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 קודש ויצא שיחות

 ~ ה~ 
 

 שיעור א'

 יום א' ו' כסליו

כו'.  אכן יש ד' וכו' ואנכי לא ידעתי. ברש"י אם ידעתי לא ישנתי)תרל"ב(  בשפ"אאיתא 
מקבל  ,רואה מלאכים ים,טוב יםלכאורה מה קורה כאן, הרי יעקב אבינו מקבל כאן דבר

לכאורה היה צריך להיות האדם הכי שמח בעולם על כל  '.ך בכל אשר תלך, 'ושמרתיברכות
, מה מונח בדבר 'אם אני ידעתי לא ישנתי'מה שקיבל, אבל במקום זה יעקב אומר הפוך, 

 הזה?

 הרגיש שעוד לא עשה מספיקיראת ד' הכוונה ל

אומר כל פעם שיהודי עושה מצוה ומרגיש הרבי אלימלך זי"ע אלא יש אהבת ד' ויראת ד', 
וה, אבל את החיצוניות הוא ושעשה מצוה אז הוא לא התחיל לעשות את הפנימיות של המצ

ה והיה יכול לעשות עוד ועשה, אבל אדם שעשה מצוה ואחרי זה מרגיש שחסר לו מהמצו
ה וה, דהיינו אהבת ד' שלו הוא כזה גדול שאחרי המצוו, אז התחיל לעשות את המצויותר

ואז  והיה יכול לעשות הרבה יותר, הוא במצב של יראת ד' שאולי הוא עוד לא עשה מספיק
 ה.והתחיל לעשות את המצו

 יעקב חשב שבתוך החושך אין עבודה

ישן כלל, ומה קרה שכאן הלך  אותו דבר יעקב אבינו למד י"ד שנים אצל שם ועבר ושם לא
לישון, אלא שם היה לו את הגמרא והיה לו בית המדרש מאור אבל כאן היה במצב של סכנה 
והיה לו חושך שם ולא חלם שכאן יש ג"כ עבודה, אבל אחרי שראה דברים שלא ראה אף פעם 

שלי עם המוח ם הלך לישון ומה זה, אלא אמר לעצמו שאני הייתי צריך להילחם וגם פתאו
, ואז הייתי משיג הרבה 'ולילה אור בעדינו' 'מבטן שאול שועתי אליך' 'גם שם ידך תנחני'ש

יעקב תיקון תפילת 'יותר מעד עכשיו, כי העיקר הוא לחפש את הקב"ה בתוך החושך, וזה 
 , ואז היה יכול להשיג הרבה יותר.'ערבית

 יעקב היה לו קושי בחושך והלך לישון

ו כזה גילוי גדול הרגיש בעצמו שעוד לא עשה כלום ואז בעצם אבל למעשה אחרי שהיה ל
והסר שטן מלפנינו 'הפיק את התועלת של הגילוי. וכן צריך להיות בכל מצוה שאדם עושה, 

ומאחרינו, דהיינו לפני שאדם עושה מצוה תמיד יש קושי לא לעשות אותו, וכמו יעקב אבינו 
לישון, ואח"כ שישן וראה את הגלוי אז יש  שגם כן היה לו אותו דבר קושי בדבר ומיד הלך

, אם 'אם ידעתי לא ישנתי'מאחרינו שזה לא להיות מרוצה מהדבר, אבל העיקר הוא לדעת 
 אדם נמצא בכזה דביקות וידיעה בהקב"ה אזי לא ישנתי לא הולכים לישון.

 אדם שחי עם הקב"ה נהיה לו יותר קל

זה שהיה להחיות  חלום אחרינו, אלא ומה צריכים ללמוד ממללמוד מאבינו יעקב ע"ה, 
כי יעקב אבינו ראה כאן את הקב"ה בכל צעד ושעל, וראה איך שעושה משתים עשרה נפשו, 

ושמרתיך בכל ', ושמע 'סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה'אבנים אבן אחד גדול, וראה 
וישא רגליו שהלך יחידי במקום סכנה, והובטח בשמירה, וכתיב  ראה מצד אחדו, 'אשר תלך

משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה, נשא לבו את רגליו ונעשה קל ' :פירוש רש"יכו'. 
 . דהיינו ברגע שראה את הקב"ה הכל נהיה לו יותר קל.'ללכת

 אם יעקב היה יודע איזה עבודה יש שם לא היה הולך לישון



 קודש ויצא שיחות

 ~ ו~ 
 

אפשר לקחת יתברך, עם כל זה, התעצב על שישן, והוטב יותר בעיניו להתקשר ולהתדבק בו 
כי לא תעזוב 'את אבנים שיש שם וללכת לישון טוב, או שאפשר לעמוד שם ולהתחיל לצעוק 

. דהיינו ללכת לישון זה גם 'תודיעני אורח חיים שי לשאול לא תתן חסידך לראות שחתנפ
מהלך ובאמת ראה דברים שלא ראה עד אז, כי אדם מפחד שלא יתגבר עליו הפחד של הסכנה 

הולך לישון, ומצד שני אם היה יודע את עבודה שיש שם לא היה הולך לישון, אם  וממילא
 יעקב היה יודע שבתוך החושך אפשר להגיע להקב"ה עוד יותר לא היה הולך לישון.

א"כ למעשה שהלך לישון ובאמת השיג דברים גדולים שזה מביא אותו לאהבת ד', אבל מיד 
יותר אם הוא לא היה הולך לישון וזה מביא אותו  אח"כ חשב לעצמו שהיה יכול להשיג הרבה

 ליראת ד'.

 עבודת האדם הוא בכל צומת דרכים שפוגש

לא ידעתי אינו הכוונה על ידיעה  שלא הרגיש בעצמו. כמו שאיתא לא 'ידעתי' מלשון דביקות,
בעלמא, אלא על דביקות, דהיינו אם אני הייתי מגיע וחי בכזה דביקות עם הקב"ה לא הייתי 

האמת  אבל אני חשבתי שהדביקות מקבלים איפה שיש את הגמרות גדולים, אבללך לישון, הו
ובכל זמן  ,בכל מקום בעולם' אדם נמצא כל הזמן בעולם שנה נפש, בכל דרכיך דעהו' הוא

 ,ובכל נפש שפוגש, ובכל מחשבה דיבור ובמעשה ששם יש לאדם צומת דרכים ,במשך השנה
קב"ה, ואז אם אני הייתי יודע את כל זה הייתי נלחם עם להגיע ולחיות עם העבודה הוא 

והייתי נלחם שזה לא הוא אלא הקב"ה, שזה לא מציאות אלא סיבה,  עצמי ולא הולך לישון,
בכל צומת דרכים אזי עבודת האדם הוא לבטל  זה לא לילה אלא יום, זה לא מצוי אלא רצוי.

וזה לא רצוי אלא מצוי, ויש הרבה  את עצמו ולהגיע להקב"ה, ולדעת שכל דבר זה הקב"ה,
דברים שסוחבים את האדם למשהו אחר, הרצוי והמצוי, היה הוה ויהיה, וזה כל 

 האידישקייט וכל הדביקות שיש ברגעים אלו.

 במקום של חושך אסור לברוח אלא צריכים לצעוק גאט

לא שהוא  דהיינווניתוסף לו עוד יראה על ידי החלום. יעקב ראה סולם ועוד כמה דברים, 
מתחרט אלא שזה היה הוספה, יעקב תיקון תפילת ערבית, וגילה שאם ידעתי לא ישנתי, 

 רוח משם וללכת לישון אלא לעמוד שםולמד מזה שכל פעם שמגיע לכזה מקום במקום לב
ולצעוק גאט ולהילחם שם כמה שאתה מסוגל לזה, וכמובן עם חברים וחברותא, וכמה שאדם 

עזור לי הוא ישיג אותו, הדביקות שקיבל אז הביא אותו למצב של יצעק עוד יותר רבש"ע ת
אהבת ד' אבל מיד אח"כ הוא צריך להגיע ליראת ד', ואז אתה יודע שאהבת ד' היה פנימי 

 ולא חיצוני.

 אדם צריכים להיכנס לפחד מהקב"ה כשפוגש מצב של השגחה פרטית

צריכה להביא יראה לאדם,  שאדם מקבל לא משנה מתי ואיך ואיפה,וזה הכלל, שכל הארה 
אבל אם אתה לא מקבל את היראה אז אהבה ג"כ לא היה כמו שצריך להיות. מסופר שפעם 

למירון לשבת, וכשהגיעו ראה שאין להם חלות ושכחו אותם  ר' אשראחת נסע החבורה של 
בירושלים, ומיד התחילו לחפש ולא מצאו שום דבר, אמר להם ר' אשר לחפש במירון, 

לחפש ולא ראה שום דבר, עד שאחד נכנס לבני עקיבא למתחם והיה שם אחד ושאל והתחילו 
מה אתם מחפשים, ענו החברה שהגענו לשבת ואין לנו חלות, מיד אמר אותו איש יש לי כאן 
חלות בדיוק כמו כמה שאתה צריכים, כי אני הזמנתי את זה לקבוצה שהייתה אמורה להגיע 

 , ושמחו מאוד.ת אותםובסוף לא הגיעו ואתם יכולים לקח

אח"כ כשחזרו סיפרו לר' אשר את כל הסיפור עוד פעם, ואז אמר להם ר' אשר האם תפס 
אתכם חרדה על מה שקרה כאן או לא. דהיינו אחרי שרואים השגחה פרטית צריכים לרעוד 
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מפחד איך שהקב"ה נמצא בכל מקום, אבל אם אדם לא מפחד אז השמחה שהיה לו לפני זה 
ות ולא פנימיות, ואם השמחה שלך היה פנימי איך שהקב"ה נמצא בכל מקום אז היה חיצוני

 מגיעים ליראה, כי איפה שהוא נמצא יש יראה ולא אהבה.

 שחיפש בליל שישי גפרורים להדליק את הנרות, וברגע שמצא ר' אשרוכמו הסיפור הידוע עם 
שהקב"ה  ,אותו רעד מיד תפסאותו קפץ לו ליטאה שזה חיה קטנה. ואמר לעצמו מה זה, ו

מיד שלחתי לך כזה דבר קטן והנה אתה רואה איך  ,אמר לו אתה רוצה להיות שותף איתי
 שאתה מפחד ממנו אותו דבר צריכים לפחד מהקב"ה.

 הפחד האמיתי הוא לא לשכוח את הקב"ה

א"כ כל פעולה שאדם עושה הוא צריך לפחד לא לשכוח את הקב"ה, וזה עבודת הצדיקים וזה 
יש להם לא לשכוח אותו, ואז על ידי שמחפשים משהו ופתאום מגלים אותו זה אהבה הפחד ש

יותר גדולה ויראה יותר גדולה, אבל אם אדם לא תופס רעדה אז אהבה היה חיצוני ולא 
 פנימי.

וזה הכלל, שכל הארה צריכה להביא יראה לאדם, וזה התכלית שלה, ובלא זה אינו כלום. 
 .[ב, עיין שם בכתר שם טוב]וכן כתבו בשם הבעל שם טו

 עבודת האדם הוא לראות בכל דבר השגחה פרטית

נכון כי בלתי יראה ופחד לב אין זה רק חיצוניות אהבה, אות רלט, ב'כתר שם טוב' איתא 
שהקב"ה הראה ליעקב דברים בחלום אבל זה רק חיצוניות אהבה ולא פנימיות, דהיינו אפשר 

שבת, כי הקב"ה לא רצה שיהיה לכם חלות אלא משהו להסתובב ולהגיד ב"ה יש לנו חלות ל
ולראות מזה  ואת אהבה הגדולה שיש לו עלינו, פנימי לראות את השגחה פרטיות בכל דבר,

שהקב"ה שולח לך מה שאתה צריך בדיוק בזמן לא רגע לפני ולא רגע אחרי אלא בדיוק מתי 
 מך אלא להקב"ה., ואז אתה כבר לא קשור לעצשאתה צריך ואיפה שאתה צריך אותו

 עיקר עשיות מצות הוא בפנימיות

כי כל מה שאדם עובד ועוסק בתורה בלתי יראה, ר"ל פחד הלב, ר"ל שתפול עליו פחד בלב 
עצות להגיע  ,אומר שיש תרי"ג מצות שהם תרי"ג עיטין שהזוהר הק'וכמו מן הש"י, 

זה רק בחוץ והעיקר להקב"ה, וכל זמן שאדם לא מגיע לפחד מזה אז נכון שעשית מצוה אבל 
דהיינו יש ובלתי זה הכל הוא מבחוץ, אבל ביראה נאמר זה השער לד', הוא להגיע לפנימי. 

רק שער  לו מצות עם יראת ד' הוא כמו אדם שיששער ויש את הדירה, אדם שלא עושה 
די ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אלא כ ,דירהשער לתורה ומצוות הם לא יותר מ, לדירה

כי מי שבא בשער המלך בו נופל זה, וזה היראה,  כנתי בתוכם צריכים דירה אחרישיהיה וש
עליו יראה בטבע, כן האדם כשנופל עליו פחד הש"י בלבו, סימן הוא שנכנס במחשבתו 

 בשער המלך, וזה שאמר יעקב מה נורא וכו' וזה שער השמים.

ב אבינו חשב שבשם ועבר עד עכשיו יעק '.אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים'כתוב 
שם היה עבודה הכי גדול, אבל ברגע שגילה את הקב"ה בתוך החושך וההסתר גילה שמה 

 שהיה שם הוא כלום לעומת הקב"ה שנמצא עכשיו בחושך ובהסתר.

 יעקב אבינו בשם עבר היה רק בשער ולא בבית

ר השמים, מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שעובמקום אחר כותב: 
ופירוש על פי הגמרא מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד, ופירושו 
דהתורה הוא בית שער ליראה, והנה ידוע שיעקב היה נטמן בבית עבר י"ד שנה ועסק 
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בתורה קודם שהלך לחרן, והנה כל הי"ד שנה לא הרגיש יראה כזו שהרגיש כאן בהר 
על כן אמר כך  דהיינו שעשה את השער אבל לא הגיע לבית. ,המוריה מקום בית המקדש

מכוח שאני רואה מה נורא המקום הזה, אני גוזר ואומר אין זה כי אם בית אלוקים, זהו 
עיקר הבית והדרתא, וזה פירוש תלמודו שבידו מבית עבר הוא שער השמים לבד ותרעא 

 לדרתא.

עיקר, דהיינו כשיו זה רק השער להגיע ללכם עד עיראת שמים זהו הבית, ומה שהיה דהיינו 
ועד עכשיו יעקב אבינו  התורה ומצוות הם לא יותר משער להגיע לבית איפה שהקב"ה נמצא.

עוד היה בשער ועכשיו כאן קיבל את הבית שזה דביקות בהקב"ה, מה שלא היה יכול לקבל 
 אצל שם ועבר.

*** 

עדרי צאן כו' ונאספו שמה כל העדרים וירא והנה באר בשדה כו' ג' )שם(. בשפ"א עוד איתא 
לכאורה כדי להוריד אבן מעל פי הבאר לא צריכים  '.יחד לב וגל אבן'אמר שכתוב כו'. ר' אשר 

 לב אלא שרירים חזקים כדי להוריד אותו ומה הכוונה 'יחד לב' וגל אבן?

 להוריד אבן מהלב הוא הרבה יותר קשה מלהוריד אבן מעל באר

מעל הלב הוא הרבה יותר קשה מלהוריד אבן מעל פי הבאר. ואם  אלא אמר שלהוריד אבן
אפשר להוריד אבן מהלב אז להוריד אבן מהבאר הוא דבר קטן ביותר. ואיך באמת אפשר 
להוריד אבן מהלב, אלא על ידי שאדם יודע שאין מציאות והכל זה סיבה מאת הקב"ה, ועל 

הביתה ואמר הרבי רצה להרביץ לי,  ידי שאתה חי שמתחת כל מצוי יש רצוי, וכמו שילד בא
כי הרבי הרביץ לי  :ושואלים אותו איך אתה יודע שהרבי רצה לתת לך מכות, ענה הילד

 באמת. דהיינו אם הרבי לא היה רוצה להרביץ הוא לא היה עושה את זה.

 את"ה 'א'מונה, 'ת'פילה, 'ה'שתדלות

הקב"ה, כשעלה ברצונו הפשוט א"כ כל פעולה שאנחנו עושים צריכים אנו לדעת שזה מגיע מ
לברוא את העולם, אין אדם זוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזין עליו למעלה, א"כ ברגע שזה 

מונה להאמין שהקב"ה 'א'ה, שזה "הרצון של הקב"ה הכל נהיה אחרת, וכמו שאמרנו את
שלא רוצה את זה והוא נותן לנו את הכוח לעמוד שם והוא רוצה להביא אותי למקומות 

, המטרה 'כי לא תעזוב נפשי לשאול'לה הוא לבקש מהקב"ה 'פית'תי יכול להגיע בלי זה, היי
שתדלות נקרא 'ה', 'תודיעני אורח חיים'הוא לא שאול ולא שחת א"כ תעזור לי שיהיה 

להמשיך לעשות אפילו שאין געשמאק מיוחד בזה, נכון שהייתי רוצה להיות במצב של מוחין 
יע למצב של לילה ומצב סכנה אבל הוא לא ידע שהקב"ה נמצא דגדלות אבל יעקב אבינו הג

שם הרבה יותר, ואמר אם הוא היה יודע שכאן אפשר להגיע הרבה יותר ממצב של יום לא 
 הייתי הולך לישון.

 כל כאב שיש הוא במוח

דהיינו מה שיעקב אבינו למד עכשיו אפשר להשתמש עם זה למעשה, דהיינו יש כאן מצב 
אלא העיקר  , ואיך אפשר להסתדר?ש כאן אבן על הבאר ומה עושים עכשיושצריכים מים וי

שאדם צריך לדעת שכל כאב שיש לו הוא לא בבטן או במקום אחר אלא הכאב הוא במוח, 
קרבה אל נפשי 'וכל כאב בעולם שנה נפש הוא לא בחיצוניות אלא בפנימיות שזה במוח, 

 .'גאלה

 ךעבודה הוא לא רק למשה רבינו ולדוד המל
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לא משנה איפה אתה נמצא ובאיזה מקום, לפעמים יש משהו בחינה זו נמצא בכל דבר, 
שצריכים להזיז אותו, אם זה בעולם באיזה מקום בעולם, או בשנה באיזה יום בשנה, או 
בנפש שאתה פוגש אדם ואתה לא יודע מה לעשות אתו, או אני בעצמי שאני עסוק עם 

ובכל איש ו עם המעשים שלי משהו תקוע אצלי, המחשבות שלי או עם הדיבורים שלי א
שיש בכל דבר נקודה הנותנת חיים ומחיה הדבר ולא רק משה רבינו ודוד המלך, ישראל, 

 בכל נפעל יש פועל, בכל מציאות יש סיבה, בכל מצוי יש שם רצוי. ההוא, 

 על ידי מחשבה והתבוננות אפשר להוריד את האבן

במצוי דהיינו אתה מסתכל בבאר שבשדה, באר הוא וברגע שאדם מתמקד רק ברצוי ולא 
מקום הפקר דהיינו לפעמים אתה נמצא במקום שאתה לא רואה שם שום תועלת מזה, אבל 

במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים ', הקב"ה ברא את העולם 'גם שם ידך תנחני'
יה את המקום , וברגע שמגלים את הקב"ה מגלים את הבאר שמח'גמורים יכולים לעמוד בו

הזה, ואם לא היה שם חיות מאת הקב"ה לא היה שם שום באר, ועצם המחשבה והפנמה 
   ומה שהוא מיישם אותו וממשיך לעשות השתדלות זה עצמו מוריד את האבן שיש על הבאר. 

וזהו באר בשדה, אף מה שנראה ונדמה להפקר כשדה, אך נגנז בה נקודה הנ"ל, ושכל האדם 
לא צריכים לעשות מעשה פיזית בפועל, אלא במחשבה בלבד, דע זאת תמיד, יוכל להרגיש ולי

ואין רגע שאדם לא יכול ולא חשיבה חיצוני אלא חשיבה פנימי, ולא שכל מעשי אלא עיוני, 
 לחשוב שזה לא הוא אלא הקב"ה.

 אדם שחי עם פנימיות שם יש שפע

הראשון, כל פעם יש לאדם חכמה זהו ההתנוצצות וזהו ג' עדרי צאן, חכמ"ה בינ"ה דע"ת. 
נקרא שמיישם אותו, וזה לשמוע  'דעת'נקרא שאדם מרחיב אותו, ו 'בינה', 'חכמה'זה רעיונות 

עכשיו מבקשים ממך רק שבחכמה ושכל מבין האדם זאת הפנימיות, להפנים וליישם, 
זה רק בכמות אבל באיכות  הוכמה שהאבן גדול שבכל דבר יש כוח הפועל בנפעל.התבוננות, 

הוא הרבה יותר גדול, יכול להיות אם אתה מסתכל חיצוני אז אדם לא החיות שמחיה אותו 
 יודע איך זה יסתדר לו, אבל בפנימיות ששם זה הקב"ה שם יש שפע.

 לפי המניעות אפשר לדעת כמה טוב יש

למה האבן גדול כל כך שהיה אך והאבן גדולה על פי, היינו כשמתפשט בגשמיות, יש הסתר, 
לפי הענן  ',ומשה ניגש אל הערפל'מאוד גדולה ומזה נהיה הסתר גדול מאוד, אבל  התפשטות

הקב"ה לא שם אבן  כי זה לעומת זה עשה אלוקים, שיש אפשר לדעת כמה הקב"ה נמצא שם,
גדולה בלי שיש משהו חשוב מתחת זה, רק כשזה שווה משהו שמים כזה אבן גדולה עליו, 

הוא יכול לדעת שכאן יש אבן גדולה, לפי המניעות שיש שאדם מגיע לאבן אותו דבר כל פעם 
 שאין השכל דבוק במעשה תמיד.אפשר לדעת כמה טוב יש מתחת לזה, 

 צריכים לעשות מהמצוי כוח גרעיני עצום

צוי הוא מוסתר וזה נראה לי כמות אדירה נכון שהמוהעצה ונאספו, הוא לאסוף כל הרצונות, 
אבל אדם צריך להפוך את המצוי לרצוי ואז אתה עושה  שאני לא יודע איך אני עובר על זה,

מהמצוי כוח גרעיני עצום, ואז אתה לוקח את הרצונות שלך ואתה מבטל אותם בטל רצונך 
וכל רמ"ח איברים מפני רצונו, ואז לא רק אתה מבטל את הרצונות אלא כולם מבטלים, 

 האבן כו'. וגידים, למסור נפשו להשי"ת קודם כל מעשה, ועל ידי זה וגללו

 יראת העונש, יראת חטא, ויראה עילאה



 קודש ויצא שיחות

 ~ י~ 
 

, 'יראת העונש'אומר שיש שלושה סוגי יראה, ה'קדושת לוי' 'מה ד' אלוקיך שואל מעמך'. 
מהקב"ה, יראת העונש משם אדם מתחיל וחושב שאם הוא  'יראה עילאה', ויש 'יראת החטא'

אבל אז אתה עוד לא חושב על לא יתנהג טוב זה יכול להזיק לו בבריאות או בדברים אחרים, 
פנימי רק על עצמך, ואח"כ יש יראת חטא, שאדם מפחד לעשות עבירות, ואח"כ יש יראת 
הקב"ה שאדם מפחד מהקב"ה היות שאני כ"כ קשור אליו יתברך א"כ איך אפשר להפסיד 

 אותו אפילו לשנייה אחד.

י מאת ד' אותה אחת שאלת'וברגע שאדם מגיע למצב לבטל את הרצון שלו להקב"ה, אז 
, ואז אדם כזה כל הרמ"ח איברים 'שבתי בבית ד' כל ימי חיי', והוא מבקש שיהיה 'אבקש

 וכל השס"ה גידים הוא מוסר להקב"ה.

  אדם שחי עם הקב"ה יכול להוריד את האבן של כולם

ואז אתה יכול להוריד לא רק האבן שלך אלא האבן של מי שהיה שם, דהיינו אם אתה שומע 
ה של מישהו עבודת האדם הוא לשמוע שזה הבעיה שלך ואז אתה מרגיש את הכאב שזה בעי

ואז אתה יודע שהקב"ה שלח לך את זה בכוונה כדי שתשמע להראות את סייעתא דשמיא 
שבעצם בכוח אתה גם יכול להיות שם, וזה שאתה לא שם כי הקב"ה שומר עליך, ואז קשרתי 

הלב שלך אז ממילא אפשר להוריד את האבן את זה להקב"ה, וברגע שהורדתי את האבן מ
     של כולם ואת כל האבנים שיש בדרך הזה, וזה המתקת דינים בשורשם.
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 שיעור ב'

 יום ב' ז' כסליו

ברש"י ויפגע תיקן תפילת ערבית, ולא כתיב ויתפלל, ללמדך שקפצה ל"ד( )תרבשפ"א איתא 
'ויפגע' כמו ופגע ביריחו ופגע בדבשת. ורבותינו פירשו לשון תפילה, כמו  וז"ל רש"י:לו הארץ. 

ואל תפגע בי, ולמדנו שתקן תפילת ערבית, ושנה הכתוב ולא כתב 'ויתפלל', ללמדך שקפצה 
לו הארץ. לכאורה קשה מהו השייכות אחד לשני, ומה נכנס לכאן שהיה ליעקב נס של קפצה 

 הזה שתיקן תפילת ערבית, מה ענין קפיצת הארץ לכאן.ואינו מובן, כי לפירוש לו הארץ. 

 עבודת האדם לדעת שהמצוי הוא רצוי מהקב"ה

כבר דברנו שיהודי בעולם אך בוודאי, כפי רצון האדם יכול לעורר קדושת השי"ת בכל מקום. 
משהו אחד  רוצה הזה עבודה שלו הוא להכיר את הקב"ה בין החיכוך לרצוי ומצוי, הרצוי

ולדעת שהמצוי הוא משהו אחר, ועבודת האדם הוא להפוך את המצוי לרצוי,  רוצה והמצוי
 רצוי מהקב"ה שרוצה שאתה תהיה עכשיו בזה המקום.

 עבודת האדם הוא לדעת שהרצוי הוא ג"כ מאת הקב"ה

ולא רק שצריכים להפוך את המצוי לרצוי ושלא יהיה לבך חלוק על המקום, אלא צריכים 
את הקב"ה, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם ומשם לדעת שגם הרצוי שלך הוא מ

מגיעים רצונות לאדם, אלא כשהרצון הזה ירד מהעולם העליון זה השתלשל כל הזמן ופתאום 
א"כ  ורצונות בשביל הגוף ולא בשביל הנשמה, יש לך עוד רצונות ואפילו רצונות לא טובים,

קב"ה כשעלה ברצונו הפשוט, אדם צריך לדעת שהמקור של כל הרצונות שלך בא מאת ה
, כי הקב"ה מחדש בטובו בכל יום תמיד 'ואתה מחיה את כולם'הוא  ךהמקור של הרצון של

מעשה בראשית, והקב"ה עשה את מעשה בראשית עם רצון, והרצון הזה מתחדש כל הזמן, 
 ומזה מגיע שיש לאדם כל הזמן כל מיני רצונות.

  בטל רצונך הכוונה שאין לי רצון כלל

מה? כי בהתחלה שזה ירד קצת הוא עדיין רצון טוב, ואח"כ כשזה יורד לבריאה הוא ול
מתגשם עוד קצת עד שמגיע לעולם העשייה שם הוא כולו רע, והרע בא מאדם עצמו, אדם 
שחי בכל דבר עם השורש אז הרצון הוא טוב כי מאתו לא תצא הרעות, ואם הוא חי עם הרצון 

לבטל את עצמו להקב"ה, בטל רצונך הוא  אדםה, עבודת האז הוא מרגיש גוף ולא נשמ שלו
מפני רצונו, דהיינו אדם צריך להחליט שהרצון שיש לו בא מאת הקב"ה ששם הוא המקור 
של כל דבר, בטל רצונך אינו הכוונה שיש לך איזה רצון ואתה מבטל את הרצון הזה להקב"ה, 

 אלא בטל רצונך שאין לך רצון כלל והכל מאת הקב"ה.

 ון בהתחלה הוא בגשמי ואח"כ מגיעים להקב"ההרצ

בטל רצונך אין משמעותו שיש לו רצון אלא שהוא מבטלו מפני שאין הוא הרצון העליון, אלא, 
כפי שהוא מפרש להלן, שמלכתחילה לא יהיה לו שום רצון במה שאינו רצון העליון, שיהיה 

כלל. אלא בשביל מה אדם הזה  רצונו בטל במציאות, ולא יהיה לו שום רצון כלל בעניני עולם
צריך כסף, אלא הגוי צריך אדם כדי לקנות בירה ולהשתכר, אבל יהודי צריך אותו בשביל 
עבודת השם יתברך, ובעצם בהתחלה הרצון מתעורר בגשמי אבל עבודת האדם הוא בכל 

 ה.דרכיך דעהו לחבר את הרצון שלך עם רצון הקב"

  ם לרצון של הקב"העל ידי החיכוך בין הרצוי למצוי מגיעי
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ומה מכריח אותך לבטל את הרצון להקב"ה, זה החיכוך בין הרצוי מה שהייתה רוצה לבין 
מה שיש לך בפועל, א"כ דבר ראשון אתה צריך להסכים שלא יהא לבך חלוק על המקום, 

, אבל גם לבך נכון שאני רוצה משהו אחר אבל כרגע ולהסכים שהמצוי הוא ג"כ מאת הקב"ה
ה להוציא ממני התמצית של הרצון שזה רצון שלו, וברגע שאני מבטל את הקב"ה רוצ

ש'הבעש"ט הק'' הרצונות שלי ואני מגיע לרצון של הקב"ה אז אני אחד עם הקב"ה. וכמו 
 אומר איפה שהמוח של אדם שם הוא נמצא.

 דהיינו כל מציאות אנחנו צריכים להפוך אותו לסיבה, כל חושך צריכים להפוך לאור, עכשיו
אומר עוד יותר לבטל את הרצון שלי להקב"ה, לדוגמא יש לי רצון לעשות שידוך  השפ"א

יותר טוב, או שאני רוצה ישועה מסוים, או שאני צריך איזה משהו מיוחד, אבל המצוי לא 
נותנת לי להגיע לכל זה, מיד יש חיכוך בין הרצוי למצוי, אבל אדם צריך לדעת שהמצוי זה 

לך הוא ג"כ מאת הקב"ה, ואם הקב"ה הביא אותי לכאן אז אני צריך  הקב"ה וגם הרצוי שיש
להאמין שזה ממנו יתברך ושהוא נותן לי את הכוח והוא רוצה למנף אותי למקום שלא הייתי 

 מגיע בלי זה, ועם זה אני מגיע לשורש של כל הרצונות.

 יעקב אבינו היה לו חיכוך בין המצוי לרצוי

ת הר המוריה, ופתאום נזכר שזה מקום שהתפללו אבותי, א"כ יעקב אבינו הלך בדרך ועבר א
מיד היה לו רצון עז להתפלל על המקום הזה, אבל המצוי שלו היה שעבר את המקום הזה, 
ומה עושים עכשיו, הלא עכשיו לילה וחושך, אלא ככל שאני יודע שזה הקב"ה אני יכול להגיע 

 לזה.

 רק יעקב זכה שהבית המקדש יבוא אליו

ר שאברהם אבינו כדי להגיע לשם היה צריך ללכת לשם, וירא את המקום מרחוק, וכן ומסבי
יצחק אבינו כתוב ויצא יצחק לשיח בשדה, ורק אצל יעקב אבינו כתוב שקפצה לו הארץ 

שזה היה החשיבה של יעקב והבית המקדש הגיע אליו ממש, לכאורה איך זה קרה, אלא 
ב"ה שיעבור על המקום המקדש ולא לשום לב לזה אבינו, דבר ראשון הוא חשב שזה מאת הק

רק להיות במקום אחר, ואז שם את המצוי לפני הרצוי והפך את המצוי לרצוי שזה הקב"ה, 
ועכשיו היה צריך להפוך את הרצוי שלו שגם זה מאת הקב"ה, וברגע שהפך את הרצוי לרצון 

 היות במקום המקדש,ולדעת שהקב"ה רצה שאתה תהיה עכשיו כאן ורק לרצות ל של הקב"ה
 זה גרם שהמקום המקדש הגיע עד אליו ממש.

והיה מושך משם רפואה  ,שהמקום שלו היה בקדושת ארץ ישראל הבעש"ט הק'מסופר על 
 לבני ישראל, ומשום הכי רצה באמת להגיע ממש עד ארץ ישראל.

 על ידי רצון אפשר למשוך את הקב"ה לכל מקום

היה עורר קדושת השי"ת בכל מקום, כ"ק אאמו"ר זצ"ל אך בוודאי, כפי רצון האדם יכול ל
אומר אם אתה רוצה תלמד בכל מקום שאתה רוצה, ואם אתה אומר שאתה לא יכול ללמוד 
במקום מסוים זהו סימן שאתה לא רוצה ולא שאתה לא יכול. א"כ היוצא לנו שדבר ראשון 

בטל רצונך  הקב"ה,צריכים להפוך את המצוי לרצוי ואח"כ לדעת שהרצוי הוא ג"כ מאת 
וברגע שאדם שומע שהרצון שלו הוא רצון של הקב"ה אז הוא יכול למשוך קדושת  מפני רצונו,

השי"ת לכל מקום שהוא נמצא, וברגע שבאמת רוצה ויודע שזה הקב"ה ואם הוא רוצה שזה 
 וזה שכתוב רש"י נעקר הר המוריה ובא לכאן.יהיה זה יהיה, 

ע"ה רצון גדול לבוא להר המוריה, אף כי מקום הזה היה  פירוש, כיון שהיה ליעקב אבינו
לכאורה למה היה צריך הקב"ה לעשות כן שהר המוריה מרוחק מאוד, קפץ הר המוריה לכאן. 
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יבוא לכאן, ויש הרבה פעמים שאדם נזכר בדבר מאוחר, אבל למה צריכים להביא אותו 
 לכאן?

 רק כשיש יגיעה מגיעים להכנעה ולהקב"ה

ר' עה כלל, אז בדרך כלל הוא יגיד ב"ה, וצה משהו ויש לו את זה בלי שום יגיאלא כשאדם ר
קרא לזה שזה רק רמת שפתיים, אבל כשיש חיכוך בין הרצוי למצוי אז הוא צריך לבטל אשר 

את הרצון שלו לגמרי להקב"ה, וזה שהרצוי שלו הוא רחוק מאוד זה מכריח אותו לחיות עם 
ה בכוונה עשה את זה כדי להראות ליעקב אבינו שיש מושג הקב"ה בעל כרחך אתה חי, והקב"

היה אומר איפה  שהבעש"ט הק'להיות במקום אחד והמוח נמצא במקום אחר, וכמו 
 שהראש שלך נמצא שם אתה. 

 הכוח של יהודי הוא למצוא את הקב"ה בכל מקום

א ועוד יותר כשהקב"ה ברא את האדם מצד אחד היה במחשבה תחילה ומצד שני הוא בר
אותו אחור מכולם, וזה כדי לכל מקום בעולם שיהודי מגיע יהיה לו מצב להתחבר לאותו 
מקום, אבל בשורש הוא בהר המוריה ובבית המקדש, ואם הוא נכנס לעומק של השורש שלו 
ולשורש הבריאה אז לעולם ד' דברך ניצב בשמים, וכל רגע הוא מחדש וכל רגע הוא נמצא 

הפעיל את הרצון שלו כדי להגיע להקב"ה ולא ללכת אחרי רצונו בהר המוריה, ויעקב אבינו 
ומשום הכי  והיה חי שאם הקב"ה רוצה שיהיה לו את זה יהיה לו, אלא של הקב"ה, של עצמו

כל  קפץ הר המוריה לשם, כי הוא בעצמו בחינת הר המוריה, כי כל אחד יכול להגיע לשם,
חבר לעצמו מגיע למקור ולחיות שלו של כל על ידי שאדם מת אחד יכול להיות בכותל כל יום,

 הבריאה שזה ירושלים ומקום המקדש.

 האור לא נמצא בחושך אלא בשורש

לפני וזה עצמו פירוש תפילת ערבית, כי בוודאי בעת חושך אין מקום להתגלות האור, 
בריאה הבריאה לא היה מושג מקום וזמן, ומקום וזמן נהיה אחרי הבריאה, אבל בשורש של ה

פה ושם זה אותו דבר, א"כ אדם בחושך מחפש את האור אבל לא משנה איפה אני נמצא שם 
 רק על ידי רצון האדם שלא בהדרגה,זה לא נמצא שם, אבל בשורש של כל דבר שם יש אור, 

היה אומר תשעה באב וראש השנה זה אותו  ר' אשראל תתייחס למקום וזמן שאתה נמצא, 
על זה מתעורר הארה ו מגיע ממקום שלא בהדרגה, דבר, אחרי שאדם מפנים שהרצון של

ואז אתה חי מעל הטבע, ואז נהיה קפצה לו הארץ והיה באמת בארץ שלא על פי דרך הטבע, 
 כי הכל תלוי ברצון האדם.ישראל, 

 בפרשת בא אפשר להרגיש את הארת ליל הסדר

בא, ובא בפרשת  הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"עהיה אצל  הרה"ק מזידיטשוב זי"ע
הוא עולם שנה נפש, א"כ היות שבפרשת בא מזכירים יציאת מצרים שזה ליל הסדר, והיה 
אז כזה התלהבות כאילו שהם בליל הסדר, נכון שבשנה הם עוד לא שם, אבל בנפש 
כשקוראים את הפרשה זה יכול להיות עוד יותר מליל הסדר באמת, והיה אז כאילו ליל 

זי"ע מרוב התלהבות התחיל להגיד הלל, אמר לו הרה"ק הסדר, ורבי משה לייב מסאסוב 
מזידיטשוב גם אני אמרתי הלל אבל בלי ברכה כי הרגשתי שזה לא באמת. אבל אלו שבטלו 

 את עצמם לגמרי אמרו הלל, ואילו הרה"ק מזידיטשוב הלך לפי השו"ע ולא אמר ברכה.

שנהיה בעולם הוא יש י"א, ושם הוא כותב שכל דבר  איגרת 'בעל התניא'היש איגרת של 
כל הזמן, שיש מסובב כל  לא יכול להשיג אותו, אבל זה נמצא מאין, ולא שזה אין אלא שאני

באין אני נמצא במקום  צא כל הזמן,נמ לא שזה בות שזה כל הזמן ויש מעל זה עילההסי



 קודש ויצא שיחות

 ~ יד~ 
 

שהקב"ה רוצה שאני יהיה, אבל בזמן ובעולם אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, א"כ עכשיו 
ולי שנמצאים בפרשת בא, אבל בשורש אנחנו בליל הסדר אלא הקב"ה רוצה שנהיה עכשיו א

 בפרשת בא וממילא אמרו הלל.

 אדם שחי עם הקב"ה אין לו רע כלל

מתבונן בזה בעמק הבנתו, ויציר א"כ כל התחדשות נהיה אחרי בריאת העולם, וברגע שאדם 
שיהיה כאילו מצוייר הדבר לפניו, כמי  בדעתו אחרי שיבין את הדבר, יצייר את הדבר לפניו,

שמתבונן בתמונה מצויירת, הויתו ובריאתו, יש מאין בכל רגע ורגע ממש, כלומר, שבכל רגע 
פועלת בו בחינת האין של חכמתו יתברך, ואם כך, האיך יעלה על דעתו כי רע, או שיש לו 

וזה עבודת  רעות,כי מאתו לא תצא  כי במקור של כל דבר שם יש רק טוב,שום יסורים, 
האדם בטל רצונך מפני רצונו אבל לא שיהיה לך איזה רצון ותבטל את הרצון הזה, אלא 

 דע שהרצון שלך בא מהרצון של הקב"ה, וזה מחיה כל דבר.ישתי

 לדעת אם אתה בדרך תלוי בשעת לחץ

א דהיינו ברגע שהקב"ה נמצא בכל מקום והו, ולכן עוז וחדווה במקומו הבעל התניאומסיים 
חי עם הקב"ה ושם יש בטחון, ויש שם חדווה, א"כ נמצא במקומו של הקב"ה ואז רק טוב 

ולכן ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה, ויחיה ממש באמונתו יתברך, לו, 
ולמכיר נתתי את גלעד, ולמכיר  מהלעלובער רביוכמו שאמרנו  המחיה ומטיב עמו בכל רגע,

לדעת שאדם מכיר את הקב"ה, אלא נתתי סימן גלעד אם הוא  הוא מלשון להכיר, איך אפשר
אמר אם אתה רוצה לבחון אם אתה נמצא בדרך או לא, אז  שר' אשרתמיד בשמחה. וכמו 

תלוי בשעת לחץ, אדם עם הרצון שלו והמוח שלו הוא לחזור להקב"ה, ואז שם זהו החיי 
 החיים.

 לדעת שהרע חיותם הוא מטוב העליון

אמת נעשה  הוז שיש שם טוב רק שהוא לא יכול להשיג אותו, א מאמין בכךשהוובאמונה זו, 
הכל טוב גם הגלוי, שיראו בגלוי שזה טוב, וברגע שבטלת את המצוי לרצוי ובטלת את הרצון 
שלך לרצון של הקב"ה, ואז ברגע שמכניסים לשם את הקב"ה אז ושם יתפרדו כל פועלי און, 

המחשבה שלך מחיה את זה שם, וברגע שאתה חושב ואז אין להם שום חיות, כי אתה עם 
שזה טוב אז ממילא זה נהיה טוב, ובחרת בחיים, חיים זה טוב, וברגע שאתה חי שזה טוב אז 

ובאמונה זו  באמת זה טוב, וברגע שאתה חי שזה רע אז אתה בעצמך עשית שזה יהיה מוות,
הוא מטוב העליון, שהיא  כל חיותושמה שנדמה בגלוי כרע, שמאמין שהרע הנדמה בגילוי, 

חכמתו יתברך שאינה משגת, והיא העדן שלמעלה מעולם הבא, הרי באמונה זו נכלל 
מילא טוב גם בגלוי, שיראו את , ונעשה מומתעלה באמת הרע המדמה בטוב העליון הגנוז

 הטוב בעיני בשר. ואז יכול להיות שקפצה לו הארץ.

י לרצוי, ועכשיו אנחנו לומדים שגם הרצון קודם אמרנו שעבודת האדם הוא להפוך את המצו
 מהקב"ה.של אדם הוא ג"כ 

 על ידי הריחוק מגיעים לקרוב

לכאורה או שהוא קרוב או שהוא רחוק, אלא לפי הדרך הכוונה וכתיב שלום לקרוב ולרחוק, 
פירוש, הוא שרק על ידי שאנחנו רחוקים אנחנו מגיעים בסוף להיות יותר קרוב להקב"ה, 

אם כן הריחוק כל דבר שיורד מלמעלה הוא מהשי"ת והוא טוב, ע יוצא מהשי"ת, שאין דבר ר
שעל ידי הריחוק נתעורר באדם רצון ואיזה טובה יש בתוך הריחוק, אלא הוא גם כן לטובה, 

דהיינו הריחוק מקרב אותך הרבה יותר, ובלי החיכוך בין הרצוי למצוי לא הייתי אמת יותר, 



 קודש ויצא שיחות

 ~ טו~ 
 

ודווקא  י מבטל את הרצון שלך להקב"ה, בטל רצונך מפני רצונו,מגיע להקב"ה כלל, ולא היית
 מפני הריחוק מגיע לקירוב.

 על ידי העונש אדם מגיע לבטל את הרצון שלו להקב"ה

 שהפרי הארץוכמו ועל ידי זה הרצון, יכול לעורר גם במקום הרחוק, הארת השי"ת, כנ"ל. 
ולפיכך  בדרשות הר"ןאיתא  אומר שאפשר לשנות דברים ולהביא דברים חדשים לגמרי.

אמרו רז"ל שאין דבר רע יורד מלמעלה, שאי אפשר שמי שהוא הטוב הגמור ומקור הטובות 
אבל כל מה שנמשך ממנו יבוא לתכלית ומה שיש לך כן קצת רע, כולם, ימשך ממנו רע בעצם, 

ל זה ולכן כל מה שיעניש הש"י האדם בעולם הזה הוא ע, דהיינו להפוך את הרע לטוב, טוב
אומר שיש מחלה ויש תרופה, העונש הוא תרופה למחלה, כי  שהפרי הארץוכמו הדרך, 

המחלה הוא זה שהתרחקת מהקב"ה, עכשיו העונש מכריח אותך לבטל את הרצון שלך לרצון 
הקב"ה, ואז להישיר החוטא בעצמו שישוב מדרכו הרעה, ושהוא יישר קו עם הקב"ה, וזה 

 ם יכול להחזיר את הרע לטוב.בעל כרחך אתה חי, ורק אז אד

אדם חייב לעשות עם החיכוך בין המצוי לרצוי ולהפוך את המצוי לרצוי של הקב"ה, ואת 
הרצון שלו לרצון של הקב"ה, א"כ הרחוק הזה מביא את האדם לרצון אמת יותר, ואז הרצון 

הארת  שלו נהיה יותר מזוכך ע"י שהוא מבטל את הרצון שלו להקב"ה, ואז הוא יכול לעורר
היה אומר אני יכול ללמד אתכם דרך שתעבדו עם זה  ר' אשר .השי"ת גם במקום הרחוק

 לבד.

 אדם בכל מקום בעולם יכול להגיע להקב"ה

וזה שאיתא ללמדך שקפצה לו הארץ, שיש מזה לימוד לכל איש ישראל, שידע שאין לך 
וזה היסוד של כל ל. מקום שלא יוכל להרגיש הארה הפנימיות, על ידי יגיעה של אמת, וכנ"

הקטע הזה שזה לא רק משה רבינו אלא כל איש ישראל יכול להגיע לזה, ואפילו שהמקום 
לא מתאים לך או הזמן לא מתאים לך, לא משנה בשורש של המקום ובשורש של עולם שנה 

ועל ידי נפש, ובשורש של מחשבה דיבור ומעשה אתה נמצא איפה שהקב"ה רוצה שתהיה, 
 בת אמת אפשר להגיע להקב"ה, וזהו המתקת דינים בשורשם.יגיעה של מחש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש ויצא שיחות

 ~ טז~ 
 

 שיעור ג'

 יום ג' ח' כסליו

ויפגע במקום ויקח מאבני המקום. במדרש פגיעה זו תפילה, מפני )תרנ"ז( בשפ"א איתא 
וז"ל המדרש: ויפגע במקום, רב מה מכנים שמו של הקב"ה מקום, שהוא מקומו של עולם. 

מר מפני מה מכנים שמו של הקב"ה וקוראין אותו מקום, שהוא מקומו הונא בשם רבי אמי א
של עולם, ואין עולמו מקומו, מה דכתיב הנה מקום אתי, הוי הקדוש ברוך הוא מקומו של 

 עולם ואין עולמו מקומו.

לכאורה קשה מהו הכוונה מקומו של עולם, ומה מונח בזה. ועוד קשה דאמרו חז"ל לעולם 
 קום ואח"כ יתפלל, לכאורה קשה מהו הכוונה בזה ומה מונח בזה?יסדר אדם שבחו של מ

 ירידה לצורך עליה, העיקר הוא הירידה

יש לו מהלך בזה בכמה מקומות )בלך לך, ויגש, בא(, לכאורה מה התכלית ה'פרי הארץ' אלא 
של בריאת העולם, אלא ירידה לצורך עלייה, בפשטות לומדים שהתכלית הוא עלייה ולא 

בל הפרי הארץ לומד שהתכלית הוא למצוא את הקב"ה בירידה, דהיינו הקב"ה הירידה, א
 נותן לך עלייה כדי מתי שמגיע ירידה תוכל לזהות שהקב"ה נמצא שם.

 כדי להגיד שבחו של מקום צריכים לסדר לו מקום

דהיינו איפה שאתה מבין שיש שם הקב"ה, במקום הזה הוא נמצא שם בהגבלה ולא במצב 
זה בלי הגבלה כלל, כי הקב"ה הוא הרבה יותר ממה שאתה מבין, וכדי לעשות של אין סוף ש

מקום להקב"ה צריכים מקום שהוא יותר גדול מכל העולם כולו, וכמו אדם שרוצה להכניס 
מכונה גדולה אבל אין לו מקום בבית בשביל זה, אלא אם יהיה לו בבית גדולה ודלת גדולה 

ו אם אנחנו רוצים להגיד שבחו של מקום אזי צריכים אפשר להכניס את המכונה לשם, דהיינ
לעשות לו מקום, ואיך אפשר לעשות לו מקום, הלא הקב"ה הוא מאוד גדול וכמה מקום 
שאני יעשה לא יספיק לו, לפני בריאת העולם לא היה מושג של עולם שנה נפש א"כ איך אפשר 

 לסדר שבחו של מקום?

 "ה נמצאאיפה שאין הבנה והשגה שם הקבבחיסרון 

אלא צריכים להתקשר במקור העליון שזה עוד לפני בריאת העולם, דהיינו איפה שאני מבין 
שם אין הקב"ה, כי הבנה שלי הוא מצומצם, א"כ במקום של החיסרון איפה שזה לא מסתדר 
לך, ואיפה שזה הולך הפוך על הפוך ואני לא יודע מה קורה כאן ומה יהיה כאן, ועכ"ז אדם 

קב"ה אז אדם מכין מקום להכניס לשם את הקב"ה, אבל אם אני לא מכין מאמין שזה ה
 מקום אין איפה להקב"ה להכניס את עצמו.

 להמשיך רחמים על כל הברואים

כללא דמילתא להמשיך רחמים על כל הברואים, ואפילו על ומסביר בפרשת ואתחנן, 
ע מה בלבו של אדם, כי מי יודא"כ איפה המקום של הקב"ה דווקא אצל הרשעים, הרשעים, 

אולי הגיע בתשובתו בשעה אחת מה שאין צדיק גמור יכול, ושלא לקטרג על שום אדם, 
נותנים לך הזדמנות להגיע להקב"ה דווקא על ידי הרשעים מה שאתה לא יכול כשאתה נמצא 

אבל ראו כי ד' ליד הצדיק, וזה שהוא מפריע לך הוא בגלל שתמצא את הקב"ה דווקא שם, 
ה ורחמים הוא אלוקים מידת הדין שהוא צמצום השי"ת בכל חיסרון מחמת -שהוא הוי

 ודווקא שם הוא מוצא את הקב"ה.חטא העושה, וכשישוב אל ד' וירחמהו. 
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 איפה שלא מבינים שם מגלים את הקב"ה יותר

שהוא ענין שכינה בתחתונים שהוא הטבע וההרגל והנהגה תמידית של ובפרשת בא מסביר, 
ועולם הוא מלשון של נעלם, ני אני הוא אין סוף רק שהוא בהסתר פנים. כל דבר, ובאמת א

א"כ מקומו של עולם הנעלם כמה שאתה לא מבין גלית יותר את הקב"ה, וככל שאתה מבין 
 יותר שם הוא נמצא פחות.

 מקומו של עולם הוא איפה שאין הבנה והשגה

נתו כי עדיין לא השיג לא וכשמגיע אל הדבקות יבין את זאת באמוובפרשת לך לך מסביר, 
טעם ולא הריח בהשגה שמץ מנהו ואפס קצהו ולא נכנס בה כלל, וכבודו הוא אמונתו לבד 
להתדבק בו יתברך על ידי האמונה אחר כל העיונית והשכליים שהשיג, שכל השגותיו אינם 

א"כ הקב"ה נכנס במקום שאתה מסדר  יכולים בו יתברך שהרי הוא אין סוף ברוך הוא.
וגדולת סידור שבחו של מקום ו, וכמה שאתה לא מבין זה יביא אותך לתפילה ודביקות, שבח

א"כ אדם צריך אל הדביקות ותפילה יתירה והארץ לעולם עומדת. במופלא ממנו יותר מביאו 
תמיד לסדר שבחו של מקום, ומקומו של עולם נקרא דווקא איפה שאתה לא מבין ולא משיג 

 כלל.

 ת התורה שמחיה כל מקוםאבני המקום הם אותיו

יעקב אבינו הגיע למקום של פחד, אבל הגיע למסקנא שהוא חשב שהקב"ה נמצא יותר איפה 
שהוא מבין ואיפה שהיה לפני זה עם הגמרות הגדולים, אבל למעשה הגיע למסקנא שהקב"ה 
נמצא הרבה יותר איפה שהוא לא מבין ולא משיג שם הוא נמצא, א"כ 'ויקח מאבני המקום', 

יות שאני מבין שהקב"ה מחיה ומהווה את הכל, ואתה מחיה את כולם, וברגע שהקב"ה ה
מסלק את החיות שלו אפילו לשנייה אחד מיד אין לעולם שום קיום יותר, וזהו אבני המקום 
שזה אותיות התורה שמחיה כל מקום, ודווקא במקומות איפה שזה לא מסתדר לך אם אתה 

 אותיות התורה אז אתה מפנה מקום גדול מאוד להקב"ה.מאמין שיש שם אבני המקום שזה 

 כל הדרך הוא לברר מקומו של עולם

וזה יסוד התפילה כמו שאמרו חז"ל לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל, כי 
לברר כי הוא מקומו של עולם. מה זה כל הדרך שאנחנו מדברים עיקר עבודה של תפילה 

שיג הכל צריך להיכנס למקומו של עולם, שזה אמונה צדיק כמה שאתה מבין וכמה שאתה מ
 באמונתו יחיה.

 הקושי הוא לא מציאות אלא סיבה להביא אותך להקב"ה

אומר בפרשת מקץ, כל זמן שאדם מצטער מן השפלות והירידה שירד לשם עוד ה'פרי הארץ' 
אדם מרגיש תדר לא הגיע לנקודה של חכמה שזה החכמה תחיה את בעליה, וברגע שזה לא מס

כי הגוף לא נותן לך להסתדר, הקושי הוא לא מציאות אלא להביא אותך למצב לדעת  ,קושי
שאתה לא מבין, הקושי הוא לעשות מקום להקב"ה, והגוף צריך לסלק את עצמו ולעשות 
מקום להקב"ה, וברגע שאתה מכין להקב"ה ואז אתה מסדר שבחו של מקום, אז אתה יכול 

מקושר להקב"ה, וכל זמן שאתה עוד לא עשית מקום להקב"ה, ועוד  להתפלל כי אתה עכשיו
, כי הוא יותר לא הגעתי למציאות לדעת שכדי להכניס את הקב"ה צריכים הרבה מאוד מקום

גדול ממה שאתה חושב, וכל זמן שאתה חושב אי אפשר להגיע אליו, ורק על ידי שאתה 
ל עולם, ואז ברגע שאתה מסדר מסכים שאתה לא מבין ומאמין שם אתה מגיע למקומו ש

 שבחו של מקום אז אפשר להתפלל.
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 כל מקום בעולם יש שם אותיות התורה

קודם הוא סידר שבחו של מקום, לכאורה למה לא כתוב שבחו של וזהו ויקח מאבני המקום, 
שהאותיות נקראו אבנים, והטעם, כי הכל נברא בכ"ב אתוון הקב"ה ומהו המקום, אלא 

וכמו שכתוב בזוהר הק' כד ברא קוב"ה עלמא, ברא ליה באתוון דאורייתא.  איתאדאורייתא, 
שהקב"ה ברא שתי אותיות ומהם שתי בתים. דהיינו כל זמן שאין לך אבנים בספר יצירה 

ואין לך אותיות אתה לא יכול להבין שום דבר, ורק כשיש אותיות אזי יש דיבור ומחשבה 
ן כלום ואי אפשר להביע שום דבר ושום מחשבה והבנה, וכל זמן שאין אותיות ואבנים אי

 והבנה, ומהו יסוד בריאת העולם דווקא במקום איפה שאתה לא מבין ולא משיג.

ובספר איוב אתוון אתחקקו בעובדא דכלא בעובדא עלאה ובעובדא דתתאה. ועוד כתוב שם: 
שורה וגם  כתוב: 'אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה'. פירוש רש"י: שיודע הוא היכן

ישבחוהו ויאמרו לה כי אלוקים הבין דרכה נסתכל בה וברא את העולם באותיותיה כסדרם 
, דברך לעולם ד' דברך ניצב בשמים ומשקלן יצר כל היצורים כאשר כתוב בסוד ספר יצירה.

 נקרא אותיות שמחיה כל דבר.

 ה לא מחבר עצמו להקב"ה-אדם שבולע שם הוי

היה מאוד כ"ק מוח"ז מביאלה זצ"ל היוצא לנו שבכל דבר בעולם יש שם אותיות התורה. 
מקפיד שלא יבלעו את האותיות בשעת התפילה, וכל הבעיות שיש הוא כי אתה בולע את 

ה, -המילים, והמקום שמחבר אותך להקב"ה הוא דווקא על ידי המילים, ובפרט בשם הוי
ה, ואז בעצם -ברכות, יש אנשים שבולעים את השם הוי וזה גם בעת התפילה וגם בעת אמירת

אתה לא מחבר את עצמך לחיות של כל דבר שזה ע"י האותיות, כי כל התכלית של הברכות 
 הרי הוא להגיע להקב"ה, מה ד' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, וזה מאה ברכות.

 יעקב אבינו מצא בכל מקום בעולם את הקב"ה

ואין מקום בנין, ובכל מקום נמצא יסוד ואבן שעל זה נברא אותו דבר. ואבן נקרא היסוד של ה
ויקח, הוא כמו שכתוב בתורה לקח טוב נתתי בעולם שאין שם אות שמחיה את אותו מקום, 

ויקח יכול להיות שלקח ויכול להיות לקח טוב, דהיינו שמצא את הנקודה שמחיה את לכם, 
אפילו בכל מקום מצא היסוד ושורש האבן, וישם הוא לשון סידור, ויעקב המקום הזה, 

שהוא שלכאורה אבן הוא דומם ואני לא מבין ומשיג שם שום דבר, אבל אני מאמין שיש שם 
ומחיה אותו מקום, ואז אני מתקשר לאותיות האלו ודרך זה אני כוח אלקות שנמצא שם. 

 א"כ כל מה שיש בעולם הכי מתומצת הוא האותיות. יכול להתפלל.

 קב"ה נמצא הרבה יותרבהסתרה ה

שהאותיות נקרא אבנים כו'. ובכל מקום נמצא רשימות ואותיות )תרמ"ה( כותב: ה'שפ"א' 
מן התורה. אך יש במקומות התגלות יותר כמו ארץ ישראל ובית המקדש שנקרא שמו 

שהקב"ה נמצא שם בהסתר יותר, ואיפה יתברך שם. ויש מקומות שהוא בערבוב ובהסתר, 
ב"ה יותר, במקומות שהוא מבין ומשיג באיזה שהוא מקום זה מוריד אדם מגלה את הק

מהקב"ה, ודווקא איפה שהוא לא מבין ולא משיג שם יש רק אמונה ושם יש הקב"ה יותר, 
ככל שאתה יותר מופשט מהבנה שלך רק הקדוש ביותר יוכל למצוא האותיות ולסדר אותם, 

יש את עצמך מעולם הזה ככה אפשר וככל שאתה יותר מופשט מהשגה שלך, וככל שאתה מפר
 למצוא את הקב"ה יותר ויותר.

אומרים הבית הזה אשר נקרא שמי עליו, וכמו שאומרים בברכת המזון, ועל הבית הגדול 
בזוהר חדש ההוא אבנא יקירא קדישא דמינה אשתיל והקדוש שנקרא שמך עליו. איתא 
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האבן שיעקב אבינו ישיה עלה, וההוא אבנא הוה דשוי יעקב רשמזה ברא את העולם, עלמא, 
 ושמא קדישא דמלכא עילאה הוה גליף עלה. ישן עליו היה האבן שתיה של הבית המקדש.

 איפה שאין טעם וריח שם יש הזדמנות של תפילה

כשיעקב אבינו הגיע למקום הזה, ויקח מאבני המקום, שזה היה האבן שתיה. כד אתא יעקב, 
שויה בההוא אתר דקדש קדשין הוה תמן, על האי קרא ההוא שמא קדישא, ונסבה מכאן, ו

ושם בעצם גילה יעקב אבינו את הקב"ה, ודווקא איפה שיש תוהו ובוהו אתקרי אבן ישראל. 
ואיפה שזה לא מסתדר לי, ודווקא מבשרי אחזה אלוקי, ושם אני מגיע למקומו של עולם, 

ת העולם, אבל עם אות אבל צריכים להרכיב אותיות שזה שתי אותיות ועל זה הקב"ה ברא א
אחד שזה אות יו"ד שם היה לפני בריאת העולם, וברגע שהקב"ה מכניס אותך למקום של 

 בלי טעם ובלי ריח שם אדם מקבל הזדמנות של תפילה.

 הקב"ה נותן לי כוח להתפלל

וזה לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, אבל איפה שזה מסתדר לך ואתה מבין 
ב שם אולי הוא מתפלל אבל הוא לא סידר את שבחו של מקום, אלא קודם ומשיג את המצ

צריכים לסדר שבחו של מקום ואח"כ מתפללים, ואדם צריך להודות שהוא מודה והקב"ה 
מודה, וכמו שאמרנו אני מאמין באמונה שלימה שלו לבדו יתברך ראוי להתפלל, דהיינו רק 

פילו להתחיל להתפלל, וזה מנין שהקב"ה הקב"ה מתפלל ואני בעצמי אין לי כוח לכלום א
 מתפלל שכל דבר הקב"ה עושה.

 הכאב הוא התנגדות של הגוף

יעקב אבינו הגיע לבית לבן, ושם היה לקטו אבנים, דהיינו שהיה צריך למצוא את הקב"ה 
בכל מיני מקומות מוסתרים, וזה גם במובן הפשוט כל פעם שאדם פוגש אבן הוא יכול 

אבנים או בתור כאב, אבל האמת הוא שהכאב הוא ההתנגדות של הגוף  להסתכל על זה בתור
ובמקום להיות  לבטל את עצמו לעשות מקום למקומו של עולם, ושם הוא המקור של הכאב.

 עסוק עם לבן הלך ומצא את הקב"ה שנמצא שם, וזה נקרא מראשתיו שמיד הלך להקב"ה.

 עבודת האדם הוא לדעת שגם בשדה יש הקב"ה

אדם אבני השדה בריתך, שיש אבנים ואותיות מוסתרים וגנוזין גם בשדה ומדבר.  וכתיב עם
שלומד ומסתובב עם גמרא גדול אז הכל מסתדר לו, הגמרא והשקליא וטריא, והרמז והדרוש 
והסוד, ויש שם אותיות שמחיה את המקום הזה, ומה עושים בשדה איפה שלא רואים שום 

רעינים שמכניסים וחורשים ואח"כ קוצרים, אבל דבר ולא מבינים שום דבר, יש קצת ג
כלום אבל צריכים לדעת שגם שם יש אותיות שמחיה אותם, וזה נקרא במדבר ששם אין 

ברגע שאתה חי בצורה כזאת שם מתחיל תפילה, וזהו שקודם צריכים לסדר שבחו של מקום 
 ואח"כ אפשר להתפלל, אבל בלי זה אי אפשר לעשות כלום.

 ו למצוא את הקב"ה בכל מקוםלקטו אבנים היינ

לכאורה ממתי יעקב מלקט אבנים, ולכן כתיב כשרדף לבן אחריו, אמר לאחיו לקטו אבנים, 
ועוד מה נכנס כאן אבנים, אלא זה לא אבנים מה שאתה חושב אלא זה אומר למצוא את 

 הקב"ה בתוך כל אלו מקומות הנ"ל.

 כל מה שאדם שומע ורואה קשור אליו

' דהנה יעקב היה אצל לבן כדי שיוציא ממנו הניצוצות הקדושה כידוע, ב'קול שמחהאיתא 
וזה היה כל כוונת יעקב שהיה אצל לבן, וכיון ששמע יעקב שבני לבן היו אומרים לקח יעקב 
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הבין הוא שכבר לכאורה מה קרה כאן שפתאום עסוק עם לבן, אלא את כל אשר לאבינו, 
ה שאדם שומע ורואה שייך אליו, א"כ ברגע היה אומר כל מלקח את כל הקדושה, ר' אשר 

 ששמע משהו ולא משנה ממי אזי סימן שאתה צריך את זה.

 אדם שלומד מכל אחד לא צריך רבי

אכן נראה דכל אחד צריך שיהיה לו רב שילמוד ממנו בין תורה ובין עבודה באיזה דרך ישכון 
זה הבחינה שלומד מכל אור וכל ימי חייו בזה העולם צריך האדם לזה. אכן האדם שהוא ב

האדם היינו אפילו במה שבני האדם פתוחים מדברים בעניני העולם הזה הוא מוציא בזה 
 רמיזא דחכמתא האיך לעבוד השי"ת, האדם הזה אין צריך לרב כלל והבן.

 יעקב לקח את כל הקדושה מלבן

שכבר  וכיון ששמע יעקב שבני לבן היו אומרים לקח יעקב את כל אשר לאבינו הבין הוא
לקח את כל הקדושה, ואעפ"כ לא היה מאמין בעצמו, וכיון שראה פני לבן והנה איננו עמו 

 כתמול שלשום שבעוד שהיה הקדושה בו היה הקדושה ניכרת בפניו כידוע והבן.

 ברגע שאתה חי עם הקב"ה אין להם שום אחיזה

י צריך עוד להוציא וכשרדף אחריו הבין כאבל ברגע שראה יעקב כי לבן עדיין רודף אחריו, 
אדם לא יכול להכיר את הקב"ה מצד החיובי אלא מצד השלילי, כל זמן שיש מאתו אבנים, 

עדיין שלילי או איזה כאב מהשני אז דום לד' ותתחולל לו הוא יסדר אותם, וברגע שאתה 
נותן תפילה וזה אותיות שמחיה אותם ואז אתה מוציא את האותיות מהם ואז לא נשאר 

, וכן היה במצרים שבני ישראל הוציאו משם כל הקדושה שעוד היה חיזה עליךלהם שום א
 שם.

 לבן רדף אחרי יעקב כי נשאר עליו עוד לברר חלק מהתורה

ב'מאור עינים' וכמו שאמר הבעש"ט זללה"ה נשמתו בגנזי מרומים שמה שרדף לבן איתא 
ו הפסוקים שנכתבו אחר יעקב הוא, כי עדיין נשאר אצלו התלבשות התורה ההיא, שהם אל

וכל בתורה איך שרדף לבן אחר יעקב ואיך שנתווכחו זה עם זה עד סוף הפרשה כל הענין, 
אות בתורה הוא חלק מהתורה ואם חסר איזה אות מכל הסיפור הזה התורה פסול, א"כ הכל 

שזאת התורה שבאלו הפרשה נשארה עדיין בהתלבשות אצל לבן מה שלא חלק מהתורה. 
קב, וסבב השם יתברך כך שירדוף אחריו להביא אליו את התורה שעדיין לא בירר עדיין יע

נשלמה להתברר, ששם בהשיגו את יעקב על ידי דיבורו עמו אלו הדבורים שנכתבו שם בירר 
 יעקב גם זה, עד שלא נשאר אצלו כלום.

 הכאב הוא הפגם שלך

ותיות של השורש א"כ אדם צריך לדעת בכל כאב שיש לו שזה לא הוא אלא הקב"ה, וזה א
קרא לזה שזה ניצוצות הקדושה שלך, שאתה צריך להרים אותם  שר' אשרנשמה שלך, וכמו 

שקנה מעיל חדש והיה על זה פגם,  רבי יהושע מרגלית ז"לוכמו שמסופר על  לשורש שלהם.
ומאוד כאב לו, והלך לר' אשר ואמר לו תראה מה קורה כאן, וזה לא מוצלח וסתם הוצאתי 

ום. ענה לו ר' אשר שאתה בגלגול הראשון פגמת ואח"כ גדל דשא על הקבר שלך, כסף על כל
ואח"כ באו כבשים ואכלו את הדשא, ומצמר שלהם עשו בדים, ומבדים עשו מעיל שלך, 
והפגם הזה הוא שלך מהגלגול הקודם, אם אתה תשתוק ותבליג לך דומיה תהילה חבוקים 

ולא תצטרך להגיע לכאן עוד פעם, אבל אם  עד רגע עד שיעבור זעם, אז אתה תתקן את זה
  ב אתה מפספס את ההזדמנות עוד פעם.אתה תיכנס לכעס וכא
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 החיות שבהסתרה מתחנן שתוציא אותו משם

וזה הדרך שאין דבר בעולם שלא נמצא שם מקומו של עולם, וזה לפני שהולכים להתפלל 
לדעת שקול דודי דופק  צריכים להכיר שאין שום מציאות בלי הקב"ה, ובכל כאב צריכים

פתחי לי, החיות שנמצא שם בתוכו מתחנן שהוא רוצה לצאת משם, א"כ לא צריכים לפרק 
את הרע ולא צריכים לעשות לו שום פעולות אלא לחיות עם הקב"ה ואז מיד ושם יתפרדו כל 

וכמו שכתוב אצל דוד המלך פועלי און, וברגע שאתה חי עם הקב"ה הם מסתלקים משם, 
וקים אמר קלל, ומיד אח"כ שמעי בן גרא התחרט, וברגע שהוא ממשיך להציק לי שאמר אל

הוא כי אני זה שצריך לתת כאן את הכנעה להקב"ה ולהכיר את החיות שלו שנמצא בתוך כל 
   דבר.

 והיות שעוד נשאר שם קצת חיות רדף אחריו לבן

הים כשחזרו לרדוף וביזת שזה אותיות שנמצא במצרים, וכמו שהיה במצרים ביזת מצרים. 
דהיינו שעוד נשאר קצת חיות שעוד היו צריכים להוציאן משם, ומשום הכי אחריהם בים. 

רדפו אחרינו. וכמו שאצל יעקב ג"כ אחרי שעזב את בית לבן עוד נשאר קצת אותיות לברר 
משם, ומשום הכי רדף לבן אחריו, אותו דבר במצרים שמצרים רדפו אחריהם כי עוד נשאר 

 אותיות לברר משם. להם קצת

 בכל דור ודור יש לאדם חיות להוציא אותיות שנמצאים בקליפות

ויציאת מצרים הוא בחינת אותיות שבכתב לכן מצות עשה )פסח תרנ"ג( ב'שפ"א' איתא 
לזכור בפה יציאת מצרים בכל יום. וקריעת ים סוף היה הכנה להוציא אותיות מתורה שבעל 

רים בכל יום ובכל דור בזה הוא מוציא את מה שנשאר וכן כל אחד שאומר יציאת מצפה. 
שם, ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא משם, וכל אחד איפה 

 שנמצא יש לו תכלית להוציא אותיות שנמצאים שם.

 אדם שרוצה לקלל שיעשה את זה על הקליפות

אבני השדה כו'. וחיות השדה  ושוב מצאתי בילקוט איוב שדרשו זה הפסוק על יעקב עם
דהיינו שעשו שלם עם אותו השלמה לך, שהרי השלים עמו אותו הרשע. וכתיב יגר שהדותא, 

וברגע שאותן האותיות התורה שנמצא באדם הוציא יעקב מכוח אל הפועל, כנ"ל. רשע, ואז 
היה ר ר' אששיעקב הוציא ממנו את כל החיות ואז לא היה לו כבר שום כוח להמשיך הלאה. 

אומר אדם שרוצה לקלל שלא יעשה את זה על השני, אלא על הקליפות שהם משתלטים עליו, 
ועל האותיות וזה רודף את האדם, ולמה הוא רודף אותו, כי הוא יודע שברגע שאתה חי עם 
האותיות אתה תסלק אותו לגמרי ויתבטל לגמרי, וממילא ברגע שאתה רואה שהלחץ מגביר 

ן הנכון, והעיקר רק לשתוק ולהבליג, ושתיקה שתיקה שתיקה מעבירין אז תידע שאתה בכיוו
  את רוע הגזירה.
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 שיעור ד'

 יום ד' ט' כסליו

וישא יעקב רגליו 'כתוב בתורה: בפסוק והאבן גדולה על פי הבאר. )תרמ"ד(  בשפ"אאיתא 
ן רובצים עליה כי מן ה והנה שם שלושה עדרי צאוילך ארצה בני קדם. וירא והנה באר בשד

 הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר'.

 יעקב אביני זיהה את הפוטנציאל שיש באבנים האלו

בלי הא, ומה מונח והוה ליה למימר ואבן גדולה. לכאורה למה כתוב 'והאבן גדולה' עם הא, 
המניעות שיש  שזה הולך על האבן שכולם מתמודדים אתו, שזהויתכן לרמוז, בזה? אלא, 

לאדם בכל מקום שזה היצר הרע, אבל לכאורה למה כתוב וירא והנה באר בשדה, הוה ליה 
למימר והנה באר בשדה, ומהו לשון 'וירא'? אלא יעקב אבינו זיהה את הפוטנציאל שיש 
במקום הזה, כי איפה שיש מניעות ואבנים שם יש הקב"ה המחיה שם, אוצר קטן לא 

א כאן שיש כאלו קשיים זהו סימן שיש כאן אוצר גדול, ולפי אבן מחביאים כל כך, ודווק
גדולה שיש כאן יודעים שיש כאן אוצרות, כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנה, יעקב אבינו 
זיהה שיש כאן הזדמנות להשפיע עבודה לכל הדורות הבאים אחריו, ומעכשיו כל אחד יכול 

בכל מקום, וככל שהאבן גדול יותר אזי  להגיע למצב לראות בכל דבר את הקב"ה שנמצא
 סימן שיש כאן הזדמנות יותר.

 בתפילה יש הכי הרבה מניעות

ויתכן לרמוז, כי האבן מכשול שהוא היצר הרע, הוא נמצא בכל מקום, אבל על פי הבאר הוא 
ולמה כאן האבן היה יותר גדולה, אלא באר הולך על תפילה, כי איפה שצריכים גדול ביותר, 

שם יש הרבה מניעות, היצר הרע לא נותן לאדם ללכת לתפילה ולא נותן לו לפתוח  להתפלל
את הפה ולא נותן לו את המוח שיש בכל דבר, ולמה דווקא בתפילה יש כאלו הרבה מניעות, 
ולעומת זאת כשאדם רוצה ללמוד תופס את הגמרא ומתחיל ללמוד, אבל בתפילה יש כ"כ 

 הרבה מניעות, ומה מונח בזה? 

כשעוד היה בחוץ לארץ קיווה מתי יזכה להתפלל "ק רבי מענדעלע מוויטעבסק זי"ע הרה
וכשהגיע לארץ ישראל ראה שאוירא דארץ ישראל מחכים וראה תפילת שמונה עשרה בכוונה, 

 ששמונה עשרה שלם הוא לא יזכה ואולי מילה אחד אני יזכה להוציא בכוונה הרצויה. 

עמים לא הולך לו, וזה הכל שתכיר שהכל מאת הקב"ה, אדם שבא לעולם לפעמים הולך לו ולפ
גם מה שהולך לך וגם מה שלא הולך לך, אבל בתוך החושך שלא הולך צריכים לדעת שיש עוד 
יותר אור, ומבקשים מאדם להכיר את הקב"ה עד כמה שידו משגת וככה מגיעים לתכלית 

 הנרצה. 

 צריכים להתנתק מקבוצות שמשכיח אותנו מהקב"ה

אומר שתכלית כל התורה כולה הוא להגיע להקב"ה, ותורה ומצוות הוא לא משהו  הרמב"ן
שאין לאדם חלק בתורת בפני עצמו, אלא הכל הוא להגיע להקב"ה, וז"ל בסוף פרשת בא: 

משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, 
נמצאים בעולם שמשכיח אותנו את השגחה פרטית,  היום אנחנובין ברבים בין ביחיד. 

וצריכים להתנתק מקבוצות שהם משכיח אותנו מהקב"ה, ומי שהולך עם טלפון לא כשר 
ומקבל כל שניה חדשות וזה במקום לחיות עם הקב"ה כל הזמן זה משכיח אותנו ממנו כל 

דור שזה כדי הזמן, ובגלל זה התקשורת למיניהם הכריזו מלחמה על הצדיקים ומנהיגי ה
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להשכיח את בני ישראל מבוראם, והעיקר שכולם יהיו עסוקים בפוליטיקה ובטבע ובכוחי 
ועוצם ידי בלא יודעים וביודעים אנחנו נסחפים אחריהם כל הזמן וזה מאבד מאתנו את 

 .השגחה פרטית בהקב"ה

 מאה ברכות הוא להביא אותנו להקב"ה

ום. שכתוב שדוד המלך תיקון לומר מאה שמעתי מאחד הדרשנים שאמר על המגיפה של הי
ברכות בכל יום, נגד מאה אנשים שמתים כל יום ממגיפה. היום התרגלנו אבל בעולם מתים 
כל יום אלפי אנשים מהמגיפה. והכוונה הוא דוד המלך תיקון כל יום מאה ברכות שזה לקשר 

ים לומר מאה כל דבר להקב"ה, ולדעת כמה אדם עלול לשכוח את הקב"ה ומשום הכי צריכ
היה אומר אדם יכול ר' אשר ברכות לתקן ולדעת שצריכים את העזר אלוקי על כל צעד ושעל. 

להסתובב שבעים שנה בגאווה וייאוש ולא לפגוש את הקב"ה כלל, א"כ צריכים לדעת 
שעבודה הגדולה הוא להחזיק את המוח ואת הלב ואת הפה כל משך זמן התפילה ולהיות 

 אחד עם הקב"ה. 

בכל דבר שאדם רוצה לעשות מיד יש לו את היצר שמפריע לו ומחסל ממנו את היעד  א"כ
בשביל מה הגיע לעולם, אבל בעת התפילה אז יש את היצר הרע הכי גדולה שלא נותן לאדם 

 והוא שאינו מניח לפתוח הפה בתפילה.לפתוח פיו בתפילה כלל. 

אר, כענין שאמרו הגדול מחבירו שהיצר הרע מתגבר ומתגדל ביותר על פי הבובתר"נ כותב: 
ולכן בעת התפילה מתגבר ביותר היצר הרע וכל שיצרו גדול סימן שגדול מחבירו, יצרו גדול, 

 לבלבל במחשבות זרות. אך שצריכין לאסוף כל הכוחות כמו שכתוב ונאספו.

 משה רבינו נענה בזכות תפילה

אר תורה שבעל פה, שהיא שהיא עבודה שבלב, שהוא בחינת הב]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
כולם שאובים מהלב את חיותם, הנפש הרוח וכן שאר איברים, וכמו באר שמשם תפילה, 

שואבים מים אותו דבר הלב. משה רבינו אפילו שידע כל התורה כולה נענה בזכות תפילה, 
 דהיינו אחרי כל התורה כולה צריכים להגיע לתפילה כדי לזכות לדברים.

 שנוכל להתפללצריכים להתפלל כדי 

לכאורה הרי אני מדבר כל היום ולא מפסיק מלדבר, ומהו ועל זה מבקשין ד' שפתי תפתח, 
כל היום אתה מדבר אבל זה לא קשור להקב"ה, עכשיו מבקשים הכוונה ד' שפתי תפתח, אלא 

שד' שפתי שתהיה קשור להקב"ה, ולדעת שכל דבר הקב"ה חייב לתת לך, ומשום הכי 
היו שוהין שעה אחת לפני התפילה, וכן היו הרבה צדיקים שאמרו חסידים הראשונים 

תפילות לפני התפילה, וכמו תפילת רבי אלימלך, וכן האמרי יוסף תיקון לומר תפילות לפני 
 התפילה, דהיינו שמתפללים שנוכל להתפלל.

 כל קושי בא לשבור אותך

ה אומר שכל קושי בא היוכל מגמת היצר הרע לעכב התפילה כידוע לכל עובד ד'. ר' אשר 
כדי לשבור אותך, דהיינו כל פעם שיש לך קושי זה בא כדי להביא אותך להקב"ה עוד יותר, 
לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל, דהיינו קודם צריכים לשבח את המקום 
שאתה נמצא שם, וצריכים לשבח אותו על זה שהביאו אותי לכאן, ועל זה שנותן לי את הכוח 

ות כאן, ואני משבח אותי על זה שרוצה למנף אותי למקום עוד יותר גבוה ממה שהייתי להי
עד עכשיו, וברגע שאדם משבח את הקב"ה אז אפשר להתפלל ואז אין יותר קרוב מזה 

 להקב"ה. 
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 שלושה אפשריות שיש לעשות כשיש חיכוך בין מצוי לרצוי

וכעס ומרירות והפקרות, והכל  ובעצם היצר הרע רוצה לשבור אותך ומכניס אותך לעצבות
בגלל החיכוך בין המצוי לרצוי, ואז או שאתה מכבה את הרצוי שזה ייאוש, או שאתה נכנס 
להפקרות שזה המצוי, אבל הקב"ה רוצה שתהפוך את המצוי לרצוי וגם את הרצוי להקב"ה, 

א נותן ואז שם אתה נותן קשר לתפילה, ואת"ה שזה 'א'מונה לדעת שהוא נתן לי את זה והו
לי את הכוח לזה והוא רוצה למנף אותי למקום עוד יותר גבוה, 'ת'פילה צריכים לבקש 
מהקב"ה כי לא תעזוב נפשי לשאול תודיעני אורח חיים, 'ה'שתדלות תמשיך לעשות מה 
שאתה יכול, תמשיך להתפלל איך שאתה יכול ובאיזה צורה שאתה יכול, אבל אם אתה לא 

ל זה זה כלום, כי אדם חייב לעשות פעולות למעשה, כדי להגיע הולך רק אתה רוצה וחושב ע
 לתפילה.

 צריכים להבריח את המניעות לפני התפילה

השפ"א היה עובד ד'. אבל אנחנו צריכים לדעת אם המוח שלנו בתפילה כידוע לכל עובד ד'. 
 אזי אנחנו במצב טוב, אבל אם המוח שלנו לא בתפילה אנחנו בסכנה גדולה. ואדם צריך

לנסות להגיע להקב"ה, ואם הוא לא יכול להגיד אז יותר טוב שישתוק לך דומיה תהילה ואזי 
אדם נותן את השתיקה להקב"ה, העיקר להישאר מחובר להקב"ה, א"כ בדרך לתפילה אדם 
צריך להבריח את כל המניעות שיפריע לו להתפלל, וכמו אדם שרוצה לדבר בטלפון הוא 

הקליטה הכי טובה, אותו דבר אנחנו צריכים לחפש  שיהיה מחפש לעצמו פינה איפה לדבר
הקליטה הכי טובה בתפילה, כי המניעות הכי גדולים שיש הוא בתפילה, ויש לנו חוץ מזה עוד 
מניעות מדברים חיצונים שזה הרבה מאוד וצריכים לראות לסלק כל דבר לפני שמתחילים 

 להתפלל.

 מי שמנצח את הנחש יזכה לבת המלך

התיקוני זוהר: פתח רבי שמעון ואמר, וז"ל מאן דנצח לחויא לנסוב ברתא דמלכא. וכדאיתא 
דאיהו צריכים ללכת ולהילחם איתם, עלאין אתתקנו ואזדרזו במאני קרבא לגבי חויא, 

דווקא במקמות של חושך שם הנחש מחכה לך, כי הוא יודע שדווקא מקננא בטורין רברבין, 
אמר ואני תפילה, ר' אשר ר אותך עם כל הכוח שיכול. שם אפשר להגיע לתפילה וממילא עוצ

צריכים להיות בתפילה כל היום, וכן דוד המלך היה בתפילה כל היום. ודווקא מהכאב הגיע 
הוא ואיהו קטיל לאדם קדמאה, לזה ואמר שאין שום דבר שיכול להחזיק אותי רק תפילות. 

ובגין דא כרוזא ות שהיה אחרי זה, וכל הדורולכן דרין דהוו אבתריה, הרג את אדם הראשון, 
מי דקטיל ההוא חויא דאיהו מקננא בטורין רברבין,  מאן כל יום יוצא כרוז,נפיק בכל יומא, 

ברגע שאדם דאיהי צלותא. יקבל את בת המלך, יהבין ליה ברתא דמלכא, שיהרוג את הנחש, 
 נלחם על זה הקב"ה יביא לך מתנה את התפילה.

 ות עם עצמואדם שבורח העיקר לא לחי

שואל שפעם אחת כתוב על יעקב ויברח, וכאן כתוב ויצא, האם יעקב ברח משם או ה'שפ"א' 
קרא שבורח לאכול לחדשות ויצא משם? אלא אסור לאדם להיות בבריחה כל הזמן, בריחה נ

ולשטויות לסרטים, זה הכל בריחה שאדם בורח העיקר לא לחיות עם עצמו, אבל יעקב אבינו 
סיבות לברוח, אבל פיזית הוא באמת ברח משם אבל נפשית היה ויצא ולא  היה לו מספיק

 ברח כלל.

 פיזית ברח יעקב אבל נפשית הלך משם במתינות
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בסדר ויצא לא נמצא שום פרשה פתוחה וסתומה. וכן הוא בספרי )תר"נ(: ב'שפ"א' איתא 
ו יעקב ולא מסורות כי לא יש סדר כזה בתורה זולת ויצא. ונראה דהרמז, שלא פסק אבינ

דהיינו פיזית הוא ברח הוסח דעתו מיציאתו לחוץ לארץ, עד שחזר ויפגעו בו מלאכי וכו'. 
משם אבל נפשית הוא הלך במתינות והיה אז ויצא ולא ברח, וממילא היה קשור כל הזמן 
לבאר שבע, שזה הקב"ה, וככה הלך מעשיו והלך ללבן, והיה לו שתי עבודות גם לברוח מעשיו 

לבן שכידוע לא אכל שם דבש כלל, והיה מצב של 'הייתי ביום אכלני חורב וקרח ולהגיע ל
בלילה ותדד שנתי מעיני', והיה לו עבודה להוציא משם ניצוצות הקדושה שהיה שייך אליו, 
וכל זמן שלא הוציא אותם לא היה מצב לעזוב שם העסק, ומתי עזב שם ברגע ששמע שאמרו 

הבין שצריך לעזוב, כי לכאורה איך זה כתוב בתורה, אלא לקח יעקב מכל אשר לאבינו, מיד 
יעקב שמע במילים האלו שלקח הכוונה שהוציא כבר מה שצריכים להוציא מכאן וממילא 

 ברח משם.

 בבית לבן אגר יעקב כוח לשבר קליפות עשו

, הוא לא ברח אלא הלך לאגור כוח אצל לבן כדי לשבור את הקליפה אותו דבר כשברח מעשיו
ו, וכל עבודה שהיה לו אצל לבן היה בשביל שיהיה לו כוח אח"כ לפרק את עשו, וברגע של עש

שנולד יוסף אז הבין שזה סיבה לחזור. דהיינו אפילו שעזב את ארץ ישראל אבל הוא לא ברח 
 אלא ויצא, והוא היה שם כל הזמן מחובר כאילו הוא עדיין שם.

 בקשת יעקב היה לא לעזוב את הקב"ה

דהיינו ישבת עמו ימים אחדים, שהיו כל הימים באחדות ודביקות בשרשו. וזה שכתוב ו
]ויתכן גם שהוא היה כל הזמן באחדות ולא היה במצב של בריחה או פירוד ולא הוא בעצמו, 

כן, כי זה פירוש הפסוק ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, כי על ידי אהבה זו היה 
חל הוא סוד השכינה[. וזה היה עיקר הנדר והבקשה אם דבוק באחדות, וידוע כי אהבתו בר

יעקב יהיה אלקים עמדי כו', שלא יתפרד מן הדביקות על ידי לבן הרשע ותחבולותיו, כנ"ל. 
אבינו ביקש רק לחם לאכול ובגד ללבוש, ככל שאדם רץ אחרי צרכנית יתר ורוצה יותר מלחם 

וקים עמדי, אז יעקב אמר אני לא צריך לאכול ובגד ללבוש, אז זה על החשבון של אם יהיה אל
 שום דבר אלא המינימום והעיקר שלא ירד מהשמירה של הקב"ה עלי.

 בעל חוב הוא פושע ולא בעל חסד

היה אחד אצל ר' אשר וכשיצא משם שאל מי אותו האיש, ענו שהוא בעל חסד גדול, הוא נותן 
שהוא בעצמו לווה כספים ומלווה כספים גדולים. שאל ר' אשר ומאיפה יש לו כסף, ענו 

גדולים מאנשים וכרגע הוא בעל חוב על סכום מעל מיליון שקלים. אמר להם ר' אשר אם 
ככה הוא לא בעל חסד אלא הוא פושע. ולי בעצמי הוא אמר כמה פעמים אם אין לך כסף 
תסגור את העסק. אדם שרץ כל היום בשביל לרצות כמה אנשים ועל ידי זה הוא מכניס את 

בעיות גדולות, עדיף שתאכל פת לחם ושיהיה לך רק בגד ללבוש אבל העיקר שאתה עצמו ב
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ובכל דבר יש סולם מוצב ארצה. וזה העניין של 

 תפילה לא לברוח מהמקום שאתה נמצא אלא להיות שם.

צה להיות בבית אביו וזה היה יעקב אבינו שהיה לו חיכוך בין המצוי לרצוי, מצד אחד הוא רו
ומצד שני המצוי הוא משהו אחר, אבל העיקר לא לכבות את הרצוי ולהיות הלאה מקושר 

ה, כי הוא הבין -להקב"ה, וכהה הוא עשה אבן גדולה על פי הבאר, וככה הביא לעולם שבטי י
 שזה הכל הזדמנות בשבילו והעיקר להשאיר את המוח דלוק ולא להתנתק משם כלל.

 שיות לא מתחיל שום דברבלי מצות מע
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רק אחרי הפעולות נמשכות והאמת כי אין עצה להתפילה, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
צריכים לקום ללכת למקווה ולעשות נטילת רק כפי עבודת האדם בכל מעשיו, הלבבות, 

ידיים להגיד ברכת התורה להלביש טלית ותפילין לקחת סידור ולהתפלל, חייבים לעשות 
ורק ככה נהיה שאחרי הפעולות נמשכות הלבבות, וא יכול לפתוח פה בתפילה, כך הפעולות, 

 לות הוא לא יכול להגיע לאף מקום.אבל בלי פעו

אך שצריכין לאסוף כל הכוחות כמו שכתוב ונאספו, וזו האסיפה שייך גם ובתר"נ כותב: 
ור ומעשה, בכל פרט, לאסוף כל הכוחות ורמ"ח אברים. ג' עדרי צאן הוא בחינת מחשבה דיב

ומצות מעשיות הוא להניח תפילין לתת צדקה כמו שניתקן מצות מעשיות קודם התפילה. 
ואחר כך מבקשין ד' שפתי תפתח הוא פתיחת פי להתפלל, ואח"כ אומרים פסוקי דזמרה, 

 ורק ככה אפשר לפתוח את הבאר, ואין דרך אחרת לעשות אותו.הבאר. 

 במקום תפילה שם יש שפע 

צריכים להתפלל שנוכל להתפלל, ואח"כ צריכים לעשות מצות מעשיות כדי  א"כ דבר ראשון
היה אומר שהעיקר הוא עבודה להתחיל לכן קראוה עבודה שבלב, ר' אשר להגיע לתפילה, 

להתפלל, ואיפה שיש תפילה שם נפתחים כל השפע שבעולם. ולמה קוראים אותו עבודה 
 הכל תלוי לפי השתוקקות האדם.עשיו, שתלוי בהשתוקקות הלב בכל יום בכל משבלב, אלא 

 כפי התשוקה להיות באחדות כך זוכים לסייעתא דשמיא

ובפרשת פנחס )תרמ"ג( כותב: הקב"ה ברא את העולם יש מאין ועבודה שלנו הוא להפוך את 
היש לאין בחזרה, ודווקא בתפילה שם יש לנו את הכוח לקשור כל דבר בחזרה אל השורש. 

ינה בכוח אנושי רק כפי רוב התשוקה שמצפין בני ישראל כל היום כי בוודאי עבודה זו א
דהיינו לדבוק בשורש האחדות זוכין לסייעתא דשמיא להצליח בשעת עבודתם בעזר עליון. 

 בכל פעולה צריכים להיות במצב של ואני תפילה, ואז כשמגיעים לתפילה אזי אפשר להצליח.
ל הימים לרבות הלילות בעבודת התורה וכאשר אנו רואין בתפילת האדם שכפי היגיעה כ

ומצוות כך זוכין להתפלל. וכמו שכתוב ד' שפתי תפתח כי לאדם מערכי לב ומד' מענה לשון. 
וזה עבודת האדם בעת התפילה להיכנס לבית המדרש עם המוח ג"כ. דהיינו אפילו שאתה 

 עושה פעולות אבל המוח צריך להיות קשור להקב"ה.

דהיינו צריכים לאסוף ל העדרים, שזה תכלית הנולד מכל העבודות. וזה הרמז ונאספו שמה כ
 את כל הכוחות להקב"ה, וזה קורה על ידי השתוקקות הלב בכל היום ובכל מעשיו.

 ויגל הוא מלשון שמחה

וז"ל רש"י: כאדם שמעביר את וביעקב כתיב ויגל, דרשו כמעביר הפקק מעל פי החביות. 
וחו גדול. לכאורה מה זה קשור אלינו האם יעקב היה הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכ

אמר להוריד אבן מהלב זה הרבה יותר קשה מלהוריד אבן מעל  ר' אשרגיבור או לא? אלא 
פי הבאר. דהיינו האבן על הלב זה מלחמה גדולה, מצד אחד אסור לי לזוז מהבאר הזה, ומצד 

שויגל הוא ג"כ מלשון שמחה, כי שני הוא רוצה משהו אחר. ואז ויגל יעקב, חשבתי להוסיף 
אפילו שהיה לו את היצר הרע על הראש הוא נשאר שמח, ויש אנשים שנהיו בעצבות כשיש 

 להם קושי או כאב.

 אדם מנסה לברוח מהלחץ שיש לו בחיכוך

כי כל קושי  למה אדם לא מתפלל, ולמה אדם לא חי עם הקב"ה,הרמז, כי הצדיק יודע ומבין, 
י, בכל מצב של חיכוך בין המצוי לרצוי יש לאדם ברירה או להיכנס הוא לוקח את זה איש

לייאוש והפקרות, או לעצור את עצמו ולהיכנס לנטרול ולמצב של השתוקקות ולמצב לחפש 
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את הקב"ה, אבל אדם מחפש לפטר את עצמו מהלחץ הגדול שיש לו בתוך החיכוך, כי הרצוי 
ר לחץ גדול על האדם, אבל יש אנשים רוצה משהו אחד והמצוי רוצה משהו אחר וזה נוצ

שמכבים את הרצון או שנכנסים להפקרות ומשפרים את המצוי, ר' אשר אמר אדם יכול 
 לחיות ככה שבעים שנה גאווה וייאוש ולא לפגוש את הקב"ה כלל.

 כל קושי הוא הזדמנות

וזה רק צומת דרכים ששם אפשר לפגוש את הקב"ה, א"כ ככל שתיידע שהקושי הוא לא 
שבור אותך אלא שזה הזדמנות בשבילך, אז אפשר להיות בשמחה כל פעם שיש קושי וכאב, ל

כי אז אדם מכיר את הזדמנות שיש ומגיע למצב של לך דומיה תהילה, כי אז הוא יודע שזה 
 הדרך היחידי להגיע לשם ואז ויגל האבן מעל פי הבאר.

 הכוח של השני להציק לי הוא מהפגמים שלי

אדם צריך לדעת שכל קושי ומבין, כי זה האבן הוא טוב לשמירה מעולה, כי הצדיק יודע 
שיש לו הוא דבר טוב מאוד, כי לפי המניעות ולפי יצרו גדול אז אפשר לדעת שאתה גדול 
מחבירו. אם מישהו מציק לך וכמו אצל דוד המלך ששמעי בן גרא הציק לו, ומאיפה היה לו 

ומה שאני ה שכל הכוח שלו בא מהפגמים שלו, את הכוח להציק לדוד המלך, אלא דוד זיה
נתתי לסטרא אחרא התלבש על שמעי בן גרא, כי מגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב, 

 והחיות של הקליפה זה דוד המלך בעצמו. 

 ברגע ששומעים זה אני משתחרר הקליפות

אלא היה חי שיש  וברגע שדוד לא ייחס את זה לשמעי בן גרא ולא נשבר מזה שהציק לו,
עכשיו הזדמנות לפי הקושי שיש לו עכשיו, כי בעצם הוא מוסכן עם כל מה שעבר עליו עם בנו 
ועם כל הסיפורים ולמה הוא מקלל אותי, ובמקום להרוג אותו זיהה שיש עכשיו הזדמנות 
להיגאל מכל היצר הרע, ומיד אמר ד' אמר לו קלל, דהיינו שזיהה את החיות שיש בתוך 

ה, ומיד כשעשה ככה השתחרר הקליפה מיד, ואח"כ שמעי בן גרא הגיע לבקש סליחה הקליפ
 מדוד המלך ולא ידע אפילו למה עשה ככה.

אבל הקליפה לא מכיר מה שאתה מכיר שכל החיות שלו הוא ממנו בעצם, וממילא בא 
, להילחם נגדך כדי לקחת ממך את המוח שלך ולהיכנס לייאוש והפקרות גאווה, ולא להיכנע

כי ייאוש והפקרות הוא גאווה, הולך לך אתה בגאווה לא הולך לך אתה נכנס לייאוש 
והפקרות, א"כ ברגע שאתה מכיר את הקב"ה אתה מבטל את הקליפה וכל החיות של 

 הרי זה אני בעצמי, וברגע שאמר ד' אמר קלל נעלם כל הקליפה שיש אז. הקליפה

 העיקר הוא כמה שמחה יש לך בכל מצב

ביא משים בהם, ואז הו טוב מאוד זה היצר הרע, כי הקב"ה ראה שרשעים משתהיוצא לנ
 מניעות שזה בשביל שתכניס כוחות ותחיה עם הקב"ה. א"כ כל דבר טוב שומרים אותו חזק.

יש אנשים שמיד שרואים את היין ומסתכלים כמו שהחביות צריך פקק לשמור מהפסולת, 
, אני מכיר אחד שמיד שרואה יין מכניס את מאיזה שנה זה, מיד ויגל נהיה לו שמח בלב

האצבע והפקק מיד בתוכו ואפשר לשתות כבר, אנחנו צריכים לעבוד קשה לפתוח יינות, אבל 
אלו שמבינים ביינות מיד מסדרים את זה, כי הם יודעים שמתחת לפקק יש דבר טוב, דהיינו 

 הכל תלוי בויגל כמה שמחה יש לך ובאיזה צורה אתה מתחבר לזה.

 ריכים לדעת שהאבן הוא לטובהצ
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והעומד בחוץ, נדמה לו אבל העיקר שאדם צריך שכל הפקק הוא רק כדי לשמור על הפסולת, 
אם הוא מסתכל כאילו ח"ו משמים מעכבין אותו, ומשימין אבן על לבו, אבל הוא רק לטובה. 

טובה. על הפקק אז באמת הוא לא יכול, אבל האמת הוא שאדם צריך לדעת שהאבן הוא רק ל
א"כ צריכים בהתחלה להתפלל שנוכל להתפלל, ואח"כ השתדלות, ואח"כ לא לקחת אישי 

 ולדעת שזה לטובה האבן ולא לשבור אותך כלל.

 על ידי ג' תפילות ביום אפשר להוריד את האבנים

וכתיב ויגש יעקב, יתכן לרמוז כמו שאיתא במדרש ויגש אברהם לג' דברים פיוס ומלחמה 
ם בוא וקרב, עיין שם. והרמז לג' התפילות בכל יום, שמסתמא הם ג' מיני כו', כמו שאומרי

ועל ידי ג' דברים תפילות בפיוס ובמלחמה כו', ובכל אלה הג' עדרי צאן יכולין לגלול האבן. 
 הנ"ל אפשר להוריד את כל האבנים שיש.
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 שיעור ה'

 יום ה' י' כסליו

 שבעים שנה גאווה וייאוש

סולם מצב ארצה כו'. נראה שהוא רמז על מדריגת יעקב, שנקרא )תרנ"ג( בשפ"א תא אי
היה אומר האדם יכול לחיות שבעים שנה גאווה וייאוש, הולך לו אחר כך ישראל. ר' אשר 

חי בגאווה, לא הולך לו הוא חי בייאוש, וככה הוא יכול להסתובב שבעים שנה ולא לפגוש את 
לו אתה לא שומע ממנו שום דבר, וכשלא הולך פתאום אתה הקב"ה אף פעם. כי כשהולך 

שומע הוא נאנח והוא בוכה כל הזמן. וגם אצל הרביס הולך לך אתה לא מגיע כלל, לא הולך 
 לך מגיע מיד מגיע.

 כשהולך לך 'להגיד בבוקר חסדך', וכשלא הולך 'ואמונתך בלילות'

את זה, וזה מלמטה ללמעלה, אבל עבודת האדם הוא כשהולך לו לראות שהקב"ה נותן לך 
לבטל כל מה שיש לך לבחינת אין סוף, ומתי שלא הולך לך אזי עבודה הוא מלמעלה ללמטה 
לחפש איפה הקב"ה נמצא, וזהו להגיד בבוקר חסדך, מתי שאתה רואה שהולך לך אז צריכים 

ד, לפרק את זה ולדעת שזה לא אתה אלא הקב"ה, ואז הוא להגיד בבוקר חסדך שזה כולו חס
ה ואח"כ יש עבודה של ואמונתך בלילות כשלא הולך לי אז צריכים לחיות עם אמונה שז

 מלמעלה ללמטה שגם שם ידך תנחני.

  יש עבודה מלמעלה למטה, ויש עבודה מלמטה ללמעלה

אבל אדם מצד עצמו כשהולך לו הוא בגאווה וכשלא הולך לו הוא בייאוש, ועבודה שלנו הוא 
בוקר חסדך בבוקר עבודה שלנו הוא לבטל כל דבר ולא להשאיר שום להיות כל הזמן להגיד ב

דבר בשבילי, שזה עבודה מלמטה ללמעלה ולדעת שהכל זה הקב"ה, וכשלא הולך לך אזי 
עבודה בדיוק הפוך ואמנתך בלילות למשוך מלמעלה ללמטה את האמונה, כי אתה לא מסוגל 

ד כי הרי הוא נמצא כרגע בכאב, באותם רגעים לחשוב על הקב"ה, כי אז אדם מוגבל מאו
ה וכשהקב"ה עונה לך אז צריכים להחזיר כל דבר -ה, ענני במרחב י-אבל מן המיצר קראתי י

 להקב"ה ולא לקחת לעצמו שום דבר.

 להכניס יו"ד בתוך העקב שזה חושך והסתר

וזה יעקב וישראל, יעקב כשהיה במצב של עקב שזה כאב וצער אז המשיך כל הזמן את היו"ד 
שזה חכמה אמונה בתוך העקב, שזה למצוא שם הקב"ה גם שם ידך תנחני, מבטן שאול 
שועתי אליך, ממעקים קראתיך ד', הוציאה ממסגר נפשי תן לי לראות אותך ולא להיות סגור 
בעצמי ותן לי לראות את הקב"ה אפילו במינימום שזה קצת בתוך החושך וההסתר הזה. 

לוקח כל דבר ומחזיר אותו להקב"ה ולא משאיר לעצמו  ל, שאז הוא-אבל ישראל הוא ישר ק
 שום דבר.

 אדם צריך להגיע להכרה שהקב"ה הוא היש ואני האין

א"כ אדם שמתחיל להתפלל בהתחלה הוא במצב יש ועבודה שלנו הוא לחפש את האין שזה 
 ואז הוא צריך לבטל שמה שיש לו הואהקב"ה, וברגע שמגיע למודים אז הוא בגדלות המוחין 

שייך להקב"ה, ואז לחשוב שמה שהוא חשב שזה יש הוא אין, אבל אדם במקום זה אדם 
 כשהולך לו הוא לוקח כל דבר לעצמו וכשלא הולך הוא בוכה. 
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 יש שתי עבודות, גדלות המוחין וקטנות המוחין

ועבודה שלנו הוא כשאני צווי לייטג צריכים לזכור שיש זעכצעהן לייטיג, וכשאני זעכצעהן 
יג צריכים לזכור שאני צוויי לייטיג. לייטיג הוא חוזק של אלכהול, דהיינו מוחין דגדלות לייט

וקטנות, כשאני מוחין דקטנות אדם צריך אפילו שעכשיו אני בקטנות אבל יש הקב"ה שנותן 
את הגדלות, ואם הוא רוצה הוא יכול להביא אותי הרגע בגדלות ולא להיות עוד בקטנות, 

"ה מאין סוף לתוך היש בעולם הזה, ומתי כשאדם בגדלות אז יש סכנה ואז המשכתי את הקב
לקחת כל דבר לעצמו, שם עבודה בדיוק הפוך לא להשאיר לעצמו שום דבר, ולהיות בהפשטה 
גמורה בלי שום צמצום, וזהו בחינת ישראל, ואדם לא יכול להגיע לישראל בלי שהיה לפני זה 

 ביעקב. 

ם טאפ ער א וואנט, הוציאה ממסגר נפשי, כי לא תעזוב בהתחלה כשאדם נכנס לעבודת הש
נפשי לשאול לא תתן חסידך, ואני בטוח שאתה שם ושומר עלי, וברגע שהעסק מתחיל לזוז 
מיד צריכים לומר תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך. לראות שזה הקב"ה, ככה אדם 

 הולך בכל צעד ושעל הולך וחוזר.

 יעקב ואח"כ נהיה בחינת ישראל יעקב בהתחלה היה בחינת

יעקב אבינו זכה לשתי מדרגות. בהתחלה כשאדם נכנס לעבודה הוא בבחינת יעקב, וזה 
לראות את הקב"ה איפה שלא הולך לך, מיד שמתחילים ללמוד בא היצר הרע כמלך זקן 
ומתחיל לשגע אותו, אבל אדם צריך מיד לנטרל אותו ולראות את הקב"ה בכל דבר, שזה 

את הקב"ה מלמעלה ללמטה בתוך הגוף וההסתר, ולתת מקום בשביל הקב"ה. ואח"כ  למשוך
 אדם יכול להיות במצב של ישראל.

הוא צריך למשוך את י' עקב, כשאדם נמצא עמוק בתוך האדמה, אז שם יעקב מוצב ארצה, 
ברגע וראשו מגיע השמימה שם ישראל, לי ראש. הנקודה של היו"ד שזה חכמה לתוך העקב. 

לך לו והוא במצב של ראשו השמימה, אז עבודה שלו הוא בדיוק הפוך לפרק לגמרי מה שהו
שיש לו, וזה עבודה מלמעלה ללמטה לפרק כל דבר להקב"ה. הקב"ה ברא את העולם 
מלמעלה ללמטה שזה מאין גבול ועשה גבול, ואנחנו צריכים להכניס את האין גבול לתוך 

ניס את הקב"ה מאין גבול לתוך גבול, וכשאדם הגבול, א"כ כשאדם בעקב אז צריכים להכ
 בישראל אז צריכים לפרק כל גבול שיש למצב אין גבול.

 בחינת יעקב וישראל ישנו אל כל אחד מישראל

א טאג א גלאך א טאג א מלאך. הולך לו הוא מלאך וב' בחינות אלו ישנם בכל איש ישראל. 
עקב בחר לו, בחירה הוא מתוך ועליהם כתיב ילא הולך לו הוא נשבר והוא כבר גלח. 

בחירה הוא בורר אוכל מתוך פסולת, ברירה נקרא כשאתה מוציא אוכל מתוך התערובות, 
ישראל  הפסולת, דהיינו צריכים למצוא בתוך הקטנות את הקב"ה שנמצא בכל מקום,

וכן כתיב אשרי תבחר ואז הוא מבטל את עצמו לגמרי להקב"ה, לסגולתו הוא אחר הבירור. 
בהתחלה יש עבודה של בחירה, וככל שעוברים יותר מגיעים לתקרב, ועכ"ז אפשר , ותקרב

 לעבוד שבעים שנה ולא להישאר טיפש, אבל כמה שבטלת מגיעים לתקרב.

 קודם זה מתחיל עם תבחר ואח"כ תקרב

אותו דבר בני ישראל כשיצאו ממצרים היו בבחינת בחירה גוי מקרב גוי, והיה בירור אוכל 
, ולא האמינו שהקב"ה רוצה אותם בכלל, ויאמן העם בתוך המצרים היה להם מתוך הפסולת

קצת אמונה שאולי הקב"ה כן רוצה אותם, וברגע שאדם מתחיל לתת שם את האמונה שיש 
הקב"ה אז אח"כ מגיעים לתקרב שאז היה התפשטות הגשמיות והגיע ליצאו נשמתן במתן 
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שהיה בבני ישראל, מקודם בחינת הבחירה כמו תורה, וכל איש ישראל יכול להיות להגיע. 
 ביציאת מצרים, אחר כך תקרב במתן תורה.

 צריכים להתעקש למצוא את הקב"ה

דכתיב אמת מארץ יעקב אבינו התחיל מערבית, ואמרו חז"ל יעקב תיקון תפילת ערבית, 
 ולפילמצוא את הקב"ה בכל מקום של ארץ, וכמו גרעין שנרקב ורק אז מתחיל לגדול, תצמח, 

היה אומר שצריכים שר' אשר יעקב היה עקשן, וכמו שיעקב כתיב ביה תתן אמת ליעקב, 
להתעקש, וממילא יעקב התעקש שיש כאן נקודה של אמת ולא יכול להיות שהמלך שולח 
אנשיו למלחמה בלי כלי זיין, א"כ אם הקב"ה שלח אותי לכאן בטוח הוא נמצא, ואפילו שאני 

  א נמצא.א רואה אותי אני מאמין שהול

 עבודת האדם הוא להוציא יקר מזולל

כי לברר התערובות, והיה מסכים להיכנס עמוק מאוד, כדי נכנס לעובי הקורה, וממילא 
תכלית בריאת העולם הוא לא העלייה אלא הירידה, ובתוך כל היסורים שהיה לו תמיד בירור 

עצמו שלא הוא מוציא את האוכל מתוך פסולת להוציא יקר מזולל, אבל הוא צריך לבטל את 
אלא כל דבר זה סיבות והכל מאת הקב"ה, והיה לו עבודה כל הזמן לא הולך לך לא להישבר 
הולך לך אל תחזיק את עצמך גדול, אסור להישבר אלא לדעת שגם שם ידך תנחני, והולך לך 

 וזהו תפילת ערבית.אל תשכח שזה הקב"ה וצריכים לבטל כל מה שיש. 

 יב ויש עבודה של אמת ואמונהיש עבודה של אמת ויצ

דאיתא כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, אמת ואמונה ערבית, לא יצא ידי חובתו, משמע 
ר' אשר כשהולך לך עבודה שלך הוא אמת ויציב לדעת שכל דבר זה הקב"ה. דשניהם צריכין. 

היה אומר אדם שחושב שהוא אמת הוא השקר הכי גדול, אבל אדם שחושב שנמצא בשקר 
יש אמת, כי ד' אלוקיכם אמת. ובלילה בתוך החושך אז הוא לא רואה שום דבר, ועבודה שם 

שלו הוא למצוא את האמת אבל לא על ידי אמת ויציב אלא אמת ואמונה שזה לחפש נקודה 
לדעת שכל דבר זה הקב"ה, בטל רצונך מפני רצונו, אבל אדם שלא חי ככה אמת ויציב ואמת 

 ו.ואמונה אז לא יצא ידי חובת

 הקב"ה לא משאיר אותך בארץ או בשמים כל הזמן

אבל הקב"ה לא מכניס אותך לארץ כל הזמן ולא משאיר אותך בשמים כל הזמן, לא מכניס 
אבל אדם כשהוא אותך למוחין דגדלות כל הזמן ולא מכניס אותך למוחין דקטנות כל הזמן, 

ההוה, וכשלא הולך לו  במוחין דגדלות הוא כל הזמן עסוק עם עבר ועתיד ואז מפספס את
, הוא עסוק למה כולם כן ואני לא, אבל האמת הוא שאדם צריך לדעת בשבילי נברא העולם

 הקב"ה רוצה שדווקא אתה תגיע למצב שדע אלוקי אביך ועבדוהו.

 גם בעולמות עליונים יש גדלות וקטנות

י שאתה אומר שגם למעלה יש מצב של מוחין דגדלות ומוחין דקטנות, ומתהבעש"ט הק' 
במוחין דקטנות אז גם למעלה עכשיו כן, ונתנו לך עכשיו עבודה של אמונה, ומתי שהולך לך 
שזה מוחין דגדלות אז יש עבודה לדעת שזה הקב"ה, להגיד בבוקר חסדך, ומתי שלא הולך 

 אז יש עבודה של אמונה. וממילא יש זמנים של כזה עבודה ויש של כזה עבודה.

כמו שאמרו ז"ל אין לך אדם ויש זמנים בקטנות, ם בהתגלות, דיש לכל איש ישראל זמני
שעה נקרא רצון אדם צריך להשאיר את הרצון פתוח, בהתחלה שלא הולך לך שאין לו שעה, 

אזי הרצון שלך הוא ייאוש והפקרות, ואז צריכים להשתמש עם השעה למצוא נקודה של 
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דבר, ולהפוך כל דבר לרצון  אמונה, ומתי שהולך לך אזי יש עבודה לראות את החסד בכל
 ואפילו מה שאני עשיתי לדעת שזה הכל רצון של הקב"ה, והעיקר לעמוד בצד ורק להסכים.

 יש שתי סוגי שיטפונות

אדם צריך לדעת ואא"ז מו"ר ז"ל אמר פירוש הפסוק על זאת יתפלל כל חסיד כו' לעת מצוא, 
וח את הקב"ה, מים רבים אליו ד עיתים, ובכל אחד מהעיתים צריכים לזכור לא לשכשיש כ"

לא יגיעו. לכאורה מה הכוונה בזה, אלא שיש שתי סוגי שיטפונות, יש מצב של שיטפון והצפה 
שיש מלא מים, אבל אפשר עוד לנקות ולהסתדר עם זה, אבל לעומת זאת יש לפעמים צונאמי 

זה יהיה ואז לא נשאר שום דבר מכל היבשה. אותו דבר מבקשים מהקב"ה כשמגיע שיטפון ש
ברחמים ושנוכל עוד לדעת ולהכיר את הקב"ה, ואדם צריך לדעת שכל שטף הקב"ה מביא 

 אותך לזה ושתגיע על ידו לעבודה.

מתי כשזוכין לאיזה התגלות צריכין לראות שיהיה נקבע בלב היטיב, להיות דבר של קיימא. 
ן שהקב"ה נתן לי שהולך לך יש לך נטייה לשכוח למי שעזר לך, ואז צריכים לזכור כל הזמ

את זה וזה לא אני אלא הוא, ובלי הסיבות לא הייתי מגיע לשום מקום, והעיקר כל הזמן 
להיות מחובר להקב"ה, ומתי שלא הולך אז פתאום עולה לך כל השטף מים רבים ועולה לך 
כל התלונות על כולם, אבל אז צריכים לראות שהקב"ה איתך דווקא שם מן המיצר קראתי 

ה, וגם בענני כשאדם נמצא במצב של מרחב -ם נמצא במיצר צריכים לראות את היה, כשאד-י
והולך לו, יש ג"כ עבודה לראות את הקב"ה ולדעת אפילו מה שאני משיג שזה מהקב"ה, וכמו 

אמר אחרי שהשגתי את כל השגותי אני טיפש ומאמין, א"כ בהתחלה שהבעש"ט הק' 
 שלא אני מחפש וכל דבר בא מאתו יתברך. צריכים לחפש את הקב"ה ובסוף צריכים לדעת

 הרחבת הדעת נקרא למצוא את הקב"ה בכל מקום בעולם

כשהולך לך תהיה בטוב, טוב זה אור הגנוז וכן נראה פירוש הפסוק, ביום טוב היה בטוב, 
ואדם צריך באותם רגעים לחפש את הקב"ה ולא להיות עסוק עם עצמך, וזה נקרא הרחבת 

תזכור את הזמנים שהולך לך, וכשהולך לך תיידע שזה לא שלך, הדעת, כשלא הולך לך 
ובאמת וממילא אתה מרחיב את הדעת דהיינו אתה מכניס את הקב"ה לכל מיני מקומות. 

הקב"ה נמצא איתך כל הזמן וזה ששם אותך עכשיו בקטנות הוא בשביל עבודה ואמונה. וזה 
 הולך כל הזמן הולך וחוזר.

גור וכשהולך לו אז הוא בעל גאווה, וצריכים להשתמש עם הטוב, אדם שלא הולך לו אז הוא ס
שיהיה כל מציאות הוויתו דהיינו אל תתן רגע אחד לתת לך לשכוח שהקב"ה נמצא שם, ואז 

 ולדעת שכל דבר זה הקב"ה.כלול בטוב המתגלה באותו יום. 

 עיקר עבודה הוא כשהולך לך ולא בשעת החיכוך

ל עת שנפתח איזה הארה לאיש ישראל, צריך להתדבק בכ)משפטים תרס"ב( בשפ"א איתא 
ככל שאדם נכנס לטוב אז, כשבא מצב של ערב בזו הארה להיות נשאר אצלו קבוע תמיד, 

היה אומר גם לעת ערב וחושך. ר' אשר וחושך יהיה לו כוח לחיות אז עם נקודת אמונה. 
אנחנו מדברים לא קיים עבודה לא מתחיל בשעת שלא הולך לו, כי אז אדם כולו אבוד, ומה ש

אז כלל, ועבודה מתחיל הרבה לפני זה כשכן הולך לך אז לדעת שזה לא שלך אלא של הקב"ה, 
ואז אתה חי חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד, וככל שאדם חי בטוב שזה הקב"ה אז 
יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, ואז כשלא הולך לך אז אתה יכול להידבק ברושם 

 אז. שנשאר
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 עיקר עבודה הוא להשאיר רשימה לזמנים הקשים

מה זה ניסיון, האם הקב"ה נמצא בשעת הניסיון או שלא עקידה מביא מספר האמרי יוסף 
נמצא שם, ומסביר שבעצם בשעת הניסיון הקב"ה לא נמצא, לכאורה אם הוא לא נמצא שם 

ואלמלא הקב"ה עוזרו לו איזה ניסיון זה, הלא לולי ד' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי, 
מתי שהולך לך אז אתה צריך לחיות שזה הקב"ה, ואז אפילו שיש בחינת  לאאינו יכול לו, א

הסתר ואתה לא רואה ומרגיש את הקב"ה, אבל יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, אדם 
צריך להיות כ"כ דבוק בהקב"ה כשהולך לך ואז אפילו כשלא הולך לך ואתה במוחין דקטנות 

לפעמים נשפך מים על מדף, ואז ז על ידי הרושם מכניס את הזמנים הטובים לזמנים הללו, א
אפילו כשמורידים את המים נשאר עוד כמה טיפות וזה עדיין רטוב, אותו דבר בקדושה תמיד 

 נשאר איזה משהו לאח"כ ג"כ.

עבודת והנה ענין חלום פרעה לפי פשוטו, בא להורות דרך ל)ליקוטים מקץ( בשפ"א איתא 
ואין מצב השי"ת, מאשר נודע לכל הבא בסוד ד' ועבודתו כי יש ימי הטובה וימי הרעה, 

כמו שאיתא בזוה"ק פרשת מצורע דף נ"ד, והעיקר לברוח מזה, ואסור לקחת את זה אישי, 
מתי  ההארות אל עיקר נקודת לבבו, עד שיהיה לו על ימי הרעה.לאסוף בימים הטובים כל 

ך צריכים לחיות את יות את הסכנה לקחת הכל לעצמו, וכשלא הולך לשהולך לך צריכים לח
 הזמנים הטובים.

 עיקר עבודה להרכיב את הגדלות והקטנות ביחד

מסופר שהיה בחור בזידיטשוב וקראו לו מאטקע נער, לימים נהיה חתן, והיה כולו שמח, 
עכשיו קוראים אבל בסוף השבע ברכות ראו עליו שהוא עצוב, שאלו אותו מה קרה, ואמר ש

לי מאטקע חתן אבל אחרי השבע ברכות אני חוזר להיות מאטקע נער. אותו דבר אדם 
כשהולך לו הוא צריך לדעת שיום אחד הוא יהיה נער, וכשלא הולך לו הוא צריך להאמין 

אם אדם שיום אחד הוא עוד יהיה מאטקע חתן. הקב"ה לא משאיר את האדם באותו מצב. 
ך לו אז היה נכנס לגאווה עד הסוף, ואם היה לו מצב שלא הולך לו היה לו רק מצב של הול

אז היה בייאוש כל הזמן, ועיקר עבודת האדם הוא להרכיב את שתי הזמנים האלו ביחד, 
ולדעת כשלא הולך לו שזה הקב"ה, ואז מפסיקים להאשים אנשים, וכשהולך לו צריכים 

דבר לעצמו, וזה כל עבודת האדם  לדעת שכל דבר זה חסד מאת הקב"ה, ואז לא לוקח שום
 בעולמו.

כמו שכתוב זכור את בוראך בימי בחורתיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה, כמו שאיתא בפירוש 
בזוה"ק שם כל זה הענין. וזה פירוש על זאת יתפלל כל חסיד כו' לעת מצוא, השעה הטובה, 

 וע ולקבוע הטוב בלבו.שאין לך אדם שאין לו שעה אחת ורצון לעבודת הש"י ואז בידו לנט

אמרנו שצריכים לומר אמת ויציב וזה פירוש אמת ויציב שחרית, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
עכשיו להיות חסד קל המתחדש בכל יום, בשחרית ואמת ואמונה בערבית, אמת ויציב הוא 

נקבע באדם דבר של קיימא, יש גשם בחוץ אפשר להיות שמח ואפשר להיות עצוב בזה, 
לך ואתה רואה אז את הקב"ה אז זה נהיה אצלך נקבע ודבר של קיימא. ואז אפילו כשהולך 

 ממילא הוא הכנה על הימים השפלים.שזה לא הולך לך תהיה עם הקב"ה. 

 כשאין לאדם כלום הוא לא מעריך מה שיש לו

למדתי בטלז ושם אמרו משל, שהיה יהודי עשיר שעשה חתונה והזמין את אח שלו העני, 
יע האח העשיר שמח אתו והושיב אותו למעלה וכיבד אותו עם כל הכבוד הראוי וכשהוא הג

לו, באמצע החתונה העשיר הסתובב ושאל לכל אחד איך הסעודה וכולם אמרו מיוחד מאוד 
אין דברים כאלו, וכשהגיע לאח העני ושאל אותו איך הסעודה, ענה לו העני לא טוב איזה 
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בקושי רואים את הדג, וכן על הבשר היה  לא דשאזה מעל זה, וצלחת גדולה אי אפשר לאכול 
 לו מלא טענות, והאח העשיר הרבה לו הרבה טענות על שהוא מדבר ככה.

אבל אמרו לו למה אתה מתעצבן עליו הרי הוא אוכל כל הזמן דגים סרוחים ובקושי יש לו 
דע מה זה. לחם בבית, ופתאום הוא יושב על כזה במה גדולה ומלא מעדנים הוא באמת לא יו

אבל ברגע שאדם משנה את ההתנהגות שלו שגם כשהולך לו הוא חי עם הקב"ה אז אפילו 
שלא הולך אז הוא מבין שיש שם הרבה יותר חסד ממה שהוא מבין, ומבין שהצלחת עם קצת 

 דשא עולה הרבה יותר ממה שאתה ממלא את כל הבית שלך.

מתי שאין לך הרחבה לדעת שגם זה והנמשל הוא על הקב"ה שהוא נותן לך את הרחבה כדי 
מאת הקב"ה ושם זה הרבה יותר יקר, טוב לי כי עניתי למען אלמד חוקיך, מזה אני יכול 
לקחת וללמוד לכל הזמנים שיש לי במשך חיי. א"כ אני צריך לראות את הנקודה של הקב"ה 

 ולדעת מתי שהולך לי לבטל לגמרי מה שיש לי.

ואז זה עצמו הכנה אל מתדבק באמונה בימי החושך, וזהו אמת ואמונה ערבית, להיות 
וזה היה יעקב אבינו שגם בתוך החושך הכי גדול לא עזב את הקב"ה התחדשות אור השחר, 

 ואז הגיע לבחינת ישראל שזה לי ראש. 

 כמה שעובדים את הקב"ה בימי המעשה ככה זוכים בשבת הרבה יותר

יש עבודה למצוא את הקב"ה, ואז טועמיה במשך השבוע וכן הוא בענין ימי המעשה והשבת. 
חיים זכי כמה שעובדים במשך השבוע למצוא את הקב"ה אז חיים זכי אז תיידע מה זה 
השבת ואז אל תבוא ח"ו לזלזל בשבת אלא להעריך את זה הרבה יותר, אבל אדם שלא היה 

אז לא יודע לו שום דבר ופתאום יש לו אז הוא יודע להעריך, אבל אחד שלא היה לו אף פעם 
להעריך, ולא יודע להתמודד כשאין לו כלום. ועבודה שלנו הוא בימי המעשה לחפש את 
הקב"ה ואז טועמיה חיים זכי וברגע שמחפשים אותו ככה יהיה חיים זכי, ואז הוא יעריך 
יותר את השבת ויכין את עצמו הרבה יותר לשבת, ואז יהיה לו אפשרות להוציא מהשבת 

      הרבה יותר. 

  

 

     

  

                    


