  ה'  לך  יתן 
ברחמים  תפילותיך  ותתקבלנה 

וברצון".

ובאו  טרחו  בעצמם  "המלאכים 
החרה- שירתך",  את  לשמוע 
אחד  גלויה,  בהתפעלות  החזיק 
מאלו  היה  כנראה  המתפללים, 

הנוטים להיסחף בלשון גוזמה.

רגשי  את  להביע  הכל  כשכילו 
בית  החל  וההנאה,  ההתפעלות 

המדרש מתרוקן.

קבוצות  ובאו  נקהלו  עתה  ברם, 
ושקטות  יותר  קטנות  חדשות, 

עמוד  ליד  הראשונות  מן  יותר 
העץ הגבוה, פרוכת קטנה עשויה 
את  עיטרה  רקומה  קטיפה 
'פרנס  צבי,  נחום  ר'  של  ה'סטנדר' 

החודש' דמתא.

חרישי  חלושה,  ענות  בקול 
הנקהלים,  ממנו  ביקשו  ומבוייש, 
עניים  אורחים  אלא  היו  שלא 
לשבת,  עיירה  לאותה  שנזדמנו 
'בעלי-בתים'  לאלו  להם  שיורה 
שם  להצטרף  ללכת  עליהם 

לסעודה.

ביד  מלאכתו  עשה  הפרנס 
אצל  לאכול  תלך  "אתה  אמונה, 
זליג הנפח", אמר לאחד, "ואתה" - 
ריסי  מבין  אשר  ביישן  לעני  הורה 
עיניו ניכר כי בן-טובים הוא, "אתה 

תהיה אורחו של הרב".

האורחים  באחד  הבחין  הפרנס 
ליד  ישב  ומיד  רגע  ביטל  שלא 
עיוני  בלימוד  ושקע  השולחן 
קרא  אה"  "או  סבוכה,  בסוגיה 

בחדוה, "אתה תלך אל ראש-הקהל 
יען כי צורבא מרבנן אתה".

לא  איש  שניים,  ועוד  אורח  עוד 
נותר בבית המדרש.

יען  גמורה,  בכוונה  אמרנו,  איש 
כי זה העומד עדיין, נסתר מאחורי 
של  בסוד-שיח  ליבו  ושופך  התנור 
צקון-לחש עם בוראו, מתאחד כולו 
ראוי  היה  לא  השבת,  נשמת  עם 

לכינוי איש אלא לתואר 'מלאך'.

זישא  רבי  הרבי  זה  היה 
בשנותיו  עודנו  מאניפולי, 
גלותו,  בשנות  עודנו  הצעירות, 
לכפר  מכפר  עצמו  מוליך  כשהיה 
נחבא  עמד,  עתה  לעיר.  ומעיר 
הרחב,  הלבנים  תנור  מאחורי 
סוד  וממתיק  בתפילה  כולו  שקוע 

עם יוצרו.

תחילה היטה אוזנו לקול הזמרה 
הנהדרת וליבו התרונן יחד עם בני 
הקהל. אפס, כי מאז ומתמיד נמנה 
והנחבאים  הצניעות  מבקשי  על 
גם  ממקומו  יצא  ולא  הכלים  אל 
בריקוד  רגליו  הקהל  כל  כשנשא 

נלהב של "בואי בשלום".

חש  לא  איש  בו,  הבחין  לא  איש 
בנוכחותו.

בשעה מאוחרת סיים הרבי רבי 
זישא תפילתו הלוהטת, נשא עיניו 
המדרש.  בבית  לבדו  הוא  כי  וראה 
והבודדים  ברובם,  כבו  השמן  נרות 
הטילו  קלוש  באור  עדיין  שדלקו 
על   - למראה  מוזרים   - ענק  צללי 

הכתלים המפוייחים.

המדרש  מבית  זישא  רבי  יצא 
והלך - איש לא הורה לו את הדרך - 

הישר לביתו של פרנס החודש.

ר' נחום-צבי עמד נדהם למראה 
אכסניה,  לו  נמצאה  שלא  האורח 
האורחים  שכל  סברתי  "לתומי 
כיצד  הא  באכסניות,  מסודרים 
בלתי  פליאה  בך?"  הבחנתי  לא 

מוסתרת היתה בקולו.

בתשובה  עצמו  פטר  זישא  רבי 
סתמית ושב אל שאלתו הראשונה:

"היכן אוכל לסעוד סעודת שבת?

המשך יבוא

השמחה הגדולה
סיפר ראמ"ק, פעם אחת בליל שב"ק אחר התפילה ניגש ר' גדליה 
סגל לר"א ואמר לו: ר"א הדרך שלך מביאה לדכאון, שאל אותו 
לו  שיש  לדעת  רוצה  בטבעו  האדם  כי  רג"ס,  ענה  מדוע?  ר"א, 
ר"א אומר לאדם  ואתה  משהו שהוא עושה משהו שהוא משהו, 
שווה  כלום  כלום  כלום  אז  כלום,  עושה  לא  אתה  כלום  לך  אין 
דיכאו, חייך ר"א ואמר: אדרבה, אם האדם מכיר שהוא כלום והוא 
לא יכול לעשות כלון אז הוא שואל את עצמו איך בכל זאת אני 
קיים ועשה פעולות, מוכרח להיות שיש מישהו שתומך בי וא"כ 
'השמחה הכי גדולה לאדם היא כשהוא יודע שיש לו תומך' )'דער 

גרעסטע שמחה איז, אז מווייסט אז סאיז דא א שטיצער'(.

פחד ה'
בין  להתבודד  הלכתי  במירון  בהיותי  אחת  פעם  ראמ"ק,  סיפר  עוד 
ומיד  מאד  נבהלתי  ע"י,  גדול  צפע  בנחש  הבחנתי  ולפתע  ההרים, 
בי,  יבחין  לא  שהנחש  כדי  עצמי  את  להניע  מבלי  במקומי  נעמדתי 
אח"כ משראיתי שהנחש התרחק קמעא התפללתי ואמרתי, רבוש"ע 
יותר  וכו', מאוחר  תן לי פחד ממך לפחות כמו שאני פוחד מהנחש 
הלכתי לצריף שם פגשתי בר"א וסיפרתי לו על כל מה שקרה עימי, 
הגיב ר"א ואמר, לא טוב עשית, אלא היית צריך להישאר על מקומך 
ושם לבקש מה' את מה שביקשת, ואז היית רואה לפתע שאין נחש 
ואין כלום, כי הנחש הוא רק סיבה להתעורר לפחד ה' וצריך להיאבק 

ולא להישאר בפחד רק מיד להעביר ע"י תפילה לה'.
)מאוצרו של ר' שמעון פרידמן - אשדוד(



ברכת מזל טוב 
לידידנו הנכבדים ה"ה

הרב משה נחשוני שליט"א
הרב יצחק ד. גרוסמן שליט"א

הרב שלמה נחשוני שליט"א
לרגל אירוסי הבן - הנכד

הבה"ח יהודה ני"ו בשעטומ"צ
יזכו לראות רוב נחת מכל יו"ח, אמן

הר"ר
יונה הרשלר 

הי"ו
ביתר עילית

לרגל הופעת 
הגליון

לע"נ הרה"צ רבי 

יצחק אייזיק
בן  כ"ק אדמו"ר 

הרה"צ רבי
יעקב יוסף ווייס

מספינקא זצוק"ל   

נלב"ע
ה' שבט תשד"מ

הרב שלום באב"ד הי"ו
הר"ר יהודה רוזן הי"ו
לרגל שמחת החלאקה לבנו

הר"ר אהרן ליזרזון הי"ו
לרפואת שיינא אסתר בת חנה

הר"ר משה פייג הי"ו  
הר"ר יעקב פישמן הי"ו 

ולרגל הופעת הגליון

אלא  נברא  לא  האדם  וז"ל:  ישרים  המסילת  בעל  כתב 
השלימות  כי  וכו'  שכינתו  מזיו  ולהנות  ה'  על  להתענג 
דוד  שאמר  כמו  יתברך  בו  הדביקות  רק  הוא  האמיתי 

המע"ה "ואני קרבת אלוקים לי טוב".

נמצא מדבריו שתכלית עבודת האדם בזה העולם היא 
מה  האמיתי,  והטוב  התענוג  שזהו  בה',  לדביקות  להגיע 

שרצה הבורא ית' להיטיב לנבראיו.

בה',  לדביקות  האדם  יגיע  כיצד  להתבונן  צריך  והנה 

תורה  ולימוד  התורה  מצוות  שמקיים  בזה  די  והאם 
המגיד  תלמידי  מגדולי  אחד  כתב  ובאמת  בפשטות, 
ממעזריטש בעל היושר דברי אמת יסוד גדול וז"ל: אבל 
מי שרוצה להתדבק בהשם יתברך באמת בלתי לה' לבדו, 
ממנו  שידחה  לא  אם  בו  להתדבק  אפשר  שאי  מבין  הוא 
גבהות לבו, ויכיר חסרונו ופחיתותו תמיד, וכל מה שיבין 
ירגיש  יותר,  ובמעשה  במחשבה  בה  ויתמיד  שפלותו 

דביקות נפשו בהשי"ת.

הגדלות  עם  חי  שהאדם  זמן  שכל  הוא  מדבריו  היוצא 
הטבעית שלו הוא לא יכול להידבק בבורא ב"ה, משום שגם 
אם הוא זוכה ומקיים את המצוות ולומד את התורה, ואפי' 
אם נוהג בהנהגות טובות וישרות, חייב להיות שבמודע או 
בתת מודע הוא משתמש בכל זה כדי לטפח את הגדלות 
העצמית שלו, משום שזהו טבעו של האדם, וע"כ הוא לא 

בא עי"ז לדביקות בו ית'.

ולכן רק אם האדם חי את האפסיות שלו, אזי הוא יכול 
להגיע לדביקות בה', כי ככל שאין לו מציאות עצמית, כך 

הוא חי את המציאות האלוקית שהכל זה הוא.

והנה כיצד באמת יכול אדם להינצל מהגאווה ולהכיר 
באפסיותו, ע"ז לימד אותנו ר' אשר זיע"א יסוד גדול וכך 

אמר באחת השיחות: לכל אדם יש מדה רעה שעמה 
הוא נולד והיא גוברת אצלו בעיקר, והקב"ה ברא 
את האדם עם המדה הרעה שלו, בכדי שיראה 
ש"לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי".

לשפלות  האדם  יגיע  כיצד  שהדרך  נמצא 
והטבעים  המידות  דרך  היא  אפסיותו,  ולהכרת 

הרעים שלו, והחולשות עמם נולד, כמו שהבאנו לעיל 
מבעל היושר דברי אמת 'שיכיר שפלותו ופחיתותו תמיד', 
משום שעי"ז מגלה האדם כמה הוא אפסי וכמה אין לו 
בתפילה,  לה'  להתקשר  מגיע  הוא  מזה  וממילא  אחיזה, 
חיובית  נקודה  וכל  ונשימה  נשימה  שכל  בנפשו  ולהבין 
שיש בו, זה מאת ה' שמזכה אותו ע"י סיבות שונות, וזוהי 

הדביקות הרצויה בו ית'.

את  שיכיר  הוא  האדם  בעבודת  הראשון  השלב  א"כ 

בחסרונותיו  ויודה  שיסכים  הכנעה,  צריך  ולזה  עצמו, 
וחולשותיו.

נקודות  שני  יש  השפלות  הכרת  של  זה  בענין  והנה 
להכיר את המדה הרעה  צריך  כל  הבאין כאחד, ראשית 
שלו, ובנוסף לכך להגיע להכרה שאין לו שום דרך לעזור 
לעצמו בכוחות עצמו, וממילא הוא מרגיש שהוא בסכנה 
ה'  אל  לצעוק  מוכרח  והוא  אחיזה,  שום  לו  ואין  גדולה, 
שישלח לו סיבות להצילו, שיחזיק מעמד ולא יזיק לעצמו 

ולזולתו ע"י הרע שיש בו.

וז"ל:  שמות(  )פ'  השילוח  המי  דברי  לנו  יאירו  ועפי"ז 
שמקודם שרוצה השי"ת להושיע לאדם, אין האדם רואה 
אבל  חסר,  הוא  מה  כלל  יודע  ואינו  שלו,  החיסרון  את 
כשהשי"ת רוצה להושיע, מראה לו את שורש חסרונו, ואז 

מתעורר האדם לצעוק אל ה'.

פעמים  כי  גדול,  חיזוק  לקחת  צריך  אלו  ומדברים 
ועם  שלו,  החולשות  עם  נפגש  האדם  כאשר  רבות 
הטבעים הקשים שלו, הוא נשבר מכך, אבל אם רק 
ית"ש  הבורא  נקלע  אליו  הזה  שהמצב  ויבין  יתבונן 
בעצמו הביא לו, כדי שעי"ז שיגלה את חסרונו, וירגיש 
את הסכנה וחוסר האונים שלו, ויתעורר לזעוק אליו.

רואה  לא  הוא  זו  בדרך  הולך  כשאדם  א"כ 
אלא  בעייתי,  וכדבר  כמציאות  שבו  הרע  את 
להגיע  ב"ה,  הסיבות  מסובב  מאת  כסיבה  רק 

להתקשרות ודביקות בו.


