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 פרשת ויגש

 שיעור א'

 יום א' ה' טבת

לכאורה צריכים להבין מהו הלשון 'אליו' ולמה ויגש אליו יהודה. ל"א( )תרבשפ"א יתא א
 לא כתוב אל יוסף?

 עיקר מטרת בואו אדם לעולם הוא להודות להקב"ה

מלשון הודאה והוא  -השפ"א בפרשת ויגש הוא מפתח לדרך  -מתחיל עם יסוד השפ"א אלא 
הרמב"ן בשביל מטרה אחד וכמו שאמר  דהיינו כל האידישקייט שלנו הואכל איש ישראל. 

. ואין קל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראובסוף פרשת בא: 
א"כ כל התורה ומצות מעשים טובים שיהודי עושה כאן בעולם הוא בשביל דבר אחד להגיע 

 למצב של הודאה.

 יהודי נקרא אחד שמודה לד' יתברך על כל דבר

"ר זצלה"ה שנקראו יהודים על שם שמודין לד' יתברך על כל דבר קטן שמעתי מאא"ז מו
דהיינו אנחנו נקראים יהודים על שם שמודים לד' וגדול שיודעין שהכל ממנו יתברך כו'. 

 יתברך, וגם עצמותו של יהודי הוא זה שמודה לד' יתברך על כל דבר.

 על ידי שהקב"ה אוהב אותנו אנו יכולים לאהוב אותו

וזה שאמר הבוחר בעמו ישראל באהבה, כמו שכתב )שער א ה ע"א( רי אורה בשעאיתא 
האר"י ז"ל שעל ידי אהבה של ד' יתברך אלינו שמעוררים על ידי כך נוכל לעורר אהבה 

דהיינו על ידי שהקב"ה אצלנו אליו יתברך שבלי זה איך יגיע בשר ודם לאהבת ד' יתברך. 
ם לאהוב אותו, כמים פנים לפנים כן לב האדם אל בחר בנו ונותן לנו אהבה אז אנחנו יכולי

 האדם, ברגע שאני אוהב את השני אני יכול על ידי לעורר אהבה אצלו בחזרה אלי.

 על ידי אמונה מקבלים כוח לגשת להקב"ה

על ידי שאנחנו מודים להקב"ה על הכל מקבלים כוח לגשת, מצד ועל ידי זה יכולין ליגש. 
ו גוף ואינו משיגי גוף, אבל על ידי אמונה שאדם נותן שאתה אחד זה דמיון כי הקב"ה אינ

בחרתני מכל העמים אהבת אותנו ורצית בנו וכו' ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. אז יהיה 
 מצב של מבשרי אחזה אלוקי. א"כ כמה שאדם חי את זה ככה יהיה מצב של לגשת להקב"ה.

 אדם צריך לספר את השגחה פרטית שהיה לו

הכוונה הוא אדם מחסי לספר כל מלאכותיך.  שתי בד' אדניני קרבת אלוקים לי טוב כתוב וא
צריך לדעת שואני קרבת אלקים לי טוב שזה המקסימום שאדם יכול לעשות ולהגיע לשם, 
שתי בד' אלוקים מחסי לספר לא משנה אם זה בהפשטה או בצמצום עבודה שלנו הוא להגיע 

 השגחה פרטיות שהיה לי ואת הרוחניות שהיה לי.ולספר מלאכותיך, צריכים לספר את 
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 על ידי שהפכו את השלילי לחיובי התגלה נקודת יוסף

לכאורה אין שום חידוש בכל פרשת ויגש, א"כ למה דווקא עכשיו כתוב ולא יכול יוסף 
להתאפק מה הוסיף כבר יהודה לומר לו שמזה החליט שהולך לגלות את עצמו? אלא מסביר 

לא מצינו שהוסיף דבר למה שידעו מקודם. אמנם מקודם אמר מה נאמר ( )ליקוטיםהשפ"א 
כו' האלקים מצא כו' וזה שחזרו לספר עתה כל המעשה, שמקודם על כל דבר הקפידו ואמרו 

 ואז היה להם רק טענות כל הזמן וחיו בשלילי ולא בחיובי.מה זאת עשה אלוקים לנו, 

ן עול חס ושלום וזה היה כל הישועה, ומיד ועתה הודו שכל הדברים ישרים וד' הצדיק ואי
 ולא יכול יוסף להתאפק והוצרך להתוודע להם, ועתה הודו כי ראוים לעונש הזה.

 מי שהולך בדרך אף אחד לא יכול עליו

והנה הדבר היה תמוה בעיניהם מקודם מאוד ואמרו מה זאת עשה כו'. ולכאורה פלא על 
ושלום על מעשה אלוקים. אמנם כי ידעו ברור ה להרהר חס -צדיקים קדושי עליון שבטי י

כי אין זה באפשרות להיות איש נכר אשר לפי דעתם היה זה שר מצרים ומלכו אך שהוא 
יענה אותם, וזה באמת היה דבר שאי אפשר, רק שלא היה מלך מצרים רק יוסף הצדיק, 

מי שהולך  דהיינואבל לפי דעתם היה באמת לתמוה הפלא ופלא, וזה שכתוב מה זאת עשה. 
שאינו מן היכולת לאשר הם יסודי עולם אשר כל השרים תחת בדרך אף אחד לא יכול עליו. 

 ולא יתכן בעולם שגוי ישלוט עליו.רשותם. 

 עבודת האדם הוא לדעת שגם בעת צרה הקב"ה מרחיב לו

אדם וזה עצה בכל שעה צר והסתרת פנים לכל איש ישראל. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
בצר )אות קצה( בליקוטי מוהר"ן ום צר הוא בגלל שלא רואה את הקב"ה. איתא שנמצא במק

הרחבת לי. היינו שגם אפילו בהצרה בעצמה, השם יתברך מרחיב לנו. כי אם יסתכל האדם 
על חסדי ד' יראה שאפילו בעת שהשם יתברך מצר לו גם בהצרה בעצמה השם יתברך 

חסדו עמו. וזה בצר הרחבת לי היינו אפילו בתוך ומגדיל הוא חי, נושם, בא והולך, מרחיב לו, 
הצרה בעצמה נתתי לי הרחבה בתוכה מלבד מה שאנו מצפים שהשם יתברך יושיענו בקרוב 

 מכל הצרות וייטיב עמנו מאוד, אך אפילו גם בהצרה בעצמה מרחיב לנו.

 אדם צריך לתפוס פחד שיש הקב"ה בעולם

שיהיה לך עוד יותר טוב. אבל התהליך חייב אם יהודי אומר לעצמו שזה טוב אומר הקב"ה 
אדם בעצמו להתחיל להחליט שזה טוב באמת. וזה קרבה אל נפשי גאלה, יש גלות ויש גאולה 
ההבדל הוא אות אלף, שזה אלופו של אדם, א"כ קרבה אל נפשי אפילו שאדם הגיע להכרה 

יש הקב"ה בעולם, שיש הקב"ה בעולם זה לא מספיק עד שירגיש את זה בעצמו ויתפוס פחד ש
 היה אומר ביז ער כאפט א ציטער.שר' אשר וכמו 

 יראה חיצוני נקרא שרק מדברים מזה ולא חיים את זה

שיש שתי מיני )ליקוטים( מסביר שיש שתי סוגי יראות, יראה חיצוני ויראה פנימי. השפ"א 
ו נקראת יראות, אחת על ידי שיודע שמלא כל הארץ כבודו והוא חופף וסובב את האדם, וז

וזה יראה חיצוני כי אתה יודע שיש יראה חיצוני נגד יראה השניה שנכתוב בסייעא דשמיא. 
הקב"ה ואתה יודע שהוא יכול לעשות לך מה שהוא רוצה בכל רגע נתון, אבל זה עדיין יראה 
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ויראה זו הוא בגלוי אמר שאתה רק מדבר מזה ואתה לא חי את זה, שר' אשר חיצוני וכמו 
ה זו על ידי שד' יתברך צופה ומביט ויודע הכל ורואה מעשיו לכך עומד בכפיפה שעיקר הירא

דהיינו הוא יודע שהקב"ה רואה את הכל ואי תחת עולו יתברך והוא כענין סובב כל עלמין. 
 אפשר לעשות מה שרוצים.

 יראה פנימי נקרא להמליך הקב"ה על עצמו

אחד מתלמידיו מקאברין זי"ע הרה"ק מסופר שפעם אחת ראה אמנם יש יראה פנימיות 
קורא קריאת שמע, ומאריך באחד כדי להמליך את הקב"ה בשבעה רקיעים ובארץ ובד' 
כנפות הארץ ולדעת שיש בורא אחד, ואמר לו אל תשכח להמליך אותו גם עליך. דהיינו יש 
להמליך את הקב"ה בכל העולם ובכל העולמות אבל אתה בעצמך לא קשור לזה, וזה נקרא 

חיצוני בלבד, אבל העיקר לדעת להמליך את הקב"ה גם על עצמו שזה ממלא כל עלמין יראה 
אומר שזה יראה ופחד, פחד נקרא יראה פנימי וכמו שאמרנו המאור עינים וזה יראה פנימי. 

 שצריכים לתפוס רעדה ופחד מזה.

 ביראה חיצוני אין פלא שגשמי ורוחני הולכים ביחד

אני נושם, שנתברר באדם שהכל מד' יתברך כל החיות שבו אמנם יש יראה פנימיות על ידי 
וכל כוחותיו אם כן האברים עצמם מלאים יראה ופחד ויראה זו לאשר אני חי, בא והולך, 

הגוף הוא גשמי והקב"ה הוא רוחני וזה פלא גדול היא מלובשת תוך ההיפוך שהוא בגוף 
וני אין את הפלא של גשמי ורוחני שגשמי ורוחני הולכים יחד, כל זמן שאדם חי רק ביראה חיצ

לאשר היא מלובשת תוך כי הוא לא חי רוחני עדיין, אבל כשחיים יראה פנימי יש את הפלא. 
ההיפוך שהוא בגוף מעשה אדם יש החיות זה שיודע שרק מד' יתברך, זה נקרא בסתר כי 

י הוא שם יראה חיצוננסתר היראה תוך ההיפוך, וזה ענין ממלא כל עלמין שהוא שם אדני. 
 ה ויראה פנימי הוא שם אדני.-הוי

 ברגע שיהודה הפך את המציאות לסיבה התגלה יוסף

ה ולא אדני, אלא יהודה הגיע להכרה שכל -וזה בי אדוני. דהיינו לכאורה השם יהודה הוא הוי
ה שזה חיצוניות אבל בי אדוני. עד עכשיו ידעתי -ה, נכון שאני מתחבר להוי-האדני חי מהוי

עושה כל דבר, ולכאורה איך גוי יכול לשלוט עלינו, עד שהחליט שהקב"ה נמצא בי, שהקב"ה 
 אדם צריךדהיינו תכלית הידיעה לדעת שאינו יודע מה ד' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, 

לדעת שהקב"ה נותן לו את זה ונותן לך את הכוח לעבור את זה ורוצה למנף אותך לכאלו 
זה, וזה נקרא ולא יכול יוסף להתאפק, כי כל זמן שהיה חי  מקומות שלא הייתי מגיע בלי

ולא סיבה אז היה לו כוח לשלוט עליהם, וברגע שהגיע להכרה שיוסף שהגוי הוא מציאות 
הוא לא מציאות אלא סיבה מאת הקב"ה אז מיד התחיל לחיות ממלא כל עלמין, ומיד התגלה 

 הנקודה הפנימיות החוצה שזה יוסף הצדיק.

 ם לבטל את הרצוי ומצוי להקב"העבודת האד

וזה עצה בכל שעה צר והסתרת פנים לכל איש ישראל. העצה ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
יש רצוי ומצוי עבודת האדם לבטל את המצוי להקב"ה ואת להתבטל לרצון ד' יתברך 

המציאות לסיבה ואת הרצוי לרצון הקב"ה, דהיינו צריכים לשום את המציאות לפני הרצוי 
גם המציאות נהיה רצוי ואז הופכים הכל לרצון הקב"ה, ואז לא רק שהחיצוני הוא  ואז

על ידי שמברר האדם אצלו שגם בתוך ההסתר ה. הקב"ה אלא גם אתה בעצמך הוא הקב"
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ואז לא רק החיצוני הוא מהקב"ה אלא גם אני בעצמי זה הקב"ה, יש חיות מרצון ד' יתברך. 
א מהקב"ה, ואז בצר הרחבת לי ברגע שאני חי אתך ועם ואז אדם יודע שכל החיות והרצון ב

 הרצון של הקב"ה נהיה לי מרחב.

 ההבדל בין יהודי לגוי הוא כשמגיעים לזמנים קשיים

אליו הכוונה אל י"ו. יו"ד הוא החכמה ווא"ו הוא המידות. דהיינו וזהו ויגש אליו לד' יתברך. 
רק בסובב כל עלמין זה כלום כי  לחבר כל דבר אל החכמה שזה הקב"ה. לחיות עם הקב"ה

כל גוי בעולם מאמין בזה, על כל דולר ארה"ב כתוב שמאמינים בהקב"ה, ועיקר הוא לחיות 
היה אומר איפה ההבדל בין יהודי לגוי, בפנימיות ר' אשר עם הקב"ה בממלא כל עלמין, 

נוקם בו איפה שזה לא מסתדר לך ואיפה שיש לך חבר שמציק לך אז הגוי שוכח את הקב"ה ו
ובמצב כמו שצריך להיות, לעומת זאת יהודי שם בתוך ההסתר הוא מגלה את הקב"ה עוד 

 יותר מאילו לא היה בתוך החושך.

וגם כי זה נקרא הגשה ליוסף כי יוסף הוא הנקודה פנימיות שיש מד' יתברך כמו שכתבתי 
להגיד שיוסף יש יוסף עילאה ויש יוסף תתאה. יוסף עילאה להיכנס לסוכה ובמקום אחר. 

נמצא זה כל אחד מוכן, אבל יוסף תתאה שזה נמצא אצלך זה לא כל אחד מסכים לזה, וזה 
 עבודת האדם שדווקא על ידי הכאב אנחנו מקבלים את זה.

 יהודה לא חידש שום דבר כשחזר על הדברים רק המליך הקב"ה על עצמו

היה אז במצב של מיצר  יהודהובאמת היה אז צר מאוד ליהודה כמו שכתוב מה נאמר כו'. 
והרגיש שמשהו קורה כאן, והחליט לחזור עוד פעם על הכל, נכון שעל פניו לא נראה כאן שום 

והיה חידוש אבל עד עכשיו היה חי חיצוני והחליט שחייבים לעבור למצב לחיות פנימיות, 
לא והחליט להתחיל לחיות עם הפנימיות ועם הממעצתו על ידי הגשה זו לפנימיות הדבר. 

להמליך את הקב"ה עליו כי לא הוסיף בבקשה זו, רק שחזר כל הדברים לעצמו כל עלמין. 
 ג"כ ולא רק על השבעה רקיעים ועל הארץ ועל ד' כנפות הארץ. 

 כשאדם שותק מגלה את הקב"ה הנמצא בתוכו

ואז לא קשה מה נאמר, ועיקר עבודת האדם לדעת שזה מהקב"ה וזה להיות מיושרין אצלו 
שיכול להיות, לך דומיה תהילה מתי אדם מגיע לתהילה המקסימלי להקב"ה, כשאני  הכי טוב

מגיע למצב של דומיה כשאני שותק, ובזאת השתיקה אז אני מגלה את הקב"ה הנמצא בי 
 בתוכי, ואז הגילוי של הקב"ה בתוך הממלא מצד אחד זה הכי הסתר שיכול להיות ומצד שני

  זה הגילוי הכי גדול שיכול להיות.

 אדם שלא חי עם הקב"ה גורם קיום להסתר ולחושך

וברגע שמגיעים לשם נמצאים במקומו של הקב"ה, ואז עוז ולקבל רצון ד' יתברך בשמחה. 
, ואז אדם מרגיש שמיושרים אצלו כל הדברים, ד' הצדיק ואין עול חס וחדווה במקומו

יוסף להתאפק וכל  ושלום, ומיד שיהודה התחיל לחשוב ככה על המצב אז נהיה ולא יכול
ההסתר של יוסף התפרק לגמרי, כי בעצם אני גורם להסתר שיהיה, כי ברגע שאני לא חי עם 
הקב"ה אז הערך העצמי שלי נמוך, וברגע שאני חי ומגלה את הקב"ה אז הערך העצמי שלי 

 גבוה ואין שום הסתר של יוסף יותר.

 



 קודשויגש                                                                   שיחות

 ~ יא~ 
 

 ביציאת מצרים היה מצב של פנים באחור

כה אמר ד' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך )ראש השנה( ראל בעבודת ישאיתא 
אחרי במדבר וגו'. ופירוש האר"י ז"ל שאז היה היחוד פנים באחור ע"ש בכוונת תפילת 

יש פנים בפנים דהיינו כשאני מסתכל עליך ואתה מסתכל עלי. ויש פנים באחור מוסף ר"ה. 
סתכל עלינו אבל אנחנו לא הסתכלנו עליו, ויש וזה היה בעת יציאת מצרים הקב"ה כביכול מ

 אחור באחור שאף אחד לא מסתכל כלל על אף אחד.

וזה הענין נפלא מלהבין כי לפי השגת כל שכל לא היה דור כדור המדבר אשר עיניהם ראו 
נפלאות ד' ואומץ גדולתו ביציאת מצרים וקריעת ים סוף והורדת שליו ובפרט קבלת אש דת 

ה והקפת ענני כבוד סביב למחנותם וכמ"ש אשר עין בעין נראה אתה ד' מימינו של הקב"
כנודע כי ועננך עומד עליהם. וא"כ אין לך יחוד כנסת ישראל עם דודה פנים בפנים כזה. 

הפנים מורה בכל מקום על גילוי אלקות, ומה זה שכתב האר"י על פסוק לכתך אחרי שהיה 
 היחוד פנים באחור.

ברי חכמים כדרבונות עפ"י סברא ישרה נהפוך מהנ"ל כי בזמן דור לכן נראה ליישב קצת ד
המדבר אשר ראו ימין ד' רוממה עושה חיל וגדולותיו וגבורותיו בוודאי אין תימא אשר 
עבדוהו באמת ובלב שלם מאחר שהיה יורד עליהם אש מן השמים יראת ד' ואהבתו על ידי 

אבל היה אז רק יראה חיצוני ולא היה  דהיינו נכון שהיה ירא ד'ראותם נפלאותיו בעליל. 
לכן הגם שהיתה עבודתם בשלימות וביתר שאת לא היתה קשור לכל אחד בפנימיות שלו, 

חשובה כל כך, כי החוש נותן למי שרואה גדולת השם ומלכותו כמותם שיקבל עליו עול 
 העבודה מפני אדון האדונים לכן נקרא היחוד פנים באחור וכתיב לכתך אחרי.

היה אומר שעיקר זה עבודה להגיע ליראת ד' ולא להגיע לזה ע"י ניסים ונפלאות. שר ר' א
ומ"ש זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך היינו כמ"ש במדרש שהלכו שישים ריבוא 
למדבר עם נשים וטף על אמונתם ולא שאלו מי יתן לחם ומים וכל הצטרכות לריבוי עם כזה 

אח"כ במדבר אחרי ראותם הנפלאות נקרא יחוד פנים ועוברות ומינקות וטפם. ואעפ"כ 
 באחור.

  בחינת פנים בפנים נו הואיתועבודת האדם בדור

אבל אח"כ בדורות אחרונים וכל מה שכבוד ד' הסתר דבר יותר ואין נראה אומץ ידו 
ונפלאותיו ואעפ"כ מתחזקת כנסת ישראל ומתדבקת ביוצרה ומקבלת עול מלכותו ולא תפנה 

טי כזב בפרט בחורבן ומצור ומצוק יוכל להיות כי עבודתם נקרא בשם יחוד אל רהבים וש
 וזה עבודת האדם בדורותינו היום.פנים בפנים. 

 אדם לא צריך להיות עסוק בדברים שמעיקים לו

דהיינו ברגע שחיים עם הקב"ה וחיים ועל ידי שמבררין שהוא מד' יתברך נתגלה הפנימיות. 
כאן שום דבר רק הכל זה גאט, מיד ולא יכול יוסף להתאפק וכל שאין יוסף ואין מצרים ואין 

החיצוניות מיד נופלת ושם יתפרדו כל פועלי און, אדם לא צריך להיות עסוק לסדר אלו 
וכתיב ולא יכול יוסף שהוא שמעיקים לו אלא מיד שמתחבר לעצמו דברים מסתדרים לבד. 

 הפנימיות להתאפק ונתגלה הפנימיות.
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 ~ יב~ 
 

 הקב"ה הקליפה מתבטלת ממילאברגע שחיים עם 

עד עכשיו חשבתי שיש כאן איש ואנשים, אבל ברגע שיהודה וממילא הוציאו כל איש כו'. 
שההסתרות וחיצוניות שהם החליט שאין איש והכל הקב"ה אז מיד הכל נפל ממילא, 

מסתירין הפנימיות נתבטלו. כמו שכתוב בשבת דמתיחדין ברזא דאחד, על ידי הביטול לד' 
ה ושמו זה אדני, כל אחד -כתוב ד' אחד ושמו אחד, ד' זה הויך ועל ידי זה מתעברין כו'. יתבר

יכול להגיד ד' אלקינו ד' אחד, אבל בשבת אנו יכולים לומר ד' אחד ושמו אחד, דהיינו גם שם 
-ה שזה קודשא בריך הוא וגם שם אדני שזה שכינתיה, כל פעם שיהודי חי שאדני זה הוי-הוי

ה אדני, וזה כל האידישקייט שיש. וזה נקרא דמתיחדין ברזא דאחד, ואז -ד הויה אז זה יחו
 הולך מאדם כל הדינים שיש עליו.

 אדם שחי עם הקב"ה הוא יכול להתגלות אליו בכל מקומות הנסתרים שיש

וכתב האר"י ז"ל ה' באותיות יהודה. לכאורה מהו הכוונה בי אדוני. וזהו שכתוב בי אדוני. 
דהיינו נכון שהשם שלי הוא ם אד' וביהודה השם ידו"ד. אך כי ד' ושמו אחד ובאמת כתיב ש

ה אבל אני חי בתוכי השם אדני וממילא הקב"ה מתגלה אצלי בכל המקומות -רק הוי
ה בלי אדני להם הקב"ה לא יכול להתגלות בכל -הנסתרים ג"כ. ויש אנשים שחיים הוי

וך האדם הוא באותיות אד' שהוא ובבחינת השראת השכינה תהמקומות הנסתרים שיש. 
הצמצום שהקב"ה עשה שדרכו הוא מתגלה בעולם על שם האדנות שהכוח והממשלה שלו. 

 נקרא אדני. 

 רק התורה יכול לסבול את אורו יתברך

שאין מי שיוכל לסבול עצם  אורייתא וקב"ה כולא חד הוא, דהיינובמגיד דבריו ליעקב איתא 
תורה, כי באורייתא ברא קב"ה עלמא דהיינו באותיות אלוקותו יתברך כי אם על ידי ה

שאמר יהי אור ויהי אור, זה היה אצלו יתברך צמצום שצמצם עצמו יתברך באותיות וברא 
עלמא, וכמו שאדם המדבר אינו נבדל מהאותיות שהוא מדבר רק הגוף הוא נבדל אבל לא 

ל לסבול אלוקי יתברך רק חיותו כן כביכול הוא יתברך אינו נבדל מהאותיות ואין מי שיוכ
 ה אדני. וזה נקרא ד' אחד ושמו אחד.-וזה נקרא שאתה חי יחוד הויעל ידי האותיות. 

 על ידי אמונה הקב"ה מכוון אותך שתצליח בכל מעשה ידיך

אפילו שהקב"ה במצב של הסתר בעולם עכ"ז אנו כמו שכתוב מלכותך מלכות כל עולמים, 
פירוש שכל התנועות וחיות האדם שעושה כרצונו. גם שהרואים את מלכותו יתברך בעולם, 

וככל שזה ברור לך זה בזה על ידי מלכות שמים רק שהאדם צריך לברר זה ומתגלה כנ"ל. 
אדם שרוצה לקנות משהו ולא יודע איפה הרה"ק מקאברין זי"ע מתגלה על ידך. וכמו שאמר 

האם הוא באמת צריך את זה לקנות את זה ולא יודע באיזה מחיר הוא צריך לשלם ולא יודע 
או לא, אבל אדם על ידי שמאמין שהקב"ה יביא אותו למקום הנכון ולמחיר הנכון ולחפץ 
הנכון בוודאי יצליח בידו. דהיינו עצם האמונה שאדם נותן מוריד את החיצוניות ומתגלה את 

 הפנימיות ואז באמת מגיע למה שהוא צריך להגיע.
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 שיעור ב'

 יום ב' ו' טבת

בזמר האר"י ז"ל אזמר בשבחין למיעל גו פתחין דבחקל תפוחין. )תרל"ה( בשפ"א  איתא
לכאורה קשה מהו הכוונה דבחקל תפוחין. ועוד קשה באופן כללי מה אומרים כאן ומה רוצים 

 בזה?

 על ידי הכנעה אפשר לומר שבח על השני

הוא יכול להגיד, בפשטות הכוונה הוא מי שרוצה להגיד שבח על השני צריך הכנעה אליו ואז 
וכבר אמרנו אפילו שזה לא אמיתי צריכים לומר שבח לשני, והשבחים שאני אומר לשני נקרא 
שאני נכנע לשני, וכל שכן אדם שצריך לומר שבח להקב"ה שצריך הכנעה לפני זה וזה שיא 
הביטול שיש, כי זה אמונה כי הרי אתה לא רואה אותו בפניך ועכ"ז אתה משבח אותו זה 

שיא הביטול שיש. וזה למיעל גו פתחין ברגע שאדם נותן הכנעה ומתחיל לשבח את נקרא 
 הקב"ה פותח את השער למקום השכינה שזה חקל תפוחין. 

ולמה השכינה נקרא שדה תפוחין, אלא כשיעקב הביא ליצחק אביו את המטעמים כתוב ראה 
אמר רב יהודה בריה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ד'. כתוב על זה בגמרא תענית כט ע"ב 

דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כריח שדה של תפוחים. ואנחנו מבקשים שעל השבת נזכה 
אדם שנמצא בשדה הוא לא כמו שנמצא בבית, כי בשדה מרגישים להיכנס לשדה תפוחים. 

משהו מיוחד ואפשר להגיע שם לשדה תפוחים, אבל יש גם אנשים שגם שם עסוקים במשהו 
 אופן בשדה אפשר להגיע לזה.אחר, אבל בכל 

 הקב"ה נמצא בכל מקום בעולם ולא צריכים לייבא אותו

כי העיקר הוא לא הגו פתחין וקשה מאי גו פתחין הוה ליה למימר למיעל בחקל תפוחין. 
אלא חקל תפוחין. אלא מסביר שלא צריכים לייבא אותו משום מקום לא מסין ולא מהודו 

שנמצאת בכל מקום בעולם, ואתה כבר עכשיו נמצא בתוך ולא מהונג קונג אלא זה השכינה 
חקל תפוחין, אפשר להיות בתוך השבת ואפשר לא להיות בשבת, אפשר להיות בשווייץ ואתה 
לא שם, אפשר להיות בבית אבל אתה לא שם, חקל תפוחין נקרא השכינה ואין מקום בעולם 

וחין הוא בכל מקום כמו אבל האמת כי חקל תפשאין שם הקב"ה המחיה ומהווה את הכל. 
 שכתוב מלא כל הארץ כבודו.

 עבודת האדם הוא לפתוח את הדלת ולחפש אותו

זה תלוי ו צריכים לחפש ולפתוח את הדלת ואת העיניים, ואלא למה לא רואים את זה, אלא
הסתכלות חיצוני והסתכלות פנימי,  בהסתכלות שלך על הדבר, יש שכל מעשי ושכל העיוני

 ח בני כריח שדה וכו'.וכדאיתא ראה רי

 

 פותחים את הדלת על ידי הכנעה

רק שעיקר העבודה לתפוח לכאורה אם הקב"ה נמצא בכל מקום מהו עבודת האדם בעולמו, 
דהיינו צריכים לפתוח את הנקודה ולראות את זה. וזה ע"י ביטול. כי הגשמי נקודה זאת. 
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ל מבטל את החומרי, כי הכוח והחומרי והגוף מכסים על הרוחני והצורה והנשמה, כל ביטו
של החומרי הוא כוחי ועוצם ידי והביטול מבטל את האני שבניתי ואז נפתח לך הדלת להיכנס 

 לחקל תפוחין קדישין.

 בשבת יש ביטול אבל יותר קל להגיע להקב"ה

למשל יש אנשים שנוסעים לשווייץ ונהנים מכל רגע ומנצלים את הרוגע ואת הנופים ואת 
פסלים שיש, לעומת זאת יש לך אדם שמתיישב שם מול המחשב והוא שם המפלים ואת הס

בפועל אבל הוא כאילו לא שם כלל ולא נהנה ממה שאפשר ליהנות. אותו דבר שבת יכול 
להיות שאתה שם עם כל הכוח ויתכן שאולי בפועל עכשיו שבת אבל אתה כאילו לא שם, 

יש ו העסק סגור ל במשך השבועוהאמת הוא שגם בששת ימי המעשה אפשר להגיע לזה, אב
צריכים ביטול אבל זה הרבה יותר קל להגיע לך עבודה של ביטול כדי להגיע לשם, ובשבת 

לזה מאמצע שבוע, ועכ"ז יש לך אנשים שהם כאילו לא נמצאים בשבת ממש ולא לוקחים 
 מהשבת שום דבר.

 טעם לאמירת זמירות בשבת על פי הדרך

וצה להגיד שבחים להקב"ה אז על הביטול שנותן פותח וזהו אזמר בשבחין ברגע שאדם ר
ובשבת נפתח זה השער כמו שכתוב שער החצר לעצמו שער להיכנס לחקל תפוחין קדישין. 

דהיינו שיש שער לחצר שזה הפנימיות כו' ששת ימי המעשה יהיה סגור וביום השבת יפתח. 
. בששת ימי המעשה שאז הפנימיות אבל השער סגור ועבודה שלנו הוא לפתוח את השער הזה

זה סגור עבודת האדם הוא באמונה לדעת שזה מאת הקב"ה. ובשבת שזה פתוח אז זה יותר 
מוחש מאמצע השבוע. וזה הענין להגיד זמירות בשבת, שאז יותר קל להגיד שבחים ולהגיע 
להקב"ה, ועל ידי שירה זה מוציא אותך מאותיות נקודות ותגין ומכניס אותנו לטעמים שזה 

 כי מופשט שאז מגיעים לחקל תפוחין.ה

 הקב"ה ברא את העולם בעולם שנה נפש

וכמו שראינו קדושת שבת בין הימים. אף שהוא תוך הזמן אף על פי כן הוא מעין עולם הבא. 
הקב"ה כשברא את העולם ברא אותו בצורה של עולם שנה נפש, יש עולם ועבודת האדם הוא 

את העולם ואתה מחיה את כולם. וכן שנה שכל לדעת שמתחת העולם יש הקב"ה שמחיה 
יום יש את עבודה שלו המיוחדת לאותו יום, ומה שעשיתי אתמול לא מתאים למחר וברור 
שגם להיום זה לא מתאים. ונפש נקרא שכל אחד הוא אדם בפני עצמו ויש לו את עבודה שלך 

נתן למעלה מהזמן אבל האמת שגם בתוך הזמן הוא  המיוחד רק לך ולא לאף אחד אחר כלל.
 שזה שבת, שזה מעין עולם הבא. 

 בשבת בניקל מרגישים קדושה

וההפרש בין ימות החול לשבת, שנפתח בו ומה ההבדל בין ימות החול לשבת קודש, 
הפנימיות ואין דומה מאור פניו של אדם בשבת כבחול שבנקל להרגיש הקדושה בשבת. 

העניים שלך ולראות ולהיות בכיוון, וזה דהיינו הדלת פתוח ואתה צריך עכשיו לפתוח את 
אחד חוץ  כמו אנשים שיושבים בשיעור ובמקום להקשיב יושבים בצד וכל אחד עושה משהו

מלהקשיב לשיעור, כמובן שאסור להעיר להם אבל למעשה הם עסוקים בדברים אחרים 
ה מדבר, לגמרי. ולפעמים אין מגיד שיעור ואתה צריך ללמוד לבד אז יש הקשבה למילים שאת

 יש לשמוע יש להפנים ויש ליישם, בכל אופן לפתוח אנחנו צריכים לבד לעשותו.
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 ה באדנ"י-ה ואחרי בריאת העולם נהיה הוי-לפני בריאת העולם היה אדנ"י בהוי

א"כ בכל מקום שאדם נמצא בעולם יש הקב"ה שנמצא שם ומחיה ומהווה את הכל. א"כ יש 
ה בתוך אדנ"י ויש יחוד -אחד, יש יחוד הויחד ושמך הקב"ה לפני בריאת העולם, שאז אתה א

היה מקפיד להתפלל בתוך כזה סידור שיש שם את מוח"ז מביאלה זצ"ל ה, -אדנ"י בתוך הוי
ה היה בגלוי -ה זה היה לפני בריאת העולם שאז השם הוי-כל השמות בתוכו. אדנ"י בתוך הוי
ונברא וצמצום אלא הכל היה אחד  ה, כי אז לא היה בורא-והשם אדנ"י היה מוסתר בתוך הוי

יחיד מיוחד, אבל אחרי בריאת העולם שאז נהיה בורא ונברא ונהיה צמצום שזה אדנ"י שזה 
ה בתוך -מורה על צמצום ועכשיו הוא בגלוי, אבל הקב"ה מסתתר בתוך האדנ"י שיש הוי

 האדנ"י.

  לעתיד לבוא יהיה גם השמות בגלוי

ברא העולם ואתה הוא משנברא העולם עבודה שלנו ועבודה שלנו הוא אתה הוא עד שלא נ
ה היה -הוא לחפש את הקב"ה שנמצא בתוך האדנ"י, עד בריאת העולם שלא היה עם אז הוי

הגלוי והאדנ"י היה בהסתר ועכשיו אחרי בריאת העולם שנהיה עם ושכחו אץ המלך אז 
ויהיה מצב של ד'  ה הוא בהסתר, ולעתיד לבוא שתיהם יהיה בגלוי-האדנ"י הוא בגלוי והוי

 אחד ושמו אחד.

 עבודת האדם הוא למצוא איזון בין הגוף לנשמה

שמעתי משל מאוד יפה אם לוקחים שתי מגנטים ושמים אותם אחד מעל השני אי אפשר 
לחבר אותם, אבל כשמים מעליהם עוד מגנט אז המגנט השלישי יעמוד באוויר, ולמה, כי יש 

ותו דבר אדם בעולם הזה מצד אחד הגוף מושך אותו לו משיכה משניהם ודחייה משניהם. א
ואדם נמצא באמצע מצד אחד הוא צריך לראות לא להיכנס ומצד שני הנשמה מושכת אותו, 

מדי לעולם הזה ומצד שני לא להיכנס מדי לאצילות כי בכל זאת הוא חי ונמצא בעולם הזה, 
לאה הארץ דעה את ד' שאז וצריכים כל הזמן למצוא את האמצעי. ולעתיד לבוא אז יהיה ומ

 ה שנמצא בתוך האדנ"י, וכרגע אנחנו צריכים להאמין שזה נמצא שם.-יראו את הוי

 מי שחי עם הקב"ה הוא בבחינת משיח

וזה ההבדל בין אמת לאמונה. אמת נקרא כמו לעתיד לבוא שאז אתה תראה את הוי"ה בתוך 
א מאמינים שזה אכן נמצא שם. האדנ"י ואמונה נקרא כמו עכשיו שאנחנו לא רואים אותו אל

ה בתוך אדנ"י, -וזה ההבדל בין גלות לגאולה עכשיו בגלות אנחנו צריכים להאמין שיש הוי
וכשיהיה גאולה אז יהיה והיה ד' למלך על כל הארץ ויהיה אז ד' אחד ושמו אחד ויהיה אז 

מוויטעבסק הרה"ק רבי מנחם מענדל בחינת אמת ויהיה בחינת עין בעין יראו. וכמסופר על 
שאמרו עליו שאצלו משיח הגיע. והכוונה הוא שהיה חי בכל דבר עם הקב"ה שזה בחינת זי"ע 

 לעתיד לבוא א"כ אצלו היה כבר בחינת משיח.

בשבת אפשר לראות את הקב"ה הרבה יותר, אפילו שזה זמן וזה משהו נסתר ומחשיך וכמו כן 
מעין לעתיד לבוא, א"כ בכל מקום  ה אבל בשבת נפתח לך הדלת ואפשר לראות משהו-על הוי

הקב"ה יכולין להבין כי כבוד מלכותו יתברך הוא בכל מקום ולא משנה איפה אתה נמצא 
וזה אבל בשבת עם אמונה אפשר להגיע לזה. אף שאינו נגלה נמצא בכל מקום גם אצלך ממש 

 האמונה של כל איש ישראל בד' אחד. 
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 נותבעלמא דשיקרא צריכים להאמין אפילו בדמיו

ואדנ"י אין לו חיות מעצמו וכל דבר בא פירוש אחד שאין דבר רק ד' יתברך בעצמו הוא הכל 
אמר שאנחנו בכל אופן נמצאים ואף שאין יכולין להשיג את זה כראוי ר' אשר מהקב"ה, 

בעלמא דשיקרא ולאמת נגיע רק לעתיד לבוא. ועיקר להאמין בהקב"ה אפילו בדמיונות וזה 
צריכין להאמין בזה ועל המקסימום שאפשר להגיע בעלמא דשיקרא,  אמת לאמיתו, כי זה

וכמה שאדם מאמין הוא יגיע לאמת. אבל אמת טוטאלי הוא לא ידי אמונה באין אל האמת. 
 יגיע בעולם הזה אבל לאמת שאפשר להגיע בלי אמונה זה לא הולך.

 ד' אחד הכוונה שאין הויה אחרת זולתו

)ליקוטים ניסן( בשפ"א איתא ואמונה הם ב' מדרגות.  וכמו שכתבנו במקום אחר כי אמת
שכלל היחוד שמיחדין בכל יום שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד. שזה צורך גדול לידע מהות 
הענין, ואשר נודע לי באר היטיב באמת, לא על פי אומד השמיעה, רק מתוך ספרי הקדושים 

והוא שאין הפירוש ד' אחד, שהוא המקובלים הגדולים, מחויב אני לגלות לך לברר הדברים, 
אלוקי אחד למעט אלקות אחרות, גם זה אמת, אך הפירוש עמוק מזה, שאין הויה אחרת 
זולתו, ואם כי נדמה לכל אחד שמבין הדברים, אינו כן, שיש בזה הרבה הרגשות והשגות 

 לאין שיעור.

 אדם יכול למצוא את הקב"ה אפילו בגשמיות

בעולם, רוחניות וגשמיות, הוא הש"י בעצמו, רק שעל ידי שכל דבר שיש ותוכן הענין, 
שכן היה רצון הבורא ב"ה ולמה באמת הקב"ה עשה את הלבושים הללו, אלא הצמצום, 

וב"ש, ירדה הקדושה ממדרגה למדרגה, עד שנעשה מהם דברים גשמיים ממש, ואלה 
תוך הקדושה  הדברים הם אמת בלי ספק, לזאת יוכל כל אדם לידבק עצמו בכל מקום שהוא

ר זמין וכמו בשבת שיש חלון רק ברוחניות זה יותשיש בכל דבר ודבר, אף בדבר גשמיי, 
 פתוח. 

 לעתיד לבוא נתגעגע על עבודת הביטול שיש

ר' אשר אבל רק ע"י ביטול אפשר להגיע לזה, לעתיד לבוא לא יהיה לנו את הביטול הזה, 
ה נמצא בתוך האדנ"י -כשיו, ועכשיו הויאמר אנחנו עוד נתגעגע על הביטול הזה שיש לנו ע

האין נמצא בתוך היש, ועבודה שלנו הוא לבטל ולדעת שהמציאות שלי הוא היש ומשם להגיע 
מאן רק שיהיה בטל בניצוץ הקדושה שבדבר ההוא, ואם האדם כן, אין חסר לו כלום, לאין, 

יאת האדם בעולמו דאית ביה יראה לית ביה חוסר הה"ד כי אין מחסור ליריאיו. תכלית בר
שבכל מקום ומקום שהוא יכול לדבק על ידו הוא להגיע למנוחת הנפש ולהרחבת הדעת, 

 בהש"י, וזה כלל כל היחודים שבעולם.

  עבודת האדם הוא להוציא תועלת מהשבת

אדם יכול להיות בפועל בגופו בשבת והוא במצב של מעין עולם הבא אבל עד הטשלונט ואז 
ואז לא מוציא שום תועלת מכל השבת, ובאמצע השבוע שם או שאתה שוכח איפה הוא נמצא 

תה חי או שאתה מנותק לגמרי מהכל. יחוד נקרא שאדם צריך להיות חי גאט בעל כרחך א
ה שכינתיה הוא בחינת אדנ"י -יחוד קוב"ה ושכינתיה, וזה נקרא קוב"ה הוא בחינת הוי

ה זה קוב"ה, א"כ כל פעם שאדם מבטל ה שכינתי-ואנחנו צריכים לייחד ולומר שאדנ"י זה הוי



 קודשויגש                                                                   שיחות

 ~ יז~ 
 

את הרצון שלו לרצון הקב"ה בטל רצונך מפני רצונו אז זה גורם ליחוד וזה גורם השפעות 
 גדולות מאוד.

 כמה ביטול שנותנים באמצע השבוע מגיעים לאמת בשבת

מכל מקום על ידי אמונה גם כן יכולין לראות האמת. רק יעקב )ויחי תרל"א( בשפ"א איתא 
ע"ה רצה שלא נוכל לטעות כלל. שיהיה זה נגלה. ונשאר סתום שצריכין יגיעה למצוא  אבינו

וזה בחינת דוד המלך ע"ה דלית ליה מגרמיה כלום. ומשיג האמת דהיינו על ידי ביטול. זה. 
דהיינו כל ההבדל הוא כמה ביטול אדם רק על ידי הביטול. וזה ההפרש שבין אמת לאמונה. 

מצב של עין בעין יראו ולא יצטרכו לתת ביטול כלל. בשבת צריכים  נותן, לעתיד לבוא יהיה
לתת ביטול כדי להיות בכיוון הנכון ואז בעצם קל יותר להגיע להקב"ה, ובאמצע השבוע אז 
צריכים לתת ביטול לגמרי להקב"ה עם כל הכוח, ובאמצע השבוע אי אפשר להגיע לנקודה 

 בוע יכול להגיע לאמת בשבת.של אמת, אבל כמה שאדם נותן ביטול באמצע הש

 הביטול שנותנים זה התענוג

יש כאלו אנשים שלא רוצים עוד את משיח כי רוצים עוד לעשות ביזנס בדרך. אבל העיקר 
הוא להגיע להקב"ה ליום שכולו טוב ליום שכולו ארוך וליום שצדיקים יושבים ועטרותיהם 

ק השאלה האם אתה כאן בשבילך בראשיהם ונהנים מזיו השכינה זה בחינת לעתיד לבוא, ר
או בשביל הקב"ה, התענוג שלי הוא להגיד שיעור ואתם קמים מוקדם כדי להיות מוכן 
להקשבה וזה החיות שלכם, ואפילו שאתם יושבים בשקט כל הזמן וצריכים להוציא את 
 הצמר גפן מהאוזניים ולשום אותו בפה כדי לא לדבר, אבל הביטול שאתם נותנים זה התענוג. 

ה -וזה עבודת האדם כל החיים וזה בחינת משיח, כי אז יהיה ד' אחד ושמו אחד, עכשיו הוי
נמצא בתוך אדנ"י ואז יהיה שתיהם בגלוי, לפני בריאת העולם לא היה בכלל נברא ולא היה 
אדנ"י, אחרי בריאת העולם שנהיה נברא אז רואים ג"כ אדנ"י ולעתיד לבוא יהיה איזון וזה 

באצילות ולא מדי באדמה, וכמו משקל שזה זז לכאן ולשם עד שזה נעמד  השלימות, לא מדי
 על האמצע וזה הקב"ה רוצה מאתנו.

 כמה אמונה שאדם נותן ככה יהיה לו באמת

כי הכל יש בתורה רק לכל אדם ניתן כפי רצונו באמת. וצריך )תרומה תרל"א( בשפ"א איתא 
ה גבוה מעל גבוה הכל תלוי ברצון לזה אמונה לידע ברור כי כל המדרגות וקדושות התור

כתיב בטח בד' ועשה טוב עיין וכמה אמונה שאדם נותן ככה יהיה לו באמת. והכנת האדם. 
בזוהר הקדוש שעיקר הבטחון הוא להיות מובטח בעבודת ד' יתברך. כי ד' יתברך יעזור. כי 

 כן הוא.

 על עבודת ד' יהיה לבו עוז שיסייע

פ"ק זקיני ז"ל הזוה"ק אשרי אדם עוז לו בך מסילות בשפתי צדיק שהיה שגור באיתא 
אתה חושב שאולי זה מתאים לך אבל בלבבם. על כל עניני צרכיו אין ברור שישמע שוועתו, 

רק על ענין מסילות בלב, להגיע לעבדו באמת, על  יתכן שהקב"ה חושב שזה לא מתאים לך.
 זה יהיה לבו עוז שיסייע לו.

, כי מקודם צריך להיות האמונה, להאמין כי חיות הכל שכן ארץ ורעה אמונה. פירוש
מהשי"ת, וכפי בירור האמונה בלב האדם כן נעשה באמת, ומתגלה חיות הפנימיות שבכל 
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שזכה לראות איך שהאבנים הרה"ק הבת עין זי"ע וכמו שמסופר על דבר, וזה רעה אמונה. 
 אה את החיות בכל דבר.והסברנו שהכוונה הוא שר של ארץ ישראל מאירים כמו יהלומים.

 אמת נותן כוח לאדם להאמין

ואמונה הוא כי יש אמת ואמונה, ואמת הוא מה שנגלה ומפורש, בחינת אספקלריא דנהרא, 
ועל ידי אמונה זוכין להתגלות בחינת אמת, והוא מזון וסעד לא נגלה ולא מפורש, אבל 

ש שם נקודה של אמת וזה המציאות הוא שימה נותן לי את הכוח להאמין, אלא כי האמונה. 
 נותן לאדם כוח להגיע לאמונה וזה לא נותן לו מנוחה כל הזמן.

 הקב"ה נמצא אבל לגלות אותו זה עבודתך

ולעתיד לבוא שאז הקב"ה שהשי"ת קדוש ונבדל מהכל, ושכנתי הוא התגלות כבודו יתברך, 
ודע שבכל דבר ומעשה כי על ידי מה שאדם יה ואדנ"י ביחד בגלוי. -יתגלה בעולם אז יהיה הוי

שעושה יש כוח חיות מהשי"ת, וממילא יש בחינת קדוש, ועל ידי זה נתבטל כל רצון האדם 
לכוח השי"ת שיש במעשה ההוא, ועל ידי זה זוכה להתגלות חיות השי"ת במעשה ההוא, 

הקב"ה נמצא בכל וזה ושכנתי בתוכם, כי הכל תלוי באדם, אף להמשיך קדושתו יתברך. 
 גלות אותו זה עבודתך בעולם.מחיר אבל ל

 שלא יחסר לי בחינת לאמור ד' רועי

וכן שמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה על מה שכתוב ברוך הגבר אשר יבטח בד' והיה ד' מבטחו. 
כי כפי בטחון האדם בו יתברך. כן יש לו מובטח באמת. פירוש כי וודאי ד' יתברך מלא כל 

מד' יתברך. כן מודדין לו בהתגלות כפי  הארץ כבודו. וכפי האמונה שנמדד לאדם שהכל
אמונתו כנ"ל. וכן נראה לי פירוש ד' רועי לא אחסר. וכתב בקול שמחה בשם הרב מנעסכיז 
שלא יחסר לי בחינת לאמור ד' רועי. ובאמת הפירוש כי אם נשכח זה מאדם. נעשה באמת 

 חסרון בהשגחת ד' יתברך שהוא על ידי הסתר כנ"ל. והבן כי נראה באמת.

 כמה שבח שנותנים אפשר להיכנס לחקל תפוחין קדישין

]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. וזה כוונת אזמר בשבחין כמה שבח שאדם נותן להקב"ה ככה 
 אפשר להיכנס למקום שנקרא חקל תפוחין. למיעל גו פתחין דבחקל תפוחין קדישין.
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 שיעור ג'

 יום ג' ז' טבת

אמנם מקצר וירא העגלות כו' שלח יוסף כו'. השפ"א ויפג לבו כו' )תרל"א( בשפ"א איתא 
 מאוד אבל הנקודה הוא יסוד גדול מאוד ונרחיב בזה בעז"ה.

בתורה כתוב: 'ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם. ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי 
ון, ויפג וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם'. לכאורה יש כאן כפל לש

לבו וכי לא האמין להם, מה הכוונה בזה ומה מונח בזה? רש"י פירוש: 'ויפג לבו'. נחלף לבו 
 והלך מלהאמין, לא היה לבו פונה אל הדברים, לשון מפיגין טעמן בלשון משנה וכו'. 

ועוד קשה בהמשך הפסוק כתוב: 'וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם וירא את 
שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם'. לכאורה קשה מה השתנה  העגלות אשר

עכשיו מלפני זה, הלא עד עכשיו לא היה מאמין בכלום ומה קרה עכשיו אחרי שראה את 
 העגלות שנהיה ותחי רוח יעקב אביהם?

אלא מסביר השפ"א שיש כאן שתי דברים א, לרדת למצרים. ב, האם לפגוש את יוסף או לא. 
אחד כשיוסף היה בבית היה שמח והיה קשה אתו בבית, א"כ אמנם וימאן להתנחם כי מצד 

אבל להחזיר אותו הביתה זה סיפור קשה מאוד, א"כ עדיף לא להאמין ושלא יהיה מצב של 
 מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה. ומה עושים כאן הלאה.

אומר הקדוש ברוך הוא, לא ביקש יעקב לישב בשלווה, כי היה קשה לו לירד למצרים. אלא 
דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה. 

 יעקב אבינו ראה את הקב"ה בכל דבר ובכל צעד ושעל. 

 מצאנו שלושה סוגי שמות

אמרנו אתמול שיש מצב לפני בריאת העולם ויש מצב של אחרי בריאת העולם ויש מצב של 
ה בלי אדנ"י, בסידור ספרדי אפשר לראות -פני בריאת העולם היה כולו הוילעתיד לבוא, ל

ה ולפני ה"ה אחרונה יש בתוכו אדנ"י, ויש בשילוב -את זה שיש שלושה סוגי שמות, יש יהו
ה וכן הלאה בשילוב שתי שמות -שניהם ביחד שהיינו קודם א' של אדנ"י ואח"כ יו"ד של הוי

 ה ואח"כ א' של אדנ"י.-יל יו"ד של הויביחד, ואח"כ יש שילוב שקודם מתח

ה דהיינו אלקות איז אלעס אין אלעס איז אלקות, דהיינו אז -לפני בריאת העולם היה רק הוי
ה ואת אדנ"י לא ראו כלל. אחרי בריאת העולם נהיה אדנ"י העיקר כי -הכל היה רק הוי

 ל דבר ודבר. הצמצום היש והמוחש הם העיקר, ואנחנו צריכים לחפש את הקב"ה בתוך כ

 טעמו ותראו שהקב"ה הוא טוב 

לשוקלוב, בתקופה שבה סבלו החסידים רבות אדמו"ר הזקן זי"ע פעם אחת הגיע 
מרדיפותיהם של המתנגדים, וכאשר עלה על בימת בית הכנסת כדי להשיב על הטענות 
והשאלות שהכינו עבורו, אמר תורה קצרה, כפי שנהג בתקופה ההיא לומר תורות קצרות, 
וכדרכו בניגון: טעמו וראו כי טוב ד', פארזוכט און זעהט אז דער אויבערשטער איז גיט. טעמו 
ותראו שהקב"ה הוא טוב. וכשירד מהבימה, רצו אחריו כמה מנינים של אברכים, אשר במשך 

 הזמן, נעשו מעמודי החסידות.
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התוהו ובוהו דהיינו נכון שכלפי חוץ העולם נראה רע גשמי ונעלם, אבל השגה שמקבלים מ
מגיע מאורות שנשברו למעלה, ואנחנו צריכים לחפש בתוך הרע והחושך את הטעמו וראו כי 

וזה עבודה לפי הבעש"ט טעמו וראו כי טוב ד' לחפש נקודה בכל כל דבר שמחיה טוב ד', 
 ומהווה את הכל.

 עבודת האדם למצוא כל יום נקודה מהקב"ה

לשבת. פירוש בכל דבר יש להניח מנה יפה  זכור את יום השבת לקדשו. בגמרא מנה יפה
להיות נפרש פנימיות הדבר לד' יתברך. וזהו פירוש שבת שורש נקודת החיות שיש בכל 
דבר מד' יתברך וזה נקרא שבת. וזה ענין יוסף הצדיק שומר הברית שהוא הפנימיות כמו 

-קר את הוידהיינו עבודת האדם הוא למצוא בתוך האדנ"י שכרגע הוא העישכתבתי לעיל. 
ה שמחיה אותו כל הזמן. אמר פעם אדם זקן אם אני קם בבוקר ולא כואב לי שום דבר סימן 
שאני כבר לא בין החיים. דהיינו כל יום יש לכל אחד עבודה מחדש לראות את הקב"ה בכל 

ה ומושג זה -דבר, כי האינו מושג חוזר להיות מושג וכן הלאה כל יום. האינו מושג זה הוי
 אדנ"י.

 נצל הזדמנויות שיש ולמצוא את הקב"ה בתוך החושךל

ולעתיד לבוא שאז כל אחד יבנה את החלק שלו לבית המקדש, וכמו שאומרים כל מי שלא 
חרב בימיו, ימיו הולך על המידות, ומי שלא נבנה בימיו נבנה בית המקדש בימיו כאילו נ

עבודת האדם הוא לחיות דהיינו שהיה לו הזדמנות והלכת הלאה כאילו לא קרה שום דבר, ו
שאצלו משיח כבר הרה"ק מוויטעבסק זי"ע עם הקב"ה בתוך ההסתר והחושך. וכמסופר על 

ה לפני האדנ"י דהיינו שאצלו היה השילוב קודם יו"ד -הגיע. משיח נקרא שהיה חי עם הוי
 ואח"כ אל"ף.

ויש יחידה עילאה ויש יחידה תתאה. עילאה זה לפני בריאת העולם ויחידה תתאה זה אחרי 
בריאת העולם שזה לראות את הקב"ה בכל דבר. וכמו שאמרנו שצריכים לתפוס רעדה מכל 

 ה אחד ואדנ"י אחד.-הנ"ל. ולעתיד לבוא אז יהיה ד' אחד ושמו אחד. הוי

 לכל מקומות השפליםבחינת יעקב היה מופשט לגמרי ויוסף נכנס 

הרה"ק מרוזין יעקב אבינו היה במצב שהיה מופשט לגמרי מעולם הזה, יוסף היה כמו שאמר 
על הפסוק כה אמר בנך יוסף שמני אלקים ולאדון בכל ארץ מצרים, יוסף נכנס בכל זי"ע 

ה בתוך האדנ"י. ועל ידי שאנחנו קשורים -המקומות השפלים שהיה שם וגילה את בחינת הוי
סף וזה ע"י שאנחנו חיים אחד עם הקב"ה שאז אנחנו בחינת צדיק וזה ע"י ההתבוננות ליו

 שלנו בכל דבר אנחנו מגיעים להיות אחד עם יוסף.

  חייבים אחדות בין היסוד למלכות

ה, יש בחינת יעקב שזה -אבל צריך להיות אחדות בין היסוד למלכות שזה יוסף עם השבטי י
ביחד היסוד  ,בעולם הזה שצריך להיות שילוב של יהודה ויוסף לפני בריאת העולם, יש עכשיו

כי אז אנחנו  ,והמלכות, דהיינו בלי יוסף שהוא בקשר עם יעקב אי אפשר להגיע למלכות
וכל זמן שאדם לא יודע שיוסף הוא זה שמגלה בכל דבר  בתוהו ובהו ולא רואים שום דבר,

בחינת מלכותך מלכות כל עולמים,  את הקב"ה לא יכול להגיע למלכות לגלות אותו באמת
 ואז יכול לבוא הגאולה.



 קודשויגש                                                                   שיחות

 ~ כא~ 
 

 כשניגש יהודה ליוסף כולם ישבו בשקט

ה, מצד אחד יעקב הלך עם -וזה היה כל המחלוקת בין יוסף הצדיק ליעקב אבינו והשבטי י
ה לא הלכו עם יוסף, וצריכים אנו להבין מה קורה כאן? אלא -יוסף לעומת זאת השבטי י

המדרש אומר במדרש מלכים מדיינים כו' אנו מה איכפת לנו כו'. ל"ה( )תרבשפ"א כתוב 
שברגע שהם ראו שזה צרות התחילו לצעוק אחד על השני ונהיה שמח ביניהם והתחילו לתת 
עצות, אבל ויגש אליו יהודה עד ולא יכול יוסף להתאפק, לכאורה למה מוזכר רק יהודה איפה 

ות מכל הכיוונים ומה קרה עכשיו, אלא אחד באחד כולם הלא לפני זה כולם צעקו ונתנו דע
יגשו זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבוא ביניהם אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם 

 אלו אנו מה אכפת לנו. וממילא אנחנו צריכים עכשיו לשבת בשקט.

 בלי יוסף אי אפשר להגיע להקב"ה

טים עצמם ליהודה על ידי זה נצחו נראה כי על ידי שביטלו כל השבומסביר השפ"א שם. 
מפי מו"ז ז"ל כי מחלוקת יוסף ואחיו היה כי יוסף בחר לו להיות את יוסף. כמו ששמעתי 

ה -בלי יוסף לא יוכלו השבטי יצדיק נבחר שעל ידי קדושתו ימשוך כל בני אדם לד' יתברך. 
כללי אנחנו להגיע להקב"ה. לכאורה מה בעיה עם זה, אלא יש כללות ויש פרטית באופן 

צריכים לחבר את כל אחד להקב"ה, יוסף הוא מידת יסוד וזה באופן כללי, אבל כל אחד יש 
לו את הדרך המיוחד איך שעושה כל דבר ואיך שמדבר ואיך שמכיר את הקב"ה בכל דבר, 
ואם היה כאן עוד אחד בעולם שמכיר את הקב"ה בצורה שלי אז אני לא הייתי כאן יותר, 

ת כי הם טענו שיש כאן שתים עשרה שבטים וכל אחד יש לו את הדרך וכאן היה מחלוק
 המיוחד שלו להכיר את הקב"ה, א"כ למה יוסף רוצה לקחת הכל אליו. 

 העיקר שכל אחד איך שהוא ואיפה שנמצא יגיע להקב"ה

אבל כאן היה הטעות כי יוסף לא חיפש לשלוט עליהם אלא לתת כל אחד את הדרך שלו 
קב"ה בדרך שלו, כי יש מקומות שכל אחד צריך ללכת עם אותו לבוש המיוחד לחפש את ה

אומר כשם שד' לכל כך רשב"י לכל ואפילו לפחותים. שהבית אהרן בלי יוצא מן הכלל, וכמו 
והסבירו כשם שהקב"ה הוא לכל עם בעקיטשע ובלי עם שטריימל ובלי עם גארטעל ובלי, כך 

ם ללכת עם בעקיטשע ויש מקומות שכולם רשב"י הוא לכל. כי יש מקומות שכולם צריכי
צריכים ללכת עם גארטעל ויש מקומות שכולם צריכים ללכת באותו כיוון, וכשם שהקב"ה 
הוא לכל ולא משנה איך אתה הולך אותו דבר רשב"י הוא לכל וכל אחד יכול למצוא את 

 מקומו שם.

 הסבר מה היה המחלוקת בין יוסף לאחיו

ות אף אחד לך כמו שאתה רוצה, אלא רצה לחבר את כל אחד יוסף היה במצב שלא רצה לשנ
צריכים לעשות כל אחד חסיד לרבו שלו דהיינו לקשר כל אחד לעצמו, להקב"ה בדרך שלו, 

אבל הם הבינו שיוסף רוצה לשנות אותם והם לא רצו אבל יוסף באמת לא רצה לעשות את 
התחיל עכשיו אלא לפני הרבה זה. וברגע שהתחיל מלחמה בין יהודה ליוסף, ובעצם זה לא 

שנים היה כאן מחלוקת יסודי שיוסף רצה לחבר את כולם באופן כללי ויהודה רצה באופן 
פרטי, אבל עכשיו שיהודה נכנע ליוסף ויוסף ליהודה זה כבר שלב חזק אבל זה עוד לא מספיק 

ברגע שהם ה יתכופפו ליהודה והוא ליוסף, ועכשיו היה הזדמנות -ואנחנו צריכים שהשבטי י
נכנעו אליו ואז הוא עמד שם עם הכוח של כולם ואז הוא נכנע ליוסף ואז יוכלו להביא את 

 יעקב למטה לטומאת מצרים.
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 רק על ידי בחינת יוסף אפשר לעצור מידות

יוסף כי יוסף בחר לו להיות צדיק נבחר שעל ידי קדושתו ימשוך כל בני אדם לד' יתברך. 
ך כל דבר להקב"ה. כי יוסף הוא בחינת יסוד ושם מתאספים מצא את הנקודה בכל דבר למשו

ולא היה להם והשבטים בחרו להם להיות כל אחד כפי עבודתו. כל הכוחות מלמעלה למטה. 
את הכוח של התכללות, אלא כל אחד עובד את הקב"ה בדרך המיוחד שלו. וכשיוצא מידה 

י לעצור אותו, ורק על ידי ביטול החוצה אי אפשר לעצור אותו כי צריכים עוד מידות ביחד כד
לכולם ששם יש כל המידות ביחד אפשר לעצור אותו, ובחינת יוסף רק הוא היה יכול לעשות 

 התכללות.

 בשמים רוצין כבחירת יוסף ולא יהודה

ובשמים רוצין כבחירת יוסף רק כלל ישראל חפצים ואין כזה מציאות להיות אחד בלי יוסף. 
כל אחד צריך את הדרך שלו המיוחד, ואי אפשר א הכל אמת בחירת השבטים כו'. ומסתמ

להכניס שכולם יהיו אותו דבר, כי כל אחד צריך לפי הנפש שלו והשורש שלו איפה שמוצא 
כל אחד כי על ידי קדושת יוסף הצדיק זכו גם השבטים כל אחד על מקומו. את עצמו, אבל 

ת הקב"ה במקומי שלא יהא לבך זכו להגיע למקום שלו, שזה חלק אלוקי ממעל, ולהכיר א
חלוק על המקום, אבל להגיע לזה צריכים שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד, שזה יחידה עילאה 

 שזה יעקב ויחידה תתאה שזה יוסף.

 יוסף רצה לעזור להם שיוכלו למנף את עצמם לשיא שאפשר

ה לא -י א"כ בעצם לא היה כאן מחלוקת בעצם אלא פשוט לא הבינו אחד את השני, שבטי
רצו פירוד רק רצו שלכל אחד יהיה את המהלך שלו, ויוסף רצה לעזור להם שיוכלו למנף את 

ה היות שהם רצו לכל אחד את המהלך שלו ואין דרך -עצמם להגיע לשיא שאפשר, ושבטי י
שמאחד את כולם וממילא לא היו באחדות עם יוסף ולא עם יעקב, אבל יעקב אהב את יוסף 

ת לפני בריאת העולם והיה כל כולו קודש לד', והיה יכול להעביר את המסר כי הוא היה בחינ
 ה, אבל ברגע שנהיה מחלוקת אז לא יוכלו לעשות שום דבר.-דרך יוסף לשבטי י

 יוסף היה באחדות בחינת אהבה שאינה תלויה בדבר

ל אך גם דעת השבטים היתה להיות האחדות ביניהם כראוי ואילו היה יודע יוסף זאת שיוכ
הם חיפשו כל אחד את הדרך שלו בלי להיות האחדות כראוי ביניהם לא היה חולק עליהם, 

להתאחד, אבל האמת הוא שהאחדות ביניהם לא יכול להיות בלי שיהיו באחדות עם יוסף, 
למה, כי  אומר שאחדות יכול להיות רק במצב שאינה תלויה בדבר,שהבעל התניא וכמו 

ר בטלה אהבה, וברגע שהדרך שלך מתבטל אתה כבר לא אהבה התלויה בדבר אז בטלה דב
קיים, אבל כאן יוסף היה אהבה שאינה תלויה בדבר ומצא את עצמו בכל מקום, וכמו שאמר 
הכתוב ויהי ד' את יוסף ויהי בבית הסוהר בכל מקום שהיה לא זז מהמציאות שלו האמיתית, 

האור החיים הק' שאמר  וכמו שאמר אחרי זה אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי וכמו
שיוסף לא הוריד טיפה מאחווה שלו איתם כל הזמן, וזה בחינת יוסף, וכדי שאנחנו נהיה 

 באחדות חייבים להתאחד עם יוסף ואז עם הקב"ה, ואז אפשר להיות באחדות.
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 במקום הביטול שם נמצא אהבה שאינה תלויה בדבר

ד את הקב"ה, וברגע שאני אוהב את דהיינו בכוח הם היו באחדות ובעצם כל אחד חיפש לעבו
הקב"ה ואתה לא או הפוך זה גורם פירוד בינינו, והדרך לתקן אותו זה רק על ידי יוסף, 
ובמקום של הביטול שם זה אהבה שאינה תלויה בדבר ושם כל הנשמות נמצאים תחת כסא 

סף ובאמת זאת האחדות היה בכוח יוהכבוד באחדות הגמור ורק כאן למטה אנחנו נפרד, 
כי יוסף רצה שכל אחד יעבוד את הקב"ה באופן שלו אבל הצדיק כי הוא כלל הצריך לפרט. 

ולכן כשנתבטלו ליהודה זה ענין האחדות שבא מתוך  כל אחד צריך להתבטל אל הכלל.
 ואז לא יוכלו להתאפק ומיד נתגלה בחינת יוסף בעולם.הרבים. 

 לבלי שיוסף ירד לפני זה לא היה יעקב יכול לרדת כל

כי היה קשה לו לירד למצרים. ובאמת זה היה טעם ירידת יוסף ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
כי אם לא היה יוסף יורד לפני זה היה קשה מאוד ליעקב אבינו לירד שם, כי הוא מקודם, 

בחינת היה והוא היה מופשט לגמרי מעולם הזה. ויוסף עשה שם טעמו וראו כי טוב ד' 
וברגע שאדם עושה כזה כוח הפנימיות שיש שם מד' יתברך, המקשר עניני עולם הזה ב

ואז כל התוהו ובוהו ושיתבטלו כל החיצוניות והקליפות להפנימיות כנ"ל. פעולה מיד 
מתבטל ואז משם יתפרדו כל פועלי און. ואז אתה רואה שכל דבר זה רק משל והנמשל זה 

 הקב"ה, ואז היה יעקב אבינו יכול לרדת לשם.

 הבין שיש בחינת יוסף במצריםכשראה עגלות 

וזה וירא העגלות, לפני זה כששמע שצריכים לירד למצרים נהיה לו מר ורע מאוד איך אפשר 
להסתדר שם, אבל ברגע שראה את העגלות שזה סיבות, כמו גלגל כל פעם מסתובב וחוזר 

 וזה פירוש העגלותלשורש שלו הראשון אותו דבר סיבה נקרא להחזיר כל דבר להקב"ה. 
כתוב שגם פרעה שלח לו עגלות אבל לזה יעקב לא שיהיה נסבב הכלל השורש שהוא אחד. 

רצה ללכת שזה טומאה ויעקב כבר היה בחינת נשמה, וברגע שיוסף שלח עגלות מיד הבין 
שיש כאן בחינת יוסף והולכים לעבוד שם את הקב"ה להחזיר כל דבר להקב"ה ורק אז היה 

 למצרים.מוכן לרדת 

 מקבלים הרבה יותר מלפני זה אחרי מעבר

וירא את העגלות אשר וזל"ק: וקצת כעין זה כתב בספר קדושת לוי על שם העגלות ע"ש. 
היה אומר אין מקום לדאגה אלא יש שלח יוסף, רמז לו ליעקב שאל ידאג מהגלות, ר' אשר 

ה, כי כי כל זה הוא הסיבה לגאולמקום לתפילה. כי כל הגלות הוא לא יותר מסיבה לגאולה, 
והטוב שיהיה לך אחרי הרעה הוא הרבה יותר ממה שהיה לך לפני הרעה הוא הסיבה לטובה. 

זה. אנכי ארד עמך אנכי אעלך גם עלה, דהיינו לא רק אני יעלה אותך משם אלא אעלך גם 
 עלה תקבל הרבה יותר ממה שהיה לך עד עכשיו.

והרחמים הפשוטים הוא אור והנה העגלות הוא לשון עיגול והסיבה הוא נקרא דבר עיגול 
הסיבות הם יותר גבוהים מאור הישר, אבל התכלית הוא להגיע הישר והסיבות הם עגולים. 

לסיבה. וברגע שיוסף שלח לו עגלות שזה נקרא להחזיר כל דבר להקב"ה וממילא היה יכול 
 לרדת למצרים ולא להיתקע שם.
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 ושה לעולםיעקב היה למעלה מהטבע ממילא לא היה יכול להמשיך קד

וזהו שכתוב כי לא האמין להם עד עכשיו הסברנו את הויפג לבו, ומהו ולא האמין להם? אלא 
ואין דרך אחר להגיע לבחינת יעקב רק שדביקות יעקב בהשבטים רק על ידי יוסף הצדיק 

והנה יעקב אבינו ביקש לישב בשלווה. )וישב תרל"א( כותב: השפ"א על ידי אחדות עם יוסף. 
למעלה מהטבע. ולא היה בכוחו להמשיך הקדושה גם בעולם הזה מאחר שלא ע"ה היה 

והיה בחינת לפני בריאת העולם, משא"כ יוסף הצדיק היה היה לו שייכות לעולם הזה כלל. 
והיה בחינת אחרי בריאת העולם והוא כן היה יכול להמשיך הקדושה גם תוך העולם הזה. 

ה תולדות יעקב יוסף שבאמצעיות יוסף נמשך צריך להיות על ידי יוסף הצדיק, וז"ש אל
 הארת הקדושה מיעקב לכל השבטים ולכל העולמות.

 יוסף היה יכול להמשיך קדושה גם למטה בטבע

יוסף העלה מעשים טובים של השבטים ליעקב אבינו ע"ה. כי יוסף הצדיק מעלה מעשים 
למעלה מהטבע כנ"ל. טובים של כלל בני ישראל. כי יש לו דביקות בהם יותר מיעקב שהיה 

)ויגש השפ"א א"כ רק על ידי שיוסף היה באמצע היה לו יכולת להתקשר ליעקב אבינו ע"ה. 
וזה הכלל הוא שורש הגאולה בחינת יוסף והוא התאחדות הפרטים בהכלל. תרל"ז( כותב: 

 ובאמת על ידי יוסף נתקשרו הע' נפש בהאבות. שהוא היה הנותן להם חיות בגלות.

 אחדות ביניהם וליוסף הגיעו ליעקבאחרי שנהיה 

ובאמת כתיב וישאו בני ישראל כו' יעקב אביהם שהיו מרכבה ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
קודם רק באמצעיות יוסף נמשך אחריהם. דהיינו שביטלו את עצמם ליעקב אבינו, אליו. 

 ביטלו את עצמם ביניהם, ואח"כ ליוסף ומשם ליעקב אבינו.

 וף בלי לעבור מעבריםכי אפשר להגיע לאין ס

העיקר הוא להמשיך מלמטה למעלה ומקודם כתיב לא האמין שהוא התקשרות והמשכה. 
ה לאדנ"י -ה, הסדר מגיע מהוי-ומלמעלה למטה, הסדר הוא מיעקב ליוסף ומשם לשבטי י

ואז מגלים את הקב"ה בעולם, וברגע שאין את הסדר אין השפעות, כי אפשר להגיע לאין סוף 
שהם כן מוכנים רק אחר כך שראה העגלות כו' את המעברים שאתה צריך לעבור. בלי לעבור 

ותחי רוח יעקב אביהם שנתקשר להם כנ"ל, וישאו להיכנס לדרך העבודה של יוסף, אז מיד 
 ואז נגמר להם הדרמה של עשרים ושתים שנה.בני ישראל כו'. 

 אחד שחי באחדות נמצא בדרך

רבה מאחדות. כי בחינת צדיק זה אחד שחי עם רואים שמדבר הר' אשר במכתבים של 
הקב"ה אבל חייבים את האחדות, והיה נותן סימן לדעת האם אתה נמצא בדרך, אם אתה 
יכול להיות באחדות עם כולם, וברגע שיש לך לחץ כלשהוא ממישהו או שאתה נלחם אתו או 

וק גאט ואז שאתה בורח ממנו זה נקרא שאתה לא על הדרך, והעיקר הוא לעמוד שם ולצע
אתה באחדות עם כולם, וברגע שאתה באחדות אז אפשר לאחד כל דבר להקב"ה ואז יש כל 

 השפעות מלמעלה למטה ולא יחסר לכם שום דבר.
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 שיעור ד'  

 יום ד' ח' טבת

עת בני אם ערבת לרעך תק': הפסוק וז"לבמדרש בני אם ערבת כו'. )תרל"ח( בשפ"א  איתא
עשה זאת ' אמרי פיך נלכדת באמרי פיך'. לקחת ערבות נפלת בפה שלך.לזר כפיך, נוקשת ב

בכף רעך לך התרפס ורהב רעיך. פירוש רש"י: לך התרפס, התר לו אפוא בני והינצל כי באת 
פס יד לשלם לו ממונו. ורהב רעיך, ואם אין לו ממון עמך אלא שנוקשת באמרי פיך לדבר לו 

 ול לך.קשות הרבה עליו רעים לבקש ממנו שימח

אומר המדרש: אמר רבי חנינא ברח מן שלש והדבק בשלש, ברח מן הפיקדונות ומן המיאונים 
 ומלעשות ערבות בין אדם לחברו. אם אתה לא שייך לזה אל תיכנס לזה ותתרחק מזה מאוד.

 הלכה למעשה איך מלווים כספים לאנשים

לר' אשר ה הרבה. הלכתי פעם אחד לפני הרבה שנים עשיתי ערבות למישהו, ובסוף סבלתי מז
לשאול מה לעשות. אמר לי אז ר' אשר מעכשיו תלמד להבא אם מישהו מבקש ממך הלוואה 

יפרד מהם אז אתה יכול או ערבות תעשה אצלך חשבון האם יש לך כסף בצד ואתה מוכן לה
אבל אם אין לך כסף שאתה יכול להיפרד מהם אל תיכנס לזה ואל תעשה לגשת לדבר, 
ערבות. וברגע שיש לך כסף אם אתה נותן את זה בתור הלוואה או בערבות הלוואות או 

תתפרד מהכסף ואל תחשוב עליהם יותר, וברגע שמחזירים לך את הלוואה תחשוב כאילו 
 שקבלת מתנה סכום כסף.

 הלכה למעשה איך להשתמש בכרטיסי אשראי

ם דברים בשקל אני תמיד אומר לאברכים צקים וכרטיסי אשראי מיועד לסוחרים, שקוני
ומרוויחים חמש שקל שזה חמש מאות אחוז רווח, ואז אין להם בעיה לשלם את כל הריביות 
שיש להם לבנק, אבל שכיר או אברך בקושי מרוויח אז ברור שהוא לא יכול לקחת עליו את 
כל התשלומים הללו. ואפילו שצריכים צקים לשלם לתלמוד תורה או לגנים אפשר להוציא 

  אירים בצד ולא משתמשים עם זה כלל.יוק כמה שצריכים ואת השאר משפנקס אחד בד

אותו דבר כרטיסי אשראי שהבנק בא ואומר לך רק חתימה ויהיה לך כמה שאתה רוצה מזה 
כי אין לך מאיפה לשלם את זה, ואם יש לך לשלם את זה אין בעיה צריכים להתרחק מאוד, 

בנקים הם אנשים טובים נותנים כסף תעשו ביזנס כמה שאתה רוצה, אנשים חושבים שה
והלוואות כמה שרוצים, אבל האמת הוא שיש לך טעות והם בסופו של דבר רק לוקחים ממך 

 כסף, וזה מה שהפסוק אומר כאן להתרחק מכל הדברים הללו.

 על ידי ביטול דברים מסתדרים

רעי וקבלת  ועוד מפרש רש"י שם: אחר שנעשית ערב להקב"ה שהוא רעך כדכתיב זה דודי וזה
עליך בסיני ובערבות מואב באלה ובשבועה לשמור מצותיו. תקעת לזר כפיך, שתשוב ותסור 

שתקעת כף להדבר עם  ,מדרכיו ותדבק באפיקורסין ללכת בדרכיהם. נוקשת באמרי פיך
הואיל ובאת בכף רעיך בסיני וקבלת אלקותו עליך. לך  ,הזרים. עשה זאת אפוא בני והינצל

הרבה  ,ניו כאסקופה הנרפסת ונדרסת. תיכנס להכנעה וביטול. ורהב רעיךהכנע לפ ,התרפס
 רעים שיתפללו עליך לפניו.



 קודשויגש                                                                   שיחות

 ~ כו~ 
 

 ענין ערבות ברוחניות ובגשמיות

לא בגשמיות ולא ברוחניות. כי ברגע שאדם מקבל פירוש, שאין לקבל ערבות על של אחרים. 
כי הלואי שיתקן , ערבות בקושי הוא עושה מה שהוא צריך לעשות ואיך אתה עושה ערבות

בקושי אתה עושה מה שמוטל עליך ואיך יש לך זמן לעוד אחד, אתה בקושי בעל המוטל עליו. 
הבית על היצר הרע שלך ואיך אתה יכול לעבוד על היצר הרע של מישהו אחר. א"כ נכון 
שקבלת ערבות אבל לכתחילה אסור להיכנס לזה. יש אנשים שנכנסים אלי רבי תבטיח תגיד 

היה אומר מי שמשקר הוא יכול להבטיח, אלא שכ"ק אאמו"ר זצ"ל ני תמיד אומר לי, וא
 העיקר לעבוד ביחד להגיע לאיזה נקודה בעבודת השם ית'.

 אדם שחי עם עצמו יכול לעזור לאחרים

ידוע שלקח על עצמו הרבה דברים קשיים, להוציא ילדים חולי נפש מבתי חולים, ר' אשר 
אבל אי אפשר לעזור לשני אם אתה לא חי את עצמך, וברגע  שידוכים, שלום בית, פרנסה,

שאתה עזרתי לעצמך אפשר לעזור לשני. קבלתי על עצמך להיות צדיק כמו שאומרים תהי 
השם של  חת על עצמך ערבות של כסף או עבודתצדיק ואל תהי רשע ובסוף נכשלת, או שלק

ת זה אצלך תוכל לשחרר השני, אז הכאב שיש לך הוא הכאב שלך, וברגע שאתה תשחרר א
 את זה גם אצל אחרים.

 הוכח תוכיח את עמיתך הולך על עצמו

אותו דבר ערבות של כלל ישראל, כי ישראל ערבים זה לזה, וברגע שאני רואה את השני לא 
מתנהג כמו שצריך יש עלי לכאורה חיוב של הוכח תוכיח את עמיתך, אבל לא תשא עליו חטא. 

יח הולך על עצמך תוכיח את עצמך ואז ממילא הוא יחזור אבל הביאור הוא הוכח תוכ
בשבת ברחוב וראו מישהו נוסע ברכב, ר' אשר בתשובה. וכמו שספרנו שפעם אחד הלך 

התחילו לצעוק שבת. אמר להם ר' אשר למה אתם צועקים עלי. כי ברגע שאני שומע שאני 
צריך לחלל את השבת.  בעצם לא שומר שבת רק הקב"ה עוזר לי לשמור שבת אז הוא לא היה

 ומה שקרה לו זה בעצם אני.

 אדם שעושה עבודה עצמית יכול להגיע למקום גבוה מאוד

השפ"א אמנם א"כ כל פעם שאדם לוקח על עצמו ערבות ולא יודע איך לחזור משם, אומר 
אנחנו התחייבנו להקב"ה ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ערבות שבפסוק הוא להקב"ה. 

ל מאודך, ולמעשה תחת אשר לא עבדת את ד' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ובכל נפשך ובכ
התחייבנו להקב"ה שלא יהא לבך חלוק על המקום, או אפילו שעשיתי משהו שלא הייתי 
צריך לעשות גם אז אסור להישבר כלל, יתכן שהקב"ה לקח לך את הדעת אבל משם מתחיל 

שלו אז לא רק שחוזר לאיפה שנפל  וברגע שאדם עושה את עבודה העצמית את עבודה שלך,
 אלא מגיע למקום הרבה יותר גבוה.

 ברגע שיהודה ניגש לעצמו הגיע הישועה

בנימין יצא מבית הסוהר בגלל יהודה שלקח על עצמו מסירות נפש, כי יהודה הגיע למבוך 
מצד אחד הבטיח ליעקב שהולך להחזיר אותו וכאן הולך לאבד את העולם הבא שלו ואז 

אין אבא ואין בנימין ואין יוסף רק אני בעצמי, ומיד ויגש אליו יהודה לעצמו ואז החליט ש
הביא את הישועה. כל בעיה שאתה רוצה לעזור לשני ואתה רואה שאתה לא יכול אפשר 
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להתפלל להקב"ה שיביא לי את הכוח ואת המוח ואת השמחה ואת הכסף, אבל להיכנס 
 ר להיכנס למקום של הכנעה וביטול ושפלות.להפקרות או לייאוש זה גרוע מאוד, והעיק

כמו שכתב רש"י ז"ל רעך זה הקב"ה. וקבלת עול תורה, זה הוא שייך אל האדם, כי ערבות 
 האמיתי הוא אותו שיש לו לזה שייכות בעצם נפשו.

 אדם צריך לדעת שבכל חושך והסתר יש מטמון בתוכו

טמונים תחפשנה אז תבין יראת אם תבקשנה ככסף וכמ)ליקוטים ח"ב נח, א( בשפ"א איתא 
ד' ודעת אלוקים תמצא. פירוש, שצריך אדם לידע ולהאמין שיש מטמון ניצוצי קדושה תוך 
כל הדברים הגשמיים הנראין כעורין מבחוץ, ולמשל אם רואה אחד שהטמין איזה חפץ כאן 

אם אתה יודע בוודאות שיש כאן מטמון אתה תמשיך לחפש לא יניח מלחפשה כמה ימים, 
כי יודע בוודאי שימצא. כמו כן צריך אדם עד שתמצא אותו, כי ברור לך שזה נמצא כאן, 

אדם חייב לדעת שהקב"ה נמצא להאמין כי על ידי הרבה יגיעה בוודאי ימצא רב טוב הצפון. 
היה אומר ר' אשר בכל מקום, ואפילו שאתה לא רואה אותו על זה אתה צריך עבודה, 

 'הערט נישט אויף קלאפן.מ'קלאפט און מ'קלאפט און מ

 ברגע שהכאב בא אלי סימן שאני צריך לתקן אותו

וכידוע המשל למלך שנפל ממנו מרגליות תוך חול וצוה לבנו לחפש אותה כו'. וזה האבידה 
היה בכוונה, שמלך מלכי המלכים הקב"ה הטמין אבנים טובים ומרגליות בעולם הזה, 

ברגע דהיינו המרגליות ואבנים הטובות. וכשאדם מברר היטיב כל מעשיו זוכה למצוא 
שהכאב בא אלי הפתרון הוא אצלי, ואז דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים, לכאורה מה אחרים 
יכולים לעזור לי, אלא ברגע שהכאב בא אלי הכוונה שאני צריך לתקן את עצמי. בזמן 

חוד וברגע הרשב"ע לא היה גשם והגיעו לרשב"י שיעשה משהו ומיד הבין שחסר לו איזה י
שעשה זאת ירד גשם לעולם. וזה נקרא בשבילי נברא העולם, כל בעיה שיש יתכן שפיזית אתה 

 לא יכול לסדר אותו אבל נפשית אפשר לסדר כל דבר.

 על ידי שמאמינים שיש לך כוחות יכולים לעמוד שם

, כי ערבות האמיתי הוא אותו שיש לו לזה שייכות בעצם נפשו]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
וכמו כן ערבות יהודה לבנימין ואז משם אפשר להגיע לכל דבר. כענין כל ישראל ערבים וכו'. 

לכן בלי ספק יוכל לקיים יהודה הגיע לנקודה של כאב ומבוא סתום, ואז היה ערבות אמת. 
אני צריך להאמין שהקב"ה נתן לי את זה ונתן לי את הכוח לעבור את זה ושיקרה הערבות. 

וזה עיקר כוונת המדרש, לחזק נפשות היה יכול לקרות בלי המעבר הזה.  כאן דברים שלא
וזה בני ישראל, לברר כי הדבר שקיבלו עליהם בני ישראל באמת, בכל עת יכולין לקיים. 

תלוי באמונה וככל שמאמינים יותר מגיעים לזה יותר, אם תחפשנה כמטמונים ככל שתאמין 
 שיש לך את הכוחות הללו תוכל לעמוד שם.

 יהודה ידע שבוודאי יכול להחזירו לאביו

יש לומר שידע יהודה כיון שנתערב על בנימין סימן הוא שבידו ובהמשך )תרמ"ב( איתא: 
וכמו כן ערבות של ישראל שקיבלו עליהם התורה יש להתחזק בד' להביאו לאביו בוודאי. 

 ולהאמין כי בודאי יהיה ד' יתברך בעזרו לגמור אשר קיבל עליו.
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מדרש: אלא בשעה שהקב"ה בא ליתן את התורה לא קבלוה אחת מן האומות אלא וז"ל ה
ישראל. כך כשנגלה הקב"ה על הר סיני לא הניח אומה שלא הרתיק עליה, ולא קבלו עליהם 
לשמרה, וכשבא אצל ישראל אמרו כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע, לכך בדין הוא שתשמעו ואם 

לרעך תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך וגו', עשה לאו תענשו בערבות. הוי בני אם ערבת 
זאת אפוא בני והינצל כי באת בכף רעך לך והתרפס ורהב רעך, אל תתן שנה לעיניך ותנומה 

 לעפעפיך. דהיינו צריכים לעקור ולעקור עד שמוצאים את הדרך הנכונה.

 על ידי שאתה חי את הכאב של השני אתה יכול לעזור לו

ואקיימה לשמור משפטי צדקך. וכמו כן כל בני ישראל ערבים זה  כענין שנאמר נשבעתי
ברגע שאתה יודע שהכוח שלך תלוי לזה, ובכוח הערבות יכול כל אחד להיות עוזר לחבירו, 

כמו שכתבנו בענין מצות פריקה וטעונה מזה, כי ערבות הוא לשון בישועה של השני, 
שיש אצל השני צריכים למצוא  הכאבתערובות, שיש שייכות להערב בזה העסק, כנ"ל. 

אומר בפרשת שמות שמשה רבינו אמר למה הרעותה לעם הזה הפרי הארץ אצלך, וכמו ש
למה שלחתני. אומר רש"י מה איכפת לך, דהיינו תמצא את הכאב אצלך ואז תוכל להביא 

 .ישועה גם לשני

 להגיע לכאב של השני זה ע"י עקשנות יגיעה ותשוקה

ש את העזרה של השני אצלי, אלא צריכים עקשנות לזה ויגיעה ואיך באמת מתחילים לחפ
לך ותשוקה מצאה לך נפשי, ככל שאדם יודע ששם האמת יש לו תשוקה להגיע לאמת, 

התרפס ורהב כו', פירוש, על ידי היגיעה והתשוקה לבוא אל האמת, להתקרב אל התורה 
ו רק כדי לצאת ידי רק השאלה מה אתה עושה עם התורה ותפילה, אפשר לעשותותפילה, 

לעולם יש תקוה, חובה אז באמת לא מגיעים לשום מקום, אבל העיקר לבוא אל האמת ואז 
ברגע כמאמר הפוך בה והפוך כו', קוה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. 

שאדם נתן קוה אומר רש"י: ואפילו אם לא תתקבל תפילתך, חזור וקוה. אדם שמתפלל 
 נה מקבל שכר על הקוה לבד. אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה.אפילו שלא נע

 הקב"ה רוצה עכשיו את עבודה שלך שמא לא תפנה.

 עבודת האדם הוא לחפור להגיע לנקודה אבל בתנאי שלא נשברים שם

שהוא בכל איש ישראל, שעל ידי היגיעה מוצא האדם בלבו נטמן עצות וכמה ובהמשך כותב: 
נכון שאתה לא רואה דרך איך יתברך, ועל זה נאמר יגעתי ומצאתי.  דרכים לעבודת הבורא

לעזור, אבל מציאה בא אחרי יגיעה. וכאן אתה גם חלק אלוקי ממעל, וברגע שאדם מאמין 
ואמת הדבר, שכפי היגיעה למצוא נקודה טמונה שיש לך את הכוחות הללו מגיעים לזה. 

כמו כן וא צריך לחפור להגיע לזה, כל אחד צריך לדעת שיש לו את הנקודה אלא הבלב, 
פתאום דברים משתנים ומתחדשים אפילו על מה שלא משפיעין לו התחדשות מן השמים. 

 בתנאי שאדם לא נשבר בדרך.ר' אשר חישבתי עליהם. והכל אומר 

יהודה היה עכשיו בדילמה, מצד אחד הבטיח ליעקב אבינו שמחזיר את וכן מצינו ביהודה, 
אמר יוסף מלך מצרים איפה שיהיה הגביע בידו הוא נשאר כאן, ולא ידע בנימין, ומצד שני 

איך לצאת מכל הסיפור הזה, וידע במאה אחוז שבנימין לא גנב את הגביע, וידע שהוא הבטיח 
 ולא ידע איך לצאת מכל העסק הזה, א"כ כולם היו עכשיו במצב סתום ובדילמה ומה עושים.
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 אדם נברא להיות שליט על הבריאה

השפ"א בפסוק ויאסר יוסף מרכבתו כו'. כי האדם נברא להיות שליט על כל א אומר אל
הבריאה, כמו שכתוב וירדו בדגת הים כו' כל שתה תחת רגליו. נמצא הוא רוכב עליהם והם 
מרכבה אליו. ובהיותו כן על ידי קבלת מלכות שמים שהוא מקבל ומכניע עצמו להבורא 

 ים להבורא יתברך באמצעיות האדם. יתברך. כמו כן מתבטלין כל הנברא

 אדם נהיה שליט רק על ידי ניסיונות שעובר

איך יוסף הגיע לזה רק על ידי הניסיון שהיה לו, וזה לא יוכל להיות רק על ידי ניסיונות 
דהיינו גם בלי זה יש לך את הכוחות הללו אבל הם רדומים, ועל ידי שעובר מעבר וניסיון אז 

בנך יוסף שמני אלוקים ולאדון בכל ארץ מצרים. כה אמר ן זי"ע הרה"ק מרוזיכמו שאמר 
ניסיונות שגובר האדם נגד היצר הרע. על ידי יוסף נהיה אדון על כל ארץ מצרים, וזה על ידי 

 על ידי הניסיון שהיה לו היה לו את הכוח לשלוט על הכל.זה שליט ורוכב על עולם הזה. 

 כשמגיעים הכי למטה שם נמצא האמת

אסור להישבר צינו ביהודה, כי הגם שמצא עצמו חייב בדבר, עם כל זה לא נפל לבו, וכן מ
אלא לדעת שהקב"ה נתן לך את זה ונותן לך את הכוח לעמוד שם ורוצה להביא אותך לכזה 

על ידי בירור האמת, שניגש אל מקום גבוה שאי אפשר להגיע בלי הכאב הזה שהיה לו. 
כשהגעת למצב אל ארץ והגעת הכי למטה שיכול להיות אמת מארץ תמצח, דווקא אז האמת. 

 שם האמת.

 ברגע שחזר על הכל מצא את האמת 

האמין בודאי כי יש וכן כתיב כמטמונים תחפשנה שצריך האדם לובהמשך )תר"מ( כותב: 
בכל מקום ובכל עת כוח ניצוץ קדוש. ובפרט בנפש האדם. ומי שיודע כי נטמן במקום זה 

נה. ואם מחפש באמת נאמר אמת מארץ תצמח. וכל זה נלמד מחפש כל כך עד שימצא
כי הוא עשה את זה לעצמו שם ערבות לאבא ממעשה יהודה אם כי לא היה לו שום טענה. 

שלו ושם ערבות ליוסף ובסוף מצא את עצמו במבוא סתום, אבל החליט שלא מדברים לא 
 עשיתי כך וכך. מיעקב ולא מיוסף ולא מבנימין אלא חזר על הדברים ואמר לעצמו 

 עבודת האדם להודות על הכישלון שהיה לו

אמרנו בפרשת בראשית שאם אדם הראשון היה עונה להקב"ה אכלתי מעץ הדעת העסק היה 
נגמר אחרת, וברגע שהתחיל להאשים את כל העולם מאז אנחנו סובלים על זה. ומי תיקון 

הקב"ה נכשלתי לודה ואמר את זה דוד המלך שאמר על עצמו חטאתי לד', וכן עשה כאן יה
ואמר אין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בה הכשילון בא לחשל את האדם והעיקר לא 

רק בדברים היוצאים מן הלב נגלה אליו האמת. ופרשנו ויגש אליו לעצמותו להישבר כלל. 
 וזה היה הכוח של יהודה שהודה על הכל.בחינת איש תבונות כנ"ל. 

 בשביל הדורות הבאים המעברים שעוברים הוא

וכן יהודה הגם שמצא את עצמו חייב בדבר, עכ"ז ידע שהוא עשה מה שצריכים לעשות ואפילו 
שנכשל הוא כי הקב"ה לקח ממנו את הדעת באותו רגע, ואפילו שחשב שיכול לקחת על עצמו 
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ע לא נשבר כלל, וגם דוד המלך לא נשבר ויד ערבות והוא יכול לעמוד בכל הניסיונות הללו
שגם שם ידך תנחני מבטן שאול שועתי אליך, מי שאמר דוד חטא אינו אלא טועה כי היה 
להורות תשובה לרבים, לא היה מצב ללמוד תשובה אלא על ידי שדוד המלך עבר את החטא, 

היה אומר אתה לא עובר את זה בשבילך אלא בשביל אחרים אפילו שהייתי בכזה ר' אשר 
 את זה והעיקר לא להישבר באמצע. מצב ומבוא סתום בסוף עוברים

 תשובה הוא עבודה לכל החיים לחזור לשורש

ויהודה אמר שמי שזה יהיה אצלו נשאר לעבד ואכן זה קרה כלומר, אף על פי שנמצא הגביע, 
אני יודע שאני עשיתי כל מה שאני על כל זה נקיים אנחנו, לבנימין ומה עושים עכשיו הלאה, 

כי השורש של יהודי הוא נקי ויש לו כוחות אין יש ישראל תמיד. ודבר זה נמצא בכל איכול, 
סופיים, ואם הוא נפל אז אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, וברגע שיש תשובה וזה 
לא רק למחוק מה שעשה לא טוב, אלא שזה עבודה לכל החיים שאדם חייב לחזור לשורש 

שנולד דמי, ומקבלים אז כוחות  אומר שאז הוא נהיה כתינוקשהפרי הארץ וכמו  שלו,
 חדשים. 

 על ידי הביטול בירידה משתנים דברים בסוף

אנכי ארד עמך ואנכי אעלך גם עלה. לכאורה אל תוריד אותי ולא תצטרך לעלות אותי? אבל 
גם עלה ברגע שנתתי לך כזה חושך ונהייתה מושפל מאוד שם בירידה אבל ברגע שאדם נותן 

ן שהקב"ה נתן לך את זה מאז מקבלים כוחות שלא הייתי מגיע ביטול ולא נשבר שם ומאמי
 בלי זה, ואז ולא יכול יוסף להתאפק ופתאום השתנו כל מיני דברים שלא היו עד עכשיו.
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 שיעור ה'

 יום ה' ט' טבת

מה שאנחנו הולכים ללמוד היום בפסוק ולא יכול יוסף להתאפק כו'. )תרל"ז( בשפ"א איתא 
כל הפרשה ולכל הדרך שאנחנו מדברים. לכאורה קשה כמה קושיות, א, ויגש אליו זה מפתח ל

ולא כתיב למי הוא ניגש. ב, מהו הכוונה ולא יכול יוסף להתאפק מה קרה שלפני כן הוא 
 התאפק ופתאום ולא יכול?

 יהודה ניגש לפנימיות של יוסף ולא לחיצוניות שלו

לכאורה א"כ למה לא כתוב בפירוש אל סף. דכתיב ויש אליו יהודה פירוש אליו ליואלא 
האור החיים יוסף, אלא בפרשת וירא ג"כ כתוב וירא אליו ד' ולא כתיב למי, אלא מסביר שם 

שהיה וירא לפנימיות ולא לחיצוניות כי החיצוני מסתיר הפנימי. אותו דבר כאן יהודה הק' 
חליט שהוא לא מציאות החליט שאין כאן יוסף ואין בנימין אלא שיש פנימיות משמעות וה

 אלא סיבה ומשום הכי לא כתוב בפירוש למי.

 להגיד למשגיח שאתה סיבה זה סתם דיבורים

אבל להגיע לזה שהשני סיבה צריכים להאמין בזה, סתם לדבר זה כלום. היה בחור שניגש 
למשגיח ואמר לו אתה לא מציאות אלא סיבה, אבל זה סתם דיבורים כי אם אתה רוצה 

א יבין שהוא סיבה אתה צריך קודם לעבוד על עצמך שאתה ג"כ סיבה ולא לשכנע שהו
אבל מעל הסיבה יש מסובב גם אל עצמותו פירוש לעצמו. מציאות, וזה הפירוש השני לעצמו, 

גם פירוש אליו להקב"ה. ומעל זה יש עילה ומעל זה יש עילות העילות עד הקב"ה וממילא 
 בתוך טומאתם, וגם בזה יש הרבה דרגות.  דהיינו העיקר הוא שכינתיה השוכן איתם

 על ידי שניגשים לפנימיות מקבלים כוחות אדירים

א"כ אדם שניגש לפנימיות מקבל כוח אדיר שהוא בעצמו לא ידע מזה כלל, ואז יוסף מדבר 
להקב"ה והקב"ה ליוסף כי אז מגיעים להכרה שהכל הקב"ה, ואז מקבלים כוחות אדירים 

זה שלבים של הכנעה וזה רק על ידי עבודה, כל פעם שצריכים לעבור ועוז וחדווה במקומו. ו
מחסום מתחיל עבודה מחדש, לחיות שהוא סיבה ולא מציאות זה מאוד קל להגיד את זה 

 אבל זה לא משפיע על אף אחד, ולהגיע לעצמך שזה ג"כ סיבה בלי הכנעה זה לא עובד כלל.

 עבודת האדם הוא לדעת שכל מושג בא מאינו מושג

היוצא לנו שיש כאן שלושה פירושים, אליו ליוסף ולמה לא כתוב בפירוש אל יוסף, כי יהודה 
לא ניגש למציאות שנקרא יוסף אלא לפנימיות שנקרא יוסף ולכן לא כתוב בפירוש. או אליו 
לעצמו דהיינו לפנימיות של עצמו והחליט שהוא לא מציאות אלא סיבה. וגם אליו להקב"ה 

שהשגתי צריכים לדעת שכל מושג בא מאינו מושג עד הקב"ה וזהו אליו  דהיינו אחרי השגה
 להקב"ה להחזיר כל דבר להקב"ה.

 יהודה רק חזר על הדברים ולא חידש שום דבר 

רק היה חזרת השיעור, אנחנו וביאור הענין כי הנה יהודה לא חידש דבר באלה הדברים 
אלא פשוט חזר עוד פעם על הדברים. מכירים כבר את המילים הללו ואת כל הסיפור שהיה לו 
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נניח שיש לך רעיון חדש איך לשכנע אותו מובן למה וגם לא היה לו טענה במה לבוא ליוסף. 
 חזר על הדברים אבל באמת לא היה לו שום טענה חדשה א"כ למה חזר עליהם עוד פעם.

 יהודה לא שינה את יוסף אלא את עצמו

פנימיות יש הסתכלות בתור סיבה ויש בתור  אלא יש הסתכלות חיצוניות ויש הסתכלות
מציאות, וכאן יהודה התחיל לדבר לפנימיות והתחיל לקלף ולקלף כמה שרק יכול, שיוסף 
הוא לא מציאות אלא סיבה ואני בעצמי ג"כ לא יותר מסיבה, ומה שאני משיג את הקב"ה 

ה ביטל את נקרא שכינה וזה לא מציאות אלא סיבה עד שמגיעים להקב"ה, וברגע שיהוד
ורק שינה אצל עצמו את אף על פי כן לאשר בירר אמיתות הענין בא לו הישועה. עצמו 

ההסתכלות שלו על כל דבר, ולא הלך לשנות את יוסף אלא שינה את עצמו, לפעמים הדיבור 
והמעשה נתקעים אבל המחשבה אף פעם לא נתקע, אלא שזה תלוי איך אתה מסתכל על כל 

וני אז נתקעים באמת, אבל אם מסתכלים פנימיות שם לא נתקעים דבר, אם מסתכלים חיצ
 ושם זה חלק אלוקי ממעל ושם יתפרדו כל פועלי און ושם הכל מאיר מאוד.

 בחיצוניות זה אולי אותם דיבורים אבל השינוי היה בפנימיות

ואיך אפשר להגיע לזה, אלא בארץ לוקחים גרעין ושמים את הגרעין כענין אמת מארץ תצמח. 
הכי טוב והכי יקר, עכשיו צריכים לשתוק ולהבליג עד שיהיה עצים, אני מכיר אדם שעובד 
בשדות הוא יוצא כל יום בבוקר ומדבר איתם, דהיינו לדבר לנפש של כל דבר ואז יוצא מזה 

תלוי בהסתכלות שלך על הפרשה. אולי חיצוניות זה ישועה. ישועה נקרא מעל הטבע, וזה 
מהרה"ק רבי נחמן זי"ע נוי היה בפנימיות של הדבר. וכמו שאמרנו אותם דיבורים אבל השי

אמת שקוראים לי נחמן ואתה מחפש את נחמן אבל אותי אתה לא מכיר כי אני לא אותו 
 אדם ממתי שאתה מכיר אותי.

 במצב של מבוא סתום יש עבודה של התבוננות

למצב של מבוא סתום היה אומר לך דומיה תהילה, כל אחד מגיע במשך החיים שלו ר' אשר 
וזה נקרא פרשת דרכים, ואז אדם גמר את העבודה פיזית וטכנית שלו ועכשיו יש עבודה של 
מוח והתבוננות שזה להפוך את המציאות לסיבה להפוך את היש לאין ולהפוך כל דבר לשורש 

 שלו. וזה נקרא שתיקה שתיקה שתיקה מעבירין את רוע הגזירה.

ו סיפור מה שקרה לפני אלפי שנים ומה זה קשור אלינו בחיי לכאורה למה התורה מספרת לנ
והאמת כי כל פרשה זו מיוסף ואחיו. הוא משל לעבודת בני ישראל להקב"ה. יום יום? אלא 

כאשר חכמים הגידו אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה והנמשל הוא אנחנו בני ישראל. 
במדרש ובזוהר יכים להתבייש מהקב"ה. וכמה אנחנו צרומה יוסף קטנן של שבטים כו' 

 הקדוש.

 יהודה ראה שתחת לבוש שנקרא יוסף נמצא הקב"ה

דהיינו אחרי כל לבוש יש כבודו יתברך, ופירוש הנמשל כי ד' יתברך מלא כל הארץ כבודו. 
ומה שאתה רואה זה רק הלבוש ולא הקב"ה בעצמו, ד' מלך גאות לבש הקב"ה לבש לבוש 

בעיניך שזה מלמטה למעלה, אבל מלמעלה למטה אז אני ד' לא שניתי  שזה נראה כמו מציאות
על יהודה ועל כל המערכת של  מפחידששום דבר. א"כ יוסף חיצוניות היה כמו גוי ואיזה יש 

יעקב ובניו, אבל עכשיו צריכים ללכת עם מהלך לראות שכל היוסף הוא לא יותר לבוש לאורו 
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שהלך ביער ושמע אריה נוהם, ומיד הפך ט הק' מהבעש"יתברך שנמצא שם, וכמו שאמרנו 
ההסתכלות שלו מחיצוני לפנימי והגיע למחשבה שאריה הוא אותיות יראה ומיד הפך אותו 

 לקשר בורא והפך אותו לכבודו יתברך שזה מכבדיתו.

 עבודת האדם מתחיל בלהגיד בבוקר חסדך

חוץ זה נראה לך כמציאות  יכול להיות שכלפיוגם החושך שם נסתר כבוד מלכותו יתברך. ואז 
וחושך ויש, ומצאנו שתי סוגי לבושים יש לבוש של להגיד בבוקר חסדך ויש לבוש של ואמונתך 
בלילות ושם אין שום הסברים רק אמונה, ואז אדם צריך לשתוק להבליג להיכנע ולהתבטל, 
אבל עבודה מתחיל מלראות את הקב"ה בדברים הטובים שמלא כל הארץ כבודו, וקודם 

את החסד של הקב"ה ולא לוקח  יותר מתחילים עם להגיד בבוקר חסדך, וככל שאדם רואה
לעצמו שום דבר, אז כשמגיע השלילי וחושך אז פתאום אדם עוצר מה קרה כאן אתה עושה 

שמתנהג ככה זה נקרא הפרעת צחוק ממני רגע אתה מחייך אלי ורגע אתה ברוגז איתי, אדם 
  אישיות.

 א יחסר לו שום דבראדם שחי עם הקב"ה ל

אבל הקב"ה ח"ו לחשוב עליו ככה כי טוב ד' לכל, אלא מה הכוונה בזה, אלא גם החושך הוא 
טוב וזה על ידי אמונה וברגע שאדם חי באמונה אז מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר, אדם 

אומר להקב"ה נתתי לי מאה דולר  תמיד חסר לך כי אדם שחושב שהוא מבין את החסד אז
יא לי בבקשה עוד מאה, אבל ברגע שאדם חי באמונה אז הוא לגמרי סומך על הקב"ה וזה תב

 הטוב שהוא נותן לי כל הזמן.

 החושך הוא גם לבוש של הקב"ה רק שזה נסתר קצת

כבודו הוא לבוש של הקב"ה, כשאני רואה ופירוש הנמשל כי ד' יתברך מלא כל הארץ כבודו, 
זה לא האדם בעצמו אלא החיצוניות שלו, אותו דבר  אדם אני מסתכל על הלבוש שלו אבל

עם הקב"ה כבודו הוא הלבוש שלו ומתחת לזה יש הקב"ה. אבל כשאני רואה אדם שבור 
משונה כאוב איפה יש שם כבודו יתברך, אלא שם יש הרבה יותר כבודו יתברך בלי להבין 

ת להגיד בבוקר חסדך ובלי להשיג רק עם אמונה ואמונתך בלילות, אבל לפני זה צריך להיו
ולחיות שהקב"ה עושה איתי חסד כל הזמן, ואז כשאני מגיע לחושך אני יכול להחליט שגם 

 זה לבוש של הקב"ה רק שזה נסתר קצת.

 יש דעת עליון ויש דעת תחתון

גם שם יש את הלבוש של הקב"ה וגם במקום החושך שם נסתר כבוד מלכותו יתברך. 
מלמטה למעלה באמת חושך אבל מלמעלה למטה ך ממך. כמאמר גם חושך לא יחשיבהסתר, 

שם יש רק אור ואין שום חושך. יש דעת תחתון ויש דעת עליון, דעת תחתון זה הנבראים 
כשאני מסתכל על זה הוא באמת חושך כי זה מלמטה למעלה, אבל דעת עליון שזה ממך שם 

 ין שם חושך כלל.אין חושך כי זה מלמעלה למטה, מלמעלה למטה אני ד' לא שניתי וא

  שלושה שלבים בעבודה שאדם צריך לעשות

ולזה צריכים עבודה, דבר ראשון הדבר חיצוני שאתה רואה להחליט שזה לא חיצוני אלא 
פנימי, ודבר שני שאני בעצמי שאני חושב אז גם מיעט נקודת אמונתו בו יתברך ג"כ מאתו 
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זה הקב"ה, ודבר שלישי שגם המושג יתברך ואז מגיע לאמונה שגם הוא בעצמו לא קיים והכל 
שאני השגתי שגם זה מאת הקב"ה וזה קוב"ה ושכינתיה. א"כ כל שלב שאני צריך לעבוד עליו 

 יש על זה עבודה.

 אדם צריך להגיד לעצמו שהוא לא מציאות אלא סיבה

כשאדם מבטל עצמו אל האמת ובמסירות איך מגיעים לנקודה הפנימיות, לזאת בכל עת צרה 
אמר שזה לא מספיק סתם, דהיינו לבוא ולהגיד למשגיח שהוא לא מציאות אשר  נפש, ר'

אלא סיבה זה כלום, אלא אתה צריך להגיד את זה לעצמך שאתה לא מציאות אלא סיבה 
וגם מה שאתה משיג שזה מגיע לאינו מושג, וזה נקרא מסירות נפש להיכנס לעקשנות וכל 

יוסף הוא בחינת נפש ואז אחרי שאני השגתי  פעם שאני משיג משהו מבטלים אותו להקב"ה.
את זה אני צריך לבטל שזה לא אני אלא הקב"ה שנותן לי את הכוח לחשוב ככה, וברגע שאני 

 .השגתי שיש כאן שכינה צריכים לבטל את המושג לאינו מושג

 הלכה למעשה איך מחזירים חוב ממישהו

ה שאמר איך אעלה אל אבי ומסר כמו יהודואיפה רואים את המסירות נפש של יהודה, אלא 
מישהו שאל אותי שהלווה סכום  כדי שלא יהיה חוטא לפני אביו. עצמו להיות עבד במצרים

כסף גדול למישהו ועבר התאריך לפירעון החוב והוא לא מחזיר לי שקל, ומה צריכים לעשות, 
י לו קח וכבר הפכתי את כל העולם לתת לו להבין שחייב כבר להחזיר לי את הכסף, אמרת

אתך סנדוויץ ותתיישב על המדרגות שלו מחוץ לביתו ואל תדבר עם אף אחד, אבל רואים 
אותך שכנים עולים יורדים כל אחד עוצר אתה צריך משהו, ואתה תענה לא הכל בסדר, ואז 
הזה שחייב לך כסף ג"כ בסוף יעבור ואתה כאילו לא רואה והוא לא רואה, בסוף הוא יעצור 

פש כאן, כלום אתה צריך לענות, והעיקר אל תזוז משם רק תפנים שזה אותך מה אתה מח
 לא מנשה אלא גאט ואז הכל יסתדר.

 יהודה נשאר בלשכת יוסף עד שנשבר

וכן יהודה החליט אני נשאר כאן בתוך הלשכה הזאת של יוסף ואני לא זז מכאן עד שהכל 
תראו איך שהדברים מסתדר, ואני לא מדבר עם אף אחד ולא משוחח עם אף אחד ובסוף 

מסתדרים ממילא, העיקר שאתה צריך לעשות ביטול וזה עבודה שלך וזה לא קשור לאף 
אחד, וזה הפנימיות שלך שאתה צריך לעשות, וההוא לא מציאות ואתה לא מציאות וגם מה 
שגליתי שיש הקב"ה גם זה הוא לא מציאות, כי אינו גוף ולא משיגי הגוף, וזה עבודה נכון 

 .מאוד אבל שם מונח כל הישועותשזה קשה 

 ברגע שיהודה ביטל את עצמו כבר לא הסתכל על הבישות שיהיה לו

דהיינו כל זמן שהיה עסוק עם עבדך ערב את הנער אז היה עסוק ועל ידי זה נתגלה לו האמת 
עדיין בבישות שיהיה לו איך שכולם יגידו לו איזה שוטה אתה, אבל אח"כ שביטל את עצמו 

"ה אז לא הסתכל על הבישות שיהיה לו מזה ולא על העונש שיהיה לו רק על לגמרי להקב
 .וראה כי הכל טובהביטול הסתכל. וברגע שאדם מבטל את החיצוניות שיש לו אז 
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  לקחת נקודה של אמונה ולהרחיב אותו כל פעם לעוד נקודה

רגשות ואז היה אומר בדרך הזה תיקח אתך נקודה של אמונה בזמן שאין לך סערות ר' אשר 
תראה איך שכל דבר נהיה טוב בסוף, וברגע שאתה מרגיש טוב תרחיב את זה לעוד נקודה, 
א"כ קודם תיקח מה שהולך לך ותראה את החסד של הקב"ה שעושה לך בכל דבר ואיך שהוא 
מתייחס אליך, ואז אתה ממנף את החיובי שיש לך, ואח"כ מגיעים לשלילי וגם את זה 

ולא היה  רקים את כל השלילי לאמונה, וזה החסד שהוא עושה אתנו.מפרקים, ולאט לאט מפ
ד' שמעתי שמעך יראתי. אני שמעתי שזה אתה אז במקום לחיות שזה לו כלל ממה לירא 

כי אני יוסף כלל מאף אחד. ואז  מציאות התחלתי לחיות שזה סיבה. ואז אין שום פחדים
 וכו'. 

 יעקב בא מישראל תורה מאור שכינה מהקב"ה

מצד אחד באמת קיצר אבל מצד שני הרחיב איך עובד הכנעה. כבר כתבנו מזה. לכן קצרנו. ו
שזה ישראל אורייתא קוב"ה. ישראל זה הדרגה הכי תחתונה וצריכים לדעת שיעקב חי 
מישראל, ואח"כ כשלומד תורה הוא צריך לדעת שזה אורייתא שזה האור שיש בתורה, ומה 

יותר מקוב"ה ושכינתיה שאתה משיג, יעקב צריכים שאתה משיג צריכים לדעת שזה לא 
להפוך לישראל התורה לאור ושכינה להקב"ה, עבודת האדם הוא להפוך שיוסף זה לא יוסף 
ואני זה לא אני ומה שאני השגתי שזה הקב"ה זה נקרא יסורי בידקי דמיתא, כל פעם צריכים 

ה לעולם הבא ובזה אדם לפרק את הבנה והישות שלי להקב"ה, וזה כמו לעבור מעולם הז
 נמדד כל הזמן.

 על ידי שמקשיבים זה נותן כוח לרבי לדבר

עד עכשיו דברנו על יהודה ומה עם יוסף, אלא אמרנו שיש איתערותא דלעילא בלי לתתא ויש 
איתערותא דלעילא אחרי איתערותא דלתתא, הקב"ה ברא את העולם בלי שום פעולה 

האדמה ואנחנו צריכים לתת איתערותא דלתתא  מצדינו, אח"כ היה אדם אין לעבוד את
שיהיה אח"כ איתערותא דלעילא, אבל זה כמו רבי שמדבר ברגע שיש קהל שמקשיבים זה 
נותן לו חיות להוציא עוד יותר מלפני זה, אומרים לי ישר כוח על השיעור ובעצם אני אומר 

  בלי הקשבה שלכם.אותם לכם ישר כוח כי בזכותכם אני מדבר ויש לי דיבורים שאין לי 

 ברגע שנותנים הכנעה למעביד הוא ישפר אותך מאוד

א"כ יוסף בעצמו ברגע שיהודה נתן לו הכנעה שזה איתערותא דלתתא וזה גרם איתערותא 
אומר כמה שהרבי מדבר זה לא יותר הבעש"ט הק' דלעילא ואז נכנס לו עוד יותר געדאנקים, 

מזה שמקשיבים, א"כ כל איתערותא דלתתא מחמישית ממה שיש לו להגיד, והחמישית בא 
גורם לשפע, כי העשייה נכנע ליצירה ויצירה לבריאה והוא לאצילות והוא לאין סוף, וזה גורם 
תענוג להקב"ה תענוג להרבי ולמעביד שלך, אדם שנמצא בישיבה צריכים לתת הכנעה לראשי 

רא את העולם, לכבודי ישיבות, וברגע שנותנים הכנעה יש השפעות, בשביל הכנעה הקב"ה ב
בראתי יצרתיו אף עשיתיו, גם הראש ישיבה פתח אותו בשביל כבוד וגם העסק שפותחים 
נכון שרוצים כסף אבל זה גם בשביל כבוד, וברגע שאתה נותן לו את הכבוד הוא ישפר אותך 

 במה שהוא יכול כבר.
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 ברגע שנותנים ביטול מרחיבים בזה את הכלי

מלשון הכלה כי היה לו כ"כ הרבה הוא מלשון אלפים בת יכיל.  אבל פירוש ולא יכול יוסף
עשייה שם יש הכי פחות כי הנה הקב"ה ברא העולם להיות הכל במידה. שזה נשפך החוצה. 

רוחני ומעל זה יצירה יש יותר רוחני ובבריאה יש עוד יותר רוחני ובאצילות עוד יותר, וככל 
גושם הוא לא משיג כ"כ רוחניות, וברגע שאדם שיש לבוש יותר יש פחות רוחני, אדם שהוא מ

עושה ביטול חיצוניות לפנימיות אז כל אחד מתבטל לשני ואז הכלי שלו נהיה עוד יותר גדול, 
ואז הוא יכול להביא שפע חדש הרבה יותר ממה שהיה מקודם, אנכי ארד עמך אבל אנכי 

יש יותר רוחני וברגע שאני אעלך גם עלה ואז תקבל הרבה יותר השפעות, א"כ ככל שאני עולה 
נותן ביטול אז אני מרחיב לא רק את הכלי שיש אלא גם זה שמעליו, א"כ מצד אחד יש באמת 

 ומדרגות זו על זו.מידה ומצד שני יש מדרגות למידות, 

 תלמיד הוא הפנימי והרבי הוא המקיף

עקשנות, שזה על ידי מסירות נפש ווכשאדם מבטל עצמו כראוי אל המדרגה שלמעלה ממנו 
אמרנו שיש מקיף ויש פנימי, הפנימי אז ניתוסף למעלה כוח וברכה בעבור מדרגה שלמטה. 

כמה שאתה נותן לו להיכנס ככה הוא נכנס, כמה שאתה מקשיב לשיעור ואתה לא מסתכל 
על הודעות שיש ככה אפשר להכניס לך, וככל שנכנעים יותר אז הכלי שמעליך צריך לייצר 

ה יותר, א"כ הרבי הוא המקיף של התלמיד והתלמיד הוא הפנימי, חדש כדי לתת לך הרב
 לו פנימי ומקיף, יש סובב ועילות. והרבי בעצמו ג"כ יש

  על ידי שנרקב לגמרי יכול לצמוח חדש

שאדם מבטל עצמו כראוי אל המדרגה שלמעלה ממנו אז ניתוסף למעלה כוח וברכה  וברגע
לי שלך גדל ואז זה כמו הגרעין אחרי שנרקב ואז ברגע שביטלת הכבעבור מדריגה שלמטה. 

ומבטל את עצמו לאדמה ולאין סוף אז עשה לעצמו כלי ומתחיל לצמוח משהו הרבה יותר 
מרוב השפעות ואז המדריגה שלמעלה מלאה ברכת ד' עד שקטן הכלי מלהכיל. מעד עכשיו. 

 וצריך להשפיע למדריגה שלמטה.שמקבל מלמטה. ואז 

 נקבל מלכותו יתברךהקב"ה רוצה דבר אחד ש

שזה הנקודה הפנימיות שזה וזה ענין ולא יכול יוסף להתאפק שעל ידי שביטל יהודה אליו 
ה, ורואה את הפנימיות של עצמו, וראה את המקיף שלו שזה יוסף דהיינו שביטל -שם הוי

ואמר ישב כו' עבדך כו' עבד את הפנימי שלו למקיף שנקרא יוסף, והביטול הגיע על ידי 
והקב"ה רוצה מאתנו רק שנקבל את מלכותו יתברך וכן יוסף רצה דבר אחד שיהודה ני. לאדו

כל המטרה והנה יוסף לא ביקש רק שיקבל עליו יהודה מלכותו. יקבל את המלכות שלו עליו, 
ה, של החלומות היה כי הוא הולך להיות מלך עליהם והוא הולך לחבר אותם ליעקב ולהקב"

מעביד של למעביד אז אפשר ללכת עוד יותר ל עובד כל ליוסף וכןתן הכנעה וברגע שיהודה נ
נהנים ממך ואז כל המניות שלך  בעל הבית, ואז בעצם כולםיע להמעביד עד שאני יכול להג

 עולים.

 יהודה אף שלא הבין כלום נתן ביטול ואז היה הישועה

כן לתת הכנעה אבל כי היה כאן כזה ביטול גדול, הרי כל אחד מוויהודה אף שלא הבין הענין 
לא לך, א"כ יהודה חשב בהתחלה שזה גוי ויהודי לא צריך לפחד מגוי כלל, ואיך יכול להיות 
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שגוי שולט עלי, אבל נכון שאני לא מבין אבל אני מאמין שהקב"ה נותן לי את זה ונותן לי את 
ה, א"כ הכוח לזה ורוצה למנף אותי לכזה מקום גבוה באמונה שלא הייתי יכול להגיע בלי ז

ואיך יהיה אני בעצמי יש לי את עבודה הפרטי שלי, א"כ יהודה לא הבין מה הולך כאן 
 משועבד לזה האדון בחושבו כי הוא איש נכרי.

  יהודה כבר עבד על עצמו הרבה לפני זה

עם כל זה אבל יהודה האמין שמה שהקב"ה עושה הוא טוב ושזה לא מציאות אלא סיבה, 
והוא לא התחיל את עבודה עכשיו אבל מהרגע הראשון כבר , לאשר היה יהודה איש אמת

ה ודלות והוא כבר עבד על עצמו הרבה לפני לחפש את -עבד על עצמו, כי יהודה זה שם הוי
 הפנימי בכל דבר, כי ברגע שאתה לא מחפש את הפנימי אתה נשרף שם.

  השפעות לא בא בהתנדבות אלא בעל כרחך אתה חי

רחך אתה חי, וברגע שהוא מכניס אותך למצב של חושך מצד אחד אמר על זה בעל כר' אשר 
אתה יכול להגיע למקום גבוה אבל מצד שני זה לא בא בהתנדבות אלא בעל כרחך אתה חי, 
ויהודה כל פעם שהגיע לכזה מצב במקום להילחם עם כולם ולהיכנס לייאוש ולעצבות תמיד 

ם המצוי הוא מאת הקב"ה, ואני מתאים נתן הכנעה וביטול את המצוי לרצוי על ידי שראה שג
את המצוי ואת הרצוי שלי להקב"ה, וברגע שאדם מבטל כל דבר להקב"ה מרחיב בזה את 

 הכלי שלו ואז אפשר לקבל הרבה יותר מלפני זה.

 וברגע שנתן ביטול מיד הוציאו כל איש ונקודת יוסף התגלה בעולם

כי ידע שהוא באמת לא יכול מת. וראה כי כן האמת אשר הוא משועבד אליו הודה אל הא
, יש כאן שוטרים מסתובבים בחוץ ואי אפשר לשנות את המצב, אבל ברגע לעשות שום דבר

וכן שנתן את הביטול מיד הוציאו כל איש מעלי ואז כל הלבושים התבטלו וראו את יוסף. 
הענין בנמשל שכתוב במדרש על פסוק אם ערבת לרעך כו' שכשאדם מבטל עצמו למלכות 

          שמים ומודה על האמת מתהפך אליו החושך לאור.

 

    

         

        

              

   


