
 קודשיחות ש
  

 

 

 שיעורים בספה"ק 'שפת אמת'

  שנמסרו ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"א - פרשת וישלח
  

 



 

   

        הקונטרס יצא לאור                        

על ידי הרב יצחק טווערסקי 

 שליט"א

 
© 

 כל הזכויות שמורות
 

אין להעתיק ללא אישור  
 בכתב מהמוציא לאור

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להערות ותיקונים:טלפון 
0527673016 

 או במייל:
5701555@okmail.co.il 

 
 
 
 
 
 

 מכון נתיבות החסידות
 11רחוב הרב יעקב לנדא 

 בני ברק
  

mailto:5701555@okmail.co.il


 

 

 ה .................................................................................................................................. וישלח פרשת

 ה ..................................................................................................................................... 'א שיעור
 ה ......................................................................... ה"ולהקב לאחדות מגיעים השפל את שמכירים ידי על

 ה ..................................................................................................... העולם בבריאת שלבים שלושה
 ה ........................................................................................... אחדות ידי על רק לשני להשפיע אפשר

 ו ........................................................................................... לדבר אפשר אי לקבל רוצה לא כשהשני
 ו .............................................................................. להם להשפיע יכול לא הואש היה יעקב של הבעיה

 ו .......................................................................................... לכולם משפיע זה הצדיק על להסתכל רק
 ז ................................................................................................... אבינו יעקב בגלל היום חיים אנחנו
 ז ................................................................................. לו יקשיבו שכולם מצב שיהיה ביקש אבינו יעקב

 ז .........................................................................................שמפריעים מאלו להיות לא לראות צריכים
 ז .............................................................................................................גדול הכי העני הוא ה"הקב
 ח ................................................................................................ בדרך אתה האם לראות דרכים שתי

 ח .....................................................................................קדם כימי להשפיע והמשיך שלם יעקב ויבוא
 ח ............................................................................................................ המוח את מאתנו גונב עשו

 ח .................................................................................. ה"הקב של כאב שזה כאב בכל לשמוע צריכים
 ח ...................................................................................... השפעות על הגבלה אלא כאב לא הוא צרה
 ט ....................................................................................פנימיות ישראל בבני להכניס רצה רבינו משה
 ט ................................................................................. כביכול מוגבל ה"הקב בשטויות שעסוקים ברגע

 ט ................................................................................................. לנו שיש כאב הוא חטמ של החודה
 י ............................................................. שלו מהכאב להשפיע יכול לא שהוא זה יותר הרבה כאב ליעקב

 יא .................................................................................................................................... 'ב שיעור
 יא ................................................................................... רוחניים מדברים מתפעל לא נשמה שחי אדם

 יא ......................................................................................... ככה שזה שפשוט הכוונה פשוטה אמונה
 יא ................................................................................ קותדבי לו יש לפעמים ה"הקב עם חי שלא אדם

 יא ............................................................................................................... האדם את מזכך המצות
 יא .............................................................................................. אנוש נקרא ה"הקב עם חי שלא אדם

 יב .......................................................................................................'הק ט"הבעש של ךהממשי מי
 יב .................................................................................................. הגוף את מקבלים ככה הנפש לפי

 יב ........................................................................................................... החיים כל הדרך על אנחנו
 יב ................................................ ארעי והנשמה העיקר הוא שהגוף או ארעי והגוף העיקר הוא שהנשמה או

 יג ............................................................................................... הנשמה את ולהאיר הגוף את להכניע
 יג ........................................................................................... נשמה דבר כל בשבילו נשמה שחי אדם
 יג ................................................................................ בצרה ה"הקב חסד שאין וברגע, יבנה חסד עולם
 יג ................................................................................ בעולם כאן בקביעות לא שהוא לדעת צריך אדם
 יד .................................................................................................... מזו גדולה התורה קבלת לך אין

 יד .......................................................................................... מבובה יותר לא שהוא לדעת צריך אדם
 יד ..................................................................................... צדדי משהו הוא והכסף ה"הקב הוא העיקר



 

 

 יד ......................................................................................... דבר אותו זה סוכות שבועות פסח פורים
 יד .............................................................................................. הראש על ולא הקרקע על בית בונים

 טו ...................................................................................................... לנשמה הגוף את הפכו האבות
 טו ...................................................................................................... כלל לגנוב אפשר אי הפנימיות

 טו ............................................................................................. גשמיות ולא רוחניות רצה אבינו יעקב
 טו .................................................................... הנשמה והארת הגוף הכנעת כ"ג יש ובשבת סוכה במצות

 טז ............................................................................................ הבא עולם למעין להגיע יכול יהודי רק
 טז ............................................................................................ קבע דירת הוא ההסוכ גדולים לאנשים

 טז ............................................................................................... אדם בני רוב הכוונה' כרבים הלכה'
 יז ...................................................................................................................................... 'ג שיעור

 יז .................................................................. להתפלל המשיך ז"עכ דבר שום לו יקרה שלא שידע אפילו
 יז ................................................................................... הלאה זאת יגיד שלא ידע כי אותו בחר ה"הקב

 יז ....................................................................... לו אומר היה לא ה"הקב להתפלל מפסיק היה יעקב אם
 יז ....................................................................................... הגשמי הפחד ידי על לאדם מתגלה ה"הקב

 יח .................................................................................... 'ד לפחד להגיע צריכים הגשמי הפחד ידי על
 יח ............................................................................................ עצמו אלא אחרים להאשים לא העיקר

 יח .............................................................................. העולם כל על משפיע זה עושה שאדם פעולה כל
 יח ............................................................................................. לתשובה להתעורר צריכים מצב מכל
 יח ......................................................................... אלי קשור שזה לדעת צריכים שומע שאתה כאב מכל

 יט ............................................................................................. השכינה צער על הוא התפילה העיקר
 יט ...................................................................................... השכינה מכאב מקורו ליהודי שיש כאב לכ

 יט .............................................................................................. עבירה כבר זה יחוד בלי אצבע להזיז
 יט ........................................................................................ אצלו נמצא דבר שכל להאמין צריך אדם

 כ ............................................................................ לחיות אפשר אי בורא קשר שבלי יודע אמת הצדיק
 כ .............................................................. כן יעבור שזה וחושבים שעה לחצי לישון הולכים כאב כשמגיע
 כ ................................................................................................. יום כל למלך להיכנס לזכות העיקר
 כא ............................................................................. שיחו ישפוך' ד ולפני אלא להעניש בא לא העניות

 כא ......................................................................................... יודע לא שאומר ומי אומר לא שיודע מי
 כא ................................................................... השכינה צער על להתפלל קשה רגשיות בסערות כשאדם

 כא .............................................................................. ה"להקב להגיע סיבה אלא מטרה לא הוא הכאב
 כב ........................................................................... עליו יכול לא בעולם אחד אף ה"הקב עם שחי אדם

 כב ................................................................................ בורא קשר דבר בכל לזהות הוא האדם עבודת
 כב .......................................................................... י"רש פירוש קצת ליואו ב"מא מתחיל בדרך שחי מי

 כד ................................................................................................................................... 'ד שיעור
 כד ....................................................................................................... מלחמות סוגי שלושה מצאנו
 כד ........................................................................................................ הרצון את כבותל לא העיקר
 כד ........................................................................................... הניצוץ את משחררים ששותקים ברגע
 כה ............................................................. השאר את יעשה כבר ה"הקב שלי הניצוץ שזה שיודעים ברגע
 כה ................................................................לך יעשה ה"הקב והשאר אפשר שרק מה לעשות צריך אדם



 

 

 כה ..................................................................................................... מהמלחמה להיבהל לא העיקר
 כה ............................................................................................. אותי לכשל ולא לחשל רוצה ה"הקב

 כה .................................................................................. ה"להקב המפתחות את להחזיר נקרא תשובה
 כה ............................................................................................ לשני להיכנע ללמוד כדי מתחתן אדם

 כו ............................................................................. הממוצע בדרך דבר בכל ללכת הוא האדם עבודת
 כו ..................................................... להכנעה או להפקרת או לייאוש או ללכת מצב יש דרכים פרשת בכל
 כו ........................................................................................ אחריות לקחת צריכים יםדרכ פרשת בכל

 כז ................................................................................ לגבורה חסד בין ממוצע שזה תפארת היה יעקב
 כז ....................................................................................... מאמין ה"הקב אלא מאמין אני שלא לדעת

 כז ................................................................. בייאוש עצמו את יהרג או בהפקרות אחרים אנשים יהרוג או
 כז ................................................................................................... אותך לעזוב רוצה לא הרע היצר

 כח ........................................................................................ הזמן כל בפחד להיות ואה האדם עבודת
 כט ................................................................................................................................... 'ה שיעור

 כט .............................................................................................. חן לו שיש אחד הוא האדם הצלחת
 כט ................................................................................. לחן מגיע דבר בכל הפנימיות את שמגלה םאד

 כט .....................................................................................נפש שנה עולם היה לא העולם בריאת לפני
 כט ............................................................ שלו הנקודה את לגלות יכול לא מאחרים להעתיק שעסוק אדם
 ל ...................................................... זה מלפני יותר הרבה חן מקבל מעברים י"ע ה"הקב את שמגלה אדם
 ל ................................................................................ העולם של ליסוד מגיע ה"הקב את שמגלה צדיק
 ל ........................................................................................ כולם בעיני חן מוצא ה"הקב עם שחי אדם

 ל ......................................................................................... לחכמה באים באהבה יסורים כשמקבלים
 לא ....................................................................................... השבוע ימות ללכ החן את למשוך העיקר

 לא ....................................................................... מקום לשום מגיע לא אותו מקבלים שלא שעסוק אדם
 לא ........................................................................................ אליו רק המיוחדת עבודה לו יש אחד כל

 לב .................................................................................................. לחן מגיע עצמו את שמבטל אדם
 לב .................................................................................... פנימיות לפי אלא חיצוניות לפי נמדד לא חן

 לב ......................................................................................... מזה לגדו חן לך אין מגאט שמדבר אדם
 לב .......................................................................... הנכון בכיוון שהוא סימן עליו מלעיגים לו שיש אדם

 לב .......................................................................................... בארץ השכינה את השכינו לא הרשעים
 לג ........................................................................... ה"הקב את שם למצוא אפשר שאי בעולם מקום אין

 לג ............................................................................. חוטא נקרא המעשה בימי עבודה רוצה שלא אדם
 לג ........................................................................................... המעשה לימי השבת את למשוך העיקר
 לג ........................................................................................... יתירה הנשמה ידי על חן לה יש השבת
 לג .......................................................... חן הרבה הכי יש שם עצמך את לבטל צריך ואתה לך שאין איפה
 לד ............................................................................. מקבלים חן ככה בשבת' ד פני הארת שחיים כמה

 

 



 קודש וישלח שיחות

 ~ ה~ 
 

 פרשת וישלח

 שיעור א'

 יום א' יג' כסליו

יעקב אבינו היה צריך לברוח מעשיו, והיה אז ויצר לו. לכאורה ויצר לו. נ"ו( )תרבשפ"א איתא 
להבין מהו 'ויצר לו'. הלא אנחנו יודעים מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר,  צריכים אנו

והנה כבר הבטיחו השי"ת א"כ מה קרה שפתאום כאב לו שהתורה אומרת 'ויצר לו'. ועוד 
 א"כ מהו ויצר לו.אנכי עמך. 

יעקב אבינו היה בחור ובמדרש הבחור שבאבות ושבנביאים הבטיח להם הקב"ה ונתיראו. 
ומשה רביו בחור בנביאים. ולשניהם היה בחינת יראה, אצל יעקב אבינו כתוב ויצר שבאבות 

לו, ואצל משה רבינו כתוב אל תירא אותו. לכאורה צריכים אנו להבין למה צריכים לירא 
 ומה טעם יש לזה?

 על ידי שמכירים את השפל מגיעים לאחדות ולהקב"ה

היה אומר שהפחד הכי גדול של שר והטעם, כי כל מעשיהם היה לכלל ישראל. ר' אאלא 
הצדיק אמת הוא שלא ישכח את הקב"ה. ובשביל להיות עם הקב"ה אי אפשר לבד וצריכים 
להיות באחדות, וזה נקרא שאני מוכן להתחבר עם כולם, וזה על ידי שאדם מכיר את השפל 

 שלו ואז מגיעים להכיר את הקב"ה, וזה התכלית למה הצדיק הגיע לעולם. 

 בים בבריאת העולםשלושה של

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. דבר ראשון האנוש שזה האדם צריך להיות בבחינת 
מה שזה הכנעה, ויש שלושה שלבים בבריאת העולם, מלמעלה ללמטה דהיינו איתערותא 
דלעילא בלי שום איתערותא דלתתא, וזה היה בבריאת העולם כי הקב"ה עשה אז מאין סוף 

עשה גבול ויש, אח"כ עבודה שלנו הוא מלמטה למעלה שזה להפוך את המוגבל  בלי הגבלה
לאינו מוגבל להפוך את היש לאין, וזה איתערותא דלתתא בלי לעילא, והשלב השלישי הוא 

י להביא מצב של איתערותא דלעילא מכוח איתערותא דלתתא, ואז התוספת שמקבלים ע"
א הוא הרבה יותר חזק ממה שהיה בבריאת איתערותא דלעילא שבא מכוח איתערותא דלתת

 העולם שאז היה איתערותא דלעילא בלי לתתא כלל.

היוצא לנו שיש שלושה שלבים א, בריאת העולם שאז היה מלמעלה למטה, ב, מה אנוש ברגע 
שמגיע להכנעה ושפלות הוא מעלה בחזרה כל דבר באתערותא דלתתא, ג, התכלית הוא כי 

איתערותא דלתתא הרבה יותר השפעות מאיתערותא דלעילא.  תזכרנו שאנחנו נקבל מכוח
בהתחלה שאנחנו רק מקבלים בלי עבודה שלנו אז אנחנו בבחינת נקבה ולא בבחינת זכר, ורק 

 שמקבלים מכוח עבודה שלנו אז הפכנו מנוקבא לדכר.אח"כ 

 אפשר להשפיע לשני רק על ידי אחדות

ישראל, וזה רק אם הוא באחדות עם כולם, עבודה של הצדיק בעולם הוא להשפיע טוב לבני 
היה אומר איך מודדים האדם ר' אשר ולהיות באחדות עם כולם זה כבר עבודה קשה מאוד. 

האם הוא בדרך או לא, בשעת לחץ, יעקב אבינו אפילו שנשאר לבד לא מצאנו שנהיה בלחץ. 
כולם, וכאן  יעקב אבינו רצה להשפיע לבני ישראל אבל אי אפשר רק אם אתה באחדות עם

יה לו ויצר לו שזה לא נקרא כאב היות שהיה צריך לחלק את כולם לקבוצות בגלל עשו, נה
א צרה, או שנהיה לו צר מלשון מוגבל שהיות שנהיה לבד אז הוא כבר לא יכול להוציא אל
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החוצה ממה שיש לו בפנים, וזה היה הכאב שלו כי אז הוא יכול להגיע למצב לשכוח את 
 הקב"ה.

 י לא רוצה לקבל אי אפשר לדברכשהשנ

הצדיק שמח אם הוא יכול להשפיע לכולם, ואתה והטעם, כי כל מעשיהם היה לכלל ישראל, 
אמרת היטיב איטיב עמך, דהיינו לא רק שלך יהיה טוב אלא עבודה הוא לעשות שיהיה טוב 

רחיב ועיקר המיצר הוא כשאין יכולים להתפשט ולהגם לעוד אנשים ולהשפיע להם כל טוב. 
ואז כשחוזרים להיות נוקבא זהו בחינת מיצר ומוגבל ואז אין להם יותר כוח. הפנימיות, 

ר' הוציאה ממסגר נפשי לפעמים אדם בהסגר ולא יכול להוציא החוצה מה שיש לו להגיד, 
היה אומר אני לא יכול לדבר סוגרים אותי. והכוונה בזה היות שהשני לא רוצה לקבל אשר 

 ל לדבר.ממילא הוא לא יכו

היה עורך טיש בליל שב"ק, ולפעמים היו מגיעים אנשים שהאמרי חיים זצ"ל מסופר 
להסתכל ולצחק, ואז היה קם באמצע ואומר גיט שבת גיט שבת והיה יוצא החוצה. והם 
חשבו שהטיש נגמר וככה הלכו משם. אבל החסידים ידעו הסיבה ונשארו ואחרי כמה דקות 

וין יעצט קען מען שוין פירן טיש. דהיינו יש לפעמים מצב היה נכנס בחזרה והיה אומר ש
 שסוגרים את הצדיק וזה גורם לו צער גדול מאוד.

 הבעיה של יעקב היה שהוא לא יכול להשפיע להם

א"כ יעקב לא היה לו בעיה עם עשו אלא היה לו בעיה היות שכולם תפוסים עם עשו ועם 
לשמוע עכשיו וממילא אי אפשר להשפיע  הארבע מאות איש שהביא וממילא הוא לא מוכנים

להם כלום, וגם עכשיו כולם תפוסים עם הקורונה ולא מוכנים לשמוע כלום, ואנחנו צריכים 
לחפש דרך להשפיע אפילו במצב כזה. א"כ יעקב אבינו ביקש מהקב"ה שיהיה לו מצב שיוכל 

י לא יכול יותר להשפיע הלאה לבני ישראל, ואתה אמרת היטיב איטיב עמך, אבל עכשיו אנ
וזה היה המלחמה עם  כי אתה הייתי לשני מחנות והם בפירוד עכשיו ולא מוכנים לשמוע,

השטן, וברגע שהצליח להכניע את השטן הכניע בסוף את עשו והחזיר בחזרה את השפעות 
 לכולם.

א"כ עיקר עבודת הצדיקים הוא כדי להשפיע הלאה לבני ישראל, וברגע שהוא לא יכול הוא 
שפעם אחד לא הרגיש טוב, והכניסו אהבת ישראל זצ"ל במיצר וצר לו מאוד. מסופר על  נמצא

אותו לחדר צדדי שינוח קצת עד שיחזור לכוחותיו. אחרי כמה דקות הוא יצא החוצה, שאלו 
 אותו מה קרה, וענה אם אני לא יכול להשפיע הלאה אני מרגיש עוד יותר גרוע מעכשיו.

 פיע לכולםרק להסתכל על הצדיק זה מש

בחינת יעקב הוא להשפיע לכולם איפה שהוא נמצא. מסופר כי יעקב הוא נחלה בלי מצרים, 
כשהיה מסתובב בעיירות והיה אומר את המילים הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע על 

וידעת היום והשבות אל לבבך מזה לבד החזיר פ"ד אלף בעלי תשובות. ורק להסתכל על 
שהוא נברא להאיר לכל. כמו ר משפיע על כולם. וזה היה יעקב אבינו הצדיק זה לבד כב

טוב לא נקרא שיהיה לך כסף שכתוב ואתה אמרת היטיב איטיב עמך. אין טוב אלא תורה, 
בצד ושלא יחסר לך שום דבר, אלא שיהיה לך את הגעדאנק לחיות עם הקב"ה, אם אני כאן 

פיע הלאה את הגעדאנק לכולם ואז הכל כאן העיקר הוא שאדם יהיה לו את הכוח להש
 מגיעים לתכלית של בריאת העולם שזה להיות מנוקבא לדכר.

 

 



 קודש וישלח שיחות

 ~ ז~ 
 

 אנחנו חיים היום בגלל יעקב אבינו

אם אנחנו חיים היום זה בגלל  נמשך הארת התגלות אור התורה לכל הדורות. ועל ידי יעקב
נו הכניס כל כוחו בכלל והנה יעקב אביובהמשך )תרס"ג( כותב: יעקב, כי יעקב אבינו לא מת. 

ישראל והוא הולך עם בני ישראל תמיד. וזה הרמז יעקב אבינו לא מת מה זרעו בחיים שכוחו 
כמו התורה דכתיב אם אנחנו חיים היום עם הקב"ה זה בכוח יעקב אבינו. חי בכלל ישראל. 
הנה היה אומר וכ"ק אאמו"ר זצ"ל התורה הוא אנא נפשאי כתבית יהבית, עמו אנכי בצרה. 

אנכי ניצב על עין המים, למה זה אנכי, אנכי אשבע. דהיינו ברגע שאדם לא יכול להשפיע 
 ויעקב הוא תורה. הלאה את הנקודה של הקב"ה הוא נמצא בצרה. 

 יעקב אבינו ביקש שיהיה מצב שכולם יקשיבו לו

ל וזהו שכתוב היטיב איטיב עמך ואין טוב אלא תורה ועל ידי יעקב התורה מאירה בישרא
כמו שכתוב מורשה קהלת יעקב. זהו שכתוב בשבת והאכלתיך נחלת יעקב משמע שהוא 

אם הוא שורה בבני ישראל. רק שעל ידי השבת יכולין לקבל הארת התורה וכוחו של יעקב. 
יכול להשפיע הלאה הוא יעקב אבינו, ואם הוא לא יכול להשפיע אז אין לו פה ואין לו 

להיכנס לחדר ומדבר בטלפון הוא נשאר בחוץ כי ברגע  וכמו אדם אם הוא צריך השפעות.
יעקב אבינו לא רצה שיהיה מצב שאין לו קליטה, אלא רצה שיהיה שנכנס אין לו קליטה יותר, 
 מצב שמדבר ומקשיבים לו.

 צריכים לראות לא להיות מאלו שמפריעים

ואז לא ? אלא וכאן יעקב הגיע למצב שלא יכול לדבר יותר. ולמה]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
הבעיה לא היה ביעקב אלא בקליפה שהשתלט על יעקב אבינו היה יכול להתפשט ולהרחיב, 

וסגר אותו, וכמה שהוא ניסה הוא לא יכול, וברגע שיש מפריעים אי אפשר לעשות שום דבר. 
ושאל אותו מתי משיח מגיע. הרב אלפנדרי זי"ע פגש את שהרה"ק ממונקאטש זי"ע מסופר 

הוא עומד אחר כותלנו. ושאל אותו הרה"ק ממונקאטש ואם כן למה הוא לא  וענה לו הנה
נכנס, ענה לו הרב אלפנדרי שיש לו מפריעים. והתחיל לבכות וביקש שיגלה לו האם הוא לא 
מהמפריעים למשיח. דהיינו בחינת משיח כבר נמצא אלא אנחנו צריכים לראות לא להיות 

 מאלו שמפריעים לו להגיע.

 עני הכי גדולהקב"ה הוא ה

הקב"ה הכניס בבריאה שתמיד יש מלחמה בין הקדושה  כי כשזה קם זה נופל,ולמה זה? אלא 
היה אומר הקב"ה הוא העני הכי גדול ר' אשר ולפעמים התורה מונחת בקרן זווית.  .לטומאה

בעולם. כי אנשים לא רוצים להסתכל בכיוון שלו וכל אחד עסוק עם עצמו. וברגע שהסטרא 
 פל אז הקב"ה יכול להשפיע הלאה. ושתיהם ביחד לא יכולים ללכת.אחרא נו

כמו שיש ארבע מאות איש בקליפה יש אותו דבר ולפי שעשו לקח עמו ארבע מאות איש, 
בקדושה, דיש להקב"ה ארבע מאות עולמות של השתוקקות לקדושה ולעומת זאת יש לאדם 

מאות השתוקקות שלו  וכאן הגיע עשו עם ארבע ארבע מאות השתוקקות של תאוות,
שמפריעים לאדם להגיע להקב"ה, וכל השתוקקות חיצוניות מפריע להשתוקקות פנימיות, 
א"כ יעקב יכול מצדו להשפיע הלאה אבל זה בחינת אין דורש ואין למי לדבר, כי כולם 

היה אומר ויותר יעקב לבדו. ר' אשר היה מצב של ואז עסוקים עם השטויות שלהם כל הזמן, 
ר עובד כ"כ הרבה שנים ואני עדיין לבד, אני נתתי השפעות לכולם אבל למעשה כולם אני כב

הגיע ולקחו את השפעות להם והלכו הלאה והשאירו אותי לבד. לקחו את הכסף ואת 
 והלכו הלאה. ואת הילדים הבריאות
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  שתי דרכים לראות האם אתה בדרך

לוא בעצמו ובמיצר, ולא רק זה א"כ ויותר יעקב לבדו נקרא שהצדיק אז במצב של כלוב וכ
היה אומר שיש שתי סימנים האם ר' אשר פתאום ראה את עצמו לבד לגמרי. ויחץ, אלא 

ובהתחברות עם אנשים, נכון בשעת לחץ הוא היה עם הקב"ה, אבל  ,אתה בדרך, בשעת לחץ
 כאן יעקב אבינו היה לבד לגמרי ולא היה יכול להשפיע הלאה והיה לו כאב גדול מזה, כי

להיות בחינת מקבל ולא משפיע זה נקרא להיכנס למיצר, וזה היה הבעיה של יעקב אבינו 
 כאן.

 ויבוא יעקב שלם והמשיך להשפיע כימי קדם

אומר שבכל השתחוויה נפל קליפה שהאמרי יוסף א"כ יעקב דבר ראשון נלחם עם עשו, וכמו 
' מאות איש שהלכו עמו וד :אחד של עשו, וברגע שזה קרה אז עשו נשאר לבד וכתוב ברש"י

נשמטו מאצלו אחד אחד, והיכן פרע לו הקדוש ברוך הוא, בימי דוד. ורק אח"כ היה מצב של 
ולבסוף כשהלך עשו לדרכו ונפרדו וחזר לעצמו להשפיע הלאה לכולם.  'ויבוא יעקב שלם'

 ממנו הד' מאות איש, כדאיתא במדרש, ורש"י הביאו, אז כינס יעקב מחנהו.

 נו את המוחעשו גונב מאת

מה הכאב של הצדיק ושל יעקב אבינו, הכאב הוא לא ממציאות שיש מולו אלא ועיקר הצרה, 
כי הוא רוצה להשפיע ואין לו אפשרות לזאת, המציאות הוא הפך לסיבה אבל כל זמן שיש 

מה מפריע כשיש מצרים וגבולים מכוח הטבע, עוד מפריעים הוא לא יכול להשפיע הלאה. 
רוחני הגשמי, ומה מפריע להשפעות הטבע, כי כל טבע מסתיר את הקב"ה לצורה החומר ול

והשפעותיו, ואז אדם חי את המוחש ולא עם הקב"ה, ואח"כ מגיע עשו ומכניס פחדים 
וחרדות ולוקח מאתנו את המוח להקב"ה, ויש לו כל מיני דרכים לקחת מאתנו את המוח או 

נו, או על ידי עשו, ואז הוא לוקח מאדם את על ידי אחי הוא מראה לנו כאילו שרוצה לדאוג ל
, עמו אנכי ואין הפנימיות יכול להתפשט ולהרחיב. ועל זה נאמר בכל צרתם לו צרהמוח, ואז 

 .בצרה

 צריכים לשמוע בכל כאב שזה כאב של הקב"ה

וזה עצמו שכתוב אנכי ארד עמך כו' היא התורה אנכי ד' אלוקיך, בפרשת ויחי )תר"נ( כותב: 
הכנסת את התורה שתתפת בצערן של בני ישראל. וזה שאמר עמו אנכי בצרה. והתורה מ

בצרה, דהיינו לדעת שהכאב שיש לך הוא כאפס וכאין לעומת הכאב של הקב"ה שלא רואים 
אותו, דהיינו כל כאב שיש לך כאן הצדיק הרבה יותר עסוק עם זה שלא שומעים את הקב"ה 

 א רק לעורר אותך לחיות עם הכאב שיש להקב"ה.מהכאב שיש לו, כי כל כאב שיש לך כאן הו

 צרה הוא לא כאב אלא הגבלה על השפעות

איזה כאב יש להקב"ה. ומה שייך לשון הזה לפני המקום ב"ה. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אלא צרה הוא לא כאב אלא הגבלה על השפעות, הקב"ה עשה מאין סוף יש מאינו מוגבל 

אח"כ מהיש חזרה אין ממוגבל בחזרה לאינו מוגבל, אבל מוגבל, והכל בשביל שאתה תעשה 
ברגע שיש מפריעים והמוגבל נהיה עוד יותר מוגבל, אז הקב"ה נהיה בצער, ואז מן המיצר 

כלל, ואז ענני  ולא מוחש נסתרחפש בתוך המיצר את הקב"ה שהוא ה צריכים ל-קראתי י
ת להקב"ה ולדעת ששום דבר ה, אבל גם כשהולך לך כמו שצריך גם צריכים להודו-במרחב י

יעקב אבינו אפילו מה שהיה לו ידע ששום לא שלו, וזהו קטנתי מכל החסדים ומכל האמת, 
 דבר לא שלו.
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הפרי הארץ מדבר בפרשת דברים שמשה רבינו אמר איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם 
ה וריבכם. כל פעם שיש דין תורה במקום שאדם ייתן הכנעה לדעת שהקב"ה שלח לו את ז

והם הדיינים שליחים של הקב"ה, זה אנשים שהקב"ה שלח אותם לעולם שהם יפסקו את 
מה שאני דברתי ארבעים  , א"כדיני התורה לכולם, במקום זה אתם עסוקים אחד עם השני

  אום אני מוצא את עצמי לבד במערכת.פת להכניס לכם שיש בורא ומנהיג לבירה שנה

 פנימיותמשה רבינו רצה להכניס בבני ישראל 

את זה  לא מקבלים כן היה עם בני ישראל במדבר שביקשו בשר אמר משה רבינו אם הםו
לכאורה הרי היה להם לפני זה מן והיה שם כל הטעמים שרצו, אבל הם  הלהרגני אתה אומר.

רצו חיצוניות ולא פנימיות כי במן שום דבר לא היה מוחש והם רצו דברים מוחשים, א"כ 
אם אתם רוצים  מוסר נפשי ארבעים שנה להכניס לכם פנימיות אבל אמר משה רבינו אני

א"כ בשביל מה אתם צריכים אותי כאן בעסק, וממילא ביקש הלהרגני אתה הרוג.  חיצוניות
דהיינו הכאב של משה רבינו היה כי הוא לא יכול הלאה להשפיע להם, וברגע שהוא לא יכול 

 אז אתה סוגר אותי ויש לו צער גדול מזה.

כ הקב"ה הבטיח ליעקב אבינו ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה שבכל מקום בעולם שאתה א"
אבל כאן יעקב הגיע למצב  מגיע שיכול לך את האפשרות להפיץ הלאה שיש הקב"ה בעולם,

ואז לא  ועשו הגיע שמפריע לעבודת השם יתברך של ויחץ את העם ונהיה פירוד בין אנשים
 ממילא נהיה לו ויצר לו.שרות להשפיע הלאה והיה לו אפ

 ברגע שעסוקים בשטויות הקב"ה מוגבל כביכול

ומה שייך לשון הזה לפני המקום ב"ה, אך שאין קדושת המקום ב"ה יכול להתגלות רק כפי 
הקב"ה אני ראשון ואני אחרון, אתה הוא משלא נברא העולם ואתה הכנת בני ישראל, 

השינוי שאני לא יכול להשפיע לכם הלאה, משנברא העולם ואני ד' לא שניתי, ואיפה נהיה 
איפה שאתם עסוקים בדברים אחרים ואז אתם סוגרים אותי וממילא אני לא יכול לתת לכם 

 כמו שהיה לפני זה, וזה נקרא בצרתם לו צר.

במוצאי יום כיפור מיד אחרי תפילת נעילה היה נכנס הבית ישראל מגור זצ"ל מסופר על 
כי שנייה אחרי זה כבר אי אפשר להחזיק אותם יותר. וממילא לחיידר ומתפלל מעריב. למה 

 ברגע שהעסק נהיה מפורק אי אפשר להשפיע להם יותר, כי רק כשיש אחדות אפשר להשפיע.

 החודה של מחט הוא כאב שיש לנו

מתעלמת ומסתתרת. שהקדושה הכניסו את הקב"ה לפינה, ולכן בצרתם כביכול לו צר, 
אתה לא מוכן לשמוע אותו, וברגע שאתה מוכן לשמוע הוא מיד דהיינו הוא נמצא רק כרגע 

נמצא כאן, הבא לטהר מסייעין אותו, אדם מקדש עצמו למטה מעט מקדשין אותו הרבה 
למעלה. וברגע שפתחי לי פתח כחודה של מחט אני יפתח לך כבר כפתחו של אולם, אני צריך 

שהחודה של מחט הוא הכאב היה אומר ר' אשר ממך את הנקודה של הביטול שזה הפתח, 
, אבל אסור לקחת את הכאב לשיברון אלא להזדמנות ומיד שאדם שזה כואב חודה של מחט

 נפתח להקב"ה אז ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, שעגלות וקרנות נכנסים בהם.

דהיינו לא רק להשפיע וזה היה עיקר הצרה ליעקב אבינו, כמו שכתוב ואתה אמרת וכו'. 
לא הוא רוצה שיהיה מצב להשפיע לאחרים ג"כ, וברגע שהיה מצב של ויחץ את העם, לעצמו א

נהיה לו צר ליעקב אבינו, וביקש מהקב"ה שיבוא למצב ויבוא יעקב שלם עיר שכם שלם בגופו 
 ושלם בממונו ובנפשו שרצה שיהיה לו את האפשרות להשפיע הלאה כמו תמיד.
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 להשפיע מהכאב שלו ליעקב כאב הרבה יותר זה שהוא לא יכול

אמרנו לפני כמה שנים שכתוב כי לא אעזבך, ולכאורה מהרגע שהקב"ה אמר זאת ליעקב 
התחיל לו סדרה של צרות אחד אחר השני א"כ איפה ההבטחה של הקב"ה? אלא אומר 

כשיש לצדיק אמת כאב הוא לא מפסיק לעבוד את הקב"ה אלא הפוך הוא החתם סופר 
וביתר עוז, אבל ברגע שיש לשני כאב הוא יעשה מה שיכול בעולם מתחזק עוד יותר ביתר שאת 

כדי להוציא אותם משם, והיה ליעקב כאב הרבה יותר גדול מזה שהוא לא יכול להשפיע 
הלאה מהכאב של עצמו, ויעקב אבינו שמע שהכאב שלהם הוא הכאב של הקב"ה, ואני חייב 

מהקב"ה שיהיה לו אפשרות  להשפיע הלאה ואם לא אז הלהרגני אתה אומר, א"כ ביקש
 להשפיע להם שאתה נמצא.

אמר באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר חוק, אם חסר שהאמרי יוסף וכמו 
ליהודי חוק לישנא דמזוני או שחסר להם השפעות טובות, וממילא אני מבקש ממך שלא 

 יחסר להם שום דבר ואז אני יכול להשפיע להם הלאה.
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 שיעור ב'

 יום ב' יד' כסליו

בתורה כתוב: וישלח יעקב מלאכים לפניו אל בפסוק עם לבן גרתי.  )תרנ"ד(בשפ"א איתא 
עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך 

חר פירש רש"י לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר. דבר איעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה. 
 תרי"ג מצות שמרתי.

לכאורה הרי אדם שיש לו כ"כ הרבה כסף ברור שהוא שר ושהוא חשוב ושיש לו מה להגיד 
 על כל דבר ועניין, א"כ מהו הכוונה ברש"י שיעקב אמר שלא נעשיתי שר וחשוב?

 אדם שחי נשמה לא מתפעל מדברים רוחניים

אמר וועלט ממעזיבוז זי"ע  הרה"ק רבי ברוךאלא השאלה הוא מה אדם מחשיב בעולם הזה. 
וועלט וואהל ווער סאיז נישט געווען אין דיר, וועלט וועלט נאך מער איז ואהל ווער סאיז אין 
דיר אין נישט אין דיר. אדם מורכב מגוף ונפש, הגוף נברא בעולם הזה ונמצא בעולם הזה כל 

עות של הנשמה הקביהזמן, לעומת זאת הנשמה בא מעולם הבא וחוזר לעולם הבא, דהיינו 
הוא בעולם הבא והקביעות של הגוף הוא בעולם הזה, השאלה האם אדם חי גוף או נשמה, 
אדם שחי גוף ופתאום רואה דברים רוחניים או שומע משהו רוחני הוא מתפעל מזה מאוד, 

 לעומת זאת אדם שחי נשמה לא כ"כ מתפעל מזה כי זה פשוט שככה צריך להיות. 

 שוט שזה ככהאמונה פשוטה הכוונה שפ

היה אומר שתחילה אדם צריך לחיות עם אמונה פשוטה מלשון שזה פשוט לך ככה, ר' אשר 
ואח"כ עבודה שלך הוא לראות את הקב"ה בנעלם חדש. אבל העיקר הוא הדביקות בהקב"ה 
והעולם יהיה עראי, אבל מי שחי חיצוניות אז העולם זה הקביעות והקב"ה הוא עראי ומתפעל 

 שומע ורואה בהשגחת פרטית. מכל דבר שהוא

 אדם שלא חי עם הקב"ה לפעמים יש לו דביקות

א"כ האם אתה בעולם גר או תושב תלוי איפה ואיך החשיבה שלך על כל דבר, אדם שחי גאט 
היה אומר שהוא מזמן כבר שם למעלה בעולם הבא ורק הוא מסתכל דרך שתי ר' אשר אז 

אן בעולם הזה, אבל הוא בעצם למעלה. אבל מי חורים שיש לו שזה שתי עיניים מה שקורה כ
 שלא חי עם הקב"ה אז הקביעות שלו הוא כאן למטה ולפעמים יש לו ג"כ דביקות בהקב"ה.

 המצות מזכך את האדם

איך אפשר להיות גר בעולם הזה, זה אך ורק ע"י תרי"ג מצות, נראה שזה תכלית המצות, 
ם יש גוף ונפש, אפשר לעשות אותם אלא השאלה בשביל אדם עושה את המצוות כי גם ש

אומר שתרי"ג מצות הם תרי"ג  הזוהר הק'בשביל הידע ואפשר בשביל דביקות וחיבור. 
ואיך ע"י המצוות אני מגיע להקב"ה, אלא רצה הקב"ה עיטים שהם עצות להגיע להקב"ה, 

לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין 
נגדה רק התורה יכול לזכך את האדם להגיע להקב"ה, התורה יכול למנף את החומר שזה כ

 הגוף לצורה, ואז כל מה שיש בעולם הזה הוא ענין של גירות.

 אדם שלא חי עם הקב"ה נקרא אנוש

נראה שזה תכלית המצות שהם מכוונים לאברים וגידים של האדם, כי הגוף הוא מלבוש 
בשערי קדושה איתא  גר בעולם הזה. בסך הכל רק ך לידע כי הואהנפש והנשמה, והאדם צרי
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נודע אל בעלי מדע, כי גוף האדם איננו האדם עצמו מצד הגוף, כי זה נקרא )חלק א שער א(: 
בכמה מקומות מדבר מזה, שאדם הוא נפש האדם והגוף נקרא בשר בשר האדם. הפרי הארץ 

ינו כשמדברים מהגוף אומרים בשר אדם. האדם. וכן כתוב בתורה על בשר אדם לא יסך, דהי
דהיינו כל הדרך וכל התכלית בעולם הזה הוא להיקרא אדם אחרי התפרדו הנשמה מן הגוף, 

היה אומר שכל זמן שאנחנו בגוף אנו נקראים אנוש, אבל אדם שחי בפנימיות אז ר' אשר 
 נהפך מאנוש לאדם.

לכאורה מי אומר את זה, אלא . כמו שכתוב עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תשוככני
שהנשמה אומרת את זה שהיא מלובש עם עור ובשר ועם רמ"ח איברים המהר"ל אומר 

שזה בשר אדם. נמצא האדם הוא הפנימיות, אבל הגוף הוא ענין לבוש אחד, ושס"ה גידים. 
תתלבש בו נפש השכלית אשר היא האדם עצמו בעודו בעולם הזה, ואחר הפטירה יופשט 

 לבוש הזה.מעליו ה

 מי הממשיך של הבעש"ט הק'

נפטר לא שהבעש"ט הק' . והיה אומר מתי ר' אשרשהיה גיס של  ע"ה רבי חיים אלי'היה 
ידעו תלמידיו למי ללכת ומי ראוי להיות מנהיג במקומו. והחליטו מי שידע איזה דרגה מרבם 

ן התלמידים שאף אחד לא יודע אז כנראה שהוא צריך להיות המנהיג. וככה הסתובבו בי
 להמגיד ממעזריטש זי"עלשמוע אולי מישהו יגיד איזה דרגה שלא ידוע לכולם. עד שהגיעו 

ואמר להם אני ראיתי את הבעש"ט הק' אחרי המקווה בערב שבת וכמו אדם שמוריד את 
המלבוש של חול ולובש בגדי שבת ככה הוריד את הגוף של חול ולובש גוף של שבת. ושבת זה 

 יך הוא.שמא דקודשא בר

 לפי הנפש ככה מקבלים את הגוף

החנות יתאים את הבגד לפי הגוף, וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי הגוף, 
כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דהיינו יש מידות באורך וברוחב, 

לפי הנפש ככה  אותו דבר כשהקב"ה רצה לתת לך גוף שהוא לבוש הנפש אזידיוקן הנפש, 
על הרמ"ח מצות עשה הוא עשה ברמ"ח אברים ולהם שס"ה גידים, מקבלים את הגוף, 

ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש  רמ"ח איברים ועל שס"ה לא תעשה הוא עשה שס"ה גידים.
חיה כלולה מרמ"ח איברים רוחניים ושס"ה גידים, ויתלבשו תוך רמ"ח איברים ושס"ה 

 גידים של הגוף.

 על הדרך כל החייםאנחנו 

כי המקום שלה היא בעולם ובאמת הנשמה במקרה בעולם הזה, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
שפעם נכנס אליו עשיר גדול מאוד, החפץ חיים זצ"ל מסופר על ובעצם בעולם העליון. העליון, 

ושאל אותו למה הרב גר בכזה פשטות. שאל אותו הח"ח כשאתה בדרך איפה אתה מתאכסן, 
שיר בבית מלון שיש על הדרך, ולמה לא בבית מפואר כמו שאתה רגיל בבית. ענה ענה הע

העשיר כי אני בדרך ולא בבית. ענה לו הח"ח גם אני כל הזמן רק בדרך כי העיקר שלו הוא 
 עולם העליון. 

 או שהנשמה הוא העיקר והגוף ארעי או שהגוף הוא העיקר והנשמה ארעי 

דהיינו הגוף נברא כאן והולך להישאר כאן. עולם העליון, והגוף בעצם בעולם הזה ובמקרה ב
השאלה רק מה אנחנו הולכים לעשות עם זה, או שהגוף יהיה עראי והעיקר יהיה הנשמה או 
שהנשמה יהיה עראי והגוף יהיה העיקר, וממילא יעקב אבינו כשאמר גר אנכי התכוון להגיד 

לא נעשיתי שר וחשוב עם הגוף שלי  שחי כאן לגמרי עם הנשמה ועם התרי"ג מצות, וממילא
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ונשארתי כאן רק בתור גר ולא תושב, כי ידע שהגיע לעולם הזה בשביל הנשמה ולא בשביל 
 הגוף.

 להכניע את הגוף ולהאיר את הנשמה

דהיינו במצווה יש שתי בחינות איך שזה מזכך את הגוף ושיהיה וכל מצוה יש בה ב' הבחינות, 
שזה על ידי מצות לא תעשה, כי הגוף הוא בא להכניע הגוף, מצב לחיות נשמה. דבר ראשון 

נגד וברגע שמקשיבים לתורה שאומרת לך לא ככה מזכים את החומרי וחיים עם נשמה, ודבר 
על ידי המצוות אדם מגיע להאיר את הנפש שהם יהיו בבחינת ולהאיר הנשמה והנפש. שני 

 שהגוף יהיה עראי ולא הנשמה.גר ולא תושב 

לא למלאות את הגוף עם ידע בתורה, אלא להתחבר בתורה ולהגיע עבודת האדם,  וזהו עיקר
להקב"ה, הפוך בה והפוך בה דכולא בה שאין לך מידה טובה הימנה. פתאום אתה רואה שאין 

 לך מידה טובה תיידע לך שזה בא מהתורה. וזה תכלית של התורה.

 אדם שחי נשמה בשבילו כל דבר נשמה

הגוף יש לו כוח והנשמה מחיה אותו, אבל הכוח של וף אל הנשמה, לבטל ולהכניע כוח הג
 ועבודת האדם הוא לבטל כל דבר אל הנשמה. להיות טפל אל הנשמה.הגוף בא מהנשמה. 

שאני כבר נשמה הרה"ק רבי משה זי"ע שאמר לבנו מהרה"ק מקאזניץ זי"ע כמו שאמרנו 
ולא נשמה. ענה לו אביו כי אתה נוגע ולא גוף. ומיד נגע באביו ואמר לו אבא אני מרגיש גוף 

דהיינו מי שחי עם הקב"ה אז כל דבר עם גוף אתה מרגיש גוף אבל לעולם אני כבר נשמה. 
בשבילו זה נשמה ומי שלא חי עם הקב"ה בשבילו כל דבר זה גוף. ועבודת האדם הוא להגיע 

 שכל דבר יהיה נשמה.

 עולם חסד יבנה, וברגע שאין חסד הקב"ה בצרה

חי נשמה הוא יכול להתחבר עם כל אחד בעולם, וגם הוא לא נבהל מלחץ כלל, כי עיקר אדם ש
הלחץ הוא שצריכים לבטל דברים חיצונים. אתמול למדנו שהצער של יעקב אבינו היה שהוא 

אמר שכל כאב שיש לנו הוא כאב של הקב"ה, כי ר' אשר לא יכול להתפשט לכולם ולהשפיע. 
שפיע, כי עולם חסד יבנה, וחסד נקרא שכל אחד יידע שיש הוא ברא את העולם בשביל לה

הקב"ה בעולם, וברגע שאנחנו לא רואים את הקב"ה אנחנו כביכול לא נותנים לו להשפיע לנו 
חסד, ואז הוא בצער, א"כ הכאב שיש לך הוא לא יותר מלק לעומת הכאב שיש לו מזה שהוא 

ב שזה לא הכאב אלא מאן דאית ביה וברגע שאדם מזהה את מקור של הכא לא יכול להשפיע,
יראה לית ביה חוסר, וברגע שאתה הופך את הכאב ממציאות לסיבה אז אין שום סיבה 

 שהכאב עדיין תהיה בעולם, כי אתה כרגע מפרסם כבר את הקב"ה בעולם.

 אדם צריך לדעת שהוא לא בקביעות כאן בעולם

הזה אינו ]מתגלה[ עולם כמו שקדושתו יתברך בב גר אנכי עמך, פירוש, וכמו שכתו
וכמו שהקב"ה לא נמצא כאן בקביעות כי העיקר שלו הוא למעלה, בקביעות, כך גר אנכי. 

אותו דבר עבודת האדם הוא לדעת שהוא לא כאן בקביעות והעיקר שלו הוא למעלה, וברגע 
לו  וינושאדם חי עם הקב"ה ומגלה אותו בכל מקום, ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה קו

ושיעני זה הקביעות, אבל כדי להגיע לזה צריכים טועמיה חיים זכי הקב"ה שלח אותנו וי
 לכאן ואנחנו צריכים לחפש אותו בתוך ההסתר והחושך כדי שיהיה לנו שכר אח"כ.

אמרנו אתמול שיש שלושה שלבים, איתערותא דלעילא בלי לתתא כלל, ויש איתערותא 
רותא דלעילא שמגיע מכוח הלתתא שהיה לפני איתערותא דלעילא, ויש איתעדלתתא שמביא 
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זה, שזה תוספת מרובה על העיקר, ואדם יכול להגיע לזה רק כאן בעולם הזה שיש לו אפשרות 
 של עבודה שאין לו למעלה בעולם הבא.

 אין לך קבלת התורה גדולה מזו

ק וכשהאדם פונה עצמו מכל עסקי העולם, וכל מחשבותיו רק לעסוואיך מגיעים לכל זה? 
הפרי הארץ שאין לך קבלת התורה גדולה אמרנו חנוך תופר מנעלים, אומר במלאכת שמים, 

דיש נותן התורה ויש מקבל התורה, הקב"ה נתן לנו את התורה כדי לזכך אותנו, א"כ מזו. 
אנחנו מקבלים את התורה עם כל מה שהתורה נותנת לנו, ולא רק את הידע אלא גם את 

אבל זה היה רק וחני, א"כ חנוך נכון שהיה רק תופר מנעלים, הנקודה להפוך את הגשמי לר
 עראי ולא קביעות.

 אדם צריך לדעת שהוא לא יותר מבובה

שאדם צריך לדעת  ,סיפר שפעם אחד נכנס למתפרה, ואמר לאחד מהעובדים במקוםר' אשר 
ה י זה נראה מציאות אבל האמת שזשהוא לא יותר מתיאטרון בובות, כי כולם יודעים שאול

ם ויש חוטים מתחת לכל זה שמפעיל את הבובות, אדם צריך לדעת שאנחנו כלום אותי ולכ
 הפעולות אנחנו עושים אבל המחשבה שלנו צריך להיות קשור למעלה להקב"ה.

שהגיע אליו תלמיד ושאל אותו מה ההבדל ביני לגוי, המגיד ממעזריטש זי"ע מסופר על 
כאן בעולם, ענה הגוי לקנות יי"ש ולהשתכר.  ויצאו החוצה ושאלו לגוי מה התכלית שלך

 אח"כ שאלו ליהודי מה התכלית שלך בעולם, וענה כדי לעבוד את הקב"ה.

 העיקר הוא הקב"ה והכסף הוא משהו צדדי

שנכנס פעם אחד לבית מרקחת ואמר לו שאני מקנא בך כי החפץ חיים זצ"ל מסופר על 
י. ענה לו הרוקח אני כאן בשביל הכסף אנשים נכנסים אצלך חולים ויוצאים בריאים לגמר

וזה שמבריאים זה משהו צדדי. אמר לו הח"ח יהודי צריך לדעת שהעיקר שלו זה לעבוד את 
 הקב"ה והכסף הוא משהו צדדי שעושה במשך חייו עלי אדמות.

 פורים פסח שבועות סוכות זה אותו דבר

ה הגוף עראי בעולם רק מזה לבד שחושבים על מלאכת שמים נעשמאיר בו כוח הנשמה, 
אנשים שחיים חיצוניות ונעשה הגוף טפל, היפוך מסדר הקבוע בעולם הזה, והנשמה קבע. 

אז העולם הזה הוא העיקר ופתאום מגיע ראש השנה כבר לא יודעים מה עושים עם זה, אבל 
אמר שפסח ראש השנה וסוכות הכל אותו דבר, כי בפנימיות אין שום הבדל ביניהם, ר' אשר 

נוי הוא רק חיצוניות שכאן אוכלים מצות וכאן יושבים בסוכות וכאן מדליקים נרות, והשי
 וזה דבר פשוט ביותר ואין שם שום התחדשות.אבל בפנימיות אין שום הבדל 

גר אנכי עמך אם אתה מדבר על עצמי אני כאן רק גר ולא וזהו בחינת תושב ככל אבותי. 
א עראי והקביעות הוא למעלה. תושב ככל תושב, כי עיקר האדם הוא הנשמה שהעולם הו

אבותי אני עושה אותו עבודה כמו שהם עשו שהקביעות הוא בעולם הבא ולא כאן. וכמו 
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אדם צריך לדעת שהוא לא יותר בבעל התניא שכתוב 

מעלה מבובה ויגיע כפיך הם עובדים כמו בובה, אבל העיקר שזה המחשבה הוא שייך ל
 בקיבעות.

 בונים בית על הקרקע ולא על הראש

ושאל אותו לפני זה. ענה לו הרה"ק להרה"ק מקאברין זי"ע היה אחד שרצה לבנות בית ונכנס 
 הנ"ל שבית בונים על הקרקע ולא הראש, הראש שלך צריך להיות פנוי להקב"ה.
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צל אברהם אבינו אצל יעקב אבינו מצאנו שאמר שהוא כאן רק גר ולא תושב, לעומת זאת א
כתוב גר ותושב אנכי עמכם דהיינו שהוא גם תושב ולא רק גר. אלא אברהם אבינו היה בארץ 
ישראל וממילא החזיק את עצמו גם תושב, אבל יעקב אבינו היה בחוץ לארץ וממילא היה 

 רק גר ולא תושב.

 האבות הפכו את הגוף לנשמה

כי האבות זכו להיות מזוכך גם בגופם, וכן אמר אברהם אבינו ע"ה גר ותושב אנכי עמכם, 
דהיינו לא רק שעבדו עם הנשמה שזאת היו העיקר שלהם, אלא הצליחו להפוך את הגוף 

וכל עבודה שלנו שיהיה ג"כ נשמה ולעשות מהחומר שיהיה ג"כ צורה ומגשמי שיהיה רוחני, 
חומר לצורה, בעולם הזה הוא עולם שנה נפש, עולם דהיינו כל מקום שאתה בא להפוך אותו מ

ושנה דהיינו כל יום שאתה חי לעשות היום יום שני בשבת אפילו שזה יום חול להפוך אותו 
לבחינת שבת, ונפש דהיינו להפוך כל נפש מבני ישראל מגוף לנפש, וזה היה עבודת האבות 

 בעולם, אבל קודם עבדו על עצמם ואח"כ השפיעו זאת על כולם.

דהיינו שקודם עבדו על ופם, שנעשו מרכבה אל הקב"ה, כי האבות זכו להיות מזוכך גם בג
להמשיך השכינה בעולם הזה בבית שזה בחינת נפש, וזכו בעבודתם גם לדורות, עצמם, 

שזה היה בחינת עולם. שאז ירד אש משמים ולא זז שכינה משם לעולם. המקדש בפועל ממש, 
צליחו להושיב כאן בקביעות כי הם לא רק שהגשמי נהיה כאן גר אלא שהוזה דבר גדול מאוד, 

 וזה היה עבודת האבות בארץ ישראל.בתוך הגשמי את הנשמה שהיא תהיה כאן התושב. 

 הפנימיות אי אפשר לגנוב כלל

אבל יעקב אבינו ע"ה בהיותו בחוץ לארץ היה בבחינת גר כנ"ל. וזה ששלח לעשו, כי הברכות 
י אני לא רואה כאן פנימיות רק כשיש לו בעולם הזה אינם עיקר אצלו ואין דעתו עליהם, 

שוורים וחיצוניות, ולא בשביל זה באתי לעולם, אם אתה רוצה אתה יכול לקחת אותם, ועוד 
יותר אם היה לי חיצוניות בזה אפשר לריב ואתה יכול לגנוב לי אותו, אבל אני רוצה פנימיות 

 לי כלל. ואת זה אתה יכול לקחת ממני ואם אתה רוצה תיקח גם אתה וזה לא מפריע

 יעקב אבינו רצה רוחניות ולא גשמיות

אם ואין לו לרדוף אותו עליהם. ואני לא צריך אותם כלל, ויהי לי שור וחמור, בדרך מקרה, 
ך אותם, ויתן לך האלוקים מטל השמים אתה רוצה אתה יכול לקחת אותם ממני אני לא צרי

לקחת אני רוצה רק את ומשמני הארץ, יעקב אבינו אמר לו את החלק הגשמי אתה יכול 
 החלק הרוחני, ומה שיש לי עכשיו הם לא מטל השמים.

*** 

 במצות סוכה ובשבת יש ג"כ הכנעת הגוף והארת הנשמה

וכתיב ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית וכו'. דיש מחלוקת בש"ס אי סוכה דירת קבע או דירת 
כי זה נות, הכנעת הגוף, ארעי, וכולם דברי אלוקים חיים, כי במצות הסוכה יש הב' הבחי

כאילו הרחקתי נדוד, במצות סוכה אדם להיותו דירתו בעולם הזה ארעי, לא כ"כ נוח שם, 
וגם יש קדושה בסוכה אשר הנשמה מתגברת ונעשית קבע, כמו במצב של נדוד וארעי. 

דבר ראשון שזה מפרק את הגוף, ואח"כ שכתבנו לעיל, כי בכל מצוה יש ב' בחינות הנ"ל. 
 את הנשמה למקומות גבוהים מאוד.מעלה 

וכמו כן בשבת קודש אותו דבר בשבת, אדם צריך קודם לפרק את הגוף ולעלות את הנשמה. 
ומשום הכי אסור לעבוד בשבת ויש רק זכור ושמור, הם ב' בחינות הנ"ל, הכנעת הגוף, 
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גברות לכן כל המלאכות בטלין בשבת, וזהו בחינות שמור. וזכור הוא התתענוגים ואכילה. 
 הנשמה, כדאיתא שבת יומא דנשמתין ולא דגופא.

 רק יהודי יכול להגיע למעין עולם הבא

וימי המעשה ושבת הם בחינת גר ותושב כנ"ל. ובאמת ימי המעשה בעולם הזה בעצם, ויש 
הגוף באמת נמצא כאן בעולם אבל הנשמה נמצאת בעולם להם דביקות בעולם העליון. 

הזה, כי הוא מעין עולם הבא בעצם, ובני ישראל שהם בני  והשבת במקרה בעולםהעליון, 
וממילא נתנו רק לנו את השבת, כי רק יהודי יכול עולם הבא מצד הנשמה, ניתן להם השבת. 

לחיות כאן בעולם הזה עם מעין עולם הבא, משא"כ גוי אין לו את אפשרות לחיות כאן כאילו 
 שהוא בעולם הבא.

עשה אל השבת, חול מכין לשבת, לעשותו עיקר בעולם. וצריך איש ישראל לבטל ימי המ
דהיינו לבטל את ימי המעשה לשבת, אבל ח"ו לקחת משהו של שבת ולעשותו חול. כי כל 

וכמו כן כל ימי חייו, להיות תורתו עיקר ומלאכתו ארעי, התכלית הוא להפוך את הגוף לנפש, 
שאדם יהיה לו כאן בעולם הזה  כמו שאומרים כי הם חיינו ואורך ימינו. והכל ענין אחד.

 שהתורה הוא העיקר ומלאכתו יהיה ארעי.

 לאנשים גדולים הסוכה הוא דירת קבע

והם ולכן במצות הסוכה לאנשים גדולים ויחידים הוא דירת קבע, כמו שכתוב ויבן לו בית. 
אבל למקנהו עשה סוכות, הרמז לא רוצים לצאת משם, וגם יעקב אבינו רצה להישאר שם. 

שים פשוטים כמונו, שיש לנו מלחמות הגוף, מצות סוכה שלנו להכניע הגוף ולהיות לאנ
 עולם הזה דירת ארעי, כנ"ל.

 ' הכוונה רוב בני אדםהלכה כרבים'

לכאורה למה אתה קורא למקום הזה סוכות, אם המטרה על כן קרא שם המקום סוכות, 
שכן הלכה רעי בענין? אלא שלך הוא לחיות נשמה שזה יהיה קבע, א"כ למה הלכה שדירת א

ורבים הכוונה רוב בני אדם, היות שרוב אנשים לא יכולים דירת ארעי בעינן דהלכה כרבים. 
לחיות כאן עם נשמה, וממילא לפחות לחיות עם מה שיש. אני אומר כמה אחוז ממאה אחוז 

ולא  אתה יכול להיות מאה אחוז, אולי אחוז אחד, וממילא להקב"ה חשוב כל נשימה ונשימה
היה אומר כדאי להקב"ה לברוא את העולם בשביל ר' אשר משנה הכמות אלא האיכות. 

נשימה אחד של יהודי שזה להקב"ה. דהיינו הכיוון צריך להיות להפוך את הגוף לנפש, אבל 
לקל גומר עלי הקב"ה ברגע שרואה את הרצינות שלנו ואת הרצון שלנו עוזר לנו להפוך את 

 הגוף לנשמה אח"כ.
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 שיעור ג'

 יום ג' טו' כסליו

במדרש הבחור שבאבות ושבנביאים הבטיחן הקב"ה ונתייראו כו'. )תרמ"ד( בשפ"א איתא 
וז"ל המדרש: שני בני אדם הבטיחן הקב"ה ונתייראו, הבחור שבאבות והבחור שבנביאים, 

בסוף ה ואמר לו הקב"ה והנה אנכי עמך ו-הבחור שבאבות זה יעקב, שנאמר כי יעקב בחר לו י
נתיירא שנאמר ויירא יעקב, הבחור שבנביאים זה משה ואמר לו הקב"ה כי אהיה עמך 
ולבסוף נתיירא. לכאורה צריכים אנו להבין מהו הפחד שהיה להם יותר מכל אנשים אחרים 

 בעולם שמפחדים מהקב"ה, ומה החידוש אצלם שמפחדים מהקב"ה יותר מכולם?

 אפילו שידע שלא יקרה לו שום דבר עכ"ז המשיך להתפלל

שמעתי מפי מו"ז ז"ל להפליא בשבח ענין זה שעל ידי שהבין יעקב אבינו כי על פי דרכו 
והגם כי עשו בא מולו עם ארבע מאות אנשים, והיה צריך להיכנס לפחד וחרדה, הוא בסכנה 

דאוג בכלל, ולמה אתה צריך א"כ למה אתה לפחד ולשבוודאי היה בטוח בהבטחת הקב"ה. 
אבל לא נעשה בו להיכנס לחרדות, הלא אתה יכול להמשיך את כל העסקים שלך כרגיל, 

דהיינו שיעקב אבינו שינוי על ידי הבטחה והוא עשה את שלו להתפלל בעת צרה עכ"ד ז"ל. 
והמשיך להתנהג כאילו שאין לו המשיך הלאה להתפלל אפילו שהיה לו הבטחה מהקב"ה, 

, אדם שאין לו הבטחה הוא לא יושן כלל ועושה פעולות ומתפלל כמה שיכול, הבטחה שום
 אתה, אמונה תפילה השתדלות כמה שיכול לעשות הוא עושה.

אבל בשביל מה אתה צריך לעשות את זה הרי אתה יודע שיש לך הבטחה ויהיה לך טוב ושלא 
ריך הלאה להמשיך להתפלל יחסר לך כלום, אלא שזה שתי דברים אני יכול לדעת אבל אני צ

 כאילו שאני לא יודע כלום.

 הקב"ה בחר אותו כי ידע שלא יגיד זאת הלאה

לא אומרים לאדם רק אם הוא מוכן ונראה שאין מבטיחין משמים רק לאיש אשר אלה לו, 
אפילו שיודע להמשיך להתפלל ולפחד אותו אדם הקב"ה בוחר ואומר לו מה שהולך להיות, 

יעקב אבינו נקרא בחיר ד', הקב"ה בחר ', כמו שכתוב יעקב בחר לו. שלזה נקרא בחיר ד
אותו לגלות לו דברים שהוא לא יגיד אותו לאנשים אחרים, כי הקב"ה ידע אפילו שיעקב יידע 

 ולהתפלל ולפחד כמו לפני זה.הוא ימשיך הלאה להתנהג 

 אם יעקב היה מפסיק להתפלל הקב"ה לא היה אומר לו

, אם יעקב אבינו בגלל שידע היה מפסיק להמשיך פילה על ידי ההבטחהואם היה נחסר זו הת
אם לא מגלים לי שיהיה בסדר אז אני צריך להאמין שיהיה לא היו מבטיחין לו. להתפלל, אז 

טוב, ואני יודע למה לא מגלים לי כי אני יפסיק להתפלל ברגע שאני יודע, אבל יעקב אבינו 
 המשיך הלאה להתפלל כאילו שלא יודע שום דבר.אפילו שהקב"ה אמר לו כל דבר עכ"ז 

דהיינו הקב"ה אמר וזה גם כן נכלל ברמז המדרש אין אומרים אל תירא אלא למי שמתיירא. 
פירוש שיהיה נשאר למשה רבינו אל תירא, אבל עכ"ז משה רבינו המשיך לפחד מהקב"ה. 

 בהיראה.

 הקב"ה מתגלה לאדם על ידי הפחד הגשמי

צריך לדעת שכל פחד שיש לו הוא לא פחד סתם אלא דרך זה הקב"ה אדם וביאור הענין 
מתגלה אליו, וזה התכלית של הפחד, מה ד' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, למה הקב"ה 



 קודש וישלח שיחות

 ~ יח~ 
 

שולח לך פחד, בעצם הוא רוצה שאל תפחד מהעדר חיים כבוד וכסף אלא תכיר שהפחד הוא 
וא צריך להלביש לך פחד גשמי על הפחד פחד ד', והיות שאתה לא יודע מה זה פחד ד' א"כ ה

 הרוחני.

 על ידי הפחד הגשמי צריכים להגיע לפחד ד'

א"כ כל פחד גשמי שיש צריכים לדעת שזה לא יותר מסיבה להגיע לפחד ד'. ועוד יותר כל 
כאב שיש לאדם הוא לא יותר מכאב של הקב"ה שנותן לך להרגיש אותו, כי הקב"ה ברא את 

א"כ הכאב שיש ו, וברגע שאנחנו לא חיים אתו אז נגרם לך כאב מזה העולם כדי שנראה אות
 לך הוא כאפס וכאין לעומת הכאב שיש להקב"ה מזה שאנחנו לא רואים אותו כלל.

 העיקר לא להאשים אחרים אלא עצמו

כתוב בגמרא על רבי אלעזר בן דדריא, שצעק להרים וגבעות ולשמים ולארץ שיעזרו לו, וכולם 
חנו מבקשים עליך נבקש על עצמינו. אמרנו לפני כמה שנים שהכוונה בזה הוא ענו לו עד שאנ

אדם שלא הולך לו הוא מחפש להאשים אנשים אחרים העיקר לא להאשים את עצמו, הרים 
וגבעות הולך על ההורים, שמים וארץ הולך על המנהיגים, ועד שהחליט שאין הדבר תלוי 

 אלא בי.

 ל כל העולםכל פעולה שאדם עושה זה משפיע ע

ונראה לומר עוד יותר, אדם צריך לדעת שכל פעולה שעושה הוא מכריע את כל העולם לכף 
עשה מצוה אחת הוא מכריע את כל העולם לכף זכות, דהיינו כל פעולה שאדם עושה  זכות,

זה משפיע לא רק על עצמו ולא רק על הסובבים אותו אלא על כל העולם ועל כל העולמות, 
א שאדם עושה גורם איתערותא דלעילא כפרץ מים רבים אליו לא יגיעו, איתערותא דלתת

בסוף פרשת בשלח אומר שכל מחשבה שאדם חושב וכל דיבור שאדם מדבר והקדושת לוי 
וכל מעשה שאדם עושה הוא צריך לדעת שזה מגיע עד השמים והוא גורם ע"י איתערותא 

 ולם.דלתתא שלו איתערותא דלעילא ואז הוא גורם השפעות לכ

 מכל מצב צריכים להתעורר לתשובה

א"כ ברגע שרבי אלעזר בן דרדיא ביקש מכולם שיעזרו לו, הם הגיע למסקנא שהם צריכים 
לעשות תשובה, כי הקב"ה הראה להם את המצב של אותו אדם כדי לעורר אותי בתשובה, 

ובה אז ואז הפכתי את המצב ממציאות לסיבה, ואז ברגע שאני שומע שאני צריך לעשות תש
סיבה שהסיבה תהיה עדיין ואז מיד אני ישפיע  כתי את המציאות לסיבה ואז אין שוםהפ

 שגם הוא יעשה תשובה ממילא, ואז הפכתי את הדין לרחמים.

  מכל כאב שאתה שומע צריכים לדעת שזה קשור אלי

אותו דבר רבי עם חסידים כשמישהו מגיע לבקש ברכה על איזה עניין אז מיד הרבי צריך 
להתחבר אותו ולמצוא את עצמו בתוך הכאב ואז הוא יכול לעזור לו, משה רבינו אמר 
להקב"ה וכי מה איכפת ליה, דהיינו הקב"ה אמר למשה רבינו שאתה חייב למצוא את עצמך 
בתוך הכאב הזה ואם לא אתה לא יכול לעזור לבני ישראל, וברגע שאתה חי שהכאב שלך 

אב הפרטי שלך, ואז הכאב שלך וגם של כולם וגם כל הוא כאב השכינה שהצטמצם אצלך בכ
כאב שאתה שומע הוא שייך לשכינה, ואז מגיעים לתפילה שזה דביקות, ואז לא משנה אם 
אני יודע שהשני יעשה תשובה או לא, או שאם אני בטוח שלא יקרה לי שום דבר, כי כרגע 

 וצריכים לגאול אותה. שכינתיה נמצא בגלות 

 



 קודש וישלח שיחות

 ~ יט~ 
 

 א על צער השכינההעיקר התפילה הו

והיה בוכה איתם כאילו שזה קרה לכ"ק מוח"ז מביאלה זצ"ל אני זוכר איך שאנשים נכנסו 
שעם כל אחד בכה והיה אכפת לו מכל סיפור ששמע. דהיינו ר' אשר לו. וכן ראיתי אצל 

הצדיקים הם מחברים את הכאב של השני לכאב של הקב"ה, וזה בעצם לעורר אותי כי אני 
קב"ה כל הזמן, וברגע שאני ממשיך להתפלל הכוונה שזה לא משנה לי האם אני לא חי עם ה

בטוח או לא כי עכשיו יש צער לשכינה, וכן הקורונה בטח יעבור יום אחד אבל השאלה האם 
שמעתי צער השכינה או לא, א"כ יעקב אבינו היה בטוח שזה יעבור לו ולא יקרה לו שום דבר, 

כאב של הקב"ה מתגלה עכשיו בעולם על ידי עשו שרוצה אבל כרגע צריכים תפילה, כי ה
 להרוג אותנו, ומזה הקב"ה רוצה שניתן עוד יותר תפילה כל אחד מהמקום שלו.

וכן רבי שמעון בן יוחאי, כשלא ירד גשם עשה יחוד שיהיה גשם בעולם, דהיינו הוא בעצמו 
בורא ולהיות אחד  היה במצב של אות הקשת לא נהיה, אבל עכ"ז צריכים תפילה שזה קשר

עם הקב"ה. אותו דבר עם פחד ברגע שהקב"ה שולח לך הוא רוצה שתחזור אליו יתברך, כי 
 לא נבראו ברקים אלא לפשט עקמומיות שבלב, והעיקר להגיע לפחד מאת הקב"ה. 

 כל כאב שיש ליהודי מקורו מכאב השכינה

קב"ה אי אפשר לקבל אבל יש פחד מעונש ויש פחד מחטא ויש פחד מהקב"ה, אבל הפחד מה
רק ע"י שיהיה לך פחד מעונש, אבל צריכים לדעת שהפחד מגיע מאת הקב"ה, וברגע שחיים 
עם השורש אז הפכתי את המציאות לסיבה ואז אין שום סיבה שזה עדיין תהיה ואין שום 

צדיק אמת הוא יודע שהפחד לא יהיה באמת אבל סיבה שיהיה לך פחד מוחש עדיין בעולם, 
ולדעת שכל  לא מוחש אבל כרגע זה המצב ויש כאב וצריכים להגיע מזה לפחד ד',ויישאר ב

שהו אמר אם מישהו חייב לי משהרה"ק מרוזין זי"ע כאב שיש בעולם זה צער השכינה, וכמו 
אני יכול להרגיש את הכאב שלו גם מצד השני של העולם, כי כל כאב שיש ליהודי מגיע מכאב 

י, והקב"ה מחכה מאתנו להרגיש כל כאב שיש ולהפכו לפחד השכינה, א"כ כל כאב שייך אל
 ד'.

 להזיז אצבע בלי יחוד זה כבר עבירה

אבל זה הולך רק עם אמונה, וברגע שהשמים והארץ עשו תשובה זה מיד השפיע גם על אלעזר 
בן דרדיא שגם הוא יעשה תשובה בסוף, וכל דבר שאדם עושה הוא צריך לדעת שזה משפיע 

בסוף ימיו שנה מוח"ז מביאלה זצ"ל צדיקים היו בתשובה כל הזמן. מסופר על על כל העולם, 
אחת בסליחות כולם אמרו סליחות והוא בכה, שאלו אותו למה הרבי בוכה הרי היינו עם 
הרבי כל הזמן ולא ראינו שהרבי עשה עבירה כל שהוא. ענה להם אם יהודי זז אצבעותיו 

ה. דהיינו ברגע שכולם עשו תשובה אפילו שאני לא ממקום אחד לשני בלי יחוד זה כבר עביר
צריך לעשות תשובה גדולה אבל זה קשור אלי ואני צריך לחזור בתשובה על הדברים שלי 

 שזה על יחוד אחד שלא עשיתי. ואז אני משפיע תשובה על כולם.

 אדם צריך להאמין שכל דבר נמצא אצלו

חשבון ועושה לו סיכום מהוצאות שלו, אבל צריכים אמונה לכל זה, כמו אדם שנכנס לרואה 
אדם לא הולך לבדוק האם האיש עשה את החשבון מדיוק או לא, אלא מסתכל רק על הסוף 
שכתוב סיכום, דהיינו שהוא מאמין שעשה את זה כמו שצריך להיות, אותו דבר אדם צריך 

אדם לדעת ולהאמין שכל דבר נמצא אצלך, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, 
 ברגע שזה מתעורר לך אז לא רק לך ולא רק לסובבים אותך אלא לכל העולם כולו.



 קודש וישלח שיחות

 ~ כ~ 
 

וביאור הענין כי בוודאי כל הצרות הבאים בעולם הם דברים שצריכים תיקון. כענין שכתוב 
הכאב שיש לך הוא לא יותר מלק לעומת הכאב שיש להקב"ה המשתף שם שמים בצרתו כו'. 
שהפכתי את הכאב ממציאות לסיבה, שעיקר הכאב הוא לא  מזה שלא שומעים אותו, וברגע

אני אלא על זה שלא שמים לב שהוא נמצא, א"כ אז אדם מתפלל שיהיה לו קשר בורא, ואז 
 אין שום סיבה למה שהסיבה תהיה עדיין ואז הכאב נעלמת לגמרי.

 הצדיק אמת יודע שבלי קשר בורא אי אפשר לחיות

פילו שאני מגלה לו הוא ימשיך הלאה להתפלל כאילו אוהצדיק שהקב"ה מצא לבבו נאמן, 
ואף על פי כן כי הוא ממילא ימשיך הלאה להתפלל, מגלה לו כל הישועה, שלא יודע מכלום, 

ובעצם למה באמת מגלים אותו, אלא ברגע שהצדיק לא יידע הוא יהיה הוא עומד בתפילה. 
על צער השכינה, ועכשיו שיודע עסוק להתפלל על המציאות שקרה לו ולא יהיה לו זמן לחשוב 

ועכ"ז ממשיך להתפלל אז הוא פנוי להתפלל על צער השכינה שיגאלו אותו ויגיעו לקשר בורא, 
א"כ הצדיק אפילו שידע הוא לא יוריד מהתפילה כי בעצם לא חסר לו גשמיות אלא רוחניות 

צער השכינה,  וצער השכינה וקשר בורא, א"כ אין בעיה להגיד לו כי הוא ימשיך להתפלל על
כי הוא לא מפחד מהניתוח אלא מהמחלה, כי הוא יודע שברגע שאין קשר בורא כמו שצריך 

 אי אפשר לחיות הלאה.

 כשמגיע כאב הולכים לישון לחצי שעה וחושבים שזה יעבור כן

הקב"ה ידע אפילו וכענין זה מה שנגלה הקץ ליעקב אבינו ע"ה ולא עלתה בידו לגלות לבניו, 
את הקץ הוא ימשיך הלאה להגיד תיקון חצות וימשיך להתפלל שיהיה גאולה, כי שיעקב ידע 

משיח הוא לא רק שיהיה כסף על העצים ושלא יחסר לך שום דבר, כי הנקודה של לעתיד 
כי רק הוא היה יכול לבוא הוא לא האם יהיה לך או לא, אלא ומלאה הארץ דעה את ד', 

כי ימי הגלות מצרים ות בא בשביל קשר בורא. כי כרגע הגללהיות בגלות אף שידע הקץ, 
אבל אנחנו התחילו מיצחק. אבל לא כל אדם יכול לקיים שניהם ולכן לא נגלה הקץ רק אליו. 

לא חיים עם הקב"ה עד הסוף וכשמגיע כזה מצב אומרים בוא נלך לישון לחצי שעה והכל 
פשרי לגלות אותו כי הוא יעבור, וממילא לא נגלה הקץ לבני יעקב. ורק ליעקב אבינו היה א

 ימשיך להיות עם הקב"ה וימשיך להתפלל על צער השכינה.

 העיקר לזכות להיכנס למלך כל יום

שהיה לו יום  מביא את המשל על תפילה לעני כי יעטוף ולפני ד' ישפוך שיחו.הבעש"ט הק' 
את גינוסיא או איזה שמחה וטוב לבב וצוה להכריז כל מי שיבקש מאת המלך ינתן לו מ

המלך וכל אחד ביקש מה שלבו היה חפץ, זה ביקש עושר וזה ביקש לעשות אותו שר או 
ממונה, וזה ביקש נקמה מאויביו, והכל נתן המלך לכל אחד מבוקשתו, ואחד היה חכם לא 
ביקש שום דבר כי אם שיניחו המלך לילך בהיכלו לדבר עם המלך בכל יום ובזה ממילא 

 נתעטף ונכלל בו כל הבקשות.

זהו תפילה לעני כי יעטוף היינו בזה המבוקש נתעטפו כי התפילות וכל הבקשות והיינו ו
 לפני ד' ישפוך שיחו וכל הבקשות הם עטופים בדבר זה והבן זה.

ובוודאי אם המלך הוא חכם היודע מחשבתו הזכה והברורה שדיבורו עמו הוא עיקרית אצלו 
שי המלך ובוודאי גם עושר וכבוד ינתן ונכבד אליו מכל הון יקר אשר שאלו ובקשו כל מבק

לו, גם אשר לא שאל וגם נפש אויביו. וכן הוא אצל המלך מלכו של עולם כי בוודאי הכל ינתן 
לו גם אשר לא שאל וגם החכמה והמדע והכנסתו לשער המלך בכל עת הראוי לבוא אל המלך 

מלך מה היא לו כי ובא לפני המלך בכל עת כי הגיד מחשבתו הרמה והזכה והבחינה לפני ה
 כל הון ביתו בוז יבוז ואוהב למלך נקרא כל ימיו.



 קודש וישלח שיחות

 ~ כא~ 
 

 העניות לא בא להעניש אלא ולפני ד' ישפוך שיחו

דהיינו אדם צריך לדעת שהעניות לא בא להעניש אותו אלא בא שיהיה מצב ולפני ד' ישפוך 
"כ שיחו, הכאב בא לדעת שזה לק לעומת הכאב שיש להקב"ה מזה שלא שומעים אותו, א

בבקשה רבש"ע תעזור לי שכל פעם שיש לי כאב שאני יהיה עסוק עם הכאב שלך ולא עם שלי, 
וברגע שאדם עסוק עם הכאב של הקב"ה, אז אין שום סיבה שזה הכאב עדיין תהיה בעולם, 
כי מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר כדכתיב כי אין מחסור ליראיו. א"כ כבר סדרנו את 

שידע את הבטחה המשיך הלאה להתפלל, וכן אפילו שידע את הקץ יעקב אבינו שאפילו 
 ימשיך הלאה להתפלל על צער השכינה.

 מי שיודע לא אומר ומי שאומר לא יודע

ובאמת נראה כי ענין סתירת הידיעה והבחירה הוא גם כן באופן זה רק שהענין צריך אריכת 
אנחנו בעניין. אבל אפשר ואם השפת אמת אומר שצריכים להאריך בזה א"כ איפה דברים. 

לומר לפי קט שכלינו להנ"ל, לכאורה אם אדם יודע כל דבר א"כ אין כאן בחירה כלל, אלא 
אפילו שאתה יודע אבל הקב"ה צריך ממך את המלחמה בכל צומת, ובכל מקום שאדם נקלע 
לשם יש לו הזדמנות להגיע לקשר בורא בעוד נקודה בעבודת השם יתברך, ואדם צריך 

להילחם עם המוח שזה לא אני אלא הקב"ה, אבל רק אם אדם באמת יעשה זאת  להמשיך
אפשר לגלות אותו, אבל אחד שלא ימשיך להילחם אי אפשר לגלות לו שום דבר, אבל אחד 
שעל כל דבר הוא אומר לך אני אומר לך ואני יודע אז אי אפשר להגיד לו שום דבר, מי שיודע 

 לא אומר ומי שאומר לא יודע.

 ם בסערות רגשיות קשה להתפלל על צער השכינהכשאד

והכלל כי רק הבחור שבאבות ושבנביאים קיימו ב' ענינים אלו כאחד. וכמו כן בכלל ישראל 
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא ידע את כל נמצא דבר זה כמו שכתוב בימי מרדכי. 

להתפלל, ולמה, אם  התהליך שיהיה מפלה להמן ויהיה ונהפוך הוא, אבל עכ"ז המשיך הלאה
הקב"ה היה יודע שמרדכי יפסיק להתפלל בגלל שיודע אז הוא לא היה מגלה לו כלל, ואיך 
הוא המשיך להתפלל, אלא הוא ידע שכרגע יש כאן כאב וצער לבני ישראל, ושזה לא הכאב 
שלהם אלא שזה כאב השכינה, נכון שאצלי אין כזה צער כרגע, אבל צדיקים לוקחים את 

ינה הרבה יותר מהצער שלהם, ואז הקב"ה היה יכול לגלות לו כי הוא ידע שעכ"ז צער השכה
הוא ימשיך להתפלל וזה יהיה אפילו עוד יותר חזק מעד עכשיו, כי כרגע שאדם נמצא בסערות 
רגשות אז קשה מאוד להתפלל על צער השכינה משא"כ עכשיו הוא יתפלל נטו רק על צער 

 השכינה.

כי אין מציאות שראל בלתי אפשרות שיהיו נאבדים מן העולם. שהגם שהאמינו כי בני י
עם כל זה עמדו בעולם לאבד בני ישראל, אבל זה לא מוריד ממך את החיוב להתפלל הלאה, 

 בתפילה וצעקה בעת צרה.

 הכאב הוא לא מטרה אלא סיבה להגיע להקב"ה

וכן בפרט האדם,  עד עכשיו דברנו על אנשים אחרים עכשיו הולכים לדבר על כל אחד ואחד.
אם אתה רוצה שיהיה לך כוח להתפלל, בפרט שאתה מזהה שהכאב של הוא כאב של הקב"ה 
אז הקב"ה יכול להכניס לך כזה אמונה חזקה להאמין שיהיה בסדר אפילו שכרגע עוד לא 

כפי מה בסדר, אבל בתנאי שאדם מבין שהכאב הוא לא מטרה אלא סיבה להגיע להקב"ה. 
שהכאב שיש לך הוא לא יותר מסיבה שהוא נותן לך, ד' שמעתי שמעך שמוכן לאמונה זו 

יראתי, אדם צריך לדעת שהקב"ה מגלה לי את הכאב שלו דרך הכאב שיש לי, והוא מגלה לי 
את הפחד שלו דרך הפחד שלי, וכן החסד שלו על ידי החסד שלי, ואני יודע שבסופו של דבר 
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ריכים לחיות עם פחד ועם תפילה, ומי שחי הסיבות יעצרו אותי, אבל זה לא אומר שלא צ
 ניתן לו התחזקות משמים. ככה אז 

יעקב אבינו היה איש תם, ומצד שני כתוב אחי כענין שנאמר לא ימנע טוב להולכים בתמים. 
אני ברמאות, לכאורה האם יעקב היה איש תם או שהיה רמאי, אלא לפי הדרך למה אדם 

עשה לי את החיל הזה, וצריכים לעשות כל מיני דברים  רמאי, אלא אדם חושב כוחי ועוצם ידי
ישלטו עליו, יעקב היה איש תם אבל צריכים אמונה לזהות שהכאב שיש לי הוא של צער  שלא

השכינה, כי הרי אדם בכל מעשה דיבור או מחשבה הוא מפעיל עולמות עליונים, אבל בלי 
ן הזה, ואז משם יתפרדו כל פועלי אמונה לא ילך שום דבר, דהיינו שצריכים להיות תם בעניי

 און.

 אדם שחי עם הקב"ה אף אחד בעולם לא יכול עליו

אותו דבר יעקב אבינו בבית לבן, לבן עבד עליו עם כל מיני דרכים כדי לרצות אותו והיה 
מכשף גדול, ומה יעקב עשה נגדו, אלא היה חי עם הקב"ה ואז לא היה לו עליו שום שליטה, 

הפחד לא שלט עליו ואז משם יתפרדו כל פועלי און ואין עוד מלבדו ואז כי שם פחדו פחד, ו
אין לאף אחד שליטה עליך, א"כ עשו כמה שעשה נגדו ראה שיעקב יודע יותר טוב את עבודה, 
 אבל הוא לא קלט שזה לא רמאות אלא תמימות עם הקב"ה, וממילא לא היה לו שליטה עליו.

לבן ואמר לו מה עשיתי שתגנוב את לבי, לכאורה אבל כשברח יעקב מבית לבן רדף אחריו 
מהו הכוונה מה עשיתי, אלא לבן היה מכשף הכי גדול בעולם וידע כל דבר רמאות שרק אפשר 
לעשות בעולם, ופתאום ראה שיעקב הוא יותר חזק ממנו, ואז אמר מה עשיתי תגלה לי איזה 

זה המקצוע שלי ותגיד לי מה  כישוף אתה יודע מה שאני עוד לא יודע, אני מוכן שתילך אבל
 ענה לו יעקב שזה הקב"ה ותמימות, וככל שאתה מאמין יותר זה עובד יותר.עוד אתה יודע. 

היוצא לנו שאדם יכול לדעת, אבל זה רק בתנאי שיש לו אמונה ושזה לא יוריד מרמת הבטחון 
 שלך בהקב"ה ומרמת התפילה להתפלל הלאה להקב"ה.

מחפש את  אתה תלוי מה אתה מחפש, אםרך ולא לגרמייהו. וזה תלוי בעבודה לשמו יתב
התועלת שלך אזי בלי הכאב אי אפשר להגיע להקב"ה, אבל אם אתה מחפש רק את הקב"ה 
אז אני לא צריך לתת לך כאב בפועל מספיק שאני יביא לך בכוח כאב, וזה על ידי שאני רואה 

שאדם חי לעצמו הוא לא יכול  את הכאב אצל השני ואני מבין מזה שזה הכאב שלי. וברגע
 להגיע לכל זה.

 עבודת האדם הוא לזהות בכל דבר קשר בורא

לא רק ליעקב נתנו כזה דבר שהוא יכול לדעת ולכן ביעקב דכתיב בחר לו כו' ישראל לסגולתו. 
ושהוא לא ייקח את זה לעצמו, אלא כל יהודי יכול לדעת דיש לנו כוח לבטל אותו להקב"ה. 

שאשה מסגלת לבעלה כן בני ישראל מסגלין מעשים טובים לד' יתברך,  ואמרו חז"ל כשם
איזה אישה כשרה, שעושה רצון בעלה. וחושב מה הוא צריך. דהיינו כל מה שקורה בעולם 
אני מיד מזהה אותו שזה קשור להקב"ה וצריכים לגלות אותו עוד יותר בעולם, ולמה הקב"ה 

ת אלא לתת לנו עוד יותר קשר בורא, וזה עבודה עושה אותו, אלא הוא לא רוצה להעניש ולקח
 שלא נגמר אף פעם.

 מי שחי בדרך מתחיל מא"ב ואולי קצת פירוש רש"י 

בסוף פרשת משפטים אומר, שמשה רבינו הגיע לנו"ן שערי בינה, ולכאורה מה הבעש"ט הק' 
לאה. עושים הלאה הרי הגיע לשיא הקדושה. אחד אמר לי רבי אני מכיר את כל הדרך ומה ה
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היה אומר מי שנכנס לדרך ר' אשר אלא אומר הבעש"ט הק' שמתחילים עוד פעם מא"ב. 
 מתחיל עוד פעם א"ב ואח"כ קצת סידור וחומש ומקסימום ידע כמה רשי"ס בחומש.

אפילו שטוב לו אבל יש כאב בעולם יש ועושין מעשיהם לשמו יתברך בין בטובו ובין בעאקו. 
בצער ויש אנשים חולים וחסר פרנסה, אפילו שלך הכל בסדר  מחסור יש נגיף ואנשים נמצאים

או שאתה יודע שזה יעבור, אבל זה לא מוריד ממך לראות את צער השכינה ואנחנו צריכים 
 לגאול אותו.
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 שיעור ד'

 יום ד' טז' כסליו

ת נתייראו בפסוק ויירא ויצר. ובמדרש הבחור שבנביאים ושבאבו)תרנ"ד( בשפ"א איתא 
יעקב אבינו היה בחור שבאבות, ומשה רבינו היה בחור בנביאים. לכאורה צריכים אנו כו'. 

 להבין מהו העניין של פחד שמצאנו אצלם, ולמה דווקא הם היו צריכים לפחד?

 מצאנו שלושה סוגי מלחמות

 לכאורה איפה כל זה שייךואמרו התקין עצמו לשלושה דברים לתפילה ודורון ומלחמה. 
אלינו? אלא כל אחד הרי יש לו יצר הרע בדברים הפרטיים שלו ושם יש לו שלושה סוגי 

כי באמת כל הג' צריכין לעובד ד' כי יש דברים שצריכין להילחם בעצמינו עם מלחמות, 
היצר הרע וסטרא אחרא. ויש דברים שאי אפשר רק בסייעתא דשמיא כמו שכתוב אלמלא 

ברים שצריכין לקרב מן הסטרא אחרא להוציא בלעם מפיהם הקב"ה עוזרו לא יכול לו. ויש ד
 כענין שאמרו בכל לבבך ביצר טוב וביצר הרע. וג' בחינות אלו הם יעקב ישראל וישורון.

דהיינו יש מלחמות שאדם צריך לעשותו לבד, ויש מלחמות שאי אפשר וחייבים את הקב"ה 
שנמצאים בסטרא אחרא  שיעזור לנו, ויש מלחמה שצריכים להוציא ניצוצות הקדושה

 להוציא אותם משם ולשחרר אותם.

 העיקר לא לכבות את הרצון

ועבודת האדם הוא לא לכבות  ,לפי הדרך דברנו שיש מצוי ורצוי, כל פעם יש לנו איזה רצוי
את הרצון הזה, כי מה נשאר לנו לאדם זה רק הרצון וברגע שמכבים אותו אין מצב לעזור לו, 

מצב לעזור לו, כי רק אם הוא רוצה שיעזרו לו אפשר לעזור לו, וברגע כי אדם בלי רצון אין 
אז אין אני והוא יכולין לדור  שהרצוי לא מוצא חן בעיניך או שאתה נכנס להפקרות ולגאווה

במדור אחד ואז אין מצב לעזור לו, הקב"ה יכול לעזור לך רק אם נשאר לך רצון דלוק, אם 
אם המצב רוח שלך כבוי אין לך כלום, וברגע שאין  המצב רוח שלך דלוק יש לך הכל אבל

 כל כבוי אבדתי את הכל.רצון וה

  ברגע ששותקים משחררים את הניצוץ

וזה מלחמת האדם כי ברגע שהרצוי הוא לא בדיוק כמו שאתה הייתי רוצה שיהיה, לדוגמא 
רות ייאוש יש לך עכשיו תאווה כעס או פחד אז המצוי גונב לי את הרצוי ואז אני נכנס להפק

כעס ועצבות ומכבה את הרצוי, העיקר הוא לתת את הרצון שלי להקב"ה, וזה ע"י שאני חי 
שהמצוי הוא גם של הקב"ה וממילא בטל רצונך מפני רצונו, הרצוי עובד הרבה יותר מהר 
ממה שאני רוצה וצריכים להוריד אותו לכיוון המצוי ושזה יהיה רצון הקב"ה, ומה שהוא 

י מוכן לזה, ואם זה ביצר הרע הקב"ה ישלח לי כבר סיבות שיעצרו אותי, אם רוצה שיהיה אנ
זה במחשבה או בדיבור או במעשה, או שזה מבחוץ פתאום אני קונה חליפה וזה לא טוב יש 

שר' לי דרך לעשות משפטים על גבי משפטים והלשנות ואז אולי יהיה לך מזה משהו, או כמו 
אתה שותק אז אתה משחרר להשתחרר עכשיו, וברגע שאמר שזה הניצוץ שלך שצריכה אשר 

  את הניצוץ.

אבל אתה צריך דבר ראשון להסכים שזה רצון הקב"ה כדי שהוא יעזור לך, או על ידי סיבות 
דע שהוא ישזה אלמלא הקב"ה עוזרו לו אינו יכול לו, וזה הכאבים שיש לאדם, שזה כדי שתי

לך חתולה ואין לך מי להאשים, או שכמו אצל עוזר לך, או שהלכתי מדאי רחוק ופתאום קפץ 
שמעי בן גרא שאלוקים אמר לו קלל, דהיינו אני צריך לדעת שזה הניצוץ שלי שצריך 
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להשתחרר, וברגע שהרצון שלי הוא לא לקבל מכה ושהשני לא יקלל אותי ושהוא לא יפריע 
אנשים אני צריך לי, אבל כאן פתאום אני רואה שיש הפרעות מהשכנים ומהילדים שלי ומעוד 

 לדעת שזה מאת הקב"ה.

 ברגע שיודעים שזה הניצוץ שלי הקב"ה כבר יעשה את השאר

ורצה לדבר אתו והיה רעש מאוד חזק מהשכנים מעליהם ולא לר' אשר פעם מישהו נכנס 
יכלו לשמוע כלום, שאלו אותו איך אתה יכול לשמוע את זה. ענה ר' אשר שזה לא הוא אלא 

הופך את הרצוי לרצוי של הקב"ה ואז אני מתאם את הרצוי שלי  הקב"ה. וברגע שאני
להקב"ה, וברגע שאני חי שהכאב שיש לי מהשני זה הניצוץ שלי שנמצא אצלו ואני צריך 
לשחרר אותו, אז הקב"ה כבר יעשה את השאר וכבר ישחרר אותו ומשם יתפרדו כל פועלי 

 און, אבל אתה צריך להכיר שכל דבר זה הקב"ה.

 ך לעשות מה שרק אפשר והשאר הקב"ה יעשה לךאדם צרי

כי באמת כל הג' צריכין לעובד ד' כי יש דברים שצריכין להילחם בעצמינו עם היצר הרע 
עצמינו נקרא לא לכבות את הרצון, ובחינת אתה שזה אמונה תפילה וסטרא אחרא. 

נא, וברגע והשתדלות, העיקר כמה שאפשר לשמור על העניים ועל הפה ועל איכא דרכא אחרי
שזה הגיע לא לכבות את הרצון העיקר שאתה עשיתי מה שאתה יכול, ואח"כ ברגע שזה כאן 

 אסור לכבות את הרצון ואת ההשתדלות אלא להמשיך כמה שאפשר מה שהקב"ה רוצה.

 העיקר לא להיבהל מהמלחמה

הרי הוא מלאך ואתה רק אדם ומה רוצים ויש דברים שאי אפשר רק בסייעתא דשמיא, 
ו בכלל, אלא אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ממנ

ובאמת נגד המלאך אי אפשר, אבל את הרצון לא לכבות את זה אדם כן יכול לעשות ואז 
  והעיקר לא להיבהל מהמלחמה. הקב"ה כבר יעזור לך בשאר,

 הקב"ה רוצה לחשל ולא לכשל אותי

עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בה, אפשר לקחת את הכישלון  היה אומר אין אדםר' אשר 
שאתה דפוק באמת, אבל אפשר לקחת את הכשילון לחשל אותו, והאם זה כשילון או נחשל 
זה תלוי באדם עצמו. והקב"ה רוצה לחשל אותי, וזה שפתאום אני רואה שאני לא יכול ואז 

אם הקב"ה לא מגלה לך שאתה לא אבל אני מגלה ואם אני כן יכול שזה הקב"ה שעוזר לי, 
יכול אז לא תיידע אף פעם שהוא כן יכול, דהיינו הרוצה בתשובה הקב"ה רוצה את כל 

 התהליך.

 תשובה נקרא להחזיר את המפתחות להקב"ה

חתן ביום חפתו מוחלין לו את כל עונותיו. והכוונה הוא להחזיר כל דבר להקב"ה לדעת 
אתה ר' אשר חור שהלך לכל מיני מקומות, אמר לו שמצדי אין לי כלום. מספרים שהיה ב

יכול ללכת לאן שאתה רוצה אבל את הכסף אני מחזיק וכל פעם שאתה צריך כמה שקלים 
תבוא אלי, פעם ראשונה הוא עוד הגיע ואח"כ הפסיק להגיע. תשובה נקרא שאנחנו מחזירים 

 בות לגמרי.להקב"ה את המפתחות וכל דבר שיש לנו, ואז אני מוסר את עצמי לסי

 אדם מתחתן כדי ללמוד להיכנע לשני

בשביל מה אדם מתחתן, אלא היות שיש לו כזה גאווה גדולה והוא לא מוכן המהר"ל אומר 
להיכנע לאף אחד, בחור הוא הכי אכזרי ולא עושה חשבון עם אף אחד, וכאן אחרי החתונה 

דוכים ועם ילדים, אבל פתאום הוא חייב כבר לעשות חשבון וחייב להסתדר עם אשתו ועם שי
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הקב"ה עושה את זה בכוונה שכנגדו שיש לך זה עוזר לך, ורק אחרי שמתחתן אז הוא נותן 
 את כל המפתחות להקב"ה.

א"כ היצר הרע הוא לא משהו זר אלא הקב"ה רצה שיהיה לו דירה בתחתונים מבטן שאול 
ר להיבהל אם אתה שועתי אליך, וגם צריכים לדעת שאי אפשר רק עם סייעתא דשמיא ואסו

 רואה ומרגיש שאתה לא יכול שום דבר.

היום אנחנו נמצאים ויש דברים שצריכין לקרב מן הסטרא אחרא להוציא בלעם מפיהם. 
במצב קשה עם הווירוס ויש מלא הלשנות בעולם, אבל אדם צריך לדעת בשבילי נברא העולם, 

ב שיש לשני הוא הכאב של שכל פעם שיש משהו זה שייך אלי, כבר דברנו מזה אתמול הכא
השכינה ואם אתה שומע את זה כנראה שזה שייך אליך וברגע שאתה שומע שם את הקב"ה 
זה משתחרר, אבל צריכים להשאיר את הרצוי דלוק לפי המצוי ולקחת את הרצוי להקב"ה 
בטל רצונך מפני רצונו, וזה הכנעה שאדם נותן משחרר את הניצוץ שנמצא אצל הסטרא 

 א בלעם מפיהם.אחרא להוצי

 עבודת האדם הוא ללכת בכל דבר בדרך הממוצע

העיקר הוא ללכת בדרך האמצעי, כל העולם כולו הוא ולכן ויירא ויצר שמא יהרוג או יהרג. 
כגשר צר מאוד, ולמה, אלא כמו אדם שהולך על גשר שצר מאוד הוא צריך להיזהר לא ללכת 

מצע, וזה המלחמה שיש לנו עד עכשיו כל מדי ימינה ולא מדי לכיוון שמאלה אלא בדיוק בא
אמר שמשיח יגיע בהיסח הדעת, שיהיה אז כזה ומלאה הארץ דעה את ד' שלא ר' אשר הזמן. 

יהיה בכלל שאלה האם כן או לא, אבל עכשיו אדם נמצא בסכנה כל הזמן ולא יודע מה 
ש שאז אני לעשות, א"כ או יהרוג שזה הפקרות ואני עלול להרוג אדם, או יהרג שזה ייאו

דהיינו או שהוא לא מוכן לקבל את המצוי וממילא נכנס להפקרות מכבה את הרצוי לגמרי, 
או שהוא לא מוכן לקבל את הרצוי וממילא מכבה אותו, ואז ברגע שאין מצב רוח אז אין 

 כלום. 

 בכל פרשת דרכים יש מצב ללכת או לייאוש או להפקרת או להכנעה

את הממוצע בין הרצוי למצוי, והעיקר לקחת את המצוי  וזה מלחמת אדם כל הזמן למצוא
ולהפוך אותו להקב"ה וכן את הרצוי להקב"ה ואז לפחות הרצוי נשאר דלוק וככה אנחנו 
עדיין מחוברים להקב"ה כל הזמן. אבל זה מגיע רק כשיש מצב של פחד ואז אדם מגיע להכרה 

שבכל פרשת דרכים יש לו שהוא לא יכול לבד וחייב להגיע להקב"ה, אדם צריך לדעת 
מלחמה, או שזה מושך אותי כלפי מטה על ידי ייאוש והפקרות, או שאני מושך אותם כלפי 

 מעלה על ידי הכנעה, ועל ידי הכנעה שאדם נותן נהיה הכיוון למעלה.

וכל הזמן ויעקב אבינו שכתיב בו תתן אמת ליעקב היה עומד תמיד בלי נטיה מן האמת, 
להישאר עם האמת ולא ללכת מדי ימינה ולא מדי שמאלה, וצריכים כל חיפש איך הוא יכול 

הזמן להילחם לא ללכת לכיוון הייאוש או לכיוון ההפקרות אלא להיות באמצע שזה להיות 
תך ויש היות באצילות ואז אי אפשר לדבר אבהכנעה עם הקב"ה. וכן אדם בבית יש מצב ל

אז אתה בכפייתיות. וכן בנקיות או שאתה מצב להיות מדי בכיוון השני שזה ג"כ לא טוב ש
מדי הרבה עסק בנקיות או שאתה מדי מזניח את עצמך וצריכים ללכת תמיד באמצע, וכן 

 בשמחה אפשר להיות מדי בשמחה ואפשר להיות בעצבות.

 בכל פרשת דרכים צריכים לקחת אחריות

א להכשיל אותך א"כ דבר ראשון צריכים להכיר שרק ככה אדם גודל והפרשת דרכים מגיע ל
, אבל צריכים להיות מאוד זהיר ולדעת שכל כפתור הלא הנכון שלוחצים אלא לחשל אותך



 קודש וישלח שיחות
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עלולים להרוס עבודה של שנים, או שתכניס איזה מספר לא טוב, דהיינו מצד אחד צריכים 
לעשות ומצד שני להיזהר כמה שאפשר, דהיינו צריכים לקחת אחריות פעולה אחד שהוא 

מהמצוי אפשר להרוס את כל העולם, לא להיכנס לייאוש ולהפקרות  יותר מהרצוי או
וצריכים לתת הכנעה, דהיינו לדעת שבעצם אנחנו לא יכולים ואז אדם מוכן שהקב"ה מוביל 
אותו ואתה לוקח את הרצוי ואתה מחליט שככה הקב"ה רוצה ממך, ואפילו שהרצוי שלי לא 

ינו לדעת שזה לא מציאות אלא סיבה וגם מסכים צריך להיות בטל רצונך מפני רצונו, דהי
הקב"ה נתן לך רצונות אין סוף אבל הוא הגביל אותם כדי שגם אתה תגביל אותם ברצון 

 מסוים.

 יעקב היה תפארת שזה ממוצע בין חסד לגבורה

אברהם אבינו היה בחינת חסד יצחק בחינת גבורה ויעקב בחינת תפארת ורחמים, ללכת רק 
ים להגביל אותו, ללכת רק עם גבורה ג"כ אי אפשר כי אז אי אפשר עם חסד אי אפשר וצריכ

להתקרב אליך, והעיקר הוא הדרך האמצעי לדעת שאני מצד עצמי לא יכול ואז אני מכיר 
 שהקב"ה הוא זה שנותן לי כל דבר.

אמר שאדם צריך להגיע לשיא של אמונה, וזה על ידי שהוא יודע שהוא לא מאמין ר' אשר 
מין הקב"ה שנותן לו כוח לזה, וככל שאתה יודע שאתה לא יכול אז מגיעים ומי זה שכן מא

 למצב לדעת שהקב"ה הוא כן יכול.

 לדעת שלא אני מאמין אלא הקב"ה מאמין

שהיה אומר כל יום אני מאמין באמונה שלימה, ואח"כ היה הדברי חיים זי"ע מסופר על 
ואח"כ התחיל עוד פעם אותו אומר לעצמו חיים האם אתה מאמין, הרי אתה לא מאמין, 
בפשטות אמר זאת עד שהגיע דבר, וככה אמר על השלושה אני מאמין שלושה פעמים הנ"ל. 

למצב שבאמת האמין בהקב"ה, אבל לפי מה שדברנו מקודם הכוונה הוא שהיה צריך לומר 
 שלושה פעמים האני מאמין להגיע לדעת שהוא לא מאמין ורק הקב"ה מאמין.

צב שמכבים את הרצון ואז נכנסים לייאוש או הפקרות או שמחליטים היוצא לנו שיש מ
שאמונה לא בשבילי, אבל האמת שאתה צריך להסכים שאתה לא יכול, ותהיה כל הזמן בפחד 

 שמא יהרג או יהרוג ואז מגיעים בסוף להאמין שהקב"ה נותן לי את האמונה.

 או יהרוג אנשים אחרים בהפקרות או יהרג את עצמו בייאוש

אמר שהפחד הכי גדול של הצדיק אמת הוא שלא ישכח את הקב"ה, ואז יעשה או ' אשר ר
יהרוג אנשים אחרים בהפקרות שלו, או יהרג שהוא בעצמו יכנס לייאוש ויהרוג את עצמו. 
אבל יעקב אבינו שהוא תתן אמת ליעקב היה עומד כל הזמן במלחמה בלי נטיה מן האמת 

ברגע שנכנס להפקרות הוא מתקרב, א נימא יותר מהראוי, שלא לקרב כמלשל יהרג או יהרוג, 
ואז הוא מכבה את הרצוי. דהיינו פתחי לי פתח ושלא לרחק יותר מן הראוי כמלא נימא. 

 כחודה של מחט. מבקשים מאדם כחודה של מחט, ושלא יהיה יותר ממלוא נימא.

 היצר הרע לא רוצה לעזוב אותך

האדם בעולם. מאוד הולך גם על היצר הרע, דהיינו מתי וכן מונח עבודת וזה דבר גדול מאוד. 
אדם פוגש את הדברים הללו, כשיש חיכוך בין הרצוי למצוי ואז היצר הרע מופיע במלוא 
הדרתו, והיצר הרע לא רוצה שאתה תעזוב אותו וממילא הוא מושך אותך או לייאוש או 

עה ואז הקב"ה מתגלה להפקרות, והעיקר לא להיכנס לייאוש או להפקרות אלא לתת הכנ
 אליך.
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 עבודת האדם הוא להיות בפחד כל הזמן

אדם צריך להיות לכן דרשו עליו בזוהר הקדוש אשרי אדם מפחד תמיד. ראשי תיבות אמת. 
בפחד כל הזמן, וזה להגיע לאמת ויש בזה כל הזמן מלחמה, כל העולם כולו הוא כגשר צר 

ולתאוות ולדברים רעים, והעיקר למצוא את מאוד, וכל הזמן הגוף מושך אותך לכיוון שמאל 
הדרך האמצעי בכל דבר, וזה כל עבודת האדם בעולמו. לבקש מהקב"ה להכיר בו ולא צריכים 
להיבהל מזה שהוא צריך לעזור לי, וזה נקרא או שאני מכבה את הרצוי או שאני נכנס לייאוש 

ם עוד יותר כוחות והפקרות, והעיקר לדעת שהקב"ה רוצה רק לתת לנו, ואז יהיה לאד
 ושמחה וכל השפעות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש וישלח שיחות

 ~ כט~ 
 

 שיעור ה'

 יום ה' יז' כסליו

בפסוק ויבוא יעקב שלם וכו' ויחן כו' פני העיר. ובמדרש ששמר )תרמ"ו( בשפ"א איתא 
 וברש"י איתא שזה היה ערב שבת.השבת קודם שניתנה. 

 הצלחת האדם הוא אחד שיש לו חן

הצלחה הכי גדולה של אדם הוא אחד ד משה מטשורקוב זי"ע הרה"ק רבי דואומרים בשם 
היה אומר מי שיש לו חן אז כל ר' אשר שיש לו חן ואז כל הדלתות נפתחות בשבילו. 

הזדמנויות מגיעים אליו, ומי שאין לו חן אז הכל בורח לו כל הזמן. לכאורה מה זה נקרא חן, 
 ואיך מגיעים לזה?

 מגיע לחןאדם שמגלה את הפנימיות בכל דבר 

אלא מסביר השפ"א כאן עם יסוד, שכל פעם שאדם מגלה את הפנימיות שבדבר, אז בעצם 
הגיע להחיות שיש בתוכו ואז הגעתי לחן. אותו דבר יש דברים שאפשר לראות ולדעת מי עשה 
את זה וזה החן, וכן בכל מקום בעולם שאדם מגלה שם את הקב"ה והוא מזכה אותך שיהיה 

 אותו, ואז הקב"ה מתגלה בעולם דרכך וזה החן שיש על האדם.לך אפשרות לגלות 

ויבוא יעקב שלם שלם בגופו שלם בתורתו ושלם בממונו. וברגע שיעקב נכנס לשם והוא גילה 
שם את הפנימיות של המקום ואז ויחן פני העיר. איזהו חכם המכיר את מקומו, דהיינו לתת 

 הכרה למקום שנמצא בו ואז הוא יקבל חן משם.

 פני בריאת העולם לא היה עולם שנה נפשל

ובעת שהוא יוצא מהעיר וכתבנו כבר מזה כמו שכתוב כשהצדיק בעיר הוא הודה זיוה הדרה. 
לכן כתיב ויצא יעקב כדפירש רש"י שם. מול זה כשבא כתיב אז פנה הודה זיווה והדרה. 

שראל חזר עמו ביחד כשיעקב אבינו חזר לארץ יויחן וכו' פני העיר שחזר הודה זיווה הדרה. 
החן, ויחן פני העיר ואז חזר הודה זיווה והדרה. א"כ כל פעם שאדם מגלה את הקב"ה ואת 
הפנימיות שבדבר זהו החן שיש, וכן הקב"ה עשה כשברא את העולם, כי הוא ברא אותו עולם 
שנה נפש, לפני בריאת העולם לא היה מושג של עולם שאני כאן ואתה שם אלא הכל היה דבר 

חד, לפני בריאת העולם לא היה מושג זמן והכל היה אחד היה הווה ויהיה ורק אח"כ נהיה א
דבר שנקרא זמן, וכן לפני בריאת העולם לא היה דברים נפרדים ורק אחרי זה נהיה שיש 
אתה ואני, וברגע שאתה מגלה את הקב"ה זה החן של כל העולם, יש חן של העולם ויש חן 

 מגלה את הקב"ה.של זמן ויש חן של הנפש ה

כל אחד בעולם יש לו חן מיוחד שהוא יכול להשפיע אותו לסביבה שלו, וכן יעקב כשהיה 
בארץ ישראל היה מקרין חן מיוחד עם כולם, וברגע שהלך משם פנה הודה זיוה והדרה, 
הרושם נשאר גם אחרי שהצדיק הלך אבל העיקר לא נשאר. וברגע שחזר לארץ ישראל ויחן 

 הודה זיוה והדרה.  פני העיר שחזר

 אדם שעסוק להעתיק מאחרים לא יכול לגלות את הנקודה שלו

אבל דבר ראשון אדם חייב להאמין בעצמו, ולהאמין שהתורה מחיה אותו, ולהאמין שיש לו 
אות מיוחד שזה מחיה אותו שאין למישהו אחר אותו דבר, וכל אחד יש לו את הצורה 

לו ששם הוא משאיר רושם לסביבה, ואף אחד לא החשיבה וצורת הדיבור וצורת המעשים ש



 קודש וישלח שיחות

 ~ ל~ 
 

יכול לקחת את זה ממנו, וכל זמן שהוא עסוק להעתיק מאחרים אז הוא לא יגלה מה שהוא 
 יכול לגלות. 

 אדם שמגלה את הקב"ה ע"י מעברים מקבל חן הרבה יותר מלפני זה

ה רק על אמר שזר' אשר ומתי אדם מגלה מה שהוא צריך לגלות, כשהוא מגלה את הקב"ה, 
ידי שאדם מכיר את האפסיות שלו, יעקב עבר כאן עשו ולבן וכל המעברים שלו, ורק על ידי 
שהיה חי שזה לא מציאות אלא סיבה זה החזיק אותו בכל המצבים הקשים שעבר עליו, והיה 
חי שזה רצון של הקב"ה, וברגע שהיה חי עם הקב"ה אז משם יתפרדו כל פועלי און, ואז הוא 

את החן שהיה לפני זה, וגם שהוא הגיע עם הרבה יותר חן ממה שהיה עליו לפני  החזיר בזה
זה, כי חזר שלם ולא היה אחד שהיה יכול לקחת ממנו משהו, או בתורה או בגופו או בממונו, 

 ואז חזר החן המיוחד שיעקב היה משפיע למקום שלו.

 צדיק שמגלה את הקב"ה מגיע ליסוד של העולם

ברגע שאדם מגלה שם את הקב"ה זה נותן את החן להמקום הזה, חן ולם וזה הענין נוהג בע
המקום על יושביו, דהיינו ברגע שאדם מכניס שם את הקב"ה שמחיה כל דבר אז זה משפיע 

וכן כל יום יש את העניין שצריכים לגלות את הקב"ה שנה גם על יושביו שהם תושבי המקום, 
כשמתגלה בהם האור הפנימי שהוא י יש לאדם חן ומתנפש. באותו יום שאין ליום אחר כלל, 

מתי החן מתגלה בעולם על ידי בחינת צדיק, דהיינו צדיק יסוד בחינת צדיק אז חל החן והזיו. 
עולם, כי צדיק נקרא אחד שמגלה את הקב"ה, כי ברגע שאדם מגלה את הקב"ה הוא מגיע 

יס שם הרבה אוצרות, אבל ליסוד של העולם, וגם של השנה וגם של הנפש. בשבת הקב"ה מכנ
לך והודיעם אדם צריך להפעיל את הדעת ואת הפנימיות, ועל ידי שהשבת אצלך הוא יום 
שכולו תורה אז אתה מגלה לא רק את השבת אלא גם את החן של השבת, וזה מגיע אז בכזה 

 עוצמה שזה יכול להשפיע לך על כל השבוע.

 אדם שחי עם הקב"ה מוצא חן בעיני כולם

פעם שאני פוגש אדם ואני חי עם הפנימיות ואני נותן לו כוח לחיות עם הפנימי אז אני  וכן כל
משפיע עליו חן מיוחד, וזה בכל מצב שאדם נמצא ובכל מקום בעולם אפשר להוציא ולגלות 
את החן הזה, והאם להרגיש טוב או לא להרגיש טוב, הכל תלוי בהסתכלות שלך על כל מצב, 

קב"ה אז כולם ימצאו חן בעיניך ואתה תמצא חן בעיני כולם, אבל וברגע שאתה מגלה את ה
כל זמן שאדם עסוק עם החיצוניות נכון שאתה צודק בזה במאה אחוז אבל אי אפשר להגיע 

 עם זה לשום חן בעולם.

 כשמקבלים יסורים באהבה באים לחכמה

ירידה כללא דמילתא כל זמן שהוא מצטער מן השפלות הבפרשת מקץ,  אומרהפרי הארץ 
ולא נמצא בחכמה אל המקום אשר הוא חונה שם ורוצה להנצל ממנה, הרי הוא מלובש בגוף 

ואינו יכול להשיג חכמתו ואין לו שום שייכות עם החכמה שהוא למעלה מכל טבעי כלל, 
 הגוף והשגתו.

ורואה שם את הקב"ה שמחיה מה שאין כן כשמקבל היסורים באהבה אמיתית בהשגתו 
ד' זו הטוב הגנוז כנזכר לעיל ואי אפשר להשיג טובתו, אז טוב לו להיות  הלאומהווה הכל 

מתקשר בחכמה, שהרי כשאינו מצטער מהיסורים, יצא מכלל הגוף ונתקשר בחכמה. 
והעיקר לגלות את החן בכל מקום בעולם, ואז יהיה חן אצלך ואצל הסובבים אותך, והכל 

 תלוי בהסתכלות שלך על כל דבר.
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 ת החן לכל ימות השבועהעיקר למשוך א

ואיתא בספר יצירה המליך ת' בחן וצר בו צדק בעולם. יום שביעי בשנה. פה בנפש. והיינו 
על ידי שבת אדם יכול לגלות את שיום השבת מיוחד להיות הנבראים מעלין חן לפניו יתברך 

א שבת לאו יומא דגופא אלא יומוזה קיום כל העולם החן ולא רק לשבת אלא לכל השבוע, 
וזה דנשמתא, בשבת יש כוח לגלות את הנשמה שזה אור הפנימי, ואז מעלין חן לפניו יתברך. 

 המציאות שלא דומה הפנים של אדם בשבת כביום חול.

כדכתיב וירא אלוקים כו' כל אשר עשה כו' טוב מאוד כתב שם במדרש אמר הקב"ה עולמי 
שזה שיא השלימות של כל  כמו בשבתהלואי שתהיה מעלה חן לפני כל הימים כשעה זו. 

ה אדני, עכשיו אני צריך שיהיה -השבוע, וטוב להודות לד' ולזמר לשמך עליון, ושיא יחוד הוי
 לכם אותו חן כל השבוע.

וז"ל המדרש: רבי חמא בר חנינא אמר, משל למלך שבנה פלטין, ראה אותה וערבה לו, אמר 
עלית חן לפני בשעה זו. כך אמר פלטין פלטין, הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שה

הקב"ה לעולמו, עולמי עולמי, הלואי תהא מעלת חן לפני בכל עת כשם שהעלית חן לפני בשעה 
זו. ולכך מפרש המדרש דהכי קאמר, וירא את כל אשר עשה, ששם עיניו עליהם לטובה להיות 

הלואי תהא להם קיום ועמידה כחפצו תמיד, כפי אשר הנה עתה טוב מאוד, כלומר, עולמי 
מעלת חן לפני בכל עת, להיות לך קיום ועמדה, כפי אשר הוא הנה עתה טוב מאוד בנשיאת 

 חן להיות לך קיום והעמדה.

 אדם שעסוק שלא מקבלים אותו לא מגיע לשום מקום

כולם ישמחו אתך תמיד כמו ששמחים אתך עכשיו, ברגע שאדם שמח סימן שהוא מעלה חן, 
וככל שאתה מעלה חן כל הזמן ככה אנשים שמחים אתך, אבל  ואז כולם שמחים אתך תמיד,

אם אתה עסוק שאנשים לא מקבלים אותי אז לא תגיע לשום מקום, כי איזהו מכובד המכבד 
את הבריות, אבל ברגע שאני מכבד את הקב"ה ומגלה אותו אז ברגע שרוח הבריות נוחה 

ריות נוחה ממנו אזי סימן שאין הימנה אז ג"כ רוח המקום נוחה הימנה, וברגע שאין רוח הב
המקום נוחה ממנו, ורוח המקום נוחה הימנה נקרא והלואי שתהיה מעלת חן לפני כל הימים 

 כשעה זו. וזה הדרך לראות את הקב"ה בכל דבר ומקום.

ר' אמרנו שיש לכל אחד את הרגע שלו. ויש לכל אדם שעה מיוחדת שיש בו מציאות החן, 
ואז או שאתה נכנס לייאוש או שאתה נכנס להפקרות או שאתה קרא לזה צומת דרכים, אשר 

שומע את הקב"ה שם, וזהו להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, בלי הבוקר אי אפשר לדעת 
שזה חסד, וככל שאדם שומע בשבת שזה חסד אז ואמונתך בלילות גם באמצע השבוע שזה 

ה אז אפשר לחיות בשבת שזה לילות אפשר לחיות עם אמונה, ואדם שחי בלילות עם אמונ
 חסד.

 כל אחד יש לו עבודה המיוחדת רק אליו

השעה שלי הוא לא השעה שלך, והמעבר שלי הוא לא המעבר ויש לכל אדם שעה 'מיוחדת', 
שלך, ולכל אחד יש לו את הדבר המיוחד שהוא צריך לגלות בעולם, ואמר ביום ההוא הנה 

לא ואמר, אלא כל אחד יש לו את הצורה אלוקינו זה, לכאורה למה לא כתוב ואמרו א
 המיוחדת שלו שדרכו הוא צריך להכיר ולגלות את הקב"ה בעולם.
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 אדם שמבטל את עצמו מגיע לחן

דהיינו אל תהיה עסוק עם השני כל הזמן, היום יש כמו שאיתא אין לך אדם שאין לו שעה, 
מן, זה אולי מביא חן חברת פרסום ודואגים שהתמונות שלך יהיה בכל מקום בעולם כל הז

 אבל גם דוחה חן, ורק ברגע שאדם מבטל את עצמו להקב"ה זה מביא את החן על אדם.

 חן לא נמדד לפי חיצוניות אלא לפי פנימיות

כתיב יפה את כתרצה, דרשו  יש להם זמן מיוחד לגלות את הקב"הוכן בכללות בני ישראל 
רצון ולהשאיר אותו דלוק, וברגע דהיינו לא לכבות את הבמדרש בשעה שאתה מתרצה לי, 

אז אתה מגלה שהרצון שלי הוא רצון ה על ידי בטל רצונך מפני רצוני, שאתה חי עם הרצון שז
ה בכל דבר, של הקב"ה, וזה על ידי המציאות שאני הפוך אותו לסיבה, ואז גליתי את הקב"

ם מעורר שזה וברגע שאדפירוש, כשמעוררין עת רצון למצוא חן לפניו, שזה תכלית הכל, 
 כמו שביקשורצון של הקב"ה אז אתה מעורר חן לפניו יתברך. וזה התכלית של כל הבריאה. 

אצל יוסף מצאנו ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. וזה היה גדולי עולם אם מצאתי חן בעיניך. 
 על ידי ויהי ד' את יוסף ע"י שהיה חי עם הקב"ה קיבל את החן לפניו. א"כ חן לא נמדד לפי

 החיצוניות אלא לפי הפנימיות שאדם מגלה בעולם.

 אדם שמדבר מגאט אין לך חן גדול מזה

וכמו שאומרים ודברי פי חכם חן, ויש עולם שנה נפש, והשבת מיוחד לזה, וכמו כן פה בנפש, 
והכל אחד. כי שבת סהדותא פה הוא בנפש, וברגע שאדם מדבר מגאט אין חן יותר גדול מזה. 

ישראל מעידים כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ וביום השביעי בשבת בני אקרי, 
שבני ישראל מעידין שהקב"ה ברא עולמו שבת וינפש, ומעידים שהכל זה הקב"ה, אותו דבר 

כתוב שלושה מעידים זה על זה תורה שבת ובני ישראל, וכל אחד מעיד בששה ונח בשביעי. 
 על השני.

 שהוא בכיוון הנכון אדם שיש לו מלעיגים עליו סימן

רש"י בתחילת פרשת בחקותי אומר שתהיה עמלים בתורה, והעמל ואיתא חן מקחו על מקחו, 
הוא לא רק ללמוד אלא צריכים לגלות את הנותן התורה, ובכל דרכיך יש את העמל שזה 

וכפי מה שהאדם מעיד ומברר בנפשו כי לסלק את עצמך ולגלות את הפנימיות שיש בדבר. 
וככל שאדם חי עם הקב"ה ככה בעליו, ומכיר את קונו, כמו כן חל עליו החן.  השי"ת הוא

יהיה לו חן. ואל יבוש מפני המלעיגים עליו. וככל שיש יותר מלעיגים סימן שאתה בכיוון 
הנכון, וברגע שאנשים עובדים עליך הוא כי הם מנסים עליך את הניסוי אחרון לתפוס אותך 

 הקב"ה אז מעלה עליך חן יותר.לצד שלהם, וברגע שאתה חי עם 

עולם הוא לא הוזה עבודת הצדיקים, כדאיתא שמקיימין העולם שנברא בעשרה מאמרות, 
ואז נקרא צדיק בעיר, טראמפ או ביידן, אלא עשרה מאמרות זה משמחזיק את העולם, 

 הוא הודה זיוה.דהיינו שהוא רואה וחי עם בחינת צדיק שמגלה את הקב"ה בכל דבר, ואז 

 עים לא השכינו את השכינה בארץהרש

כמו שאמרנו שלם בתורתו ושלם בגופו ושלם ולכן אחר שתיקן יעקב הכל ונקרא שלם, 
הקב"ה אז ויחן פני העיר, כמו שכתוב צדיקים ישכנו ארץ, דרשו חז"ל ישכינו ארץ, בממונו, 

ש: כתיב וז"ל המדר בעולם הזה הוא נעלם, ועבודה שלנו הוא לגלות אותו בכל מקום בעולם.
צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה, ורשעים מה יעשו, פורחים באויר, אלא הרשעים לא 
השכינו שכינה בארץ. אבל הצדיקים השכינו שכינה לארץ. מה טעם צדיקים יירשו ארץ 
וישכנו לעד עליה, ישכינו לשכינה עליה, שוכן עד וקדוש שמו. אם אתה רוצה שזה יהיה נצחי 
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חבר להקב"ה שהוא נצחי יהיה זה נצחי. כי השכינה שורה בארץ על ידי אז ככל שאתה מת
 צדיקים.

 אין מקום בעולם שאי אפשר למצוא שם את הקב"ה

נכון שהקב"ה הסתיר את עצמו במקום ובזמן כי בכל מקום ובכל זמן ובכל נפש נמצא אלקות. 
הקב"ה צריכים להחזיר כל דבר לדכתיב כולם בחכמה עשית, ובנפש, אבל עבודה שלנו הוא 

כל מה דעבד קודשא בריך הוא למילף מניה איתא: בזוהר הק' את הכוח מה שזה הכנעה. 
המגיד כל דבר שהקב"ה עושה צריכים ללמוד מזה נקודה של חכמה. חכמתא סגיאה, 
אמר ומלאה הארץ קניניך, אין מקום בעולם שאי אפשר למסור שם את ממעזריטש זי"ע 

ות אותו, בשבילי נברא העולם בכל מקום בעולם שאתה מגיע הקנין בהקב"ה שזה נקרא לגל
ועל ידי הצדיקים העוסקין בתורה, מוצאין מכוח אל  יש לך שם עבודה לגלות את הקב"ה.

 כבודו. שכתוב השמים מספריםכמו הפועל. 

 אדם שלא רוצה עבודה בימי המעשה נקרא חוטא

צריך להתעסק בימי המעשה, לכאורה אם רק צריכים לגלות את הקב"ה אז א"כ למה הוא 
אמר הרי דברנו שהכל זה הקב"ה ואין עוד מלבדו ובמוצאי שבת איפה הזידיטשובער רבי 

כולם נעלמו, אלא אמר שזה היה בסעודה שלישית אבל עכשיו במוצאי שבת יש משהו מיוחד 
לגלות את הקב"ה דווקא בעשייה. כתוב אצל נזיר אם הוא רוצה להתנזר מכל ההתמודדויות 

יש בעולם, אז אולי הכוונה שלו הייתי טובה אבל הוא נקרא חוטא. למה? כי הקב"ה ברא ש
 את הימי המעשה לעבודה ולא להתחמק מזה.

 העיקר למשוך את השבת לימי המעשה

וזה ענין ימי המעשה, שהוא עבודה בגשמיות, ויש עליה לעבודה זו ביום השבת שהוא כולו 
רק השאלה מה אדם עושה בשבת, אם הוא רק נח ה, פנימיות, ואיתא שבת יעשה כולו תור

בשבת אז כמו שהוא נכנס ככה הוא יוצא ולא עשה שום דבר בשבת, אבל שבת שהוא כולו 
על עבודת ימי המעשה. ועל זה כתיב ויהי לא רק בשבת אלא גם ואז חל שם שמים תורה, 

ו. וחל הברכה על כל ימי נועם ד' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננה
 השבוע על ידי החן שמעלים התחתונים.

 השבת יש לה חן על ידי הנשמה יתירה 

ואז יש יותר והכל נעשה על ידי נשמה יתירה שיורדת בשבת קודש, ולמה לשבת יש לה חן, 
שהיא המוצאת חן לפניו יתברך. לכן כוח לראות את הקב"ה, ומה זה נשמה יתירה, אלא 

נועם במוצאי שבת, לקשר הארת השבת בכל הימים כידוע, התקשרות הארת אומרים ויהי 
 הנשמה להגוף.

 איפה שאין לך ואתה צריך לבטל את עצמך שם יש הכי הרבה חן

יהיה לך חן ויחונך, ברגע שאתה תראה את הקב"ה בכל דבר אז דכתיב יאר ד' פניו אליך 
קב"ה ואתה יודע שהקב"ה לא מיוחד, א"כ איפה היסוד של החן, אלא ככל שאתה חי עם ה

נכון שזה כואב אבל רוצה לתת לך ונותן לך מאור פניו,  מעניש אותך ולא לוקח ממך אלא הוא
טוב לי כי עניתי למען אלמד חוקיך, ואני קרבת אלקים לי טוב, ודווקא במקומות שיש לי 

ז זה הרבה חיכוך בין הרצוי למצוי ואני צריך ללכת עם המצוי ולא לרדוף אחרי הרצוי, וא
יותר עוצמתי, כי דבר שיש לך נכון שאתה ממלא את הרצוי שלך אבל היות שאז אתה לוקח 
משהו לעצמך אתה לא הגעת לרצוי של הקב"ה, אבל ברגע שאין לך ואתה צריך לעבוד על 



 קודש וישלח שיחות

 ~ לד~ 
 

עצמך שזה הרצוי של הקב"ה, והרצון שלך הוא כ"כ חזק בבחינת אין סוף ושם יש הרבה יותר 
 חן.

 הארת פני ד' בשבת ככה חן מקבליםכמה שחיים 

ובכל שבת יש מהארת פני ד', וזה שאמרו חז"ל אין דומה מאור פניו של אדם בשבת לימות 
לבחינת חכמה אז תאיר פניו, וכל אחד כמה  יםחכמת אדם תאיר פניו, בשבת שנכנסהחול, 

החן ומהארת פנים הנ"ל בא שהוא מוכן לחיות שזה התכלית של שבת ככה חן יהיה לו, 
    שנקרא נועם ד', כמו שכתוב ויחונך, כנ"ל. 

 

 

      

  

  

   

  

      

                    

  

   

         

 

               

 

     

  

                    


