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 פרשת וארא

 חומש רש"י

'וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד', וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בקל שקי ושמי ד' 
לא נודעתי להם, וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה' 

הבטחות, ובכולן אמרתי להם 'אני קל  ה(. ופרש"י וארא, אל האבות. בקל שקי, הבטחתים-)ו, ב
לא נכרתי להם במדת  –שקי'. ושמי ד' לא נודעתי להם, 'לא הודעתי' אין כתיב כאן, אלא 'לא נודעתי' 

 שהרי הבטחתים ולא קיימתי. –אמתות שלי שעליה נקרא שמי ד', נאמן לאמת דברי 

ם, ומה מונח בזה? ועוד קשה לכאורה קשה הרי הקב"ה יכול הכל, ואין לו שום בעיה להבטיח ולקיי
שבסוף הפרשה כתוב למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני, לכאורה מה התשובה על השאלה? 
 הלא הפרשה מספרת על האבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, לכאורה מה זה מתרץ את השאלה?

אתם, אחד הייתי בחו"ל שמעתי שיש שלושה סוגי אנשים שמהם צריכים להיזהר לא לעשות עסקים 
הוא, אם מישהו נכנס לחנות שלך ומוכן לקנות הכל, מאחד כזה צריכים להיזהר, בדרך כלל הוא 
ישלם לך בכמה שיקים ובסוף הכל יחזור, השני הוא, אחד כשמתחילים לעשות אתו ביזנס הוא 
מתחיל לשאול אותך מי היה סבא שלך לפני השואה, מהם צריכים להיזהר לעשות ביזנס אתם, 

שי הוא, אחד כשמתחילים לעשות אתו ביזנס הוא מתחיל לדבר על משיח שצריכה להגיע, והשלי
 מאחד כזה צריכים לברוח מיד.

ובזה אפשר להסביר מה שאנו אומרים בתפילת שמונה עשרה, קונה הכל, הולך על הראשון שמוכן 
ם, ואח"כ ומביא לקנות הכל, ואח"כ וזוכר חסדי אבות, הולך על השני שמתחיל לדבר על האבות מי ה

גואל לבני בניהם, הולך על השלישי שמדבר משיח, מכולם הללו צריכים להיזהר לא לעשות עסקים 
 אתם.

א"כ משה רבינו שאל את הקב"ה למה הרעתה לעם הזה, ובטוח שהקב"ה ענה לו תשובה על השאלה, 
 א"כ צריכים אנו להבין מה התשובה על זה?

לו שעד החתונה זה יעבור, אבל לכאורה זה כואב לו מאוד ומה ועוד, אחד עבר הרבה כאבים, ואמרו 
 עושים עד אז, כמו"כ אומרים לבני ישראל שיהיה טוב, אבל למעשה עכשיו קשה להם מאוד?

'. לכאורה מה הכוונה תנו לכם מופת'כי ידבר אליכם פרעה לאמר  )ז, ט( ועוד בסוף הפרשה כתוב
הנועם אלימלך זי"ע, שפרעה אמר שזה שאנחנו נבהלים מהמופתים וחוזרים  בזה? ידוע דברי הרה"ק

בגלל זה להקב"ה, זה פשוט, כי מה אנחנו מבינים, אבל צריכים כזה מופת גדול שיזיז גם את 
היהודים, שיכירו וידעו כל יושבי תבל שהקב"ה מנהל את העולם, כי בדרך כלל מי שנעשתה 

 "כ פרעה אמר שצריך כזה מופת שיהיה לכם בני ישראל.המופתים על ידיו מבין את הכל, א

הכניס את ידו לתוך כיסו  אבל לכאורה מופתים כבר כתוב בסוף שבוע שעבר שהיה מים ונהיה לדם,
ומה צריכים עכשיו עוד מופתים לקחת מטה ושזה יהפוך לנחש, למה לא מספיק מה  ונהיה מצורע,

קב"ה אמר לו אחוז בזנבו, מסביר ר' אשר בזנבו . כתוב שמשה רבינו פחד, והשהיה שבוע שעבר?
הכוונה ככל שאדם חי יותר עם השפלות שלו רואה יותר את גדלות הקב"ה, וממילא אז אין לו שום 

 פחד משום דבר. אבל למעשה מה נתחדש כאן יותר ממה שהיה עד עכשיו?

עד שלא ניתנה, ונראה להסביר את הנ"ל בהקדם, כתוב קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה 
הקב"ה הולך להוציא את בני ישראל ממצרים, ואח"כ יהיה תעבדון את האלקים על ההר הזה, 
לכאורה אם קיים אברהם לפני זה למה צריכים מתן תורה, הלא מה שאברהם אבינו עשה אמר 

ה מה -ליצחק בנו לעשות, וכן יצחק אבינו אמר ליעקב מה לעשות, וכן יעקב אבינו אמר לשבטי י
ריכים לעשות, א"כ מה נתחדש לנו בנתינת התורה, הלא כתוב שהיה להם גיליונות מכל התורה, צ

כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר שמשה רבינו ערך שולחן הטהור כל שבוע בליל שב"ק, ואמר תורה כל 
 שבוע, א"כ מה נתחדש לנו בנתינת התורה?

ת, לכאורה מה הכוונה בסדר ועוד השפ"א אומר שיש עשרה מאמרות ועשר מכות ועשרת הדברו
הזה, ומה מונח בזה? בפשטות הקב"ה כשברא את העולם צמצום את אורו יתברך ואז נהיה עשרה 
מאמרות, אבל תכלית שלנו הוא לחזור לעשרת הדברות שזה לחיות עם הקב"ה, ועשר מכות עוזר 

 לאדם לחזור לעשרת הדברות. אבל עדיין קשה מה מונח בזה?

ו שבוע שעבר על אמפתיה, אמרנו שדרך החסידות הוא אל תהי צודק תהי חכם, ונראה להסביר דברנ
שאדם עסוק עם כן עשיתי או לא עשיתי הוא עוד לא שם, אלא כל פעם דהיינו להתחבר לשני, כל זמן 
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שיש לאדם כאב הוא צריך לשמוע את הכאב של הקב"ה, עשית הוא צריך לשמוע שלא הוא עשה 
דעהו בכל דבר שאדם עושה הוא צריך לשמוע שזה הקב"ה, אפשר  אלא הקב"ה עשה, בכל דרכיך

לעשות מצות לפי הספר והעיקר לקיים ולצאת ידי חובתו, או שאפשר לקיים המצות ולהתחבר עם 
 הקב"ה.

או  ,]היה ויכוח בין הבחורים אחרי סיום הש"ס מה הרבי התכוון, האם הרבי כן התכוון או שלא
הרבי דיבר מאוד טוב, וטענו שמשהו  ך כאן וויכוחים הולך וחוזר,שאמרו לו מה לעשות, בקיצור הל

אני מאמין שזה לא היה, אבל אם סיפרו כנראה  לא בסדר כאן, ונהיה מבינים על הדיבורים שלי,
 שאני צריך לחדד את זה עוד יותר[.

, ע"ז ר' אשר אמר הלוואי אותי עזבי ותורתי שמרו, הכוונה הוא רק לדבר מהקב"ה בלי ללמוד תורה
אומר הקב"ה הלוואי תעזבי אותי ותתחילו ללמוד תורה. אבל לכאורה מה בעיה הלא חיים עם 
הקב"ה, חיים עם סיבות, הבנק מצלצל אתה אומר גאט, לכאורה נתתי לכם מהלך חיים ולמה 

 צריכים את התורה בדיוק?

השני שיש להם אלא פעם אחד ישב ר' אשר ודיבר בסגנון שלו שהתורה הוא כלום, אחד ישב מול 
שיעור ביחד, ואמרו אם כן אנחנו מפסיקים את השיעור, אמר ר' אשר, לא אמרתי להפסיק, אלא 
תמשיכו הלאה ללמוד, ותלמדו מה צריכים לחפש בשיעור. לכאורה מה מונח בזה? היום יש לי עסק 

ח תפילין עם כל מיני אנשים, יש כאלו שעזבו כבר הכל, ואומרים אם הקב"ה רוצה שיעשה שאני יני
אם הקב"ה רוצה שיביא לי כאבים ואז אני יחיה אתו. אבל למעשה הקב"ה העיקר שאני חי גאט, 

נתן תרי"ג מצות יש רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה, ואנחנו חייבים לעשות הכל, ומה באמת 
 הנפק"מ?

והקב"ה ועוד איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא, בעשרה מאמרות נברא העולם עם כוח התורה, 
עשה את ההסתר, ולמעשה איפה שאני נמצא אומר הפרי הארץ אני יכול לחזור בתשובה ולהתחבר 

 להקב"ה, א"כ מה בדיוק נותן לי התורה?

אלא הבעל התניא מסביר, שיש שכל העיוני ושכל המעשי, שכל החיצוני ושכל הפנימי, שכל המעשי 
דם חושב לפני זה הרבה יותר רחב, מאיפה נקרא אדם עושה דברים בלי לחשוב, שכל העיוני נקרא א

זה בא ומה השורש שלו, דהיינו שיש פנימי ויש חיצוני, בריאת העולם נכון שזה תורה, אבל זה 
 חיצוניות של התורה, והתורה הוא פנימיות של התורה. ומה ההסבר לזה?

כסף, ובסוף אלא אפשר להסביר את זה עם משל, אדם קם בבוקר ורואה שהבנק מצלצל ואומר שאין 
מחליט שאין חכמות יותר וחייבים לצאת לעבוד, ומיד פותח את המודיע ומוצא עבודה, מצלצל, 

הוא עמוק בתוך עבודה. למעשה האם הולך לרעיון, מקבלים אותו, שואל כמה משלמים, אחרי שבוע 
נכון,  מישהו הכריח אותו לצאת לעבוד או לא? הלא הוא הולך מרצון כל היום עם חשק, אבל זה לא

כי הרצון הראשון לא היה בגלל שהוא רצה, אלא היות שהבנק צלצל אליו וידע שהוא צריך לכל 
חודש כך וכך שקלים, א"כ החסר שלך מפעיל הרצון הזה לצאת לעבוד, דהיינו ברגע שיהיה לו מספיק 

מצד כסף ולא יצטרך יותר את העבודה מיד הוא עוזב הכל. א"כ מצד אחד הלך מרצון לעבוד, אבל 
 שני הוא רצון חיצוני שהגיע מהכרח, ויש לו סוף והוא מוגבל.

ועוד משל יש אחד שיש לו פרנסה ב"ה ולא חסר לו שום דבר, ויש לו משיכה לצייר דברים יפים, לכם 
יש משיכה עכשיו להיות בשיעור, אף אחד לא מכריח אתכם להגיע לשיעור, אין לי שוטרים, אני לא 

כי ממילא אני לא נותן כלום, אני יכול כן להגיע ולא להגיע, אני הלאה יורד לכם מקמחא דפסחא, 
ימכור לכם מקומות בבית המדרש, כן באתי ולא באתי זה אותו דבר, אפילו שכן הייתי אני יכול 
לשאול אותך אח"כ אם היית או לא, אני באמת לא שם לב לזה, אלא מי שכן הגיע זה משום רצון 

ה הולך לעבודה, ברגע שיש לך איזה תירוץ לא להגיע לעבודה מיד יותר עמוק שיש לו ממה שאת
עושים את זה, א"כ רצון שבא ממקום בלי עול שעל ידו אני יזמתי אותו, הוא רצון הרבה יותר פנימי 

 שלי שאני מביע את עצמי הרבה יותר ממה שאני הולך לעבודה.

שניהם רצון, רק אחד הוא רצון חיצוני שהוא מוגבל בסכום ועם זמן, וזה רק כשיש איזה גורם אז 
הוא עושה את זה, ויש רצון פנימי שהוא לא מוגבל שבא ממחשבה של האדם, כי בא לך עכשיו לצייר, 

יצוני רצון פנימי הוא הרבה יותר מופשט מרצון חיצוני, דהיינו הרצון החבא לך עכשיו ללכת לשדה, 
בא ממקום לא מיזמתי של עומק הנפש שלי, אלא היות שיש לי חוסר במשהו אז אני מפעיל רצון 
לצאת לעבוד, משא"כ אחד שמגיע לשיעור זה מעומק הנפש שלי, כי יש הרבה יותר שלא באים מאלו 

 שכן באים.
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על כל הונגרי, שהם שלטו כמעט  –כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה אומר שבפרלמנט של ממלכת אוסטרי 
אירופה, היה שם הצבעה, היות שבצבא משרתים המון אומות, איזה אומה מכל האומות הולכים 
לשרת מרצון, פרייוויליג, כל אחד אמר משהו אחר. עד שקם גוי אחד ואמר היהודים, ומיד נהיה 
בלגן והתחילו לצעוק אנטישמיות, והם תמיד מתחמקים מכולם. כשנגמר הרעש אמר מה אתם לא 

, היהודים כשלא רוצה ללכת הוא יודע איך להתחמק, גוי לא יודע להתחמק, כשמקבל פתק מבינים
הוא חייב ללכת, בחו"ל כשיש תורים כולם עומדים בשורה ולא מדברים, וכאן רצים מדלפק אחד 

היינו הגוי לשני ונדחפים. יהודי תמיד מסתדר. א"כ יהודי שכבר הולך לצבא זה בטוח פרייוויליג. ד
 רצון חיצוני, יהודי כשהולך זה עם רצון פנימי.הולך עם 

וזה היה עשרה מאמרות ועשרת הדברות, כתוב שהקב"ה ברא את התורה אלפיים שנה לפני בריאת 
העולם, וכשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם, אז איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא, 

שים חושבים היות שיש אבא ואימא ואח"כ מהתורה יצא העולם. אמר ר' חיים שמואלביץ זצ"ל אנ
ויש כאן ילד צריכים לעשות חוק וסדר לזה, ואז החליט הקב"ה לחקוק חוק שנקרא כיבוד אב ואם, 
כי צריכים לעשות סדר בדבר. כמו שמדינה שלנו מיד שמשתנה משהו מיד עושים חוק לזה, שזה 

יום, ועושים חוקים לאנשים לסגור את החורים, כי פעם זה לא היה ועכשיו צריכים שזה יתאים לה
מתקדמים, א"כ אותו דבר עם מצות כיבוד אב ואם שהיות שצריכים סדר בדבר, כי אם לא איש את 

 רעהו חיים בלעו.

אבל האמת הוא שזה טעות, אלא היות שיש תורה וכתוב שם מצות כבד את אביך ואת אמך, התורה 
אנכי זה אנא נפשית כתבית יהבית, התורה היה עוד לפני שהיה אבא ולפני אימא ולפני שהיה ילד, ו

זה הנפש של הקב"ה, וכמו שהקב"ה הוא אין סוף גם התורה הוא אין סוף, והיות שיש כזה מצוה 
והוא רצה שיהיה בורא ונברא ובשביל הנברא הוא עשה שיהיה אבא ואימא וילד כדי שיוכל לבטא 

את זה, כי זה הרבה יותר עמוק ממה את עצמו כדי שאתה תבין את זה, אבל לעולם הקב"ה לא צריך 
 שאתה חושב, ואתה לא יכול להשיג אותו כלל.

א"כ התכלית של בריאת העולם הוא ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קווני לו ויושיעני, הרבי אמר 
תחיה סיבות, אבל למעשה אני לא רואה שום דבר אין סיבות ואין הקב"ה, וזה בס"ה אדמך אכנך 

אחד בכל הדמיונות, תכלית אפשר לכסות עם זה הבנק או לא, אבל למעשה אני  ולא ידעתיך הנך
אומר לך שרק ככה בונים את הנפש, אי אפשר להביא על זה קבלות ולא הוכחות, אבל למעשה בלי 

 שלא הולך בדרך חי עם חיצוניות של הדבר, ומי שהולך בדרך חי עם פנימיות של הדבר.

העולם עשה אותו עם פנימיות הרצון שלו, כשעלה ברצונו הפשוט אבל כשהקב"ה הלך לברוא את 
לברוא את העולם, היה לו ברירה כן לברוא את העולם או לא לברוא אותו, ולמעשה החליט כן לעשות 
אותו, אבל זה לא היה חסר לו לעשות אותו, אלא היה רצון אחד לבטא את עצמו לעם שהם יבינו 

את העולם אלא שהעולם יחיה כדי לפני בריאת העולם, אני מה שאני רוצה, אבל הוא לא רוצה 
עשיתי מאין יש בשבילך כדי שתבין מה אני רוצה, ועכשיו ביש תיכנס לאמונה בחזרה לאין ותיידע 

 שיש משהו יותר גבוה מזה, ובשביל זה בראתי את העולם.

משהו כדי להביע וזה הנפק"מ בין התורה לעולם, כי היות שכבר היה תורה עכשיו צריכים לעשות 
את התורה, א"כ העולם נמצא היות שהקב"ה מרצונו הפשוט ברא את התורה, שזה לא הגיע בהכרח, 
ואח"כ הקב"ה רוצה שמהתורה הזה יהיה התבטאות לאדם כי אין מלך בלא עם ועולם חסד יבנה, 

חסדים, ברא את העולם, א"כ הקב"ה נתן לנו תורת חסד, בפשטות הכוונה שהקב"ה נתן לנו לעשות 
אבל הכוונה הוא שישראל מפרנסים לאביהם שבשמים, כל יהודי עושה חסד עם הקב"ה ברגע שהוא 
מכיר שמאחורי כל יש נמצא אין, אחרי החיצוני נמצא הפנימי, בכל דרכיך דעהו, זה החסד שאני 

 לו. יכול לתת 

שיישאר נברא, ר' אשר אמר מה אני בורא אף אתה בורא, אני עשיתי מצב של נברא אבל לא כדי 
אלא היות שעשיתי תורה, ואני רציתי שזה יתגלה, אז עשיתי בריאה גשמי, ועכשיו אני צריך ממך 
שתחזיר לי את הבריאה שיצא מהרצון הפשוט מתורה, ותתחיל לחיות בכל דבר שאתה רואה שזה 

 תורה ולא משהו אחר.

שביל שיוכלו לעשות אותו דהיינו הקב"ה מרצונו הפשוט ברא את התורה ואותיות התורה, אבל ב
בפועל ברא את העולם, א"כ התורה הוא לא רוחני יותר מעולם אלא משהו אחר לגמרי, הרחמן הוא 
ינחילנו ליום שכולו טוב ליום שכולו ארוך ליום שצדיקים יושבים בעטרת ראשיהם ונהנים מזיו 

יע למצב של לעתיד השכינה, כרגע הנאה שלך מהקב"ה הוא רק דמיון, אבל עבודה שלנו הוא להג
לבוא שיהיה עין בעין יראו, ששם רואים שיד ימין זה צדקה וכן הלאה, וכן רואים את כל המצות 
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דרך איברי הגוף, כרגע זה רק אמונה, דרך התורה שאדם לומד הוא מתחבר הרבה יותר פנימי ממה 
 שהוא מתחבר דרך הסיבות.

דפנימי פנימי, הרש"ש כתוב שכל דבר הוא עוד יותר יש חיצוני ויש פנימי ויש פנימי דפנימי ויש פנימי 
פנימי ועוד יותר פנימי, כשאדם מקיים מצות כיבוד אב ואם הוא חי עדיין בחיצוני, וכשלומד תורה 
הוא מתחבר לפנימי, ועוד יותר פנימי הוא להתחבר עם הקב"ה, מנין שהקב"ה מקיים את המצות 

ה רצה בעת בריאת העולם. נכון שגם דרך הקב"מניין שהקב"ה מתפלל ואז אתה נותן אמפתיה ש
הסיבות אפשר להגיע להקב"ה אבל בסדר השתלשלות הוא הרבה יותר רחוק, וברגע שאתה הולך 
ישר לתורה אתה הרבה יותר קרוב ממה שיצא מהקב"ה, כי הסיבות הוא רק פועל יוצא מרצון 

ו חנות ומוכר לחם, הוא לא הפשוט, כל פעולה בעולם הזה הוא נברא עם התורה, כמו אדם שיש ל
קונה אותו במכולת ממול אלא הולך לאיפה שהמכולת קנה אותו, אותו דבר אדם יכול לחיות עם 
הקב"ה דרך הסיבות אבל הוא הרבה יותר חיצוני מהתורה שהוא הרבה יותר פנימי, ובתוך התורה 

 יש את הקב"ה שהוא אנא נפשית כתבית יהבית.

לבושים העולם הוא פחות אור והרבה לבושים, כל העולם הוא עם הרבה תורה הוא הרבה אור ופחות 
, אצל הקב"ה אין שינוים יותר לבושים, שום דבר למעשה לא השתנתה כי אני ראשון ואני אחרון

הכל אותו דבר לפני הבריאה ואחרי בריאה ואיפה שאדם נמצא הוא שם, אלא לגבי הנברא שם יש 
 מו להבין שמתחת ליש יש הקב"ה שהוא אין.שינויים שהוא צריך להילחם עם עצ

אבל לכאורה למה אנחנו צריכים לחיות בעולם עם כל הבעיות שיש כאן, למה לא להיות כמו 
מלאכים, אלא זה הקב"ה לא רוצה שנהיו כמו מלאכים, אמרנו מהמהר"ל שהקב"ה ברא את העולם 

ם, וכן הלאה כל יום, חוץ מיום במילה אחד, כל יום את הבריאה של היום, אמר יהי רקיע, והי שמי
שישי שאז ברא את האדם שזה לקח לו שתים עשרה שעות, קודם ברא את הגוף, ואח"כ עשה מזה 
צורה, ואח"כ הכניס רוח, ובשעה אחד עשרה חטא, ובשעה שתים עשרה זרקו אותו מגן עדן, ועכשיו 

 אנו אומרים ויכלא לקים את יום השביעי.

לא עשה קידוש עד שראה בעצמו שהוא הכי גרוע מכולם, תכלית  הרה"ק רבי משה מסאסוב זי"ע
שם להכיר אותו גם שם ידך תנחני. הקב"ה רוצה  בריאת העולם הוא להגיע למקום הכי נמוך וגם

שאדם יכיר אותו במקום אפילו שלכאורה אי אפשר לראות אותו שם גם שם תכיר אותו, גם שם 
לו הקטן אומר לו טאטי, עכשיו תתחבא מאחורי הדלת, ידך תנחני, אדם מגיע הביתה ונהנה שהבן ש

ואם גם שם הוא מכיר אותך וצועק טאטי זה שמחה, ובכל מקום שהוא מוצא אותך זה גורם לך נחת 
רוח. א"כ הקב"ה ברא את התורה, ורצה שאדם יכיר בו, עשה בגלל זה הסתר, וככל שההסתר יותר 

וכבוד להקב"ה, כי ישראל מפרנסים לאביהם  גדול וגם שם אתה מכיר אותו אז זה מביא תענוג
 שבשמים.

וכדי לחיות עם הקב"ה במקומות נמוכים זה אך ורק עם התורה, כי רצה הקב"ה לזכות את ישראל 
לפיכך הרבה להם תורה ומצות, דהיינו נתתי לך כלי עבודה, לא שלחתי לך למקום עם כ"כ הרבה 

לבושים איך תראה אותי, אלא רצה לזכות את  לבושים ואתה לא יכול להגיע לשם, כי בכ"כ הרבה
ישראל, הקב"ה נתן לך התורה וברגע שאדם מתחבר עם התורה מתחבר עם הקב"ה, וברגע שהוא 

 מחובר עם הרצון הפנימי הוא יכול לדעת ולהתחבר שהרצון החיצוני הוא בעצם פנימי.

גוף וחי גוף והכל מסביב  אבל בלי תורה אי אפשר למצוא שם את הקב"ה, כי הוא נמצא בגוף וחושב
גוף, ואומר להקב"ה אני איתך אבל אמר ר' אשר רק עד שזה מתאים לו, וברגע שזה כבר לא מתאים 
לו הוא עוזב את זה, אבל עם התורה וברגע שברור לו התורה אז הוא מתחבר למקום הרבה יותר 

אבל ברגע שיש כבר פנימי מאשר בלי התורה. לדוגמא בטיש אפשר להתחבר לפנימיות של התורה, 
 קוגעל הלכנו משם, ואם עוד מביאים איזה זמר נגמר העסק, עבודה שלנו הוא להתחבר לפנימיות.

דהיינו אדם שעובד ואח"כ לוקח קורס להרחיב את הידע שלו בעניין רואה אח"כ כל דבר הרבה יותר 
ל מקום, והתורה עמוק, אותו דבר ע"י התורה זה מזכך את התורה שאני יכול לראות את הקב"ה בכ

מאיר לי, ר' אשר אמר אדם לא הולך להשתנות, אלא ההסתכלות שלי יכול להיות הרבה יותר 
פנימיות מלפני זה, כל זמן שאדם חי עם חשבונות וכן עשיתי או שלא עשיתי, אז לא חי את הדביקות 

מוד תורה עם הקב"ה, יש גן עדן לאלו אנשים אבל זה לא המטרה של בריאת העולם. א"כ עדיף לל
 בלי לחיות גאט מאשר לחיות גאט בלי תורה.

יש לאדם בחירה, לדוגמא ילד בא הביתה הוא יכול להסתכל עלי, או שאני כבר ידאג שהוא יסתכל 
עלי, עבודת האדם הוא לעבוד על זה, הרב שטיינמאן זצ"ל אמר שמושכל ראשון אצלי זה היצר הרע, 

 ה הקב"ה.אח"כ צריכים להילחם להגיע למושכל שני שז
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מישהו שאל את ר' אשר שהולך לחתן, ומה אני צריך להגיד, לכאורה אני צריך להגיד להקב"ה ב"ה 
אני כבר מחתן, ולכאורה איזה פרק תהילים אני צריך להגיד, ענה ר' אשר אם ברגע שמישהו מרגיז 

ה וילדים אותך אתה תשתוק זה פרקי תהילים הכי טוב שיש. והכוונה בזה הוא, הקב"ה נתן לך איש
והכל, אבל לא בשביל שאתה תסתובב ותגיד כל הזמן ב"ה, אלא בשביל שתראה אותו, אבל במקום 
זה אדם בא לחתונה ומתחיל לצעוק הרי אני שילמתי ואני רוצה שזה יהיה כאן, וברגע שמשהו מרגיז 

הקב"ה אותי ואני לא שותק אבדת את הכיוון, סתם להגיד ישר כוח אמר ר' אשר זה רמת שפתיים, 
רוצה ישר כוח יותר עמוק שתכיר שהכל זה אני, מה שרואים כאן זה לא מה שרואים שם, ומה 

 שרואים שם זה לא מה שאנו רואים כאן, אדם צריך להאמין שבכל דבר יש תורה והקב"ה. 

דהיינו אפילו שהוא מרגיז אותי וזה הפוך ממה שאני רוצה, תיידע לך ששם נמצא הפנימי, כי בחיצוני 
לא יכול להתגלות, כי הקב"ה מתגלה אלי דווקא בצורה שאני לא מבין, כי אני לא יכול להבין  הוא

אלא להאמין שהוא נותן את זה ולדעת שהוא נותן את הכוח ולדעת שהוא רוצה להביא אותי למקום 
שלא הייתי יכול להגיע בלי זה, דהיינו מה הכאב, זה לא מה שהשני נותן לי, אלא הקב"ה מתגלה 

בצור הרבה יותר עמוק ממה שאני יכול להשיג אותו, וממילא זה כואב לי כי אני לא מוכן לשחרר  אלי
את החיצוני ולחיות עם הפנימי, וזה הכאב, המעבר בין חיצוני לפנימי, זה בא בכאב, וברגע שעברתי 

 לפנימי, זה נהיה כבר חיצוני ויש אח"כ יותר פנימי, וזה לא נגמר אף פעם.

ר נותן פרישקייט לאדם, כי מי שהכין דרשה ואומר כל פעם אותו דרשה, זה כבר הדרך של ר' אש
עולה על עצבים, כמה פעמים אפשר לשמוע אותו דבר, כאן אפשר לשמוע אותם דיבורים אותם 
רעיונות חדשים וכל פעם זה מקבל משמעות חדשה, כי כל פעם אנחנו ניגשים לאין ומקור של 

 יותר כוח ופרישקייט.הדברים וממילא זה נותן הרבה 

זצ"ל היה אומר, שכתוב כשמשיח יבוא יהיה ארץ חדשה ושמים חדשים,  כ"ק אדמו"ר מסטמאר
לכאורה ארץ חדשה מובן, אבל מה הכוונה עם שמים חדשים? אלא היום כל המחלוקת שיש, אנשים 
 אומרים שזה לשם שמים, ואז יהיה שמים חדשים ויראו שזה לא בדיוק הלשם שמים שאתה חשבת.

יה באמת גם ארץ חדשה וגם שמים חדשים, כי מה שיהיה ולהנ"ל אפשר לומר, כשמשיח יבוא יה
הוא לא מה שהיה, ומשום הכי הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל, שכתוב אוירא דארץ ישראל מחכים, 
אומר החיד"א ככל שאתה יותר קרוב לבית המקדש אתה יותר רוחני, וככל שאתה יותר רחוק אתה 

 וחני, וארצות שהם יותר רחוקים הם יותר גשמי.יותר גשמי, ארצות שהם יותר קרובים הם יותר ר

דהיינו הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל לא בשביל חברת נדל"ן, אלא כי עיני ד' אלקיך בה מראשית 
השנה עד אחרית שנה, ואיך אפשר לדעת האם הגעתי לכאן או לא, אלא ארץ ישראל נקנה ביסורים, 

שאדם נמצא כאן ועדיין אין לו שום כאבים אז  רק עם יש לך כאבים אז הגעתי ליעד, אבל כל זמן
לא הגעתי ליעד, לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, אבל לאן צריך ללכת, 

 אלא תתחיל ללכת ותיידע כבר לאיפה להגיע.

הרה"ק רבי אהרן זי"ע מבנעדוואקיץ אחיו של הרה"ק האמרי יוסף זי"ע, היה בארץ ישראל, ורצה 
ולל למדינת הונגריה, כשחזר לחו"ל שאלו אותו מה יש שם עדיין מזמן בית המקדש, להקים אז כ

 ענה הרה"ק הנ"ל שנשאר עדיין השנאת חינם בדיוק כמו שהיה בזמן בית המקדש.

דהיינו ארץ ישראל נקנה ביסורים, הפרי הארץ כותב במכתב, כשהגיע לארץ ישראל היה לו הרבה 
להגיע לזכך אותי ו זהה שהיסורים הם בס"ה כלי קיבול כדייסורים, וכותב שכל זמן שאדם לא מ

ממילא אין לו  והגיע לפנימיות, לארץ ישראל, עוד לא הגיע לשם, אבל ברגע שאדם מזהה את זה
יסורים כבר, ומסביר לתלמידיו את הדרך הנ"ל כדי לחסוך להם את היסורים שהיה לו, ר' אשר היה 

שאני עברתי לפני זה, ולא שלא יהיה לכם מעברים, אלא אומר אני נותן לך דרך שיחסוך לכם מה 
ש היסורים שבאים עם זה, זה אפשר לחסוך מי שהולך בדרך, והיה אומר שלי יש מעברים ולכם י

מעבר מחיצוני לפנימי, ולכם לוקח לכם המון שנים עד שאתם מעברים, אלא אני מזהה מיד שזה 
יסורים נוראים, אבל אצלי זה רגע כממרא, מזהים משהו, ובמשך אותו זמן אתם מסתובבים עם 

 אבל היסורים הוא כדי לעבור מיש לאין, וכמה שאדם מפחד מזה הם יסורים אחד גדול.

מסופר שהרה"ק החקל יצחק זי"ע הלך לבקר את חמיו הרה"ק המלבוש זי"ע, והיה אז ליל שביעי 
ביעי של פסח ובני ישראל עברו של פסח, ושכב על ערש דוי, ואמר לו שווער לעבען, היום בלילה זה ש

 את הים ופתחו את השמים, ומה חסר לשווער. 

והכוונה הוא שיש עשר מכות, אמרנו מהר"ל שהיה לו וויכוח עם פילוסופים, האם נס זה סדר העולם 
או שזה יצא מסדר העולם, הם טענו שסדר העולם זה טבע, ונס זה מעל הסדר. המהר"ל אמר שיש 

 סדר בעולם לניסים. 



 קודש וארא שיחות

 ~ ו~ 
 

והשפ"א אומר שסדר העולם הוא בלי סדר, וסדר העולם זה אין, כי מאיפה בא התורה, מפנימי 
דפנימי, ושם אין שום סדר כלל, ואין שם אני ואתה יום ולילה מחר ואתמול והיום, שם הכל אחד 
מופתים ושידוד המערכות, אבל הקב"ה יצא מסדר שלו וברא אי סדר בשבילך שיהיה לך סדר וברא 

ם שאצלנו זה סדר ואצל הקב"ה זה אי סדר, ועשה שכן זה כן ולא זה לא, עשה זה עשה ומי אז העול
ולמה זה  שלא עשה לא עשה, ועבודת האדם הוא להגיע למקום של אי סדר שזה הסדר האמיתי,

נקרא ליל הסדר, כי אז הוא פירק את כל הסדרים, כי המים נהיה דם, עפר נהיו כינים, המטה נהיה 
מכת בכורות, כי עד עכשיו היה איזה סדר, ופתאום הכל נהיה הפוך פותחו ברז ויצא  צפרדע, והיה

דם, הרי זה בלתי נסבל הכל היה הפוך, אבל לקח את הסדר ועשה פתאום אי סדר, ואנחנו מתיישבים 
בליל הסדר ואומרים להקב"ה שזה הסדר שאנחנו מחכים, שאנחנו נוכל לראות אותך שאתה 

רים, וידעו מצרים כי אני ד', אני צריך אותך במצב הכי מיצר שיכול להיות, המוציא אתכם מארץ מצ
 ותכיר שם שזה אני המוציא, וברגע שאדם חי ככה אז נשאר מצרים ריק ובלי כלום.

ובעצם כשיש לאדם כאב, המקור של זה הוא כי היה לו סדר ופתאום מרגיש באי סדר, אבל עבודת 
תי לפנימיות שזה הסדר האי סדר שאתה נמצא שם, וברגע האדם אז הוא לדעת שרוצים להביא או

שאדם מגיע לכאב סימן שהגיע למטרה ועכשיו צריכים לתת הכנעה, הסדר שאנחנו קוראים לזה 
סדר, הוא חיצוני, אבל הקב"ה נמצא גם שם, אבל באי סדר שם הקב"ה מבטא את עצמו הרבה יותר 

 אורגינלי מאשר בסדר שלנו.

פאר מאכט מיר, הכוונה הוא כשיש אדם שמחפש שאני יגיד לו חתם סופר,  ר' היה אומר הרבה ער
ולשיטתו, והוא רוצה סדר כאן, זה סוגר אותי, אבל כשנכנסים לכאן כל מיני אנשים לא של הסדר 
בשבילי זה הסדר ואז אני יכול לדבר, כמו שאתם רואים שלא אומרים כאן לא חתם סופר ולא 

אחד כזה זה סוגר אותי ומיד מתחילים לדבר על מה שהיה לפני  לשיטתו, אבל ברגע שנכנס לכאן
 השואה ומה המנהג כאן, זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם.

העשר מכות היה הדבר הראשון שפירק את העשרה מאמרות, עשרה מאמרות זה שיא החיצוני, וכדי 
 מכות.להגיע לעשרת הדברות היינו צריכים לפרק את זה, וזה ע"י העשר 

רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דצ"ך עד"ש באח"ב. לכאורה למה הוא צריך לתת סימנים, ומה 
אם זה כואב זה החידוש כאן? אלא אומרים שמכות בלי סמנים זה לא מכות. אבל הכאב ומכות 

סימן שאתה נמצא בפתח להיכנס לשם, ור' אשר היה אומר לזה חרב המתהפכת, ברגע שאדם עובר 
של אמונה, ואז לפני שנכנס לפנימי יש חרב שחותך משתי צדדים, בטבע אי אפשר להישאר  למקום

כי הוא העליב אותי וזה כואב, באמונה אי אפשר עדיין כי אני עוד לא שם, וברגע שאני מוכן להיחתך 
 מיד אדם עובר לשם, וזה רק ברגע שהוא לא נבהל מהכאב ואז אדם עובר לגעדאנק חדש.

ות איפה אנחנו נמצאים, זה אך ורק לפי רמת התגובה שאדם נותן, אם זה מיד או ואיך אפשר לזה
 שהוא מחכה קצת, וגם כמה זמן זה לוקח בשבילו לחזור לעצמו.

הקב"ה הכניס את בני ישראל למקום הכי שפל, ופירק את זה שם ע"י העשר מכות, וזה הכל כדי 
להיות. וזה מה שהשפ"א אומר שאדם  שאדם יידע שהקב"ה נמצא גם שם במקום הכי נמוך שיכול

צריך לדעת שמצד עצמו הוא מוכן לכל חטא ועוון, ואם אתה לא נמצא שם אני זה שהוציא אותך 
 משם, ואדם לא יכול להגיע לחשיבה הזאת בלי התורה.

האבות קיימו את התורה, אבל הבטחתי ולא קיימתי, אז היה מושג הבטחתי ולא קיימתי או שכן 
קיימתי, למה באתי עכשיו לפני השקיעה ולא לפני זה, ככה הסתובב העולם כל הזמן לפני נתינת 
התורה. מסופר שפעם הגיע אחד לר' אשר ואמר לו, שמאוחר מאוד ועוד מעט עובר השקיעה, ענה לו 

ר אם אתה הייתי נותן את הרציחה והאש שיש לך על השקיעה להכאב שיש להקב"ה מבני ר' אש
ישראל הייתי פועל הרבה יותר מזה, אלא מאי שלא אכפת לך מהכאבים שהקב"ה עובר כאן בעולם. 
והיה אומר למה הוא מאוחר, אלא ברגע שאני יושב עם אדם ומסדר לו שלום בית שהשכינה יהיה 

צם תפילה, אבל ברור שאדם חייב להיות במסגרת של תורה ובלי זה שום דבר לו מקום שם, זה בע
נכון שהיה להם תורה אבל לא קלטו שהתורה הוא לא יידע בלבד אלא התורה הוא משהו לא מתחיל, 

 הרבה יותר פנימי, אנא נפשית כתבית יהבית.

נה הוא שקמץ זה הרה"ק רבי מענדעלע מרימנוב זי"ע אמר שהקב"ה נתן רק את הקמץ אלף, הכוו
חכמה והוא תמצת את התורה, כי התורה מחכמה נפקא, והחכמה מאין תמצא, ואז הצליח שתהיה 
בעולם ולא תהיה בעולם, אומר הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע נכון שעדיף שאם לא הייתם באים 

 ולם.לעולם היה אז העסק הרבה יותר טוב, אבל עוד יותר הוא מי שנמצא בעולם ולא נמצא בע
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דהיינו לפני זה היה רק חוקים וזה היה המצוות, אבל עכשיו התחילו לראות שהמצות בעצם מדבק 
אותי להקב"ה, ובכל דרכיך דעהו שזה אומר לחיות עם הקב"ה בכל דבר, ושזה הרבה יותר פנימי, 

זה  ומשם אני מגיע להקב"ה, עד עכשיו היה רצון חיצוני ומקבלת התורה נהיה פנימיות דרצון, שקי
ה זה הפנימיות של האדם, וזה רצון האדם, אומר הפרי הארץ אם אדם חי עם -החיצוניות ושם הוי

הקב"ה בעולם בצורה המיוחדת שלו זה השם שלו, אבל אדם שחי בעולם גשמי אז הוא לא זוכר את 
השם שלו, כי השם הוא לא מה שקוראים לך אלא לאן אתה צריך להגיע, ואם הגעתי אז אתה זוכר 

 השם שלך. את

דהיינו בסיבות לבד אפשר להגיע להקב"ה אבל זה בחיצוניות, כי אתה גוף ואתה חושב גוף, א"כ בלי 
כלי עזר שם במקומות הנמוכים אדם לא יגיע לבד לחיות עם הקב"ה, וכמו שבלי מזלג אי אפשר 

איפה לאכול, אפשר עם הידיים אבל זה קשה מאוד ואתה תתעייף בסוף, התורה נותן לך כלים ש
שאתה נמצא תוכל להתחבר עם הקב"ה, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדה, דרך התורה 
אפשר להתחבר עם הקב"ה, אבל עד התורה אדם יכול להבין אבל מעל זה זה כבר בלי הבנה והשגה 
כלל, העולם חי עם התורה והתורה זה הקב"ה, עבודת האדם הוא להפוך את העולם לנעלם ולמצוא 

 התורה, ומשם אפשר להגיע להקב"ה. שם את

הבעש"ט הק' אומר שהקב"ה לא שם אותם במ' שערי טומאה אלא במ"ט, דהיינו כי הוא רצה 
להראות להם שאפילו מטה מטה גם שם יש הקב"ה, ואם היה רק מ' והיה חסר תשע לא היה גילוי 

 של הקב"ה בתשע האלו, ודווקא כשירדו למצרים הגיעו לזה.

ולכל בני ישראל היה אור במושבתם, בפשטות לומדים שלהם היה חושך ולנו היה התולדות אומר 
חשמל, אבל הביאור הוא שהקב"ה גילה אז את העשרת הדברות, ואנחנו שמחנו שיש משהו אחר, 
אבל הגויים שם הם נפלו, ואלו שלא רצו מבני ישראל באמת נשארו שם, ורק אלו שהיו מוכנים 

 ם.להיכנע למציאות יצאו ממצרי

}הרבי שאל האם כולם מוכנים לנחיתה? צריך לחגור חגורות בטיחות, כולם לשבת על המקומות, 
ואז מגיעים לקרקע{ הקדושת לוי אמר שהוא מקנא את פרעה, כי בגללו קבלנו ליל הסדר וכאלו 
ימים טובים, ואמר עוד שהמן נתן לנו כזה יום גדול פורים. דהיינו בלי המצב הזה של עמוק עמוק 

דמה לא היינו מגיעים לזה, הבא לטהר מסייען לו הבא לטמאו פותחין לו, כל פעם כשזה בא בא
 הקב"ה רצה שתגלה אותו שם ובלי זה לא הייתי יכול לגלות אותו שם.

שאלנו, שמשה רבינו אמר למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני, ולמעשה הקב"ה לא עונה לו אלא 
ים, ולהנ"ל יפה שהקב"ה אמר לו אתה צריך להבין שאני התחיל לדבר על אבות ועל דברים אחר

הולך לעשות כאן מהלך, עד עכשיו היה שם שקי, ומי שאמר לעולמו די, כי העולם נברא עם הרצון 
, שהתורה הוא החיצוני, וזה לא התכלית כי אני רוצה להביא אתכם לרצון הפנימי שלי שזה התורה

 כי עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם.  לא משהו שהכריחו אותי, אבל העולם בראתי

היום אומרים שבריא מאוד לנפש לעשות משהו שהוא רוצה לעשות ולא כי הוא חייב לעשות אותו, 
היות שהנפש של האדם מתבטא הרבה יותר בדבר שזה בא מהרצון הפנימי, א"כ בשביל הנפש בריא 

 מאוד לעשות דבר שאדם רוצה לעשות אותו.

ה שזה הפנימי לא נודעתי להם, כי כל זמן -בינו אנחנו עוברים הילוך, ושמי הויהקב"ה אמר למשה ר
ה אין שם הבטחתי ולא קיימתי כי שם -שהיה שם שקי אז הבטחתי ולא קיימתי, אבל כשזה הוי

עושים מרצון פנימי האמיתי, ומשום הכי אני לוקח אותם לארץ ישראל, ואני הולך לתת להם כלי 
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, ובשביל זה הקב"ה נתן לו את  עבודה, וזה בצאתי העם

המטה שזה החלק הרוחני של הקב"ה, כי מטה כתוב במדרש שזה תורה ובחינת אין סוף, תנין זה 
שיא הגשמי, ותלך לפרעה ותגיד לו שתנין יוצא ממטה, אני הולך לפרק לו את המצרים ע"י העשר 

ו בשליחות להגיד לו ולעשות ממטה תנין ולעשות אח"כ בחזרה מכות, וזה מה שהקב"ה הוסיף ל
מתנין מטה, לקחתי את התורה ובראתי את העולם שזה גשמי ואני רוצה שהם ידעו גם שם שיש 

 הקב"ה ואני נתתי להם כלי עזר לזה שזה התורה.

ב ויעקב , שהיה גיליונות, אברהם לימד את התורה ליצחק ויצחק ליעקשאלנו שגם לפני זה היה תורה
ה, א"כ לכאורה מה התחדש בעת נתינת התורה? אלא עד אז היה מצב שהיות שיש אבא -לשבטי י

ואמא ובן נעשה מצות כיבוד אב ואם, היות שעובדים ששה ימים נעשה שבת, וכן הלאה, וזה היה עד 
א נתינת התורה, ומאז התהפך העולם שבגלל שיש מצוה של כיבוד אב ואם עשה עולם וברא אבא ואמ

 ובן, וזה הכל כדי לגלות את פנימיות התורה בעולם.
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ואיך אדם יודע שהגיע לשם, ע"י שיש לו כאבים, הקב"ה אמר למשה אתה צועק למה הרעתה לעם 
הזה למה זה שלחתני, סימן שהגעתי לשם, כי כל זמן שאתה לא צועק למה עוד לא הגעתי לשם, 

לתורה, אבל לפני זה חייבים לפרק את הטבע,  ועכשיו צריכים לעבור מלמה למה, כל כאב אדם מגיע
ורק אז אפשר להגיע לתורה, מה שמועה שמע ובא מלחמת עמלק ויציאת מצרים, דהיינו שזה לא 
 היה מספיק הסיבות וצריכים ג"כ את התורה, ואז אפשר להתפטר גם ממלחמת עמלק ומיציאת

 מצרים.

עמלק, דהיינו מצד אחד הוא ראה שידוד רש"י אומר מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת 
מערכות, ומצד שני הוא ראה מלחמת עמלק, א"כ הבין שצריכים עוד נקודה יותר כדי להגיע 
להקב"ה, ואז הבין שצריכים לתת את התורה ואז מתחברים למקום של אין, והבחירה שלנו הוא 

נימיות הרצון ואז הוא מחוסן כלום, כל זמן שאדם עושה זה רצון חיצוני, וע"י התורה אדם מגיע לפ
גם ממלחמת עמלק וגם ממצרים, הכנעה כל כך קשה כי השטן יודע כי ברגע שאדם נכנע אין לו כבר 
מה למכור לך, א"כ הכאב הוא להכביד לך את העסק כדי שלא תעבוד ותכניע את עצמך, כי אז הוא 

 נעלם לגמרי ולא קיים יותר.

יל, אבל אומר התולדות כמו אישה שיש לה כאבים זה ברגע שיש כאבים זה סימן שהתהליך מתח
סימן ללידה, אבל צריכים לזהות אותו, אבל אי אפשר לברוח מהכאבים כי איפה שאדם הולך זה 

 הבא איתו ביחד, ורק צריכים לתת הכנעה להקב"ה.

 

 במשך פרשת בא    מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א   שזכינו לשמוע  חיזוק יומי

מסופר שהרה"ק רבי אלימלך זי"ע והרה"ק רבי זושא זי"ע הלכו לגלות, יום אחד הגיעו לאכסניה 
ונתנו להם לישון בפינה. והיה שם קבוצה שיכורים שרקדו כל הלילה, פתאום גוי אחד תפס את ר' 
זושא זי"ע והתחיל לרקוד אתו ביחד, וזרק אותו על הרצפה כולו חבול, וחזר למיטתו, אחרי כמה 
דקות התחיל לרקוד אתו עוד פעם ופצע אותו מכל הצדדים, עד שבסוף אמר רבי אלימלך זי"ע אחי 
היקר אני רואה שרוקדים איתך ופוצעים אותך כל הזמן, אני מוכן להחליף איתך מקום והפעם אני 

 יקבל את המכות וככה תוכל להירגע מהמכות שקבלתי מקודם.

ספיק קיבל כבר מכות, עכשיו צריכים לתפוס את השני שיושן בסוף אמרו הגויים שזה שיושן לידינו מ
 ליד הקיר ולסדר אותו ג"כ, ואז תפסו עוד פעם את ר' זושא ורקדו אתו עוד פעם כמו עד עכשיו.

והפטיר הרה"ק רבי זושא מייליך אחי היקר אז סאיז באשערט צו טאנצען, דארף מען טאנצען. אם 
 תו, ולא יעזור לי להחליף אם אני יחליף מקום.זה משמים שצריכים לרקוד אתו ירקדו א

*** 

העטרת צבי מזידיטשוב היה פעם מאד חולה, הוא שלח שליחים להזכיר את עצמו אצל צדיקים, 
, מתי שהוא נהיה אצל הישמח משה, אצל הרוז'ינער, ואצל האחיין שלו רבי אייזיק זידיטשובער

בריא הוא נסע לצדיקים להודות להם על התפילות שלהם. כשהוא הגיע לישמח משה, הישמח משה 
שאל אותו זידיטשובער רבי ממה פחדת  להגיע לעולם העליון, מה יש לך לפחד שמה, ענה העטרת 

והר צבי מזידיטשוב לא מזה פחדתי, בעיקר פחדתי שהתחלתי לכתוב את הספר עטרת צבי על הז
הק', וידעתי שאם אני לא יהיה פה אף אחד לא יגמור את החיבור, ולכן שלחתי שיתפללו עלי שאני 

 יוכל לגמור את החיבור עטרת צבי על הזוהר.

*** 

היה פעם אצל ר' אשר לפני שלש סעודות, ניגש מישהו לר' אשר ואמר לו כבר הגיע השקיעה וכבר 
תחיל לצעוק על האיש, אז די פייער וואס די געסט מאוחר, פתאום נעמד ר' אשר מלוא קומתו וה

פאר די שקיעה ווען די וואלסט דאס גיגעבן פאר די ידישע צרות וואלט זיך אויפ גיהערט די ידישע 
צרות, וואלסטו זיך גיכער קיקענט פוילן, אבער דער פאבלעם איז אז די טראכסט נישט פון קאן 

 אידישע צרות.

ור השקיעה, אם היה אכפת לך הצרות של בני ישראל כמו השקיעה, דהיינו את האש שאתה נותן עב
אז יכולתה להפסיק את הצרות, והיית בוודאי פועל ישועות, הבעיה הוא שאתה בכלל לא חושב על 

 הצרות של בני ישראל. 



 קודש וארא שיחות

 ~ ט~ 
 

מספרים שהאמרי חיים מויזניץ היה בחיפה פתאום הוא אמר לגבאי צריכים לארוז את החבילות 
ש רכבת וצריכים למהר, פתאום אומר הגבאי דו רבי האט שוין גידאוונט מנחה, רבי עוד חצי שעה י

התפללת כבר מנחה, ענה לו האמרי חיים לגבאי טשעפע דעך האפ פון מיין מנחה פאק אן די פעקלעך 
 און מדערף שוין פארן, תסתלק לך מהמנחה שלי תארוז לך את החבילות וצריכים מיד לנסוע.

*** 

שמישהו זקוק לחסד אל תשאל אותו מה אתה תעשה בשבילי, כי התורה כותב עולם ר' אשר אומר כ
חסד יבנה הקב"ה ברא את העולם במידת החסד, דהיינו עוד לפני שמישהו עשה מצוה בכלל הכל 
כבר היה, א"כ הדבק במידותיו כמו שהוא לא דקדוק מה אנחנו נעשה בשבילו אף אתה תעשה אותו 

 תהא רחום. דבר, מה הוא רחום אף אתה

כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה מכניס הביתה הרבה אורחים, גם בחו"ל וגם בארץ, והיה מראה להם איפה 
המיטה שלהם, ואיפה המקווה, ואיפה אוכלים, ואח"כ היה אומר להם אתה הרי שייך לחסידות 
אחרת אתה יכול ללכת להתפלל איפה שאתה רוצה, וגם נתן לו את הכתובת איפה זה, ואמר להם 

 תה לא חייב לי שום דבר.א

*** 

היום בעולם יש מחשב, אבל כידוע שזה מסוכן מאוד, בבחינת רוחניות, וכדי לעמוד בסכנה המציאו 
את הסינון, מרכיבים סינון על המחשב, וכידוע יש הרבה סוגי סינון יש חזק ויש חלש, וגם בתוך 

 הסינון יש הרבה רמות סינון, עד כאן המשל.

אמר אדם ירד לעולם הקב"ה פתח בשבילו את כל האפשריות ואת כל העולם הנמשל הוא ר' אשר 
ואת כל היכולות, ואין לו שום גבולות בחינת לפתח חטאת רובץ, עכשיו על האדם לעשות סינון, שזה 
לבקש עזרה מהקב"ה, ככל שהוא רואה את עצמו בסכנה בעוד ועוד דברים, מבקש עוד סינון ועוד 

יתן לו עזר לשמור עליו, וזה הסיבות, אבל אדם לדעת אפילו שיש לו  עזרה מהקב"ה, ואז הקב"ה
סינון הוא ממשיך הלאה עדיין לעקוף את הסינון, דהיינו הסינון לא נטרל את המשיכה אלא הגביל 

 אותו באותו זמן.

וזה שאדם לא מגיע למקומות נמוכים הוא כי הסינון שזה הסיבה לא נותנת לו לרדת לשם, יצרו של 
גבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לו שזה הסינון אינו יכול לו, וככל שמכיר את אדם מת

הסכנה וחי חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד, ואז מבקש הרבה יותר מהקב"ה להכיר אותו, 
 ואז באמת יגיע לשויתי ד' לנגדי תמיד.

*** 

חושך שהיה במצרים יהיה משל ר' אשר אמר שהחושך שיהיה לפני ביאת משיח יהיה כזה חושך שה
לעומת זאת, בחינת אור לעומת החושך של עכשיו, ואמר שאז במצרים בשלושת ימים הראשונים 
היה חושך רגיל, ואח"כ בשלושת ימים אחרי זה היה ממשות בחושך, דהיינו שהרגישו את החושך, 

ם בחושך, ולא רק אבל החושך שיהיה לפני ביאת משיח יהיה כזה גדול שלא ירגישו בכלל שנמצאי
 שלא יראו אותו אלא עוד יגידו כזה אור געוואלדיג, ולא היה כזה אור גדול מימות בריאת העולם.

אבל האמת הוא שיהיה כזה חושך שלא יראו אפילו פתח של אלקות, הכל יהיה מגושם, הכל יהיה 
 עם אינטרס, ולא יהיה שום נגיעה קטנה האמת לעבודה השם.

פשיץ זי"ע שראה אחד דופק על הלב בתחנון, ואומר אשמנו בגדנו, ואמר מספרים על הרה"ק מרא  
 הרה"ק הנ"ל תפסיק לדפוק הבעל הבית לא בבית.לו 

Asah lo ezer ke’negdo. The Maharal says that since Hakadosh Barchu saw that a person is so 
arrogant and has such a big ego, I have to bring it down, this ego. So Hakadosh Barchu told 
we have to get married – a woman to a man, a man to a woman. Asah lo ezer. I have to help 
you, how to get to hachna’ah, how to get to humbleness. How do you get it?  Ezer ke’nego. 
I’ll give you someone that is the opposite from you. The only way you can keep together is 
only through hachna’ah. But if a person wants to get rid of the ke’negdo, then he should 
know he’s getting rid of the ezer, too. 
  



 קודש וארא שיחות

 ~ י~ 
 

They say a story that the Yid Hakadosh, his rebettzin was very tough. She used to scream at 
him a lot, but he always kept quiet. One day, she came in in the middle of the Yid 
Hakadosh’s learning with his talmid, Rabbi Bunim. And she started yelling. And suddenly, 
Rabbi Bunim sees that the Yid Hakadosh starts answering back and starts arguing with her, 
and picked up his voice. When she left the room, the Yid Hakadosh explained to Rabbi 
Bunim, I felt that if I don’t answer her, she’s finished, she can’t take it anymore. So I 
answered her that she should new kochos to keep on giving me a hard time. 
The Rebbe Ateres Tzvi from Ziditshov became very sick. He sent to all the tzaddikim they 
should be mispallel for him. Especially, he sent to the Yismach Moshe, to the Rizhoner and to 
his nephew, Reb Eizik Ziditshover. When he became healthy, he went around to the 
tzaddikim to thank them for davening. He came into the Yismach Moshe, and the Yismach 
Moshe asked him, “The Ziditshover Rebbe, why were you so worried to come up in 
shamayim that you told us all to daven?”  The Ziditshover said, “That wasn’t my major 
problem that I’m coming up in shamayim. My major problem was that I started writing a 
sefer, Ateres Tzvi on the Zohar Hakadosh. And I know that if I go from the world, nobody’s 
going to complete that sefer. And in Himmel, it’s a very, very tsar, very, very pain for the 
Ribbono Shel OIam if one starts a sefer and doesn’t finish it. So I asked the Ribbon Shel 
Olam, give me a Refuah Shleima, I should be able to finish off the sefer.” 

 
 

It was once before shalosh seudas, someone told Rav Asher that it’s already the shkiah, and 
it’s becoming late. Rav Asher stood up and started screaming at the person: This fire that 
you’re giving out, because it bothers you the shkiah, then if you would give this fire away for 
tsaros and Yiddishe kinder, all the tsaros would have stopped already. Hakadosh Barchu 
would listen to you much more than the shkiah. The problem is, your mindset is not about 
klal Yisroel, your mindset is not about hisgalus haschina.  They say that the Imrei Chaim from 
Vizhnitz was once in Haifa, and he suddenly told the gabbai, “Pack up the bags. In another 
half an hour we have a train back to Tel Aviv.” The gabbai suddenly tells the Rebbe, “Yeah, 
but did you daven minchah yet?” So the Imrei Chaim says, “Bug off of my minchah. What do 
you care about my minchah? I told you right now to put together the stuff, pack it up. We 
have to go now.”   

 
 

Rav Asher says when somebody needs chesed from you, you might as well not ask him, what 
is he going to do for you. Do the chesed before you know what he’s going to do and if he’s 
not doing anything for you. We find that in the Torah. Olam chesed yibaneh. Hakadosh 
Barchu created the world with chesed. That means the whole world is through chesed. 
Before you were even able to do a mizvah, before you were able  be’chlal to pay him 
something, He did true chesed, too, without waiting for schar from you. The same thing, 
hagbeh be’middos’av. You have to do the same thing as the Ribbono Shel Olam. Just like the 
Ribbono Shel Olam didn’t wait to see what he is doing for Him and what He owes him, mah 
hee rachum, af atah terachem. You also do things without expecting any payment. My 
father, zichroni le’vracha, used to have a whole floor to take in ___________, for Yidden 
from Eretz Yisroel, to give them to sleep, food, shelter, half a year, a year. He came, he used 
to show him where the room is, he used to show him where the refrigerator is, he showed 
them where the mikveh is. And then he told them, you must not come daven by me. You can 
go to any shul of which Chassidus you belong to. He even gave him the address how to get 
there. You don’t owe me anything.    
 



 קודש וארא שיחות
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Reb Usher said that the darkness that will come before Moshiach will be greater than the 
darkness that was in Mitzrayim. The darkness is Mitzrayim is only a moshol to the darkness 
that will be before Moshiach and he explained.... 
When we were in Mitzrayim, the first 3 days it was a regular dark, but the last 3 days, you 
were able to touch it and you even felt that you were in darkness. The darkness that will 
come before Moshiach will be so big that you won't even feel it! you won't be able to touch 
it, and won't even be able to see it!  
You'll just think that it's a very big light, and you'll start saying that this is such a big light that 
has never been seen since Briyas Ha'Olam - the creation of the world! The truth is that it will 
be such a big darkness that we won't be able to see even a tefach of G-d! Everything will be 
so materialistic and full of personal interest... 
and we won't be able to touch even a negiah ketana of true avodas HaShem. The Ropshitzer 
Rov once saw someone who was saying tachanun and by the words oshamnu, he was 
banging his chest very hard. The Ropshitzer told him 'Stop banging! The Ba'al Habayis is not 
home!!'. 
 
Nowadays we have the computer. 
Everybody knows how dangerous it is. You can get to places where you can be in danger and lose 
your whole identity! 
So they made filters... all kinds of filters... stronger ones, weaker ones. Even the filters themselves 
have different levels of filters.  
But this is a moshol and the nimshol is that Reb Usher had told us that when a person comes down 
to this world Hakodosh boruch hu opens before him all the options possible. He - a person - can get 
to wherever he wants to and has no boundaries whatsoever! 
Now there's a very big danger l'pesach chatos roivetz.  Now he has to decide that he has to take a 
filter... which filter?, what level of filter? he has to ask the company to give him a filter. In the same 
way he has to ask Hakodosh Boruch hu to help him... 
Yitzro shel odom misgaber olov kol yom  
Vilmolei hakodosh boruch hu orzo eino yochol.... 
So the more he sees the danger that hes in the more he'll want to get a filter or the more he'll want 
to ask the Ribono shel olam to help him. Through a siba which is the filter. 
And.... as they say a yid git'zach an eitza - he gets around things, he will always find ways to get 
round the filter. 
So what that means is that the filter didn't take away your will rather it doesn't let you get there as 
it curbs your ability. So that minute, you didn't get into any dark places because the filter didn't let 
you!  
The more the person knows the danger he's in, then the more he knows his potential of chatosi 
negdi tomid and machovei l'negdi tomid, the more a person he will ask the Ribono shel Olam to 
show him the sibah and shevisi hashem lenegdi tomid 

 
 

The Rebbe Reb Elimelech and Rebbe Reb Zusha once went into galus. They ended up at night at an 
achsaniya, where there were a lot of drunk people who were dancing and singing.  The Rebbe Reb 
Elimelech was sitting in the corner together with Reb Zusha. Suddenly, one of the drunks caught the 
Rebbe Reb Zusha and started dancing with him and everybody was laughing. Dancing and dancing 
until he threw him down. After a few minutes, they chop again the Rebbe Reb Zusha and start 
dancing with him. Same thing a third time. The Rebbe Reb Elimelech told Reb Zusha, “I see they’re 
taking your side. Let’s change seats, so they’ll be able to dance with me. I see you don’t have any 
koach.” So they changed their places. Then, suddenly, the goyim said, “Well, we danced with this 
guy on that side already. Let’s dance with the other guy on the other side.” And again they took the 
Rebbe Reb Zushe and started dancing with him. So the Rebbe Reb Zushe told the Rebbe Reb 
Elimelech, “You see, When a person has to dance, you have to dance and nothing will help him.”  
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