
"כי תשא את ראש בנ"י לפקודיהם, העניין הוא 
ידיעת מהות הנפש הוא אהבה ויראה שהם התאוות 
וכל ענייני העולם כמאמר כי הדם הוא הנפש והדם 

הוא התאווה".

ה'  עבודת  בענייני  המרכזיים  היסודות  אחד 
טמונים בפרשה זו, נשתדל אי"ה לתמצתם עד כמה 
שניתן. כשאדם רוצה למלא תפקיד מסוים, תחילה 
הסובבים.  והנתונים  השטח  תנאי  את  להכיר  עליו 
בדיוק כך אדם שחפץ למלא את תפקידו בעולם, 

צריך להכיר את מהותו והסביבה שחי בה. 

נתונים: מבאר הפרה"א זי"ע, אדם מורכב מגוף 
הגוף,  הוא   – דם  זאת בבחינת  והוא מכנה  ונשמה, 
והאדם – הנשמה שבו המחיה את הגוף. הגוף, מפני 
לשלוט.  אחד  מצד  חפץ  באדם  גשמי  חלק  שהוא 
ומנגד, כדי שהאדם יוכל להזין את נשמתו וזאת רק 
דרך הגוף, חייב הגוף לקבל את המונחים הרוחניים 
לאדם  שולח  כשהקב"ה  כן  על  גשמי.  בתרגום 
להחיות  שנועדה  רוחנית  חיות  שהיא   – ה'  אהבת 
את הנשמה, מקבל זאת האדם לאחר השתלשלות 
תאוה.  של  בצורה  מידותיו  אמות  לפי  מורכבת 
דוגמא לכך נבין על פי הפסוק: 'כי שמש ומגן הוי"ה 
אלקים'. מבארים בשם הרה"ק בעל התולדות יעקב 
יוסף זי"ע, כשם שלהביט בשמש צריך מסך ומגן, 
ע"י  רק  ההוי"ה אפשר  אור  כדי להשיג את  כמו"כ 
צמצום של בחי' אלקים, ואלקים בגי' הטבע... כעת 
לאחר שהכרנו בתמצית את התהליך, אנו צריכים 
ה'.  לאהבת  ולהפכה  להחזירה  התאוה  את  לנווט 
שהקב"ה  ונכיר  שנברך  ע"י  המאכל,  תאות  לדוג', 
לקבל  כדי  אוכלים  ואנו  בפינו  האוכל  את  מטעים 
וכו' כמובא בצעטל קטן... האדם  כח לעבוד אותו 
בוחר האם להיות בבחינת דם, ולאכול לתאות גופו, 
או להיות אדם )מענטש( ולאכול לתכלית בריאתו.

הרבה  המצטדק  אדם  "ולהיות  השטח:  הכרת 
דבקות,  ושום  התלהבות  בלא  בתומ"צ  ועוסק 
והצליח שלא בא לידי ניסיון להבין פחיתותו שאינו 

יכול לעמוד בניסיון... לכן לפעמים מזדמן לו מעשה 
ע". הרהורי עבירה קשים מעבירה אומרים חז"ל.  ֶרשַׁ
מדוע לא אמרו חמּורים מעבירה? יתכן ואדם עובר 
עבירה חמורה, אך מיד הוא מתעורר לשוב משום 
שאז הוא חי את הפגם שלו. משא"כ הרהורי עבירה 
בפועל,  מהעבירה  חמורים  פחות  להיות  יכולים 
אך הרבה יותר קשים – משום שאדם יכול לחיות 
עימם תקופה ארוכה, ולא ירגיש כלל שמשהו פגום 
בהכרת  חשוב  יסוד  אותנו  מלמד  הפרה"א  אצלו. 
כשהאדם  במחשבה!  מתחיל  החטא   – השטח 
אשר  הוא  אותו.  מחיה  שה'  מההכרה  מתנתק 
אמרנו 'הרהורי עבירה'. אמנם החטא במעשה הוא 
כבר פועל יוצא של הנתק, שם הקב"ה עושה חסד 
השפל  את  שיחיה  כדי  במעשה  שיפול  האדם  עם 
האמיתי שלו ומשם יקום ע"י תשוב"ה – תשב ו"ה.

ישראל  היו  לא  ארז"ל  "וכן  לפרשה:  הקשר 
ראויים לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה, פי' 
שכבר היו צריכים תשובה על כמה דברים שקדמו 
הרגישו  שלא  אלא  סוף  בים  ים  על  וימרו  כמו 
בעצמם לכן הגיע אליהם". מתבאר, כי מעשה העגל 
היה חסד מאת ה' לעוררם שהם חיים בנתק, ומכיון 
שעד אז לא שמו ליבם לזאת, היתה השכינה צריכה 
כדי  ולהצטמצם עד לשלב המעשה בפועל  לרדת 
את  תשא  כי  "וזהו  בתלם...  לא  שהם  שירגישו 
ראש... אם תרצה להעלות את המידות, לפקודיהם, 
לשון חטא וחיסרון, ונתנו איש כופר נפשו לה' פי' 
יתן  התאוה  שהיא  הנפש  תחת  כמו  הנפש  כופר 
כפרה לה'". התורה מלמדת אותנו שתפקיד האדם 
לשורשם  להחזירם  המידות  את  להעלות  הוא 
ע"י עבודה מתמדת של כופר נפש – היינו להפוך 
הרוחני  הניצוץ  את  ולגלות  גשמית  התגלות  כל 
שמחיה אותה, ונועד להחיות את האדם בקשר עם 
הבורא. וזהו פירוש הפסוק 'טועמיה חיים זכו', כמה 
שאדם 'טועם' בעוה"ז לגלות את השכינה שיורדת 
להשפיע לו חיים, כן יזכה לעוה"ב להשיג את החיים 

שטעם כאן בעוה"ז.
)נכתב ע"י ר' נפתלי בינג(

כתיב כל ערום יעשה בדעת... שכל מה שעושה 
ע"י  וכסיל  הדבר,  בשורש  ומדובק  מקושר  החכם 
אף  אולת,  נעשה  משורשו  ומפסיק  הדבר  שפורש 
שמוצא  מה  כפשוטו  וגם  אחד...  מעשה  שעושין 

האדם הארת הנקודה הנ"ל הוא ג"כ מהשי"ת.

]תרל"א ד"ה ברש"י[

וכתב רש"י לרבות שגם במלאכת המשכן ישמרו 
צריכין  מצוה  של  במעשה  שאף  הרמז  השבת, 
ית' בלבד, שלא  לזכור עיקר המכוון לעשות רצונו 
להתערב טובת עצמו לגרמי', רק לשם שמים, והוא 

שבח שמחזיר המעשה לעושהו כנ"ל.
]תרל"ה ד"ה אך[

כי בכל המצות אין בכח האדם להתדבק בשורש 
המצוה רק ע"י הסיוע משמים, שע"י קיום המצוה, 
אז  המצוות,  בקדושת  להתדבק  ומרמז  שמראה 
בסוף  בא  זה  אך  בינה,  שערי  הקב"ה  לו  פותח 

המעשה, לכן המניח באמצע לא השיג עיקר המכוון.

]תרל"ו ד"ה אך[

ובסוף  החיתום,  אחר  הולך  הכל  כי  להודיע 
היגיעה בא הישועה.

]תרל"ט ד"ה ויתן[

זה  ועל  אלקי,  בעזר  רק  היא  הקדושה  כי  לידע 
מבקשין יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם... 
והארה  רצון  להפיק  כדאי  ודם  בשר  יגיעת  אין  כי 
ניתן  היגיעה  שע"י  כן  סידר  שהשי"ת  רק  משמים, 
לו במציאה ומתנה... וזה הרמז נשמה יתירה כלומר 
שאינו לפי עבודת העובד רק שבמתנה ניתן לו יותר 

מכפי עבודת האדם.
]תרמ"ג ד"ה ומו"ז ז"ל[

רק בנ"י בכחם להמשיך עזר וקדושה מלמעלה 
כמנהגו  מתנהג  שהטבע  הגם  כי  הטבע...  מן 
ההנהגה  אחר  להימשך  צריך  ישראל  איש  אבל 

שלמעלה, וע"ז כתיב ובחרת בחיים.

]תרנ"ד ד"ה בפסוק[

'סוף מעשה במחשבה תחילה'



"בכל הירידות ובכל הנפילות ה' איתך, ואין זה ירידה אלא 
לצורך עליה, והירידה מוכרחת כדי שלא יבא האדם ויאמר כי כוחו 
לו הירידה  וכך מקדימין  לו לעלות את העליה,  ידו עמדו  ועוצם 
כדי שיכיר וידע כי כשם שהירידה אינו חפץ לייחס לעצמו, כך גם 
לא ירצה לייחס לעצמו את העליה שהוא עולה, כי מאת ה' היתה 

זאת היא נפלאת". )מכתב ל"ג(

וקם.  צדיק  יפול  ושבע  שנים  עשרות  של  עבודה  "וזה 
והעיקר שלא להתייאש בנפילות, אלא להיפך להתגבר ולהתחזק 
כדי  השי"ת  עבודת  של  חדשה  מעלה  להתחיל  כדי  שאת  ביתר 

ללכת מחיל לחיל". )מכתב מ"ט(

הנה ידוע שי"ג מדות של רחמים הן כנגד י"ג מידות שהתורה נדרשת 
בהן, וכתוב בשם הרבי ר' בונם מפשיסחא שמידת רחום וחנון היא כנגד 
גזירה שווה, שע"י שהעשיר מרחם על העני הוא משווה את עצמו אליו, 

וכמו"כ הקב"ה משווה עצמו אלינו כנאמר "עמו אנכי בצרה".

)לג, א(  בפרשתנו "וידבר ה' אל משה לך עלה מזה אתה והעם וגו'" 
וברש"י כתב וז"ל: 'ארץ ישראל גבוה מכל הארצות לכך נאמר עלה'. ויש 
לפרש שכידוע ארץ היא מלשון רצון וארץ ישראל גבוה הכוונה שהרצון 
שרוצה הקב"ה בעם ישראל הוא גבוה ויותר מכל שאר הרצונות וזאת 
משום שעם ישראל יש לו חן אצל הקב"ה, וכמאה"כ )לג, יב( "וגם מצאת חן 
בעיני". עוד שם ברש"י: 'ד"א כלפי שאמר לו בשעת הכעס לך רד אמר לו 
בשעת רצון לך עלה'. והוא המשך לפירוש הקודם שעכשיו בעת רצון הוא 
צריך להעלות אותם דווקא ע"י החיבור שהתחבר אליהם בשעת החטא 

וכמו שא"ל הקב"ה "לך רד".

ובפסוק י"ב "ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי העל את העם 
וכידוע  דבריך'  על  ולבך  עיניך  'תן  וברש"י:  וגו'"  לא הודעתני  ואתה  הזה, 
ישראל  בני  בין  והמקשר  המתווך  שהוא  דכלה,  שושבינא  נקרא  שמשה 
לאביהם שבשמים והסביר ר' אשר שמשה רבינו היה בחינת עם ישראל, 
וכל הטענות שדיבר עם ה' היו הטענות של עם ישראל כולו ולא ענין פרטי 
וזהו שאומר אתה אומר שמצאתי חן בעיניך שהתוצאה של מדת  שלו, 
רחום וחנון היא גזירה שווה שאתה משווה עצמך אתנו. ובהמשך דבריו 
כתב רש"י: 'ואשר אמרת הנה אנכי שלח מלאך אין זו הודעה שאין אני 
חפץ בה', ויש לפרש שהודעה הוא מל' ידיעה - התקשרות וזהו שאומר 
משה רבינו להקב"ה מכיוון שאין אני חפץ א"כ אין אתה מתחבר ומשתווה 
אלינו ואין זו הודעה ועתה הודיענו מה שכר אתה נותן למוצאי חן בעיניך – 
רחום וחנון – שרצוננו שתשרה שכינתך עלינו גזירה שווה – ולא ע"י מלאך.

וביותר יש לפרש טענת משה רבינו עפ"י מה שכתבנו בפרוש הד"א 
שברש"י )פסוק א'( והוא שה"לך עלה" הוא דווקא ע"י החיבור שהתחבר 
אליהם בשעה ה"לך רד" והיינו שמשה רבנו התעורר עצמו ומשך עמו 
את כל עם ישראל בשעת הנפילה שדייקא אז בא האדם לתכלית הביטול 
– גזירה שווה - "כי חלק ה' עמו" שאנחנו אחד עם השכינה, להצטער 
וא"כ טען משה   – וחנון  ולעורר עליה רחמים – רחום  בצערה 
רבינו שמדה כנגד מדה צריך הקב"ה לעורר רחמיו עלינו – רחום 

וחנון – ולהשרות שכינתו – גזירה שווה – בתוכינו.

ובזה יובן מה שכתוב "לך עלה מזה" שלכאו' מילת "מזה" 
העליה  תהא  דווקא  מזה  שמהנפילה  לומר  ויש  מיותרת 
וכאמה"כ שבע יפול צדיק וקם שתשרה השכינה בשלמות 

ולא ע"י מלאך. 

אחד  יום  אלי  התקשר  ברוך,  התשע,  בן  נכדי 
ודאגה בפיו "סבא, אני מפחד ממחבלים".

"הם  לו.  עניתי  מהם"  לפחד  וצריך  "מותר 
שארכה  שיחה  בסיכום  מסוכנים".  באמת 
שריון  שללבוש  למסקנה  הגענו  שעה,  כחצי 
לבטוח  אלא  לנו  ואין  מעשי.  לא  קשקשים, 
באבינו שבשמיים, ששומר עלינו. הצעתי לו גם 
את סגולת רבי חיים מוולוז'ין "אין עוד מלבדו" 

והוא הלך לישון רגוע.

התרעה  מנגנוני  הם  והכאב  הפחד 
שיבוש  על  להתריע  בא  הכאב  הישרדותיים. 
במערכות הגוף או הנפש. הפחד בא לעורר את 
האדם מפני סכנה, בהעדר פחד, אדם מועד לסכן 
עצמו, במקומות ובפעולות שעשויים לקפד את 

חייו או לחבל בגופו או בנפשו.

הוא  הפחד  לפחד.  וצריך  לפחד  מותר 
התרעה מפני סכנה. תינוק שנגע בסיר חם, יפחד 
למקומות  להתקרב  פוחד  אדם  שוב.  בו  לגעת 
מסוכנים. רבי נחמן אומר "כל העולם כולו גשר 
צר מאד, והעיקר שלא יתפחד כלל" מדוע לא 
אמר "שלא יפחד". אלא שיש מקום לפחד, כי 
ללא פחד, מסתכן אדם, שיפול מן הגשר, אם ילך 
קרוב מדי לשפתו. על כן אמר "שלא יתפחד", 
שלא יפחד מן הפחד, היינו, ימשיך בדרכו ועם 

זאת יישמר לנפשו. 

הוא  פחד  שונים.  דברים  הם  וחרדה  פחד 
מידי,  מאיים,  חיצוני  מגורם  שנגרמת  תחושה 
כמו חיה מסוכנת. והתגובה לפחד היא: הילחם 
לרגש  שקשורה  תחושה  היא  חרדה  ברח.  או 
שלילי מעורפל, שבוקע מתת ההכרה, כסכנה, 
שנתפשת כבלתי ניתנת לשליטה או שלא ניתן 

להימנע ממנה.

שלילי,  כדבר  כאב,  כמו  בד"כ,  נתפס  פחד 
לפחד  התייחס  אשר  ר'  ממנו.  להפטר  שצריך 
ית"ש.  הבורא  עם  להתקשרות  סיבה,  כאל 
עלה  כאשר  מסכנה.  אדם  להרחיק  כסיבה  או 
בדעתי ללמוד נהיגה, באתי אליו וספרתי לו. "מה 
הבעיה, לך תלמד" אמר לי. "אני מפחד". "אז אל 
תלמד" ענה לי, ותוך כדי דבור חזר אלי "אמרת 
יכול ללמוד". "אם אין  שאתה מפחד, אז אתה 

יראת אלק' במקום הזה, עוד מעט והרגוני".

יש שמגדירים את ר' אשר כפסיכולוג. ולא 
פסיכולוג  ה'.  בעבודת  מדריך  היה  הוא  היא. 
בוחר לטפל בכאבים ופחדים, כדי למגר אותם. 
ככלים  בהם  להשתמש  כיצד  למד  אשר  ר' 
אשר  שר'  סיפר  סגל  גדליה  הרב  ה'.  בעבודת 
רעה  חיה  מרגיש,  שאדם  פחד  "מכל   : לו  אמר 
או שוטר וכד', יקח ממנו לעבוד את ה' ויפחד 
לאדם  ששולחים  הסיבה  זו  הבורא.  מרוממות 
פחד מן השמים. אשרי אדם מפחד תמיד. כאשר 
אמר השי"ת למרע"ה להשליך את המטה והוא 
זה מה  ה'  לו  וינס משה מפניו, רמז  הפך לנחש, 
טפלה,  אהבה  גם  כך  פחד".  שתרגיש  שרציתי, 

הוא סיבה להעלותה לאהבת ה'.

ר' אשר הסביר את השגת יראת ה' דווקא 
לסוחר  בא  חייט  כאשר   : במשל  טבע,  מפחד 
לו  מראה  הסוחר  לחליפה,  בד  לבחור  בדים 
בחנות, קטלוג ובו דוגמאות, פיסות בד קטנות, 
הוא  מכן,  לאחר  רק  לו.  הרצוי  את  יבחר  למען 

אשרי אדם מפחד תמיד
על  מונחים  בו  הבדים,  למחסן  אותו  לוקח 

מדפים גלילי הבד הגדולים.

עם  רבות,  פעמים  נוסע  היה  בצעירותו 
אמו, למירון. פעם יצא בלילה, להתבודד ביער 
הר מירון והנה ראה בסבך העצים דמות אריה. 
סיבה  בו  ראה  הוא  אולם  עז,  פחד  אותו  תקף 
אל  להתקרב  המשיך  הוא  בורא.  להתקשרות 
לו את  ה' שיהפוך  זעק אל  האריה תוך שהוא 
למדי,  קרוב  היה  כאשר  ה'.  לפחד  החיה  פחד 
לו  נראה  שבחשכה  עץ,  בול  זה  שהיה  הבחין 

כדמות אריה.

שנמצא  "זה  אשר  ר'  כותב  ק"ג  במכתב 
וצור  החיים  חי  שהוא  הקב"ה,  עם  תמיד 
העולמים, אין לו מה לפחד מיצורי אנוש בעלי 
"פחד  על  מדבר  אשר  ר'  החידלון",  תקוות 
המלך  דוד  כאשר  האין".  יסוד  שכחת  סכנת 
זאת  אמר  לא  הוא  תמיד"  נגדי  "חטאתי  אמר 
הוא  עצמית.  רדיפה  מתוך  או  מסכנות  מתוך 
אמר זאת, כדי להזכיר לעצמו את "פחד סכנת 
שכחת יסוד האין" שלו. זהו הפחד מפני דחפיו 
שמים,  יראת  זוהי  בו.  טבע  שה'  הטבעיים, 
עולם,  בבורא  תלותו  את  אדם  מכיר  שממנה 
שאם אינו עוזרו אינו יכול לו. רק מהכרת חטאיו, 
יכול אדם להכיר את הסכנות העורבות לו, מצד 
טבעיו. ורק כך הוא יכול להכיר את הסיבות שה' 
את  למנוע  שלו,  המידה  של  בניסיון  לו  שולח 
נפילתו. וכך לגלות את בוראו. ואז, כאשר הוא 
איננו חוטא, הוא יודע, כי כל כך, מרחמי ה' עליו.

ר' אשר טען, שאפשר להוציא אנשים רבים 
מבתי חולים לחולי נפש, ולשלב אותם בחברה. 
והוא עשה זאת. הוא טען שרבים נמצאים שם, 
לו לאדם  נוח  מפני שנכנעו לסיפוק המסכנות. 
להאשים את כל העולם בכאביו ופחדיו ולקבע 
עצמו כקרבן, כמסכן ולצפות שירחמו עליו. וכל 
כך, כדי לפטור עצמו מאחריות לעבוד עם אותם 

כאבים ופחדים, על עצמו.

הזכרתי את ר' אשר במסגרת מסוימת. והנה 
מישהו אומר לי, "ר' אשר היה הרבי של המסכנים". 
ההגדרה שעשעה אותי, כיון שהיא נכונה בהיפוך. 
כדי לדייק את ההגדרה אמרתי לו, שר' אשר למד 

את המסכנים, לברוח מן המסכנות.

עוד מדברי ר' אשר על הפחד:

...תכלית פחד הטבע – לעורר את פחד ה' – 
אשר  ה',  לאהבת  יגיע  שממנה  פנימית,  יראה 

היא כל תכליתנו ותפקידנו בחיים. 

...יסוד מציאותנו – להגיע לפחד ה', 
שהוא הפחד מן הסכנה שלא נאבד את 
סיבת הרחמים, אשר היא שומרת עלינו 

מלעשות רע.

ובוהו  התוהו  בפחד  אדם  דומיה,  ...במצב 
ומאידך באלוקות  לו אחיזה בכלום( מחד.  )אין 
אין לו השגה. ואז מגיע לבחינת צעקה – "עונים 
בין  מחיצה  אין  אז   – ביראה"  ואומרים  באימה 

עליונים לתחתונים.

להאמין  האמונה.  ראש  היא  ...הסבלנות 
שהשי"ת משגיח עליו תמיד ושום פחד חיצוני 
אינו יכול לו. כי אחוז הוא תמיד בפחד פנימי של 
אותו  המביאים  ית',  ואהבתו  הרוממות  יראת 

eemanti@gmail.comלדבקות בורא, שהיא תכליתו האמיתית.



מתי לקחת 
ומתי לא

לכל אחד יש את תפקידו בעולם. 
אני קיבלתי את תפקידי בחסדי ה' עלי 
ובין אחד מעיסוקי אני משמש כשדכן 
זוגות  עשרות  וב"ה  הפנאי,  בשעות 
הקימו בתים נאמנים בכרם בית ישראל 

כאשר אני הייתי השדכן שלהם. 

לפני  התרחש  שלי  הסיפור 
היה  עוד  אשר  ר'  כאשר  רבות  שנים 
צריך  שהייתי  צעד  ובכל  בכוחותיו 
איתו.  להתייעץ  נכנס  הייתי  לעשות 
"תעשה  אותי  מדריך  היה  אשר  ר' 
מודה  ואני  כך"  תעשה  "אל  או  כך" 
או  הבנתי,  הכל  את  שלא  ומתוודה 
כלום,  הבנתי  לא  לפעמים  נכון  יותר 
מבלי  שאמר  מה  כל  עשיתי  אבל 

לסטות מדבריו אפילו זיז כלשהו.

אשה  הייתה  תקופה  באותה 

יום  מדי  אלי  להתקשר  שנהגה  אחת 
לבנה  זיווג  להמציא  נמרצת  בבקשה 
אך  טוב,  בחור  היה  הוא  המתבגר. 
בת  את  למצוא  התקשה  מה  משום 
זוגו וכך נקפה שנה ועוד שנה ועדיין 

לא עמד מתחת לחופה.

ברכבי  ישבתי  אחד  לילה 
אותה  זו  היתה  מצלצל.  והטלפון 
בתחנונים,  כהרגלה  שביקשה  גברת 
אל  משהו,  שם,  איזה  לי  תן  "אנא, 

תשאיר אותי בלי כלום".

אמרתי לה שלצערי אין לי אפילו 
שם אחד בשבילה כי את כל השמות 
לא  ומאומה  ניסינו  הצעתי  שכבר 
יצא מזה. ומה לנו סתם לטחון קמח 

טחון.

"בכל זאת" התחננה הגברת. 

על  השיחה  את  ששמתי  מכיוון 
השיחה  את  זוגתי  שמעה  דיבורית 
לה  תציע  "אולי  לעברי  לחשה  והיא 

את פלונית?"

כי  לשלילה  בראשי  נענעתי 
גופני  חסרון  היה  פלונית  לאותה 
בא  שלא  ידעתי  זה  ובגלל  בולט 
אבל  השידוך.  את  להציע  בחשבון 
של  הלחישה  את  שמעה  הגברת 
בדריכות,  שאלה  מיד  והיא  אשתי 

"מה שמעתי? אמרו שם משהו".

זה  אבל  שם  איזה  כאן  אמרו  "כן, 
לא מתאים לך".

לי  מתאים  מה  להחליט  לי  "תן 
ומה לא. תגיד לי את השם".

"גברת, אני חוזר ואומר לך. מדובר 
תראי  את  בולט.  חסרון  עם  בבחורה 

את זה. זה לא בשבילך".

מוותרת.  ואינה  מתעקשת  והיא 
"אני רוצה לראות בעצמי".

נקבתי בשם והיא ביקשה שאריץ 
נקבע  ספרים  ימים  ותוך  הענין  את 

ביניהן מפגש.  
לא אשכח את התדהמה שאחזה 
האשה  כאשר  המפגש  לאחר  בי 
שהיא  לי  ואמרה  אלי  התקשרה 
שאלתי  וכאשר  להתקדם,  מעוניינת 
חסרון?  לאותו  בנוגע  ומה  בהיסוס 
והבלים.  "שטויות  בביטול.  לי  ענתה 
אתה חולם חלום. ראיתי את הבחורה 

ואין לה שום חיסרון".

בחוש  ראיתי  שעה  באותה 
לפועל,  לצאת  צריך  שידוך  שכאשר 
לא  והם  חכמים  עיני  מעוור  הקב"ה 
גופנית  תכונה  בולט,  כ"כ  דבר  רואים 

שלא שייך להסתיר.

השכל  נגד  ונהיה.  קם  והשידוך 
 - החתן  משפחת  מבני  איש  ממש. 
במשודכת  ראה  לא   - עצמו  הוא  וגם 
שהוכרז  לאחר  כלשהו.  חיסרון 
אם  אלי  ניגשה  למזל-טוב  השידוך 
החתן ומרוב התלהבות ושמחה נתנה 
לי סכום של 5000 דולר טבין ותקילין.

שועי  על  נמנה  לא  שאני  מכיוון 
שמחה  הכסף  עם  שמחתי  תבל, 
מיד  נסעתי  התלהבות  וברוב  גדולה. 
אל ביתו של ר' אשר וסיפרתי לו בגילה 

ורננה על המשכורת המחומשת.

הדהימה  אשר  ר'  של  תגובתו 
"שלא  בתקיפות,  לי  אמר  הוא  אותי. 
אחד.  שקל  אפילו  מהם  לקחת  תעז 
כל  את  להם  ותחזיר  מיד  אליהם  לך 

הכסף עד פרוטה אחרונה".

בשבילם  עבדתי  "אבל  הבנתי.  לא 
להם  מציע  שאני  שנים  זמן,  הרבה 
ה'  וברוך  יקר.  וזמן  טלפונים  הצעות. 
להם  יש  יכולת,  בעלת  משפחה  הם 
כסף, אז מדוע שלא אקח את הכסף? 

בשבילי זה מכולת ומטרנה לילדים".

ר' אשר לא רצה לשמוע ממני מילה. 
"הרגע תחזיר להם את הכסף".

אליהם  הגעתי  עשיתי.  כך 
על  הסכום  כל  את  והנחתי  בדחיפות 
בראשה,  לי  נדה  האמא  השולחן. 
שאתם  "ראיתי  דעתי.  נטרפה  כאילו 
עד  אשר  ר'  של  הקו  עם  הולכים 

מתוך  נתתי  "אני  לי,  אמרה  הסוף", 
אשר,  ר'  את  מבינה  ואינני  טוב  רצון 
יש לי כסף בשפע. נו, כך אמר ואתה 
אלפי  ארבעת  מילא   אך,  איתו.  הולך 
דולר הוא לא מרשה לך לקחת. אבל 
1000 $ הרי מגיע לך כמו לכל שדכן".

בחזרה  לקחתי  וקיבלתי.  סברתי 
אלף דולר וחזרתי לר' אשר כדי לקבל 
בתקיפות  והוא  לדבר.  הסכמתו  את 
שלא  ושלום,  חס   " לי  אומר  עצומה 
אותי?  שמעת  גרוש.  מהם  תיקח 

גרוש אחד לא".

את  גם  החזרתי  ברירה  בדלית 
שסובבה  לאמא  הדולרים  אלף 
שמשהו  לאות  הרקה  על  אצבע 
מצהיר  אני  ואילו  במוחי...  השתבש 
שכחסיד של ר' אשר איני זז מדבריו 

כמלוא נימה.

השידוך אגב, הצמיח פירות יפים. 
להם  ויש  רב  באושר  חיים  הזוג  בני 

כמה וכמה בנים ובנות.

לעומת זאת פעם אחרת ניהלתי 
ממש.  עניה  משפחה  אצל  שידוך 
השידוך "נסגר" ואני לא העזתי לבקש 
מרוב  שדכנות  כדמי  אחת  פרוטה 
הדלפונים.  המחותנים  על  רחמים 
על  לו  וסיפרתי  אשר  לר'  כשבאתי 
"מה  נחישות,  באותה  לי  אמר  כך 
ביושר.  לך  שמגיע  כסף  זה  פתאום? 
תעשה  ואל  דולר  אלף  מהם  תבקש 

להם הנחה אפילו על דולר אחד".

בפליאה,  אמרתי  אשר",  "ר' 
עניים  הם  למכולת.  כסף  להם  "אין 

מרודים".

בעוצמה  לי  ענה  עניינך"  לא  "זה 
לא  הם  השדכנות  דמי  "את  אדירה. 
נותנים בשבילך אלא בשביל עצמם, 

ואתה חייב לקבל מהם את כספך".

הורי  אל  ניגשתי  חמדה  בלא  וכך 
אשר  ר'  של  ציוויו  פי  ועל  החתן 

נטלתי מהם את שכרי...
 

ששמעתי  כפי  הסיפור  כאן  עד 
וכמובן  המעשה,  בעל  מפי  אותו 
שום  עליו  מסרתי  לא  בקשתו  שלפי 

פרט מזהה. 

הנהגותיו  את  לפרש  בדעתי  אין 
שכידוע  אשר  ר'  של  והוראותיו 
נעלמים  ממקורות  לקוחות  היו 
אבל  והשגותינו,  מהבנתנו  ששגבו 
לאחד  הדברים  את  סיפרתי  כאשר 
לו  שיש  החשובים,  מתלמידיו 
ומעמקי  הנסתר  בתורת  מהלכים 
תורת החסידות, אמר לי בפשטות כי 
לכאורה  הסותרות   - להוראותיו  יש 
דרך  פי  על  גם  מאד  פשוט  הסבר    -
בעמקות  אבל  האדם,  ונפש  הטבע 
הרבה  עמוקים  ההסברים  הדברים 
נסתרים  ברבדים  נעוץ  ויסודם  יותר 

לגמרי מעינינו.         

כשהישועה מהקדושה
סיפר אחד החברים: בני סבל מפריחה נוראה והתנפחה לו הבטן 

והיה נפוח כולו, הלכתי לר' אשר, ור' אשר אמר לי שאני לא אעשה 

נעלמה  ובאמת  תקופה  עברה  יעלם,  זה  שבסוף  יעזור  וה'  כלום 

בני,  על  הפריחה  סימני  שוב  הופיעו  מה  זמן  לאחר  אולם  הפריחה, 

בני המשפחה דחקו בי מאד שאני אלך לרופא לטפל בפריחה, הלכתי 

שוב לר' אשר, ור' אשר בשלו עומד ואומר לי אל תלך לרופא ותיראה 

שזה יעבור בעזה"י לגמרי. הדבר נמשך תקופה ארוכה והישועה טרם 

הנפיחות  בהיר  ביום  ארוכה  די  תקופה  שלאחר  עד  באופק,  נראית 

על  מאד  ששמחתי  כמובן  שוב,  ללא  לה  הלכה  והפריחה  נעלמה 

רב  זמן  שנמשך  בסבל  כרוך  זה  היה  זאת  בכל  אך  שבאה  הישועה 

ודרש המון סבלנות ואמונה, יום אחד כשבאתי לפני ר' אשר שאלתיו, 

לקבל  לרופא  אתו  הולך  הייתי  אם  אולם  ונושע  הבריא  בני  אמנם 

יותר, אז מדוע א"כ בדרך האמונה  זה היה מגיב מהר  וכדו'  זריקות 

ענה  הישועה?!,  את  שרואים  עד  כך  כל  רב  זמן  להימשך  צריך  זה 

"אין קדושה גייט דאס פאמיילעך" )בקדושה זה  לי ר' אשר בזה"ל: 

הולך לאט יותר(. והטעם הוא משום שכאשר מגיעה הישועה לאדם 

מיד, אזי שוכח הוא תוך זמן קצר את מה שהיה אתו, ולא נשאר עם 

ההכרה העצמית והקשר לבורא, אבל כשמגיעה הישועה באיטיות, 

אזי מתוך הסבל והייסורים שהאדם צריך להילחם ולהתפלל רואה 

הוא אז כמה שאינו מחזיק מעמד בעצמו כלל וכמה רחמים וסייעתא 

דשמיא הוא צריך, ומתוך כך מפנים הוא את הדבר יותר ויותר תוך 

כדי התמודדות, עד כדי כך שכאשר מגיעה אליו הישועה בסופו של 

דבר, זוכר הוא היטב כי הכל הוא רק מרחמי ה' עליו ושאין לו עצמו 

שום חלק ואחיזה בישועה ושאין זה טבע כלל.



הר"ר יצחק גולדרינג הי"ו 
ירושלים

לרגל אירוסי בנו
הב' החתן בנימין ני"ו

בשעטומ"צ

עב"ג
בת הר"ר יהושע קרליץ הי"ו

יזכו לבנות בית נאמן בישראל ולראות דורות ישרים
ומבורכים עוסקים בתורה ובמצוות, אמן.

הבאנו במאמר קודם את דבריו של רבי פנחס מקוריץ זי"ע, שאף אם 
נחמן  רבי  מהרה"ק  מובא  וכן  מכך,  להשבר  לו  אין  ברע  ונפל  נכשל  אדם 

מברסלב זי"ע שאמר 'אין יאוש בעולם כלל'.

לגרום  לכאורה  הוא  עלול  כי  תמוה,  נראה  הדבר  שטחי  במבט  והנה 
את  וישקיט  הרעה  בדרכו  וימשיך  קיאו'  על  שב  כ'כלב  שיהיה  לאדם 

מצפונו ויאמר לעצמו 'אין יאוש כלל'.

אולם כשנתבונן בעומק הדברים נראה, שהנה בכל פעם שאדם נכשל 
ונופל ברע, אם בתאוה, אם בכעס, אם בעצלות או בכל ענין אחר, הנפילה 
הכאב  ושורש  נשבר,  הוא  הזה  ומהכאב  עמוק  כאב  לאדם  גורמת  עצמה 
הוא מחמת שהמציאות והישות שלו נפגעה. פעמים שהכבוד שלו נפגם, 

ופעמים שההרגשה הטובה שלו עם עצמו נפגמה.

נשלב דוגמא: אם אדם נפל בכעס והתפרץ בזעמו על הזולת כמו חיה 
טורפת, יש אדם שכל הכאב שלו הוא בגלל שאחרים ראו אותו בקלקלתו 
אותו  ראו  לא  אם  ואף  יותר  גבוהה  בדרגה  שהוא  אדם  ויש  בזיון.  לו  ויש 
כואב לו הדבר בגלל המצפון האישי שלו והרגשת האי שלימות שלו ואינו 
יכול להשלים עם זה שהוא התנהג כ"כ בשפלות. ויש אדם שהוא בדרגה 

רוחנית גבוהה יותר, שיראת העונש היא מטרידה את מנוחתו.

דבר  עשה  ולא  העצלות  אחר  הלך  אדם  אם  העצלות  בענין  וכמו"כ 
נחוץ שהיה מחוייב לעשותו, יש אדם שמוכן לסלוח לעצמו וכל כאבו הוא 
מה שאנשים אחרים ראו אותו. ויש אדם שהיושר והמוסריות שלו זה מה 
שמכאיב לו וקשה לו לסבול את כשלונו, וכו' וכו', וכך יש בזה דרגות בלי סוף.

האדם  את  ששובר  מה  הכאב  ששורש  הוא  כולם  אצל  השווה  הצד 

היא הגאווה העצמית, שחי את עצמו כמציאות בעל יכולת ובעל אחיזה, 
מוצא  ואינו  גדול,  בכאב  הוא  שלו,  המציאות  ונפגמה  שנתערערה  וברגע 

מקום לעצמו, ונשבר מכך.

כדי  ה'  מאת  סיבה  הוא  מהנפילה  לאדם  שיש  הכאב  באמת  והנה 
לשבור את הגאוה והדמיון בו הוא חי. וע"כ בוודאי ובוודאי שאין להתעלם 

עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה האיש משה לא ידענו מה היה לו.
)שמות, לב א(

בעל  זי"ע  פנחס  ורבי  מניקלשבורג  שמעלקא  רבי  הקדושים  מהאחים  סיפר 

ההפלאה, מה שדיבר אתם הרב המגיד הגדול זי"ע, בבואם אצלו בפעם הראשון, שסיים 

שאם אחרי כל העבדות והכוונות מהלימודים והתפלה עוברת מחשבה כי עשה משהו 

לפניו ית', עושים מכל זה גלגל ומשליכים את זה לעומקא דתהומא רבא.

וזה היה כל טענת הערב רב נגד משה שעשו את העגל, כי זה משה האיש וגו' 

לא ידענו מה היה לו, כל העבדות והגיעות הכל אצלו בבחי' מה, ונחנו מה, כאין וכאפס, 

והם רצו הנהגה אחרת, אלהים אשר ילכו לפנינו, שירגישו שעשו משהו ממש.

וזהו שאמר הקב"ה אח"כ וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם, היינו 

הם  עליהם,  ולרחם  לחון  מה  עבור  שיש  שחושבים  אותם  על  גם  וארחם  אחון  שאני 

בבחי' אינו הגון ואינו כדאי, שהם צריכים רחמים גדולים. וכל הי"ג מדות הוא לעורר 

רחמים עבור מי שחושב שיש לו מעשים טובים, אבל היודע שאינו כלום רחמי שמים 

)בית אברהם - סלונים(עליו תמיד בלי גבול.

או לנסות להלחם בכך. אלא כל מידת האדם היא לסבול את הכאב בהכנעה, 
ולא להשבר מכך, רק להתחזק באמונה, שכל הכאב והגורמים לכאב הכל 
ויכיר  אפסיותו,  ואת  חולשתו  את  שיכיר  כדי  לטובתו,  עולם  מהבורא  זה 

ש"לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי".

ולא  הזה  המצב  את  לסבול  עצמו  בכוחות  יכול  לא  והאדם  והיות 
להשבר כי הוא מרגיש שאין לו אחיזה כלל, ע"כ אין דרך אחרת לא להשבר 
עליו  וירחם  יעזבוהו  ולא  אותו  שיחזיק  לה'  צועק  שהוא  תפילה  ע"י  רק 

מאוצר מתנת חינם.

הכאב  בשעת  להישבר  שלא  עצמו  עם  נלחם  אדם  שאם  א"כ  יוצא 
למטרה  הגיע  ובזה  אותו  המחזיק  הוא  ה'  שרק  הוא  מגלה  הנפילה,  של 

שהיא הדביקות בו יתברך.

אין  להשבר  צריך  שלא  אומרים  שכשאנו  הדברים  לסיכום  נמצא 
לו  כואבת  שהנפילה  בוודאי  אלא  ויתעלם,  בדרכו  ימשיך  שאדם  הכוונה 
שאדם  אלא  הנפילה,  מטרת  וזוהי  לטובתו  וזהו  שלו  הגאוה  את  ושוברת 
צריך לעבוד על עצמו לא להשבר מהכאב, רק ללכת עם זה ולקבל את זה 
ע"י תפילה וצעקה לה'. וכשאדם הולך בדרך זו הוא גם זוכה פשוט להנצל 
מליפול שוב משום שהוא מחובר לה', וגם זוכה לגלות את גודל רחמי ה' 
בכל  אותו  ומחיה  להשבר,  לא  הכוח  את  לו  ונותן  אותו  מחזיק  שהוא  איך 

נשימה ונשימה.

שהוא  מצב  בכל  וז"ל:  השיחות  באחת  אשר  ר'  של  בדבריו  ונסיים 
אסור לו לאדם להשבר וגם אם נפל להיכן שנפל ויכול להיות שעשה 
את המעשים הכי רעים בעולם, גם אז הוא צריך לחזק את עצמו ולא 
את  לי  נתת  אתה  כי  לקלקל  שיכולתי  כמו  "רבש"ע  ולצעוק:  להשבר 
כאשר  כי  לתקן".  הכח  את  לי  ותתן  לי  תעזור  גם  אתה  לקלקל,  הכוח 
האדם מתעקש ולא נשבר אזי הוא זוכה למדריגה גדולה מתוך שרואה 
להאמין  הוא  מוכרח  אז  מעמד  מחזיק  הוא  הרי  ההוא  במצב  ששם 

שמישהו מחזיק אותו ואז הוא משיג ממש את מציאות ה'.


