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 פרשת בא

 שיעור א'

 יום א' ד' שבט

לכאורה קשה מהו  ענין זה לגאולת מצרים. החודש הזה לכם.)תרל"א( בשפ"א איתא 
לגאולת מצרים, קודם תוציא אותם ממצרים ואח"כ נדבר אתם על  השייכות בין מצווה זו

 לקיים מצוות?

 אדם שחי טבע חושב שהעולם מזדקן ומתבלה

אלא בעצם הם אותו דבר, למה, כבר דברנו שגלות נקרא שאין לך דעת, אדם שעוד לא מחובר 
שהמים  ומתחיל להשתעמם וחושב ורץ כל הזמן להקב"ה ונמצא במצב שהכל אותו דבר

העולם מזדקן ומתבלה זה אחד שחי בטבע, אבל בעבודת השם ו הולכים להציף את העולם
זה בדיוק הפוך המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל רגע לא רק שזה לא מזדקן 
אלא כל שנייה יש לך חידוש שלא היה אתמול, באלף השישי מגלים דברים שלא היה עד 

אז כמו הבניין מתבלה אחרי שנים אותו דבר העולם של  עכשיו. אם מסתכלים על החיצוניות
הקב"ה מתבלה עם הזמן, אבל בפנימיות לא רק שזה לא מזדקן ומתבלה אלא שזה מתחדש 

 כל הזמן כל רגע וכל שנייה.

 אדם שחי טבע חסר לו התחדשות

ולא משתמש אז בשום דעת,  וחסר של אלופו של עולם אדם שחי חיצוניות הוא נמצא בגלות
זה נקרא קשר בורא לראות את הקב"ה כל רגע וכל שנייה, וברגע שאדם לא חי עם הדעת  דעת

ברגע שאדם חי חיצוניות וחי שזה מכוסה כי בגלות נחסר זה ההתחדשות הוא נמצא בגלות. 
ולא גילוי אז חסר לך ההתחדשות בכל דבר, אתה חי בעולם אתה אוכל שותה הולך ובא עוד 

עוד מעט פורים ופסח וכן זה חוזר חלילה אבל העיקר חסר לך מעט יהיה חמשה עשר בשבט ו
שזה ההתחדשות, וכן בשיעור אפשר לראות שכל יום מחדשים נקודה אחרת. כתוב המחדש 
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, וממילא צריכים כל יום לחדש נקודה באמונה בעבודת 

כל יום הוא מצא כי  , למה,ימיםהשם, כי אם לא אזי חבל על היום הזה, ואברהם זקן בא ב
נקודה חדשה באמונה שלא מצא אתמול, דהיינו עבודת האדם הוא למצוא כל יום נקודה 

 חדשה באמונה.

 בני ישראל יש להם התחדשות בכל ראש חודש

כי בראש השנה מתחדש )תרנ"ח( בשפ"א איתא כמו שכתבנו בפסוק ויקם מלך חדש ע"ש. 
אבל לבני ישראל ניתן התחדשות בכל , חדש פעם בשנהבשביל כל העולם זה מתכל השנה, 

חודש, כדי שלא יהיו נטבעין בטבע ורגילות, ויותר משלושים יום בא לרגילות, ולכן שהחיינו 
אין מברכין רק הבא מזמן לזמן יותר מל' יום, וכמו ברואה הים הגדול לפרקים, ולכן ניתן 

בע. וכל חודש מתחדש הנהגה וסדר לבני ישראל התחדשות בכל חודש שיהיו נגאלין מן הט
 מיוחד.

היות שאנחנו נמצאים בעולם הזה אז אין ובאמת אין בני עולם הזה יכולין לקבל התחדשות 
והם כדכתיב אין כל חדש תחת השמש, אבל בני ישראל שהם בני עולם הבא התחדשות 
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בברכת יכולין לקבל התחדשות כדכתיב החודש הזה לכם. ולכן תיקנו נמצאים מעל השמש 
הלבנה וללבנה אמר שתתחדש כו' לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה, כנ"ל, 
שעתידין להיות בני עולם הבא, כי הטבע שהיא בזמן ועתידה לפסוק, לכן אינה יכולה לקבל 

שהם בני עולם הבא יש להם דביקות שהם למעלה מהטבע התחדשות, אבל בני ישראל 
לפני זה לא היה להם את זה ישראל בגאולת מצרים.  בבחינת התחדשות. וכל זה בא לבני

 וקיבלו את זה רק אחרי יציאת מצרים.

 התחדשות פנימיות הוא הרבה יותר איכותי מאשר התחדשות חיצוניות

מצרים מלך חדש  ם התחדשות בטבע,ויקם מלך חדש, הכוונה הוא שאתם מחפשי אותו דבר
התחדשות בחיצוניות, מחליפים מטבח  חדש, דהיינו אתם מחפשיםביידן חדש טראמפ  חדש,

כל כמה שנים כי זה כבר ישן ומחליפים עוד כבר דברים כי זה כבר ישן. אני זוכר אחרי 
הגיע לראות את זה, ואמר לי הכל בסדר כ"ק אאמו"ר זצ"ל החתונה רציתי להחליף מטבח, 

ואולי בשביל מה להחליף לחדש, חבל על הזמן ועל הכסף, אמרתי לו שלמטה קצת עקום 
צריכים לחדש את הכל, וענה לי שזה יהיה לך גם בחדש. השאלה אם אתה מסתכל על 
החיצוניות או על הפנימיות, אחד שחי חיצוניות מחדש כל הזמן, ומנסה לעשות פעולות של 
התחדשות. אבל בפנימיות שם זה מתחדש כל שנייה ורגע, ואז לא צריכים התחדשות 

 חיצוניות.הוא הרבה יותר איכותי מאשר התחדשות כי התחדשות פנימיות  ,חיצוניות

 אדם שחי עם הקב"ה מגיע להתחדשות

גלות נקרא דהיינו שנתברר שהכל חיות הש"י,  -ובשעת הגאולה ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אדם שלא חי עם הקב"ה, ולא חי שיש התחדשות כל רגע ולא רואה יד ד' בכל דבר, משא"כ 

של עולם ויש שם התחדשות. וברגע שאדם מברר שכל דבר בא  אדם שחי גאולה אזי זה אלופו
על נסיך שבכל ומזה בא התחדשות. כי חיותו יתברך יש בו התחדשות תמיד, מאת הקב"ה 

אומר לעולם הבעל התניא יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהריים. 
רקיע אבל בכל שניה זה מתחדש ד' דברך ניצב בשמים. הקב"ה אמר לפני אלפי שנים יהי 

 מחדש המאמר והצעקה של הקב"ה יהי רקיע.

 החידוש של ה'שפת אמת' היה 'התחדשות'

שכל החידוש שלו היה הנושא של הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע היום בלילה זה היארצייט של 
'התחדשות', שפת אמת תיכון לעד. וזה היה המילים אחרונים שלו עלי אדמות בפרשת ויחי 

 ."התרס

 בטבע יש שכחה מעל הטבע אין שכחה

וכל שנייה יש עבודה של שויתי ד' לנגדי מחדש בכל יום תמיד, ופירוש תמיד בכל יום, כמ"ש 
הפרי רק מי שנמצא בטבע יכול לשכוח מהקב"ה. רק מי ששוכח והוא תוך הטבע, תמיד, 
פשר לומר אומר בפרשת זכור, שכתוב זכור את אשר עשה לך עמלק, לכאורה איך אהארץ 

לאדם לזכור מה שקרה הרי אני שוכח? אלא תלוי איפה אתה חי, אם אתה חי בטבע שם יש  
שכחה, אבל מעל הטבע שם אין שכחה, ושם יש התורה שהוא מעל הטבע וברגע שכתוב שם 
זכור דהיינו ברגע שאדם מתחבר לנותן התורה שם אין שכחה כלל. אותו דבר כאן מי ששוכח 

 הוא נמצא בטבע, השכחה נמצא רק בטבע ומעל הטבע אין שום שכחה.הסיבה לכך הוא כי 
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והכלל הוא כמו שכתוב אין כל חדש )חיי שרה תרל"א( בשפ"א איתא כתיב אין כל חדש כו'. 
חוץ לטבע, יש תמיד התחדשות,  -תחת השמש, כמו כן להיפוך, כל מה שלמעלה מהשמש 
ש בכל יום כו', ופירוש תמיד בכל כי חיות ד' שיש בכל דבר, הוא תמיד חדש, כמ"ש מחד

 רגע.

 אדם שחי טבע בשבילו אין התחדשות

כי השמש מלך פרק ד'. תפארת ישראל ראה  -ענין זה שתחת השמש מורה על תחת הטבע 
עולם הטבע, ועולם הטבע מסודר תחתיו, וכמו שתמצא מבואר מן הכתוב שכאשר ירצה 

תחת יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול יאמר תחת השמש, וכדכתיב מה  -להזכיר כל העולם 
השמש, וראיתי כל אשר נעשה תחת השמש, וכן תמיד. והשמש היא שמירת סדר עולם 

דהיינו השכחה נמצא בתוך הטבע במהלכה ובתנועתה במה שהוא מושלת בעולם הטבע. 
הטבע. ומתחת לשמש אין התחדשות, בעצם יש, רק אתה שחי טבע בשבילך אין התחדשות, 

חיצוניות הכל נראה לו אותו דבר עוד פעם שבת עוד פעם אירוע וכן הלאה וכן  כי אחד שחי
 זה חוזר חלילה כל הזמן.

 אדם שחי עם הקב"ה יש לו התחדשות בכל רגע

דהיינו שחי בכל דבר את הקב"ה ומפנים אותו בכל אבל מי שנדבק בפנימיות חיות הש"י, 
)ליקוטים ראש חודש בשפ"א תא אייש בו תמיד התחדשות. מצב ומתבונן בכל מצב, אזי 

וזהו כל ענין ההתחדשות, כי היודע שהכל רק מהש"י המחדש בכל יום תמיד מעשה ניסן( 
בכל רגע ורגע, ובהסתלקות חיות הקב"ה השופע  -ופירוש תמיד ומאמין בזה, בראשית, 

היה הכל כלא היה, אם הקב"ה מסלק את החיות שלו אפילו לרגע אחת אזי מיד בכל העולם 
וממילא גם אצלך יש התחדשות בנקודה של נמצא מצד ידיעה זו יש התחדשות תמיד, ו

 אמונה שאתה צריך לתת כל פעם מחדש.

 בפנימיות אין הסתר

לאפוקי האומרים שעולם קדמון תפח רוחם אם כן הכל הרגל וטבע, וזה היפך התחדשות, 
ת מלמעלה מן הטבע, אבל בני ישראל שיודעין כי הש"י נותן חיות אל הטבע, והטבע נמשכ

למעלה מן הטבע שם יש התחדשות תמיד. אדם שרואה את עצמו אם כן יש תמיד התחדשות. 
 בהסתר הוא צריך לדעת שזה רק בחיצוניות אבל בפנימיות אין שום הסתר כלל.

 יש אנשים שלוקח להם שנה לתפוס מה שאני רוצה מהם

ל בין שבת לראש חודש, ובין ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. השפ"א הולך להסביר שזה ההבד
משה רבינו שהיה אספקלריא המאירה לבין שאר נביאים שהיו אספקלריא שאינה מאירה. 
כתוב המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, השאלה רק כמה זמן לוקח לך לראות 
את הקב"ה בכל מצב, משה רבינו היה אספקלריא המאירה ולא רואה חושך רק ראה אור כל 

אמר שכתוב פתחי לי פתח כחודה של מחט ואני אפתח לך פתח כפתחו של ר' אשר הזמן, 
אולם, ומסביר שזה הולך על זמן בית המקדש, אבל מתי אדם חי בית המקדש אלא פתחי לי 
כחודה של מחט נקרא ממתי שאדם עובר מחיצוניות לראות פנימיות שלא יעבור כחודה של 

ולם שכאן רואים רק חיצוניות ועבודה שלנו הוא מחט שזה כל שהוא, דהיינו אדם נמצא בע
להפוך אותו מיד לפנימיות, יש אנשים שלוקח להם שנה לתפוס מה שאני מדבר אתם 

 ו אני מבין מה הרבי התכוון לומר. ואומרים עכשי
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 העיקר לעשות שיעורי בית לעבוד עם המהלך כל הזמן

אדם שחי פנימיות אז הרגל  התחדשות פנימיות תמיד יש רק השאלה האם גם אתה חי ככה,
נעשה טבע הטבע שלך נכנע לפנימיות, אבל אדם שלא חי ככה וחי חיצוניות אזי צריך להיזכר 

שכל מאחד שמגיע אלי יש הרה"ק מזידיטשוב זי"ע כל הזמן מחדש בהקב"ה. וכמו שאמר 
 לו ישועה, יש אחד שמאבד את זה כשיוצא מהדלת, ויש כאלו כשיוצאים מהעיר, ויש כאלו

שמאבדים אותו ברגע שבאים הביתה. כל אחד תלוי כמה זמן זה מחזיק אצלו. אבל סתם 
לשמוע שיעור וללכת הלאה זה כלום, העיקר לעשות שיעורי בית לעבוד עם המהלך כל הזמן, 
ואז מתקצר הזמן לעבור מחיצוניות לפנימיות עד שמגיעים למצב שזה לא יותר מחודה של 

 מחט.

 אש חודש, ששבת מעין עולם הבא, קביעא וקיימא, שאין הסתרוזה ההפרש בין שבת לר
כמ"ש מתעברין מינה, וראש חודש הוא להאיר ההתחדשות גם בימות החול, וזה תלוי 

 בישראל כמ"ש לאל גומר עלי כו'.

 מבטשין ביה וככה מורידים את החיצוניות

והדרך שזה יידלק  עץ גדול מאוד קשה להדליק אותו, אדם שיש לו גזע )פרק כט(בתניא איתא 
דהיינו שיש לך הוא לחתוך אותו לחתיכות קטנות כמה שאפשר ואז בשנייה אחד זה נדלק, 

שתי דרכים או להוסיף יותר אש לגזע עץ, אבל העץ יותר חזק וזה לא יידלק כלל, או שאתה 
מפרק אותו לקסמים קטנים ואז בשנייה אחד הכל נדלק. אותו דבר אדם צריך לדעת 

ם, וזה שהוא לא רואה כי אנחנו צריכים להוריד את החיצוניות כמה שאפשר שהחידוש קיי
שזה  מורידים את החיצוניות, זה על ידי שאתה מכחישואז אפשר לראות את הפנימיות, ואיך 

חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד, ואתה חי שאתה משוקץ ומטונף ואתה מגיע  ל ידיע
, אלא אתה בעצמך חסר אונים ואתה חיות יך יש לך כןלשפלות שלך, ואז אתה מגיע להכרה א

 ה כל דבר.ימגלה שיש כאן פנימי שמח

 עבודת האדם הוא לברר את הקב"ה בין טוב לרע

אותו דבר בשבת אין יותר בירורים מאמצע השבוע ויתכן אפילו שבאמצע השבוע אדם יותר 
הזה לעולם הבא אלא  קרוב לאין סוף, אבל ההבדל הוא שבשבת אין כיסוי, אין בין עולם

עכשיו אדם צריך להילחם לראות  שעבוד מלכיות בלבד, הכל יתנהל אז בדיוק כמו עכשיו,
ולא יהיה אז שום שעבוד אז יהיה קצת יותר ברור שמלאה הארץ דעה את ד', את הקב"ה ו

מלכיות ולא תהיה משעבוד לחיצוניות ויהיה יותר בהיר את העניין של לחיות עם הקב"ה ולא 
ה אז עירוב טוב ורע שצריכים לברר כל הזמן, כרגע אנחנו צריכים לברר כל הזמן בין טוב יהי

 לרע.

 מה שעושים כל השבוע את זה מקבלים בשבת

וזה ההפרש בין שבת לראש חודש, ששבת מעין עולם הבא. הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז זי"ע 
רותיהם בראשיהם ששבת הוא עולם הבא ממש. עולם הבא אז יהיה צדיקים יושבים ועט

ונהנים מזיו השכינה. אבל אז לא יהיה מצד להתקדם, וכאן בעולם הזה אנחנו כל הזמן 
מתקדמים הלאה, וכן בשבת בעולם הזה אפשר להתקדם כל הזמן. דהיינו זה לא משנה האם 
אתה הולך לחפש או לא שבת מביא לך חידוש, השאלה איזה חידוש זה יעשה לך וזה תלוי 

השבת, וכל השבת תלוי מה אדם מחפש באמצע השבוע, אם מחפשים כל מה אתה מחפש מ
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השבוע את השבת אז כשזה מגיע אזי רואים את הקב"ה בלי לבוש כלל, ואז אדם מקדיש את 
השבת לפנימיות ולדברים רוחניים כי יש לך עכשיו הזדמנות וצריכים לנצל אותו, אבל אחד 

שיש בתוכו פנימיות אבל גם בפנימיות יש  שכל השבוע היה עסוק בחיצוניות אזי שבת נכון
חיצוניות, כי יש אנשים ששבת זה פיש וצייטונגען, ויש הזדמנות ללשון הרע ועוד מלא 

כדי לראות, נכון  שבת זה גלוי והכל מאיר אבל צריכים לנקות את המשקפייםששטויות, נכון 
 אותו יותר ברור.שאין את עבודה של אמצע השבוע שאז יש הסתר אבל בשבת אפשר לראות 

 בששת ימי המעשה עבודה הוא לגלות בכל דבר את הפנימיות, ולהאמין בזה

באמצע השבוע יש שתי עבודות לחיות בכל דבר שיש בתוכו פנימיות, וכמה שאתה מאמין 
בפנימיות ככה יגלו לך את הפנימיות, אבל בסופו של דבר מגלים לך את הפנימיות דרך אמונה, 

להאמין בפנימיות כי זה נמצא בגלוי, אלא רק לגלות אותו ולראות בשבת אז לא צריכים 
אותו, כי שבת מתעברין מיניה. בשבת הוא מצב של לך והודיעם שבת המצב הוא מוחש מאוד 

 ויש בתוכו דעת וגילוי אלוקות הרבה יותר מאמצע שבוע.

 לא צריכים להוסיף אור אלא להוריד מהחיצוניות 

דהיינו אם אתה לא חי בשבת עם מ"ש מתעברין מיניה. קביעא וקיימא, שאין הסתר כ
הפנימיות הבעיה הוא לא בשבת אלא בך, וכמו שאמרנו שצריכים מבטשין ביה, כי היות 
שאתה חי בחיצוניות ואתה חושב שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה ממילא אתה לא מוכן 

כאן אלא תוריד  להסתכל מעבר מי שמפעיל אותך כלל. א"כ לא צריכים להוסיף אור
מהחיצוניות שלך ואז תראה את הפנימיות בכל דבר. כל הקליפות שיש במשך ימי השבוע 

 שהם מסתירים את האור בשבת כולם נעלמים.

 רק בני ישראל יכולים להגיע לשבת קודש

שזה באמצע ימי החול, וזה כבר תלוי בבני ישראל שמקדשין אותו, מקדש ישראל וראש חודש 
אבל שבת זה רק בני ישראל  לבד אלא צריכים לעשות עבודה לזה, לא נהיווהם והזמנים, 

וראש חודש הוא להאיר  שהם יצאו ממצרים ולהם יש את הכוח של וידעתם כי אני ד'.
אתם אפילו שוגגין ההתחדשות גם בימות החול, וזה תלוי בישראל כמ"ש לקל גומר עלי כו'. 

ם, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון ואפילו מזידין. וז"ל המדרש: החודש הזה לכ
העולם אימתי אתה עושה את המועדות, שכן כתיב בגזירת עירין פתגמא, אמר להם, אני 
ואתם נסכים על מה שישראל גומרין ומעברין את השנה, שנאמר אקרא לאלקים עליון לקל 

בין שלא בזמנן, בין בזמנן  -גומר עלי, וכן הוא אומר אלה מועדי ד' מקראי קודש וגו', אתם 
 אין לי מועדות אלא אלו.

 בראש חודש אפשר לקבל את הנקודה כמו בשבת

דהיינו בראש חודש שזה בימי החול יש לנו את הכוח לקבל את הנקודה כמו בשבת, דהיינו 
כל השבוע זה מכוסה ואין לנו כוח לראות אותו, אבל בראש חודש יש לנו ג"כ כוח להאיר את 

 ול.ההתחדשות גם בימות הח
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 משה רבינו ראה את הקב"ה בלי הסתר

וז"ש רש"י ז"ל ובמדרש שנתקשה משה רבינו ע"ה עד שהראה לו כזה ראה וקדש כו', והלא 
משה רבינו לא הבין מה קורה כאן, והקב"ה ענה לו לא נדבר אלא ביום כו' עם חשיכה כו'. 

ריא דנהרא כי בחינת משה רבינו ע"ה הוא אספקלעם חשיכה. ומהו הכוונה בזה? אלא 
וראה מיד את האור בלי שום הסתר כלל, והיה כל הזמן בבית המקדש והיה עין בחינת שבת, 

פירוש ישמח משה, )או"ח סימן רפא( בטור איתא וזה ישמח משה במתנת חלקו. בעין יראו, 
כשהיו אבותינו במצרים וראה משה כובד השעבוד שהכבידו עליהם, ביקש מפרעה שיתן 

ע שינוחו בו, ונתנו לו, ובחר ביום השביעי, וכאשר נצטוו על יום השבת, להם יום אחד בשבו
 א"כ משה רבינו היה בחינת שבת.שמח משה שבחר בו, וזהו ישמח משה במתנת חלקו. 

 יש הסתר והסתר בתוך הסתר

זה אספקלריא שאינה מאירה, נכון אתה רואה משהו אבל זה לא ברור לך, אבל בחינת חודש 
אומר שיש הסתר והסתר בתוך הסתר, הסתר הבעש"ט הק' מין בזה. אלא אתה צריך להא

נקרא שאתה נכנס ואתה לא רואה אבל אתה מרגיש שמשהו יש כאן, הסתר בתוך הסתר 
נקרא שזה כ"כ מוחבא טוב שאתה אפילו לא מרגיש שמשהו נמצא כאן, דהיינו אספקלריא 

בל עם אמונה אפשר המאירה זה בלי הסתר כלל, אספקלריא שאינה מאירה זה הסתר א
לראות משהו, ואח"כ הסתר בתוך הסתר זה אחד שחי בתוך הטבע ולא מרגיש כלל שיש כאן 

 אפשר להגיע לזה.אבל בחינת חודש בדרך אמונה כנ"ל. משהו. 

 ד' אחד הוא הגלוי ושמו אחד הוא הנסתר

ו אבל משה רבינו לא ידע במה מדברים ואז הראה לו הקב"ה חשיכה בין השמשות, דהיינ
והראהו עכשיו הולך להיות חושך אבל ע"י עדים שמגיעים יכול להיות חודש בימות החול, 

ד' אחד זה הגלוי להודיעהו כי ד' אחד ושמו אחד,  -עם חשיכה בין השמשות, וכתיב הזה 
ושמו אחד זה הנסתר, לפעמים אנחנו קוראים לאדם בשם אבל זה לא הוא כי מתחת השם 

 נמצא כל הכוחות שלו.

 איך משכנעים אדם על אמונהדרך 

בדרך כלל כדי לשכנע אדם על אמונה, שואלים אותו איך קוראים לך, והוא עונה משה, מי 
אומר לך, כי כולם קוראים לי ככה, אבל מי אומר לך שזה השם שלך אולי אתה מישהו אחר, 

אתה  ואז הוא עונה כי ככה קראו לי בברית, אני לא מבין אתה זוכר את הברית שלך ואיפה
יודע מה השם שלך, כי סבא שלך אמר לך, וממתי אתה מאמין לו, בקיצור בסופו של דבר 
אתה מגיע לאמונה, אותו דבר אומרים לך שהקב"ה ברא את העולם תאמין בזה שככה זה 
היה, דהיינו אחד שיש לו אמונה יכול להיות לכזה בהירות אפילו שלא רואה את זה אבל על 

אחד שזה נסתר ושמו שזה גלוי להודיעהו כי ד' מוחש, וזה נקרא  ידי אמונה זה נהיה ממש
 נהיה אחד.

וזה הכוח של יהודי שצריך ולפעמים צריך להיות דרך אמונה לעורר התחדשות, כנ"ל. 
 להעריך את האמונה שלו, שעל ידי זה הוא מגלה את הכוחות שלו שיש לו.
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 נמוכים האבות הקדושים העדיפו לחיות ולגלות את הקב"ה במקומות

השאלה מה מודדים את הביטול או את הערך? אמרנו אתמול מי שאמר לעולמו ד' איפה 
הקב"ה אמר זאת, במקום הכי נמוך שיכול להיות ושם אמר די, דהיינו האבות הקדושים 
העדיפו לחיות עם הקב"ה במקום הכי נמוך שיכול להיות, ושמי ד' לא נודעתי להם לא רק 

לחיות עם הקב"ה בלי בת קול מאשר להיות כמשה שבחר לחיות שלא נודע להם אלא בחרו 
עם בת קול, התכלית שלנו הוא לחיות עם הקב"ה במקום הכי נמוך, יש מצב להיות כמו שיינע 
איד ולחיות עם הקב"ה במקומות גבוהים, אבל התכלית האמיתי הוא מבטן שאול שועתי 

 היה חי מבטן שאול שועתי אליך.דג אליך, וזה חודש וזה שבת, וגם יונה הנביא בתוך ה
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 שיעור ב' 

 יום ב' ה' שבט

 יומא דהילולא של הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע 

 אדם צריך לשנות את עצמו

רציתי ללמוד קטע של שפת אמת שזכור לי מלפני שנים שזה קטע חזק מאוד, אבל לא מצאת 
. דהיינו כל שנה כמה שאדם מוכן אותו כרגע, עד שמישהו אמר לי שזה נמצא בתשפ"א

להפשיט את עצמו מוצא נקודה חדשה בדברי השפ"א. אמרנו בשבת כמה שאדם מוכן לשנות 
את עצמו ככה הוא מוציא בדבריו הקדושים עוד נקודות בעבודת השם. היוצא לנו שהכל תלוי 

 נחנו יהודים.כמה אדם מוכן לשנות את עצמו, שלא עשני גוי אתמול היינו מצב של גוי והיום א

 בפנימיות אין הבדל בשום דבר והכל אותו דבר

למעשה הולכים ללמוד דברי השפ"א בתר"מ שמסביר איך אדם יכול לשנות את עצמו, וזה 
על ידי שחי בכל דבר עם הפנימיות, כי בחיצוניות יש הבדל בין אנשים ובין דברים, אבל 

ההבדל בחיצוניות הוא בכמה בפנימיות הכל אותו דבר ואין שום הבדל בין אף אחד, 
מישורים, בעולם אני פה ואתם שם, אבל אחד שחי בפנימיות אפילו שבפועל אנחנו לא ביחד 
אבל בכוח יכול להיות שאנחנו ביחד על ידי שאני מפעיל את המוח שלי לשם, וזה נקרא אהבה 

 שאינה תלויה בדבר.

  עבודת האדם בעולם שנה נפש

ום ומחר, תחילת הגשם התחיל עם זמן ויהי ערב ויהי בוקר, ואח"כ יש שנה שזה בזמן יש הי
ונהיה ימים יום ראשון יום שני וכן הלאה, עד שבא שבת שאז מחזירים כל דבר להקב"ה. 
ואח"כ יש נפש שלפני בריאת העולם היינו אחד ואח"כ נהיו אנשים נפרדים, וגם אני בעצמי 

אתמול כל יום זה משהו אחר, אבל  וכן היום בעצמו היום הוא לאהיום אני לא כאתמול, 
בפנימיות שם הקב"ה הוא היה הוה ויהיה באותו רגע, עבודה שלנו הוא להחזיר את עצמינו 

 ולעשות מחומר צורה מגשמי רוחני מגוף נפש.

   עולם התחתון הוא הכי למטה שיכול להיות

הוא  והנה מודעת זאת מאמר חז"ל, שתכלית בריאת עולם הזה)פרק לו( בתניא איתא 
שנתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים. והנה לא שייך לפניו יתברך בחינת מעלה 
ומטה, כי הוא יתברך ממלא כל עלמין בשווה. אלא ביאור הענין, כי קודם שנברא העולם 
היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם, וגם עתה כן 

נוי הוא אל המקבלים חיותו ואורו יתברך, שמקבלים ע"י הוא לפניו יתברך, רק שהשי
לבושים רבים המכסים ומסתירים אותו יתברך, כדכתיב כי לא יראני האדם וחי, וכדפירשו 
חז"ל שאפילו מלאכים הנקראית חיות אין רואין כו', וזהו ענין השתלשלות העולמות 

והחיות שממנו יתברך, וירידתם ממדרגה למדרגה ע"י ריבוי הלבושים המסתירים האור 
עד שנברא עולם הזה הגשמי והחומרי ממש, והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה 

 ממנו בענין הסתר אורו יתברך.
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 מצות מזכך את החיצוניות ומאיר את הפנימיות

דהיינו מה התכלית של האדם, אלא להפוך את הקליפה לקדושה ואת החושך לאור, הקב"ה 
הכי נמוכים, יתרון האור מן החושך, ואדם מגיע לזה רק על ידי תורה מאיר גם שם במקומות 

מצוות ומעשים טובים. מצוות עושה שתי דברים, קודם מזככים בזה את החומר ואת 
ההתנגדות של הגשמי, דבר שני הוא צריך להאיר את החלק הפנימיות שיש לו בתוכו ולהבעיר 

 צריך לעורר את זה.את הגשמי, ולמעשה כל זה יש אצל האדם אלא הוא 

 בפנימיות ובשורש אפשר להספיק מה שייקח לנו שבעים שנה

ראה רבי חיים וויטאל זי"ע שפעם אחת נרדם לחצי שעה. ותלמידו האר"י הק' מסופר על 
שרבו אומר משהו בתוך שנתו, וכשהתעורר שאל אותו מה אמר רבינו. ענה לו האר"י הק' מה 

למד אותך שבעים שנה. דהיינו בפנימיות בשורש אפשר שאני למדתי עכשיו בחצי שעה ייקח ל
בחצי שעה להספיק הרבה מאוד, ובאמצע השינה אם מישהו יגיד לי שאני חולם אני לא יודע 

 מה הוא רוצה בכלל, אבל במציאות זה ייקח שבעים שנה להבין מה שמדובר כאן.

 יש לנו כמה זמנים במשך השנה להחזיר כל דבר לשורש

כל יום נהיה משהו חדש שלא היה אתמול, ובשבת עבודת האדם הוא להחזיר וזה היה בזמן ש
כל דבר בחזרה לשורש. ראש חודש מחזירים את החודש האחרון בחזרה, וכל בחודש אלול 
 מחזירים את כל השנה בחזרה. דהיינו הקב"ה נתן לנו תחנות באמצע להחזיר כל דבר לשורש.

 המצות הם אותות ומזככים את הגוף

בפסוק והיה לאות על ידך כו' למען תהיה תורת ד' בפיך כו'. כי על )תר"מ( שפ"א באיתא 
הזוהר הק' מצוה הוא מלשון צוותא, ידי המצות האלה שנקראו אותות ניתקן גוף האדם. 

אומר שזה תרי"ג מצות עצות להגיע להקב"ה, אבל יש מצות שהם המפתח לעסק הזה שנוכל 
י מתנגד בכל תוקף להגיע להקב"ה, ומשום הכי הקב"ה להפיק תועלת מהמצוות, כי הגוף הר

להגיע להקב"ה, לכאורה למה דווקא נתן לנו אותות שזה תפילין שבת ומילה שהם אותות 
מצות האלו נקראים אותות, אלא שהם מתקנים את גוף האדם, שכרגע הוא גשמי ועושים 

הגוף הוא משיכה ממנו רוחני מזככים אותו מרככים אותו את ההתנגדות שלו להקב"ה, 
לעולם הזה והוא רוצה רק תאוות וקרירות, וככל שאדם משתמש עם התורה הוא גם מזכך 

 האדם. על ידי מצוות האלו מתקנים את גוף וגם מאיר, אבל

 בלי התפילין אי אפשר להגיע לדביקות בהקב"ה

בתוכו  היות שאדם הוא חלק אלוקי ממעל ממילא יש לוויכול להאיר בו אור הפנימי שבאדם, 
את הפנימיות שמאיר כל הזמן, רק מי מחביא אותו, הגוף, ואנחנו צריכים לזכך את הגוף 
ולהוריד ממנו כמה גשמיות שאפשר, אדם שקם בבוקר ולא כואב לו שום דבר סימן שהוא 
כבר לא חי יותר. כל זמן שאדם חי יש את הגוף שמשתולל, וצריכים בשבילו את התפילין 

שהוא חלק כל איש ישראל ת הגוף ואז יכול להאיר בו אור הפנימי, שהוא אות וזה מזכך א
כל יהודי הוא חלק מהתורה וחלק אלוקי ממעל ממש, בתורה כמ"ש וחיי עולם נטע בתוכינו. 

יהודי הוא חלק מהתורה והתורה הוא חלק מיהודי, ישראל ואורייתא וקוב"ה חד הוא, ומה 
יינו כל יהודי הוא חלק מהתורה ויש לו כוח מחבר אותנו להקב"ה זה רק על ידי התורה, דה
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להתחבר לאות שלו בתורה, ומי עושה את זה, זה התפילין, כי אדם שלא מניח תפילין לא 
 כי התפילין הם עוזרים לי להגיע לזה.יכול להגיע לדביקות בהקב"ה על ידי המצוות, 

 כל יום יש עבודה מחדש לחזור לשורש וממילא מניחים תפילין כל יום 

ברנו שכל יהודי קשור לאות אחד שבתורה, ואם חסר אות אחד בתורה התורה פסולה, ד
וממילא וחיי עולם שזה הרוחניות נטע בתוכינו, אנחנו צריכים לחבר מה שיש אצלנו לחיי 
עולם, וזה על ידי התפילין שזה מזכך את הגשמי שמפריד אותנו מהרוחניות, ואז אדם נכנס 

חי בשפל ככה התורה ייתן לך זיכוך, אבל אחד שלא חי בשפלות לרוחניות יותר, וכמה שאדם 
אזי אין התורה מה לתת לך, עדות ד' נאמנה מחכימת פתי רק מי שחי פתי אותו האדם 

כי עבודה של היום לא דומה מחכימת. א"כ כל בוקר שאדם קם הוא צריך להתחיל מחדש 
ם כל יום מחדש לעשות תורה לאתמול, כי רק הקב"ה הוא היה הוה ויהיה אבל אנחנו צריכי

ומצוות, וכן כל יום צריכים להניח תפילין מחדש, כי הזמן עשה פירוד בין למעלה ולמטה, 
ולחזור לאחדות ששם אין פירוד צריכים לתקן את הגוף כל יום מחדש, ולהתחבר לפנימיות 

 מחדש וזה ע"י תפילין מילה ושבת.

 שבת ויום טוב הם בעצמם אות ולבד מזככים עצמם

אמרנו כמה וחז"ל דרשו מי שצריך אותות, להוציא שבתות וימים טובים, שהם עצמם אות. 
שפסח שבועות וסוכות ושאר ימים טובים הכל אותו דבר. והכוונה בזה הוא, מר' אשר פעמים 

כל שבת ובכל יום טוב לא צריכים תפילין כדי לזכך את הגוף אלא יהודי נהיה בחינת שבת 
ה יתירה, וביום טוב מקבל את המיוחדות של אותו חג, שהם בעצמם בעצמו, הוא מקבל נשמ

מזככים את הגוף שלו, רק השאלה מה אדם עושה עם הנשמה יתירה שמקבל בשבת, או 
 שרוצה לאכול פיש מיט צייטונגען או שרוצה לזכך את הגוף ולהאיר את הפנימיות שיש לו.

 עיקר ההסתר בעולם הזה הוא הזמן

גם הנפש נמצא בגוף וגם אדם נמצא הוא הזמן,  -הסתר בעולם הזה יש לפרש, כי עיקר ה
כשהקב"ה ברא את העולם הלביש את הכל בזמן, בבראשית בנפרד, וזה התחיל עם הזמן, 

עדיין אין זמן, אבל אח"כ עשה אור וחושך ובהתחלה היו ביחד ואח"כ הפריד אותם ועשה 
די התפילין לחזור למעל הזמן, וצריכים ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, עבודה שלנו הוא על י

שכל ימי המעשה לקחת את הזמן כדי לחיות מעל הזמן ואת הטבע כדי לחיות מעל הטבע, 
בשורש אין דברים נפרדים ושם אין ימים כי ימים הם מידות חסד גבורה הם התלבשות 

אבל תפארת וכן הלאה, רק כאן בעולם הזה הם דברים נפרדים שכל יום הוא משהו אחר, 
למעשה בשורש הכל כלול מהכל, ועיקר הסתר הוא רק בעולם הזה שיום ראשון לא קשור 
ליום שני ויום שני לא קשור ליום שלישי וכן הלאה, והיו צדיקים גדולים שהמשיכו את השבת 
עד יום שלישי והתחילו את השבת מים רביעי, כי הם היו בשורש ששם הכל אותו דבר וחיו 

 בשורש ולא בטבע.

 ודת האדם להחליש כוח ההתנגדות להאיר את הנפש עב

הקב"ה צמצום את שכל ימי המעשה הם התלבשות הארה עליונה בימים התחתונים, 
הימים עליונים בימים תחתונים שיום ראשון הוא חסד ויום שני הוא כבר לא חסד אלא 

ום יש את כל גבורה, אבל במקור ביום ראשון יש ג"כ גבורה וביום שני יש ג"כ חסד, ובכל י
צדיקים היו אומרים שבשבת לא אומרים א אבל שבת הוא עצמו אות ואין בו הסתר. השבע, 
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כי בשבת גיט מארגן און א גיטן נאכט, אלא אומרים כל הזמן רק א גיט שבת, ולמה, אלא 
אין הבדלי זמנים, ואין אצלו ימים ולילה אור וחושך גוף ונפש, אלא הוא כולו נפש לעומת 

וד שזה ימי המעשה שאז יש חילוק בין גוף לנפש ובין אור לחושך וכן הלאה, ועבודה שיא הפיר
שלנו בכל יום הוא להחליש את כוח ההתנגדות של הגוף ולהאיר את הנפש, ובשבת לא צריכים 

 את הפעולה הזאת כי זה ממילא מעל הזמן ולא צריכים לעשות פעולה כדי להגיע לשם.

 יהודי בעצמו הוא אות

לפי לא רק ששבת הוא אות אלא גם יהודי בעצמו הוא אות, ותר לשון הם עצמם אות, ויובן י
דברי הרב הקדוש ממעזעבוז ז"ל על מאמר ויום השביעי משבח ואומר, כי היום עצמו הוא 

אומרים ויום השביעי משבח ואומר, מזמור שיר ליום השבת, המעורר לשבח להבורא יתברך. 
וריו, שבח יקר וגדולה וכבוד, יתנו לקל מלך יוצר כל, המנחיל לפיכך יפארו ויברכו לקל כל יצ

לכאורה קשה איך יכול להיות שיפארו ויברכו לקל כל מנוחה לעמו ישראל ביום שבת קודש. 
יצוריו, תתאר לך שאתה רוצה להיכנס למלך ואתה נכנס ומדבר, זה לא עובד ככה אלא 

ם לתאם את זה ולהיות ראוי לזה וכל צריכים להכין את עצמינו כמה ימים לפני זה וצריכי
 מיני תנאים, ואיך פתאום בשבת אנו אומרים את כל זה?

 בשבת מגיעים לכזה הפשטה שאפשר לשבח ולהודות לו

אלא היום השביעי משבח ואומר, כי השבת עשה מאתנו כזה הפשטה ומאז אנו בכזה רוחניות 
כי היום עצמו הוא המעורר . גדולה שאנו יכולים לפאר ולשבח את הקב"ה לקל כל יצוריו

ושם כתוב טוב להודות לד', כי שבת מזכך אותנו. וכן התפילין מזכך לשבח להבורא יתברך. 
אותנו שנוכל לדבר עם הקב"ה ולהגיע לאין סוף. וכן שבת עושה אותו פעולה להגיע להקב"ה 

 בלי שום מחיצות אלא מופשט לגמרי.

 בשבת אין מגע נכרי

מקודם אמר שהיום בעצמו הוא האות, עכשיו בני ישראל עצמם,  על -אכן עיקר הפירוש 
ובשבת קודש נבדלו )תרמ"ט( בשפ"א הוא מוסיף שעיקר הפירוש הוא על בני ישראל. איתא 

בני ישראל ונתעלו, ומאיר בהם אור נשמה יתירה, לכן הם עצמם אות. ולכן בשבת קודש 
ידי הבתים. ובאמת עיקר התגלות  קורין בספר תורה בהתגלות, ובחול האותיות מתגלין על

הקדושה לבני ישראל כשהם נבדלין מהאומות, ובשבת קודש דכתיב אות היא ביני וביניכם 
 לכן יש התגלות האור המיוחד לבני ישראל.גוי ששבת חייב מיתה. ואין שם מגע נכרי, 

 אדם נברא במעלה יתירה מן המלאכים

רק החטא מסתיר אותו, ועל ידי שאדם כי הנה האדם נברא במעלה יתירה מן המלאכים, 
עושה מצוה וכל פעולה שהוא עושה שמגלה שם את הקב"ה הוא זכר ליציאת מצרים וזוכה 

וכמו שזכו לכל זה על ידי יציאת מצרים, כן עשה הש"י לדורות על ידי זה להארות מלמעלה. 
ותיות הכתובים זכר ליציאת מצרים, ועל ידי מצות תפילין לאות ולזכרון בין עיניך, אלה א

 המה מאירים לאדם הארות הגנוזות בשורשן. -בפרשיות 
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 הבעיה הוא בגוף ולא בנשמה

אכן עיקר הפירוש על בני ישראל עצמם, כמ"ש לך לאות, כי הגוף ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
ואת הכוח של כוח הגוף את התאוות ואת מלבוש להנשמה, ועל ידי אותות אלו מחלישין 

האור מהתניא וכמו שאמרנו והנשמה מאירה. כוח של הגשמי וכן הלאה. ההתנגדות ואת ה
הגדול נמצא ולא צריכים לייבא אותו כי זה חלק ממך, אלא צריכים לחפש דרך להחליש את 
כוח הגוף, וכמו עץ גדול שיש לך אם רק מוסיפים עוד אש זה לא יידלק, והעצה הוא לפרק 

ד הכל דולק, דהיינו האור של הנשמה לא אותו לקסמים ודברים קטנים ואז בשנייה אח
מאירה אבל הבעיה הוא לא בנשמה אלא בגוף, ועבודה שלנו הוא להחליש את כוח הגוף ואז 

 הנשמה מאיר, ועל ידי האותות האלו נחלש כוח הגוף.

 אדם שאומר עדות צריך שיהיה לו ברור העניין

ולמה, עד ד עדות שקר, לכן אמרו חכמים בחידותם הקורא קריאת שמע בלא תפילין כמעי
, והבעיה הוא שזה לא ברור לפני שהולך להגיד עדות צריך להיות לו ברור מה שהולך להגיד

כי הגוף מושך אותו לפירוד, והנשמה מושך אותך לאחדות, וקריאת שמע הוא אחדות ולא 
רק על שמים וארץ ולא רק על שבעה רקיעים ולא רק על ד' כנפות הארץ אלא גם עליך, אבל 

כי בני ברגע שאדם נמצא בפירוד איך אפשר לומר עדות על דבר שאתה בעצמך לא שם כלל, 
ובקריאת שמע אנו אומרים עדות ישראל מעידין בכל יום על הבורא יתברך כמ"ש אתם עדי, 

א"כ זה צריך להיות ברור, וכן מי שיודע בבית משפט כשאדם בא לומר עדות משגעים לו את 
רור בעצמו בדיוק על מה הוא מעיד, ואיך זה היה ומתי זה היה ומי השכל והוא חייב להיות ב

 היה שם וכן הלאה.

 עבודת האדם לחבר את העבר ואת העתיד עם ההווה

כי אדם שחי וצריך להיות עדות ברור בלי התערבות עניני עולם הזה המבלבלים לאדם, 
הזמן, כי עיקר  שהיום זה היום ומחר זה משהו אחר וחי טבע אזי באמת הוא מתבלבל כל

עבודת האדם הוא לקשר את העבר ועתיד עם הווה שהכל דבר אחד רק הקב"ה. אמרנו משל 
פעם היה פלטות ועליו היו שרים. והיה לזה מחט על הפלטה, והיה שם חוטים, והניגון שכבר 
היה יצא מתחת למחט והניגון שצריך להיכנס עוד לא נכנס, ומה המחט עושה, אלא הוא 

דבר בעת בריאת העולם נהיה פירוד בין עבר לעתיד עם בר ועתיד להווה. אותו מחבר בין ע
ההווה, והכוח שלנו על ידי התורה הוא לחבר את העבר ואת העתיד עם הווה, וזה הכוח של 
תשובה, וזה הכוח של כל המצוות להביא את האדם למעיין עולם הבא ששם אין אתה ואני 

ור, ואחד שחי ככה אף פעם לא מאחר תמיד מגיע בזמן אין היום ואין מחר הכל באחדות הגמ
 ואין כזה דבר שפספסתי משהו, אם אני כאן הכל כאן.

 הקב"ה רצה שתזכך את עצמך ושתשפיע זאת על כל העולם

והוי כמעיד ומי שאומר את זה בלי תפילין לכן אין יכולין לברר עדות זה בלי מצות תפילין, 
שיהיה  -וז"ש למען תהיה תורת ד' בפיך להיות ברור. כי אז אין לך את הכוח עדות שקר. 
אני בראתי את העולם כדי שאתם תגידו עדות, וראו כל עמי הארץ כי שם ד' עדות אמת. 

נקרא עליך ויראו ממך, אני צריך לא רק שאתה תזכך את עצמך ותחיה רוחני אלא שיהיה 
ה ברור העניין שתוכל להשפיע מצב של יכירו וידעו כל יושבי תבל, אם אני רוצה שיהיה לך כז

 אותו על כל העולם, וזה בפיך שיהיה עדות אמת.
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 אדם שחי באחדות לא יעזוב את הקב"ה אפילו לשנייה אחד

וקריאת שמע היא עיקר תורת ד'. כמ"ש חז"ל הקורא קריאת שמע מקיים והגית בו כו'. 
ם אלא קריאת שמע וז"ל הגמרא: רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, אפילו לא קרא אד

הארץ. כי כל המצוות הוא שחרית וערבית קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי 
בשביל תכלית אחד להיות אחד עם הקב"ה, וברגע שאדם אומר שמע ישראל והגיע אחדות 
עם הקב"ה זהו התורה והמצוות שנאמר בו והגית ולא ימוש, וברגע שאדם חי באחדות 

אותו אפילו לשנייה אחד כי זה ממילא כל התכלית של התורה ומצוות. וכמו  ממילא לא יעזוב
 שתכלית הכל הוא להתענג על ד'.במסילות ישרים שכתוב 

 יהודי בשבת הוא כמו התפילין באמצע השבוע

ולא מספיק במחשבה שהם עיקר דברי התורה שצריכין להוציא בפה  -וכן כתיב ודברת בם 
כי כל האות הוא כדי לזכך את הגוף ולחיות נשמה, צריכין אות, בשחר ובערב. וז"ש מי שלבד 

אבל בשבתות וימים טובים מתרוממין נפשות בני ישראל, והם וזה רק בששת ימי המעשה, 
וכמו התפילין באמצע השבוע כמו"כ הוא יהודי בשבת קודש. בתפילין כתוב עצמם אות ממש, 

 ת לכן לא צריכין תפילין בשבת.מי כעמך ישראל, וברגע שבני ישראל הם בעצמם האו

 יהודי בשבת יש לו כוח להיות אחד עם הקב"ה

כתוב בגמרא שכל יום קיבל בן זוג, יום ראשון קיבל יום כמאמר כנסת ישראל יהיה בן זוגך, 
שני, וכן הלאה, חוץ משבת לא קיבל שום דבר, עד שהקב"ה אמר לו שכנסת ישראל יהיה בן 

 לו רוחני ועליון ולא קשור לתחתון א"כ איך אנחנו בן זוגו?זוגך. לכאורה הרי שבת הוא כו

והיינו הארת נשמה יתירה, וז"ש שהם אלא יהודי יכול להגיע בשבת למקום גבוה מאוד, 
 וממילא אפשר להיות אז אחד עם הקב"ה.עצמם אות, והבן. 
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 שיעור ג'    

 בטיום ג' ו' ש

במדרש ולקחתם אגודת אזוב, אני עושה אתכם אגודה לעצמי, אף )תרנ"ה( בשפ"א  איתא
ז"ל המדרש: ולקחתם אגודת אזוב, כלומר אני על פי שאתם שפלים כאזוב, בזכות אבות כו'. 

אף על פי שאתם שפלים כאזוב, שנאמר והייתם לי סגולה מכל  -עושה אתכם אגודה לעצמי 
בסף, מה ראה הקב"ה להגן עליהם בדם, כדי לזכור להם דם העמים, וטבלתם בדם אשר 

בזכות יצחק ויעקב,  -בזכות אברהם, ואל שתי המזוזות  -מילת אברהם והגעתם אל המשקוף 
 ובזכותם ראה את הדם ולא יתן המשחית.

 הקשר עם האבות הוא קשר פנימי

דהיינו גלות הגוף  והנה צריכים אנו להבין את עניין הגלות והגאולה, קרבה אל נפשי גאלה
מגיע מגלות הנפש, ומתי מתחיל הגלות הנפש, אלא ממתי שאדם מתנתק מעצמו אז זה 
מתחיל, וכשאדם מתנתק מעצמו אז הוא מתנתק עד האבות הקדושים, הקשר עם האבות 
הוא קשר פנימי, אדם שמחובר לעצמו הרי הוא מחובר לאבות, ואדם שמתנתק מעצמו הוא 

 לא הוא מנותק חיצוני ג"כ.מנותק מהאבות ואז ממי

 עיקר הגלות היה גלות הנפש

לכל ענין יש תוכן פנימי, הנראה למי שמסתכל על פי המבט הפנימי, במכתב מאליהו איתא 
ענין הגלות נראה לאדם החיצוני בעיקר כגלות הגוף, אבל האדם הפנימי רואה שהגלות 

, פירוש היותה תחת ממשלת הגופנית היא רק המסובב, והסיבה האמיתית רואה בגלות הנפש
 היצר הרע. ועל דרך זו אמרו חז"ל על גאולתנו ועל פדות נפשנו והעיקר הוא פדות נפשנו.

 אפילו בהסתר גדול יש בתוכו ניצוץ פנימי

ביאור העניין על עמקותו, הכרת ד' בפנים הלב היא השראת השכינה בישראל, כמאמר חז"ל 
הסתר גדול, במצב של טומאה ממש, אין פוסק על ושכנתי בתוכם, ואפילו בהיות האדם ב

ממנו הניצוץ הקדוש הפנימי, כי זה נכלל בהבטחות ד' לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. אי 
 אפשר להתנתק מהקב"ה אף פעם.

 לפעמים הנקודה אינה גלויה ומאירה

אך על ידי עבירות והתקרבות לטומאה יוצר האדם חומת ברזל בין הנקודה הקדושה שבלבו 
בין האני שלו, ועל ידי זה נופל הניצוץ הקדוש לתוך הטומאה, אבל זה לא אומר שזה לא ו

נמצא, אלא ואינו מסוגל עוד להאיר לנשמתו, וזהו ענין שכינתא בגלותא, שהנקודה הפנימיות 
של האדם אינה גלויה ומאירה, זה נמצא אבל זה מכוסה, אלא חבויה וחשוכה. יש גלות 

לות השכינה של הכלל, גלות השכינה בפרט מגיע מהכלל, כשהאומה השכינה של הפרט, ויש ג
בכללותה דוחה את הניצוץ על ידי חומריות ועם הארצות, מצב שכמעט וניתק פתיל חייו 

 .הרוחניים של האדם וזיקתו לקדושה



 א                                  קודששיחות                                 ב

 ~ כא~   
 

 אדם צריך לחיות שהיצר הרע עומד עם סכין נגדך

ם, ומי שאינו מרגישו ומצטער בו, כשמצב זה מתפשט באומה הרי זה מצב של חורבן חס ושלו
אמר שאדם צריך להיות הקאצקער זי"ע זה סימן שאצלו כבר הגיע החורבן חס ושלום. 

בסכנה מהיצר הרע כאילו שהוא עומד נגדך עם סכין ורוצה להוריד לך את הראש הרגע. ואדם 
שהולך  שלא מרגיש ומצטער בו סימן שכבר הורידו לו את הראש. וזה היסוד של הדרך אפילו

לך חלק אדם מצד עצמו צריך לחיות את הסכנה של מכאובי נגדי תמיד וחטאתי נגדי תמיד, 
כי כל זמן שיש מצב להיות בכאב אפילו שבפועל אתה לא שם עוד לא הגיע הגאולה, ואדם 
צריך להילחם כל הזמן לראות שויתי ד' לנגדי תמיד, לעתיד לבוא אז יהיה מצב של עין בעין 

ת החטאתי ואת המכאובי נגדי תמיד, ואדם שהולך לו חלק הוא הרבה יותר ולא יצטרכו א
 בסכנה מאחד שלא הולך לו חלק.

 אדם שעסוק בגלות הגוף מתרחק עוד יותר

היוצא לנו שגלות הגוף מגיע מגלות הנפש, נכון מתי שיש גלות הגוף צריכים לטפל כרגע בזה, 
דם היה שומע כשהולך לו חלק שזה אבל צריכים לדעת שהשורש מגיע מגלות הנפש, ואם א

לא מובן מאיליו והכל חסד ורחמים מאת הקב"ה ולא היה לוקח לעצמו שום דבר, לא היה 
צריך להגיע למצב של גלות הגוף שאז בעל כרחך אתה חי, אדם מקבל כאב כדי שאתה תרגיש 

גם את הכאב של הקב"ה מזה ששכחת אותו, וממילא עכשיו יש לך כאב כפול גלות הנפש ו
 ה.גלות הגוף, אבל אם אדם עסוק רק בגלות הגוף אז הוא רק מתרחק עוד יותר מהקב"

 אדם שרואה שלא יכול אינו להיות תלותי אלא להגיע להקב"ה

דהיינו יש כלל פרט וכלל, הפרט נמצא בכלל אבל הקב"ה לא ברא את העולם בשביל הכלל 
אותם להקב"ה, וברגע שאדם אחא בשביל הפרט, אבל צריכים לקחת את הפרטים ולהחזיר 

מתנתק מהכלל אז הקב"ה צריך לשום אותך עוד יותר בפרט כדי שתיזכר שאתה לא פרט 
אלא שייך לכלל, דהיינו אפילו אדם רואה שהוא לא יכול לעשות כלום וחייב את כולם, אבל 

 זה לא בשביל כדי שתהיה תלותי עכשיו אלא הפוך שתגיע להקב"ה.

 ל להגיד גאט וללכת הלאהאדם שנמצא בגלות לא יכו

אדם שנמצא בבידוד הסיבה לכך הוא, כי אדם יכול לחיות אפילו כשהוא לא בבידוד שהוא 
בכוח שם, וגם כשאתה נמצא בין אנשים כי ד' בדד ינחני ואין נכר, וברגע שאדם יחיה את 
הבדידות של הקב"ה לא יצטרך להגיע להיות בבידוד בגלל סיבה אחרת, וזה שאני נמצא 

שיו במצב שאני צריך לדאוג לעצמי הוא כי לא שמעתי את הקב"ה עד עכשיו, ואין מצב עכ
להגיד עכשיו גאט וללכת הלאה כי צריכים לעשות מה שצריכים ולהגיע להקב"ה גם שם, גם 
שם ידך תנחני, אבל אדם שלא מגיע להקב"ה ולפנימי ורק עסוק בחיצוני אז אתה מתרחק 

 עוד יותר מהקב"ה.

 ים להיות עסוק עם דברים אחרים מתנתקים עוד יותרבמצב לא נע

כותב במכתב: זה שאתה נמצא עכשיו במצב לא נעים, האמת הוא שהיה לך עד אז ר' אשר 
מלא איתותים בדרך להגיע להקב"ה ורק לא הקשבת לזה כלל כי היית עסוק בדברים אחרים, 

, מתרחק עוד יותר ואתה אבל עכשיו במצב לא נעים אתה עסוק בעוד מלא דברים אחרים
והעיקר לקחת נקודה אחד ולהתעורר מזה להקב"ה ואז אתה גואל את עצמך ואת כולם 
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והמרגיש גלות השכינה ומצטער, הרי זה כבר תיקון לגלות השכינה  ויהיה לך אז גאולה.
 שבלבו.

 רק בני ישראל לקחו את התפקיד לתקן חטא אדם הראשון

אנושות הם השתלשלות העליות והירידות, וחוץ ועוד כתוב שם במכתב מאליהו: תולדות ה
מהפגמים שלנו יש גם תיקון חטא אדם הראשון ולהרים ניצוצות הקדושה. תפקיד שנפל 
בחלקו של עם ישראל בבריאה. ואפילו שכולם נכדים של אדם הראשון, אבל רק בני ישראל 

 הם לקחו את התפקיד הזה לתקן את חטא אדם הראשון.

 תקן את החטא אדם הראשון ואת חטאו האישיבימי השובבי"ם יש ל

אמר כי יהיה באדם חטא משפט מוות, ותלית הרמ"ק זי"ע הספיד את כשהאר"י הק' מסופר 
אותו על עץ. ואמר למה הוא הלך מהעולם, כי מצד המעשים שלו היה יכול להישאר כאן, 

. א"כ בימי אלא ותלית אותו על עץ שכל הסיבה שהלך מהעולם היה בגלל חטא אדם הראשון
השובבי"ם יש לנו תיקון הכללי שזה חטא אדם הראשון, ויש תיקון הפרטי שזה כל אחד 

 התיקון שלו.

 האבות הקדושים התחילו את התיקון בפרטות והשבטים תיקנו את הכלל

תחילת תיקון החטא היה על ידי האבות הקדושים והם הניחו יסוד למהלך, ושלמות בחינה 
אבל עד אז היה תיקון רק בפרט ואנחנו צריכים תיקון גם בכלל, וזה  זו הושגה על ידי יעקב.

היה על ידי השבטים, אך תיקונם היה רק בבחינת פרט, תיקון תכלית הבריאה בתור כלל 
בגדר של עם. וברגע שיש לנו את הוחל על ידי השבטים. וכשהגיעו לע' נפש היתה בחינת כלל 

אחד יכול ללבוש כיפה לראשו ולהתחיל לרקוד כל המבנה היינו יכולים להמשיך, אבל כל 
 ברחוב אבל השאלה מה קורה עם הפנימיות שלך.

 לתקן חטא אדם הראשון ירדו למצרים

וכדי לתקן את חטא אדם הראשון בשלימות ירדו למצרים, לנסות אותם, כל גלות הוא לנסות 
לימות אם השגתם ודביקותם בשלימות הרוחניות היא קנין אמיתי בנפשם, לעומת ש

הוטלו למצרים השוקעת לגמרי בטומאה של רוחניות מושחתת, מ"ט  -הרוחניות וקדושתם 
 שערי טומאה.

  בני ישראל במצרים לא התבטלו בחיצוניות למצרים

בני ישראל לא התבטלו בפני המצרים, בפנימיות בני ישראל נכנעו להם הדעת היה בגלות, 
החיצוניות, טבע האדם כשאין לו פנימיות  אבל אפילו שהדעת היה בגלות אבל לא זרקו את

הוא זורק את השטריימעל ואת הווייסע זאקן ואת הבעקיטשע, אבל בני ישראל אפילו 
שמצרים לחצו עליהם גם על החיצוניות אבל לא התבטלו בפני המצרים, לא שינו שמם, 

רו לשונם ובגדיהם, העיקר שמשהו עדיין צריכים לעשות איזה סממני דקדושה, הם נשא
דבוקים לרוחניות שבקדושה, והיו מאוחדים ביניהם, אפילו לא לדמות את עצמם למצרים, 

 אפילו בחיצוניותם לא רצו להידמות למצרים.

היוצא לנו אסור לאדם לנתק את עצמו מעצמו, ומההורים שלו עד האבות הקדושים, ורק על 
 ידי זה אדם מתחזק כל הזמן להיות מחובר להקב"ה.
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 ות הוא, כי ניתק את עצמו מהאבותאדם שנמצא בגל

ברגע שאדם נמצא בגלות דהנה זה היה עיקר הגאולה להיות נמשכים אחר מעשה אבות, 
הסיבה לכך הוא, כי באיזה מקום נהיה ניתוק בינך לאבות, והם בעצם מקשרים אותך 

אומר שהראש של האדם הוא נגד אברהם ושתי ידיים הם נגד יצחק הזוהר הק' להקב"ה, 
ויעקב. א"כ עבודת האדם הוא להתחבר לשורש כל הזמן. א"כ אדם שנמצא בגלות הסיבה 

 הוא כי הוא מנותק מהשורש. ואיך מגיעים לגאולה, ע"י שמתחברים בחזרה.

 תבין שלא מבינים אותך

היה נותן לכל שר' אשר הטיפול הראשון כי באמת הבנים נמשכים אחר מעשה אבותיהם, 
היה להם טענות על ההורים ועל האחים ועל מי לא, דבר ראשון תבין ולאלו שמי שהגיע אליו, 

שלא מבינים אותך, אתה חושב שהם מבינים אותך ועכ"ז הם מתנהגים ככה, וממילא 
החשיבה הזאת מזיק אותך כי אתה חושב שמבינים אותך ועכ"ז הם ממשיכים לעשות אותו, 

שלהם לא הייתי מכיר את ר' אשר אבל אתה צריך להבין שהם לא מבינים אותך, ואני במצב 
הפרי אלא הייתי הרבה יותר גרוע מהם, וממילא אז פתחתי ערוץ חיובי עם ההורים שלי, 

קורא לזה מתי יגיע מעשי למעשי אבותי, העיקר לא לנתק את הנגיעות האלו. ברגע הארץ 
 שיש לך כזה נגיעה רגשית שכלית נפשית העיקר לא לנתק אותם.

 מו למה שההורים יכירו אותךאדם שלא מכיר את עצ

בחיצוניות אנשים גדלים עם  את עצמו למה שההורים יכירו אותך. אבל אדם שלא מכיר
השנים, אבל בפנימיות יכול להיות ילד בגיל שמונה שכבר מפותח לו הנפש ומחפש כל הזמן 

אבל והוא כבר לא רגוע, לעומת זאת יכול להיות יהודי בגיל שמונים שהוא גדול בחיצוניות 
בפנימיות הוא נשאר ילד. הרי אנחנו מדברים על נפש, עבודה שלנו הוא לא לחשוב למה 
הקב"ה ברא אותם ככה אלא מה הקב"ה רוצה ממני עכשיו, אם הם היו מבינים אותך אף 
אחד לא היה מגיע אלי לדבר, ככל שההורים ירדפו אתכם אתם מכירים אותי יותר, בדרך 

 מים עד שמתגלה בעיות אז חוזרים.לכלל כשהעסק מסתדר החברה נע

 ההורים הם לא יותר ממשל להגיע לנמשל

וד' יאספני, אסור להתנתק  , כי אבי ואמי עזבניאני חייב את זה וזה שהוא לא מבין אותי
משם אלא להיות מחוברים לשם, כי ההורים הם לא יותר ממשל להגיע לנמשל, אבל אם 

בים משל להגיע לנמשל כי הקב"ה אינו גוף אתה מתנתק מהמשל אין את הנמשל, א"כ חיי
ואינו משיגי הגוף, אדם שחי שכל דבר זה סיבה ולא מציאות אז אתה משאיר ערוץ אחד פתוח 

 אתם.

 צריכים להתקשר ולומר א גיט שבת

על מצות כיבוד אב ואם, וענה לי שהמנימום הרה"ג רבי משה הלברשטאם זצ"ל שאלתי את 
א גיט שבת, ואם גם זה קשה לך תתקשר שתי דקות לפני  הוא להתקשר ביום שישי ולהגיד

הזמן ככה שלא תסתבך יותר מדאי. דהיינו יש אנשים שהקב"ה מזכה אותם שיכולים להיות 
קשורים במעשה עם ההורים, ויש כאלו שיכולים להיות בדיבור בקשר אתם, ויש כאלו שרק 

ל לנתק את עצמך יכו במחשבה יכולים להיות בקשר אתם, אבל שם במחשבה אף אחד לא
  מהם רק אתה בעצמך.
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 קשר בלי שום אינטרס זה מה שנשאר לתמיד

ובסופו של דבר רק אתה שמבין שלא מבינים אותך בסוף כשהיו מזדקנים רק אתה מתחבר 
אתם הכי הרבה מכולם, כי בעצם הקשר לא היה חיצוני רק פנימי ובהתחלה כשעוד היה להם 

צים רק אותך, אבל אלו שהיה בקשר טוב כל החיים אומר כוח רבו אתך ובסופו של דבר רו
שזה היה קשר חיצוני בלבד ואינטרס וזה מה שהחזיק אותם, וברגע שזה נגמר הם ר' אשר 

 מוצאים את עצמם לבד, והיחידי שחי בלי אינטרס זה רק מי שחי בדרך הזה.

 אסור להכניס את ההורים לבתי אבות

לנית מאוד ולא יכלה לזהות אנשים ולא השתלטה על היה יהודי בירושלים שאמו הייתה חו
ואמר לו לא להזניח אותה אפילו לשנייה ר' אשר הצרכים שלה. והוא היה מבאי ביתו של 

אחד. והוא באמת היה מסיעה אותה לכל מקום והיה עסוק אתה כל הזמן. והיום מיד שאחד 
זה מקום לשום ומחליטים לאימההורים כבר קשה להם ללכת אוספים את כל המשפחה 

אותם עד מאה ועשרים או שמשאירים אותם בבית עם גוי. אבל ר' אשר לא היה נותן לעשות 
כאלו דברים. והוא היה מגיע כל יום לתפילה ואמו הייתה ברכב והוא נכנס להתפלל כמה 
דקות, ור' אשר היה עסוק כל הזמן לשאול בשלומה. והוא לא היה מסתכל עליה אבל היא 

 ל הזמן, וזה מה שראינו ומה שלא ראינו הוא היה עושה הרבה יותר.הייתה ברכב כ

 ברגע שפותחים ערוץ עם האבות, פותחים גם אם היו באמצע שלא הלכו בדרך התורה

דהיינו העיקר אפילו שאין לך אינטרס הלאה לשמש אותם, כי הקשר הפנימי אסור לנתק 
היה אומר שזה ר' אשר לילה, מהם, כי זה מחבר אותך להקב"ה. אומרים תיקון חצות כל 

לא על חורבן בית המקדש אלא על החורבן שלך, תתחבר לעצמך ואז תוכל להתחבר עם כולם, 
אפילו אם באמצע היה לך מישהו שגם הוא השפ"א מתי יגיע מעשי למעשי אבותי, אומר 

התנתק מהאבות, ברגע שאתה פותח בחזרה ערוצים ישירים עד האבות הקדושים אתה פותח 
 בשבילם.גם 

 האבות נותנים חיובי ואנחנו השלילי

היה אומר שזה כמו חוטי חשמל, דיש חיובי ושלילי וברגע שמחברים אותם נהיה ר' אשר 
חשמל. אותו דבר החיובי מתחיל מהאבות הקדושים והם מחברים אותנו להקב"ה, ואנחנו 

רש שזה צריכים לשמור על החיבור הזה כי ברגע שאדם מתנתק מהם הוא מתנתק מהשו
ואנחנו נותנים את החיבור השלילי, דהיינו על ידי שאדם רואה שאתה בעצמך אין הקב"ה, 

לך כלום וכל הכוח שיש לך וכל הפנימיות שיש לך ומה שאתה חלק אלוקי ממעל זה האבות 
הקדושים פתחו לך אותו, אז אתה שומר על הרצף השלילי שלך של החסר אונים וחטאתי 

 ממילא אתם חייב להגיע להם כדי להתחבר בחזרה להקב"ה.ומכאובי נגדי תמיד, ו

דהיינו זה הולך מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. ככל שאתה משאיר ערוץ פתוח אז נפתח גם 
 שם להשפיע לך, שזה איתערותא דלתתא שזה גורם איתערותא דלעילא ואז הקשר נשמר.

 בן סורר ומורה קורה רק אם לא מוחלים אותו

דברנו מילדים שמנתקים קשר עם ההורים. ויש גם הורים שמנתקים קשר דהיינו עד עכשיו 
על בן סורר ומורה. שכתוב שם משמואל על ילדיהם משום איזה סיבה שהוא. ויש על זה 
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שהורגים אותו על שם סופו. אבל למעשה זה לא קרה אף פעם. ולמה, כי בן סורר ומורה קורה 
וחלים אותו אז לא הורגים אותו. לכאורה רק כשההורים לא מוחלים אותו, אבל אם הם מ

 אם הורגים אותו על שם סופו א"כ מה זה משנה האם ההורים מוחלים אותו או לא?

 הורים שלא מוחלים הם מנתקים אותו מהאבות

אבל באיזה שהוא שלב הוא יחזור אלא מסביר השם משמואל אפילו שהבן לא על דרך התורה 
ותם, הקב"ה אף פעם לא עוזב יהודי ובכל מקום בתשובה, לא מאסתים ולא געלתים לכל

שאדם נמצא הקב"ה אתך שם, דהיינו הילד חייב להתעורר במשך הזמן. ומי יכול לנתק 
הקשר הזה של לעורר אותו, או שאתה בעצמך מנתק את עצמך, או שההורים לא מוחלים את 

שהילד כרגע בנם ואז הם מנתקים את הקשר מהאבות הקדושים. וברגע שמוחלים לו נכון 
לא יכול לקבל את הקשר ממכם אבל מהאבות הוא יכול לקבל, א"כ כל זמן שלא מנתקים 
את הקשר ומשאירים אותו אפילו על מינומום שבמינומום ואני נולדתי מהם ואם יש לי משהו 
חיובי שאני יכול להתמקד אני מייחס את זה להם אז הקשר נשאר וזה הולך על האבות ואז 

 למעלה למטה.יש לי השפעה מ

 הגוי רוצה למשוך אותך אליו חיצוניות פנימיות ומחשבית

שנתערבו בגויים, א"כ מה הבעיה? אלא כי באמת הבנים נמשכים אחר מעשה אבותיהם, 
מסתובבים עם איפון ביד, הגוי רוצה למשוך אותך חיצוניות פנימיות מחשבית וכל המערכת 

ם ולבושם לפחות חיצוניות נשארו חזק שלך אליו, אבל בני ישראל שלא שינו שמם לשונ
ונלחמו עם כל הכוח לא ללכת אחריהם כלל, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל ואזכור 
את בריתי של אברהם יצחק ויעקב, דהיינו ברגע שהיה חיבור שמחבר אותך עם האבות 

 .הקדושים שם זה כזה עוצמתי שזה יכול להאיר לכם עד למעלה ולהוציא אותך מהגלות

 מנהג מחזיק את האדם מקושר לאבות

ברגע שהיה שנתערבו בגויים אז נפרדו מהקב"ה, כתוב ולכן נפרד הדביקות אל השורש, 
שמנהג אבותינו בידנו, אפשר לראות שמנהגים מאחד אנשים, כל משפחה ועם המנהגים 

ל מי שלהם, וכן כל קהילה עם המנהגים שלהם, למה, נכון שבפנימיות אני לא יכול כרגע אב
שמחזיק מנהג זה לא כ"כ המנהג אלא העיקר להיות מחוברים בשורש ולא להתנתק משם, 
ולא משנה אם זה בשמם או לשונם או לבושם, אדם שרוצה לשנות שם לבריאות, אבל נתק 

 עשיתי, וגם בלבוש לבריאות אב נתק קרה לך, וכן בלשונם קורה שם נתק.

  כל הדורות נלחמו על שמם לשונם ולבושם

נלחמו על שמם לשונם ולבושם נכון שזה אולי חיצוניות אבל משום הכי במשך כל הדורות ו
הגוי מחפש אותך דווקא שם, כי ברגע שהוא תופס אותך על החיצוניות אז הפנימיות ממילא 

דבר ראשון שהיה עושה היה עוצר את הדרדרות שלך הלאה ורק ר' אשר כבר אצלו ג"כ, 
זרה, כי ברגע שאדם מתנתק חיצוניות אתה מרביץ לעצמך תתחיל לבנות את עצמך משם בח

הרבה יותר ממה שמישהו אחר מרביץ אותך, א"כ ככל שאדם מקשר את עצמו חיצוניות וגם 
בפנימיות אז אתה מקשר את עצמך בחזרה לשורש, וזה עיקר עבודת האדם בעולם. והעיקר 

 להשאיר משהו פתוח ואז חוזרים לשורש שזה האבות.
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 הקשר שיש לנו הוא מהאבותלדעת שכל 

אומרים אצלנו מהו היסוד של יחץ, אלא בורא כל עולמים בלייבט אונגעקניפט אין אידישע 
הרה"ק רבי קינדער, און אידישע קינדער בלייבען אונגעקניפט און בורא כל עולמים. 

אמר שהיה שתי חברים והיו צריכים להיפרד אחד מהשני. ועשו מענדעלע מרימנוב זי"ע 
נה כל אחד מעצמו. ואמר אל תחשוב שראובן נתן את התמונה שלו לשמעון ושמעון נתן תמו

לראובן, אלא לקחו את שתי התמונות וחלקו אותם לחצי, ראובן לקח חצי של עצמו וחצי של 
 שמעון וכן עשו שמעון, וככה נשארו חברים לעולם.

הקשר הוא מהאבות  דהיינו העיקר לדעת שאדם מצד עצמו הוא רק חצי, ואם יש לך משהו
 הקדושים.

 אפילו שזה רק נגיעה לא לנתק את הקשר הזה

להיות נעשין אגודה אחת ולהיות נבדלין מהתערובות, ולכן והגעתם אל  -והיה זה הגאולה 
המשקוף כו' המזוזות, כמו שכתבנו במקום אחר שזה כמו שאמרו ז"ל חייב אדם לומר מתי 

וכמו שאומר במקום אחר אפילו שזה רק יעקב. יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ו
 נגיעה גם כדי לא לנתק את הקשר מהם.

 בני ישראל ידעו שלא יכולים בלי האבות ואז הקב"ה הוציא אותם

בני ישראל עשו את התחלה שלא שינו את שמם והנה זכו לזה ביציאת מצרים שלא בהדרגה, 
א קיבלו את זה רק על ידי האבות, לשונם ולבושם, וחיפשו איזה נקודה של נאקה וצעקה של

וברגע שידעו שמה שיש להם זה מהם, מיד פתח להם הקב"ה ערוץ מהאבות הקדושים כפרץ 
ועל זה כתיב מדגל על מים רבים לא יכלו לכבות את האהבה והיה אז איתערותא דלעילא. 

 בזכות אבות, שהקב"ה הרים אותם להיות נדבקין במעשי אבות. -ההרים 

 ם לזקנים מתקרבים להקב"הככל שמתקרבי

שפעם אחת נסע במטוס והיה עליו הרבה בחורים הרה"ג רבי יעקב קמנצקי זצ"ל מסופר על 
שחזרו ללמוד בארץ ישראל, וכולם היו סביבו ודברו בלימוד ובעיניני השעה, וכל אחד שהיה 

ר על המטוס ניגש ג"כ לשאול בשלומו. והיה שם כומר שנסע ג"כ עם עוד כמה חברים לבק
בארץ, וראה את כל זה, וניגש לשאול אותו אני לא מבין אצלנו הצעירים לא רוצים להסתכל 
 בכיוון של הזקנים רק בורחים מאתנו כל הזמן, ואצלכם אני רואה שכל הזמן מתקרבים לך?

וענה לו שההבדל הוא שאצלכם אתם חושבים שאדם הראשון היה קוף וממילא ככל 
לם, אצלנו אנחנו יצאנו מהאבות הקדושים ואנחנו חלק שמתרחקים מהקוף הוא יותר מוש

אלוקי ממעל וככל שמתרחקים מתרחקים מהקב"ה, וממילא כל פעם שאנחנו רואים יהודי 
 מבוגר רוצים רק להתקרב ולשמוע ממנו.

 סבא שלומד עם נכדו זהו קבלת התורה מסיני

ד עם נכד זה כמו הראה לי פעם אחד גמרא שכתוב שם, סבא שלומרבי שלמה הופמאן זצ"ל 
קבלת התורה מהר סיני, בהר סיני היה התרגשות מאוד גדולה וככל שמתרחקים משם 
הרושם יורד ונהיה פחות, אבל ברגע שלומדים עם סבא אז חברתי את עצמי עוד יותר קרוב 

 להר סיני.
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 ברגע שפתחו ערוץ עם האבות הגיעו עד הקב"ה ממש

הרים אותם להיות נדבקין במעשי אבות. ואין ה שפתחנו ערוץ עם האבות אז הקב"א"כ ברגע 
לא רק עד האבות הקדושים אלא עד לתמוה על זה, שיותר מזה כתיב ואביא אתכם אלי, 

ואיך כל זה קרה? ולשעה קלה נאספו מחומר ולבנים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, אלי, 
 ועל ידי זה ואביא אתכם אלי. -הוא מעשי אבות אלא 

 הקב"ה והוריםלא לשכוח שיש לנו 

 העיקר תלכו לעבוד, אבל אל תשכחו שיש הקב"ה בעולם, ואבא ואימא בעולם.
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 שיעור ד'

 יום ד' ז' שבט

 בגאולת מצרים נתחדש כוח מעשה בראשית

וז"ל המדרש: במדרש החודש הזה לכם, אין לכם חידוש אחר כו'. )תר"נ( בשפ"א  איתא
ה לכם ראש חדשים. כשיצאו ישראל ממצרים אמר להם הקב"ה ויאמר ד' אל משה החודש הז

מסביר השפ"א אין לכם חודש אחר גדול מזה, לפיכך נקרא ראשון, שנאמר ראש חדשים. 
 שבגאולת מצרים נתחדש כוח מעשה בראשית.

 ביציאת מצרים ראו שהטבע הוא נס תמידי

ר ראשון, ועוד עשה זה דבכי הש"י שינה כל הטבע ביציאת מצרים )תרמ"ט( בשפ"א איתא 
הקב"ה לא הוציא רק את בני ישראל ממצרים אלא גם את כל הטבע בשביל בני ישראל. אז 

הוציא ממצרים, עד יציאת מצרים החיות של הקב"ה היה מוסתר, עולם מלשון נעלם והיה 
עשרה מאמרות ולבושים על חיות הקב"ה, ואז הגיע העשר מכות ומאז השתנה משהו, 

הטבע הוא כלום אלא נס תמידי של חיות הקב"ה, והיות שזה תמידי נראה והתחילו לראות ש
 לך שזה טבע אבל בעצם זה נס גדול מאוד, ומאז גילו שהטבע הוא בעצם נס.

 הקב"ה לא רק שהוא הבורא אלא גם עושה כרצונו

ובאמת היה זה עדות על ובעצם בשביל מי הקב"ה עשה את כל השנוי, בשביל בני ישראל, 
כי הוא ויש כאן שתי עדות על הבורא ית"ש ועל בני ישראל, עדות על הבורא ש, הבורא ית"

עד אז ככל שעבר עוד דור מאדם הראשון ועוד יותר רחוק כפרו הבורא והוא העושה כרצונו, 
עוד יותר, עד שהגיע אברהם אבינו והכניס קצת שיש הקב"ה בעולם, ועד שהיה קריעת ים 

ז כל העולם ראה שלא רק שהוא הבורא אלא גם עושה סוף שהיה שמעו עמים ירגזון, וא
 כרצונו, ומאז התחילו לראות שיש בורא שהמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.

 ביציאת מצרים כל העולם קיבל חידוש

כל כל העולם נברא בשבילם,  כי -וגם היה עדות על בני ישראל אבל מי ראה את זה, אלא 
ישראל, ורק הם יכולים לראות בטבע מעל הטבע, אפילו  היציאת מצרים היה בשביל בני

שנמצאים בקופסה לראות מחוץ לקופסה, והם היחידים שיכולים לראות את הפנימיות בכל 
בשביל ישראל שנקרא ראשית, ורק הם  -בראשית ולכן בעבורם שינה הש"י הטבע, דבר, 

יאת מצרים העולם קיבל רואים את זה, עד עכשיו לא היה הבדל בין יהודי לגוי, ומעת יצ
 חידוש וגם בני ישראל קיבלו חידוש, אבל זה היה כדי לראות שיש הקב"ה בעולם.

 על ידי הגלות גלינו את הכוח המיוחד שיש לבני ישראל

צריך לשנות את  ולא היהכי הלא היה יכול הש"י לגאול אותנו בדרך הטבע, ולמה כן? אלא 
מערכות היה משום ואין לקל עליון חפץ אומר שכל שידוד ההרמב"ן המערכות, אלא 

בתחתונים אלא להודות לו, ואיך יכול להיות להודות לו, אלא פתאום אדם קולט שיש כאן 
בעל הבית, בהתחלה כל אחד חושב שעושה בשלו ופתאום רואה שיש כאן בעל הבית ואז 

אם שראל. אך כל הגלות היה לברר כי הקב"ה משנה עולמו עבור בני ייודעים למי להודות. 
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לא היה גלות וגאולה והעולם היה ממשיך לרוץ כמו מהתחלה אז לא היינו יודעים את הכוח 
 המיוחד שיש לבני ישראל.

על ידי שבהתחלה היה עשרה מאמרות ויתכן, כי יציאת מצרים היתה עדות על בני ישראל, 
יתברך,  וקריעת ים סוף עדות על הבוראואח"כ נהיה עשר מכות שזה עדות לבני ישראל, 

כי כבר היו בני ישראל נגאלין, רק למען שמו וברגע שיש בני ישראל אפשר לומר שירה. 
 יתברך, ולכן אז ישיר משה כו' גאה גאה.

 עליו להושיע את עבדיו ואת עמו, ועל עמו מוטל לברך ולהודות לו סלה

ו בחור היה יהודי בירושלים שמאוד הצליח בעסקיו, והיה גר בשערי חסד בירושלים. כשהי
ואמר לו שהוא רוצה ווארט קצר ולא ארוך הרה"ג רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פגש את 

ואולי תגיד לי אתה על הפרשה. ענה לו הרה"ג הנ"ל, שכתוב לד' הישועה על עמך ברכתך סלה, 
מהו הכוונה בזה הפסוק, ענה אותו יהודי שהכוונה הוא שהקב"ה יעזור לכל אחד בכל מצב. 

"ג הנ"ל שברש"י שם כתוב להושיעו את עבדיו ואת עמו. דהיינו הקב"ה לקח על אמר לו הרה
עצמו לעזור לנו את עבדיו ואת עמו. ואנחנו צריכים לברך ולהודות לו סלה. עבודה שלנו הוא 
להודות להקב"ה על כל דבר. ובכל דבר שאתה מצליח תעשה סעודה של עשר איש כדי להודות 

 די הזה כל פעם שמצליח במשהו מיד עושה סעודה לעשר איש.להקב"ה. ומאז ועד היום היהו

דהיינו הקב"ה הראה לך לד' הישועה והראה לך שהולך להושיעו את עבדיו ואת עמו, ואז 
 אמרנו אז ישיר שבזה אנחנו מברכים את הקב"ה ומודים לו על הכל.

 כל יום יש חידוש חדש בעולם

כי ביציאת מצרים יה לכם לבני ישראל. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. החודש הזה החידוש נה
וזה לא אותו אדם כאשר נבחרו להיות עבדי הש"י,  -נעשו בני ישראל כבריה חדשה ממש 

שהכרת אתמול אני היום, אבל אם אני הייתי אותו דבר כמו אתמול אז לא היו צריכים לחדש 
יוצא מהמיצר  את העולם כל יום מחדש, כי כל יום יש חידוש חדש בעולם, ובכל יום שאדם

אומר בכל דור ודור הבעל התניא שלו, זהו יציאת מצרים חדש, ובזה מוציא עוד נקודה משם, 
בכל דור ודור אלא בכל יום  חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולא רק

 ויום. כל פעם שאדם מגלה את הקב"ה במיצר שלו זהו יציאת מצרים חדש ובריאה חדשה.

  כאב גודל בזה בכמה שניםאדם שעובר 

כאשר נבחרו להיות עבדי הש"י, ונתחדשו נפשותיהם, כמ"ש ומי נבחר לזה? בני ישראל, 
עם זו קנית, עם  -בבעל הטורים עם זו קנית, ב' איתא חז"ל בגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. 

ם, כשגאלתי אותומתי שניתי אותם שעם זה קניתי ומה הקשר ביניהם, אלא זו יצרתי לי, 
לגמרי. וברגע שהוציא אותם הם נהיו אנשים אחרים. ילד וכאילו יצרתים אז בריה חדשה 

קטן שמקבל חום ליום או יומיים, כשיוצא מזה הוא לא גדל ביומיים אלא בחודשיים. דהיינו 
כל קושי שיש לאדם מתחדש נפשותם. אדם שנמצא במיצר אז לא רק הגוף שלו בכאב אלא 

צר הגוף מקורו בנפש, וכאב בגוף מגיע כדי לגלות את כוחות הנפש גם הנפש שלו בכאב, ומי
שמברכים שלא היהודי הקדוש זי"ע שיש לך, ואז כל יום אדם מתחדש לגמרי, וכמו שאמר 

 עשני גוי כי אתמול הייתי גוי והיום אני יהודי.
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 כשהקב"ה אמר אשר הוצאתיך ידעו בני ישראל שלהם מתכוונים

כתוב במדרש: כשהקב"ה רצה ך אשר הוצאתיך, ולא אשר בראתיך, ולכן כתיב אנכי ד' אלוקי
לתת את התורה כולם באו כל האומות העולם כדי לקבל את התורה, וברגע שהקב"ה אמר 
אשר הוצאתיך מיד באו רק בני ישראל ולא אומות העולם, ומשום הכי לא כתוב אשר 

תיך, כי בריאת שמים וארץ בראתיך, ולמה זה כן? אלא יש בזה חידוש יותר גדול מאשר ברא
אז עשה הקב"ה מאין יש, לכאורה זה פלא עצום, אבל אנחנו שעושים מיש אין זה פלא עוד 

 יותר גדול.

 משמים מיהב יהבי משקלי לא שקלי

גדולה מעשי צדיקים יותר מבריאת שמים מהמגיד ממעזריטש זי"ע אמרנו כמה פעמים 
גבעות וכל העולם ומה צדיקים כבר עושים, וארץ. לכאורה הרי מעשי שמים וארץ זה הרים ו

ואיך זה יותר ממעשי שמים וארץ, אלא הגמרא אומרת שרבי חנינא בן דוסא לא היה לו מה 
ליד לאכול, ואז שלח לו הקב"ה רגל של זהב לאכול. אבל ראה שלמעלה הצדיקים יושבים 

שנתן לו. ומיד שולחן זהב וחסר להם רגל אחד. ואז ביקש מהקב"ה שייקח בחזרה את הרגל 
יצא יד מהשמים ולקח את הרגל הזהב בחזרה. אומרת הגמרא שנס אחרון יותר גדול מהנס 
הראשון, למה, כי משמים מיהב יהבי אבל משקלי לא שקלי, משמים נותנים ולא לוקחים 

 בחזרה.

 יש אנשים שגדלים בנפש בגיל שמונה ויש שנשארים ילד

אין יש שזה משמים מיהב יהבי, אבל הצדיקים אותו דבר בריאת שמים וארץ הקב"ה עשה מ
מחזירים מיש אין שזה משקלי לא שקלי, וזה נס עוד יותר גדול מבריאת שמים וארץ בזה 
שהצדיקים עושים מיש אין. אומרים כל זמן שאדם רק מקבל הוא כמו תינוק קטן, וגדול 

שגודל בגוף נותן ומפסיק להיות מקבל. אמרנו בפרשת שמות שיש אחד נהיה רק כשאדם 
ברייט און גרויס, ויש גדול בנפש. יש אנשים בגיל חמישים שגדולים בגוף אבל בנפש הם עדיין 
קטנים, ויש אנשים שבגיל שמונה הם כבר גדולים אפילו שבגופם הם עדיין קטנים, ובמה זה 
מתבטא? אלא שהוא רואה את הפנימיות בכל דבר ויודע שהעולם זה רק דמיון ויודע 

 לו הוא לראות שאדמך אכנך ולא ידעתיך הנך אחד בכל הדמיונות.שהתפקיד ש

 תכלית הבריאה הוא לעשות מיש אין

יתכן שבריאת שמים וארץ הוא פלא, כי הקב"ה לקח אין כי זה הוא עיקר יותר מהבריאה. 
גבול והכניס אותו לגבול, אבל עיקר הבריאה לא היה כדי לעשות מאין ליש, אלא תכלית 

מלך בלא עם, ואתם נמצאים במצב של גחלים עוממות, ואני צריך שאתם  הבריאה הוא אין
תקחו את הנעלם לנגלה. וזה קרה ביציאת מצרים העולם חשב שזה טבע והם קלטו שזה נס 
תמידי ולא טבע, וראו את זה על ידי שהקב"ה שינה את הכל, את כל העשרה מאמרות ואת 

 ת עכשיו בני ישראל השתלטו על הכל.העשר ספירות ומה שהיה בקליפות במשך כל הדורו

 לחפש את הקב"ה בכל מצב הוא יותר מעיקר הבריאה

שיהיה לבני  -הרצון לעשות מיש אין מחומר צורה מגשמי רוחני מגוף נפש, ובאמת זה עצמו 
זה עצמו שבני ישראל איך שהם ואיפה ישראל זה החידוש יותר עיקר מחידוש הבריאה. 

מרים מודה אני לפניך, ויודעים שלא הלכתי לישון וקמתי איך שנמצאים ובכל יום שקמים או
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שזה הולך ומובן מאיליו, אלא כל יום אני חוזר עוד פעם ואומר העושה לי כל צרכי, זה 
  ה שאתה עושה את זה.החידוש יותר עיקר מחידוש הבריאה. וזה תענוג להקב"

 עבודת האדם לבטל את היש ולהגיע לאין הוא עבודה אין סופית

העיקר הוא שאדם יראה את החידוש של הבריאה, וככל שאדם רואה את י הוא התכלית. כ
ש , זה שהקב"ה מחדזה הקב"ה מחדש לו עוד יותר. ובכל יום יש חידוש החודש הזה לכם

יש איתערותא דלעילא, ועל ידי לכם הוא כי אתם מחדשים, ועל ידי איתערותא דלתתא 
העולם שזה נעלם לנגלה, ואז הופך את המושג  שאדם הופך את היש לאין מבטל בזאת את

לאינו מושג, ובסופו של דבר האינו מושג נהיה לך מושג, ולמחרת יש לך שוב עבודה לבטל את 
אלא אדם המושג לאינו מושג, וככה כל החיים, וכל פעם שאדם נמצא במושג זה לא החידוש 

פעם מה שאתה מושג צריך לדעת ולהפנים שהתכלית הוא לא להישאר שם אלא לבטל כל 
 וללכת הלאה.

 על ידי התורה אפשר לחזור להקב"ה

כי אז היה התפשטות ויש לנו ללמוד כי כך נתקיים בבני ישראל שעמדו על הר סיני, 
הגשמיות, וכל התהליך שהקב"ה ברא את העולם ועשה צמצום אחר צמצום לבוש אחר לבוש 

ולכן נאמר להם אשר זור להקב"ה, ונהיה אז תוהו ובוהו, עכשיו על ידי התורה אפשר לח
אני צריך לדעת אם אתה לא שם כרגע אז לד' הישועה והוא הוציא אותך, וממך הוצאתיך, 

 אני צריך על עמך ברכתך סלה, כל הזמן רק להודות להקב"ה על כל דבר.

 חידוש חיצוני לא נשאר חידוש פנימי נשאר לעד

כל אדם יכול לברוא משהו, ר מן הבריאה, כי גלוי וידוע לפניו יתברך כי בזה מתפעלין יות
אבל מאז ככל שעובר זמן זה מתבלה ומתיישן עוד ועוד ומתקלקל במשך הזמן, אותו דבר כל 

היה אומר שזה כ"ק אאמו"ר זצ"ל דבר שאדם עושה בחיצוניות זה לא מחזיק מעמד כלל, 
וכל וצבע חדש, יהיה רק מאסתר תענית עד פורים. וכל פעם צריכים כובע חדש חליפה חדשה 

מה שאתה עושה זה רק חידוש חיצוני, אבל חידוש פנימי זה נשאר לנצח נצחים, וזה רק ע"י 
אתה מתחבר להקב"ה, ועבודה של חידוש פנימי יש לך כל רגע וכל שנייה וזה קיים לנצח. 

 הבריאה חיצוניות מתבלה והבריאה פנימיות מתחדש כל הזמן.

 עצם הביטול זה מסירות נפש

כי לא מקבלים את א לעולם מידת איש הישראלי שמוכן למסירת נפש על הקב"ה, וכן הו
החדש לפני שהישן מתבלה, וכמו הגרעין שלא צומח חדש לפני שהישן נרקב, וזה נקרא 
מסירות נפש, שאדם צריך לבטל את עצמו לשני אם זה במעשה או בדיבור או במחשבה, עצם 

שאני מבין יש מעל זה אינו מושג, וזה עצמו הביטול זה מסירות נפש, שאדם מבין שכמה 
 מביא לי עוד יותר כוחות.

  אדם שנשאר תקוע זה הזדמנות להגיע להקב"ה

אנחנו צריכים את המודעות בהיותו יודע כי זאת תכלית הבריאה, ולמה אדם מוכן לזה? אלא 
גיע לזה, כשאדם נשאר תקוע או במחשבה או בדיבור או במעשה התקיעות הוא הזדמנות לה

להקב"ה בעל כרחך אתה חי, הקב"ה נותן לך את הזדמנות למסירות נפש, וזה לא כשהכל 
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הולך לך ואתה מחזיק את עצמך נעים הליכות אלא דווקא כשאתה נמצא במצב שלא הולך 
לך ולא נעים לך ועכ"ז אתה נכנע ואתה יודע שהקב"ה נותן לך את זה ונותן לך את הכוח לזה 

 ע שיודעים שזה תכלית הבריאה ממילא מוכנים למסירות נפש.ורוצה למנף אותך, וברג

 אסור לחשוב שאין לך כוח אלא הקב"ה הוציא אותך משם ונתן לך כוחות לזה

אל תחשוב שאין לך כוח לזה אלא כשהקב"ה הוציא ובאמת לזה המידה זכו ביציאת מצרים, 
ידש אותנו אז כקטן אותך ממצרים הוא נתן לך גם את הכוחות לזה, זה נמצא בך והקב"ה ח

שנולד דמי וזה לא אותו אדם שהיה אתמול, ומאז יש לנו כוחות לתת וכוחות של הכנעה וזה 
היה תמיד אומר שזה קורה נישט און א כ"ק אאמו"ר זצ"ל מתגלה דווקא כשלא הולך לך, 

 פאסיגע סדרה. וזה לא קורה כשאתה רוצה.

  כל רדיפה אפשר לתרגם אותו לשלילי או לחיובי

ל אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. כל רדיפה אדם יכול לתרגם אותו לחיובי או לשלילי, אב
וזה תלוי באדם בעצמו איך הוא מסתכל על כל דבר, או שאך טוב וחסד, או שירדפוני כל ימי 
חיי, וההבדל הוא ושבתי בבית ד' לאורך ימים, אם אני חי שזה טוב וחסד אז אני חי ככה 

להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, וברגע שאני חי אומלל אז זה כמו  לאורך ימים, ואז
אחד שגם אכל דגים סרוחים וגם זרקו אותו מהעיר, דהיינו לא רק שלא עשיתי עם זה שום 

 דבר, גם לא מנפת אותו לשום מקום.

   אהבת דוד ויונתן היה אהבה שאינה תלויה בדבר

מה זה מכת חושך? אלא התולדות בתם. מסביר השבוע כתוב ולכל בני ישראל היה אור במוש
שזה היה חמה בלי הנרתיק אור של שבעת ימי בראשית. והכוונה הוא שיש אהבת דוד ויונתן 
שזה היה אהבה התלויה בדבר, וכדי שזה יהיה אהבה שאינה תלויה בדבר אז הקב"ה נתן 

דוד המלך שלא להם איזה אינטרס שזה יחבר אותם, ואז קרה פיצוץ שהפריד ביניהם, כי 
היה צריך להיות מלך הוא יהיה המלך ולעומת זאת יונתן שהיה צריך להיות מלך הוא לא 
יהיה כלום, וזה מספיק סיבה שזה יגרום למחלוקת ביניהם, אבל למעשה דוד המלך קלט 
שכל החיבור שלהם נכון שזה בטבע אבל זה בעצם מעל הטבע, וגם יונתן קלט שכל החיבור 

 .אהבה שאינה תלויה בדברשל ואז קרה קשר ואהבת לרעך כמוך קשר הוא מעל הטבע, 

  ביציאת מצרים ירד קשר של אהבה שאינה תלויה בדבר

 וכזה ואהבת לרעך כמוך, דהיינו יציאת מצרים ירד אז כזה קשר אהבה שאינה תלויה בדבר
נותן א"כ כל פעם שמישהו מרגיז אותך תיידע לך שהקב"ה  וזה היה אור של יציאת מצרים,

לך כרגע אור של ואהבת לרעך כמוך, אם אתה בחינה של מצרים אז יותר אתה לא רוצה 
לראות אותו, ולא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו, ואתה לא מוכן לזוז בשבילו 

 אפילו אצבע ומחקתי אותו מהפנקס שלי.

 יהודה ראה במעשה תמר הזדמנות להגיע להקב"ה

ור במושבתם, הם שמו לב שכן קמו איש תחתיו וכן רואים איש אבל ולכל בני ישראל היה א
את אחיו, וזה על ידי שאדם יודע שמאחורי כל הסתר יש אור גדול מאוד, נכון שכלפי חוץ זה 
נראה הכי אמלול שיכול להיות אבל ברגע שאתה חי שם אך טוב וחסד אז יהיה שם ושבתי 
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הודה בעצמו היה לו אותו דבר אצל מעשה בבית ד' לאורך ימים. יהודי הוא מלשון יהודה, י
תמר שמצד אחד היה סיפור מאוד לא נעים והיה יכול להכחיש את הכל ולחיות הלאה בשקר, 
אבל דווקא על ידי הודאה שרואה שיש כאן הזדמנות נכון שאולי אני יהיה מזה מושפל אבל 

י דווקא מזה יצא זה לדורות, אבל ככל שהשפלות הוא יותר נמוכה וככל שאני מבטל את עצמ
 משיח ויצא דוד מלך ישראל חי וקיים.

 אדם ששותק ומבליג זה גדלות

אדם ששותק ומבליג ולא עונה לשני בזמן שבוער לו בתוכו בזה הוא מראה גדלות, דהיינו שזה 
הפנימיות שלו וערך עצמי שלו, ערך של אדם הוא לא הגוף אלא הנפש שהוא מוכן לדעת 

ם גבוה שלא לנו את הכוח לעמוד שם ורוצה שאני יגיע לכזה מקו שהקב"ה נותן את זה ונותן
 ורק יהודי יש לו את הכוח הזה.ועל זה נאמר החודש הזה לכם. יכולתי להגיע בלי זה. 

 יהודי אפשר להכיר אותו על החיצוניות וגם על הפנימיות

עניין של  צורה הוא מלשון ציור, וזהוכתיב עם זו יצרתי, שיש לבני ישראל צורה מיוחדת. 
רוחניות. ואיזה ציור שיהיה לאדם תלוי באדם בעצמו, אדם שחי חומרי הוא גשמי אדם שחי 
צורה הוא רוחני, וכל עבודה שלנו הוא בכל דרכיך דעהו להפוך את החומר לצורה. ולבני 
ישראל יש להם צורה מיוחדת גם חיצוניות תמיד אפשר להכיר על פנים של אדם האם הוא 

וגם ברוחניות שלו כי היות שהוא חלק אלוקי ממעל שזה קבלנו ביציאת מצרים יהודי או לא, 
את זה אף אחד לא יכול לקחת ממך. אבל זה לא עובד מאיליו, אלא בכוח זה נמצא וכדי שזה 

 ובאמת הכל תלוי בעבודת האדם.ייצא מכוח אל הפועל זה כבר תלוי בעבודה שלך, 

 אם שוכחים מהקב"ה נכנסים לפחדים

כתוב )בישעיהו נא יג( ותשכח ד' עושך הזוהר הק' בפסוק יוצר רוח אדם בקרבו.  כדאיתא
נוטה שמים ויוסד ארץ ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק כאשר כונן להשחית ואיה 

ותשכח ד' עושך, כי אם לא הייתי שוכח את ד' איך יראת המלבי"ם חמת המציק. מסביר 
ם ויוסד ארץ כל הזמן ובידו להושיע, ולא זאת לבד, מאנוש ימות, הלא עושך הוא נוטה שמי

 יק כאשר כונן להשחית.כי פחדת בתמידות מפני חמת המצ

  לפעמים אדם עצבני עוד לפני שהשני הרגיז אותו

כי החמה הוא הכעס הנסתר בלב ולא יצא עוד מכוח אל הפועל, עוד לפני שהשני מרגיז אותך 
מישהו עשה לך משהו, אדם עצבני עוד לפני שמחתן וכאילו שבכלל בכוח יש לך כעסים חרדות 

ילדים כאילו שאוחז כבר אחרי זה, ועוד לפני הכל אתה כאילו כבר שם, מפני חמת המציק 
שהיא חמתו שלא גלה אותה עדיין כלל, כבר פחדת ממנה כאשר וכאילו כנן להשחית כאילו 

יך כאילו השחית אותך כבר גמר ההשחתה, שהגם שהמציק לא התחיל להרע לך כלל היה בעינ
כבר עד לכלה, וכל זה קורה כי תשכח את ד' אלוקיך, והלא היה לך לחשוב ואיה חמת המציק 
הלא חמתו זאת נסתרת בלבו, עדיין רחוק הדבר שיוציאנה אל הפועל, ומדוע פחדת, הפחד 

 המוגזם הזה הוא סימן שבני ישראל שכחו את ד' וממילא ותפחד תמיד כל היום.
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 שמרגיזים אותו הוא בשביל עבודהאדם שחושב 

זה שאתה חושב שהוא מרגיז אותך ואתה חושב שהוא כבר עשה את זה, זה נמצא כאן בשביל 
עבודה שלך שתשמע את הקב"ה בעולם, וממילא זה לא מתגלה בחוץ ואתה רק חושב על זה, 

א צכי ברגע שזה יוצא החוצה הסיבה לכך הוא כי אתה לא חי עם הקב"ה וממילא הפחד יו
 החוצה כדי שאתה תחיה עם הקב"ה.

 פחד אפשר לקחת אותו לחיובי או לשלילי

ואיה חמת המציק, הרי אין לכם כל סימן או הוכחה שהגויים אכן כועסים עליכם ורוצים 
לפגוע בכם. רק אתה מרגיש כזה. אלא חשוב להיזהר מאויבים, אבל הפחד שיש לך וזה 

זה ששכחת את הקב"ה, ומצד שני אפשר לקחת  משתיק אותך, מצד אחד הפחד הוא עונש על
אותו לחיובי, השאלה מה עושים עם זה, כי אם הפחד סוגר אותך זה כבר חטא בנוסף על זה 

 ששכחת את הקב"ה.

 אדם שחי לא חי עם הקב"ה אין לרוח איפה להתפשט

י כיון שאמר נוטה שמים ויוסד ארץ, למה צריך ויוצר רוח אדם בקרבו, וכבזוהר הק' איתא 
לא היינו יודעים שהוא יוצר רוח אדם, אלא להראות דרגה ידועה, שכל הרוחות והנשמות של 

 העולם עומדות באותה הדרגה. כל העולם הרוחות והנשמות כולם נמצאים בעולם אחד.

אבל רק אחד שזה בני ישראל שרק הם יוצר רוח אדם בקרבו, הקב"ה מייצר כל יום אדם 
האדם והקדוש ברוך הוא נותן לו את נשמתו ויוצא לאויר  משום שכאשר נבראחדש לגמרי. 

 של העולם, אותה הרוח שבתוכו לא מוצאת גוף להתפשט בתוכו, ועומדת בצד אחד בתוכו.

 אדם שמבטל את היש לאין מרחיב את הכלי בזה

וכשאדם מתפשט בגופו, דהיינו כל פעם שאדם מבטל את היש לאין אז עשה הזדמנות להגיע 
הרחיב את הכלי שלו ואז אותה רוח שרצה לפני זה להיכנס עכשיו יש לה  להקב"ה, ובזה

מקום, אותה הרוח מתפשטת ונותנת בו כוח, הפחד הוא לא מהקב"ה אלא מזה שאתה לא 
נכנע אליו יתברך, וברגע שאדם נכנע אז עשיתי מקום בכלי שלך, ואז כמו שהגוף מתגדל, כך 

 ום כך יוצר רוח אדם בקרבו ממש.הרוח נותנת בו כוח שיתחזק האדם עמה, ומש

ואם תאמר יוצר רוח אדם מה זה, משום שהרוח ההיא צריכה כוח שלמעלה יותר להסתייע 
עמה, ועל כן הקדוש ברוך הוא יוצר רוח אדם בקרבו, ונותן לו סיוע לאדם. ואז איתערותא 

ותו דלתתא גורם איתערותא דלעילא. בוא ראה, כשאותה הרוח צריכה סיוע, כמו שהוא א
האדם וכמו שאותו הגוף נתקן, כך גם מתקנים לו את אותה הרוח ומוסיפים לו רוח להתתקן, 

 וזה הוא יוצר רוח אדם בקרבו.

 הקב"ה עושה צורה בתוך צורה

ובאמת הכל תלוי בעבודת האדם כדאיתא בזוהר הק' בפסוק יוצר רוח אדם בקרבו, שכפי 
ועל זה כתיב אין צור כאלקינו, ודרשו  עבודת האדם זוכה להתגלות הרוח והנשמה שבקרבו,

הצייר עושה תמונה ואז שמים אותו במוזיאון ובזה שצר צורה בתוך צורה,  -חז"ל צייר 
הסיפור נגמר, אבל הקב"ה עשה צורה בתוך צורה. וזה משתנה כל הזמן. וכמו שאמרנו אתה 

כך מתחדש רוח וכפי קבלת אלקותו יתברך, יודע איך קוראים לי אתה אותי אתה לא מכיר. 
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וזה עבודה שלכם נכון בקרבו, ולכן יש התחדשות לבני ישראל תמיד, וזה החודש הזה לכם. 
כל הזמן, וזה הגדלות שלנו כל הזמן, כל יום להתחדש מחדש. והעיקר למצוא כל יום נקודה 

 חדשה.
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 שיעור ה'

 יום ה' ח' שבט

לכאורה צריכים אנו להבין מהו רב עלה אתם כו'.  בפסוק וגם ערב)תרנ"א( בשפ"א איתא 
 ומה הם רצו בכלל? 'בערב רב'הכוונה 

 עבודת בני ישראל היו להוציא ניצוצות קדושות ממצרים

כבר כי הנה כל הגלות היה לברר התערובות טוב ורע שנעשה על ידי חטא הראשון. אלא 
לות, וככה עבר הרבה זמן, היה הרבה ניצוצות קדושות בגנאמרנו שמאז חטא אדם הראשון 

ואמרנו  קדושות שהיה שם.עד שבני ישראל הגיעו למצרים והוציאו משם את כל ניצוצות 
ת להוציא משם את הניצוצות שרק בני ישראל להם היו המסירות נפש ללכת למשימה הזא

, אבל רק כשהקב"ה אמר אנכי ד' אלקיך כולם חשבו שלהם מתכווניםקדושות ולא עם אחר. 
אבל כשאמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים כולם  שראל הם היו מוכנים למסירות נפש,בני י

הלכו אחורה וידעו שזה בני ישראל כי רק הם נתנו את המסירות נפש להיכנס לכאלו מקומות 
ולהוציא משם הכל לקדושה. ובעצם מטרת הגלות היה באמת לברר את הטוב מהרע שנעשה 

 לנו מחטא אדם הראשון.

 משווק שלימות וכוחי ואפסי עודהקליפה 

ידי הגלות ויסורים שסבלו  שביררו בני ישראל הרבה מזה התערובות על והעיד הכתוב
גלות ', ומה הכוונה שעברו את זה רק ע"י 'ניצוצות קדושות'לכאורה מה הכוונה  במצרים.
? אלא הקליפה משווק שלימות וכוחי ואפסי עוד, ומאיפה יש לו את החיות הזה, 'ויסורים

הזה, והדבר היחידי שמבטל מה שהקליפה מנסה מהקדושה כי אנחנו נותנים לו את החיות 
לשווק לך, זה כאב ויסורים, כי כשהכאב מופיע אין לגוף מה למכור לך יותר, אדם שמחפש 
משמעות לחיים שלו בזה הוא מזכך את הנשמה שלו ומאז יש לו כוחות אין סופיים, כל כאב 

ו האם הוא מוכן פותח את הכלי לקבל את הנשמה שיש לך ממילא, וזה תלוי באדם עצמ
 וזה עבודת האדם בעולמו. להיכנע באותו רגע או שהוא לא מוכן לזה.

 רר ובחירותחוה ירגיש מש"שחי עם הקבאדם 

היצר הרע  זה שאתה רוצה לעבור מחומרי לצורה.ים אלא מהכאב הוא לא מהמצרדהיינו 
נלחם עליך וכן הקליפה נלחמת עליך ולא רוצה לשחרר אותך כי משם יש לו את כל החיות 

ותי שבעל כרחך אתה חי, ומזה מגיעים לחיים עוד יותר ם מחייבים אשלו, וממילא היסורי
רוחניים, או שאדם נתפס שם בגאווה שלו ואז הוא נכנס לייאוש והפקרות ואז הוא ממשיך 

ה. ואז ברגע שאדם חי ככה הוא -ה ואז נהיה לך ענני במרחב י-לסבול, או מן המיצר קראתי י
קרבה אל נפשי גאלה וברגע שאדם ירגיש שיש כאן משהו משחרר ומשהו שנותן לי חירות, 

נמצא בכאב המטרה הוא לא הגלות אלא להוציא משם את הנפש שלך, ואז אין שום סיבה 
למה שהסיבה הזאת עדיין תהיה, אבל תלוי בנפש האדם דיש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, 

 ה נותן לכל אחד לפי הנפש שלו, ולפי חשבונות שלו.הקב"
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 הוא לא בשביל המנסה אלא בשביל המנוסההניסיונות 

אבות הקדושים שעברו בני ישראל היה להוציא הארות הקדושה,  כי כל הנסיונות וגליות
היה להם ניסיונות, ואח"כ במדבר, בכל דור עם הניסיונות שלו, אבל אדם צריך לדעת שזה 
הזדמנות לקבל שפע חדש והזדמנות לקבל כוחות חדשים ומציאות חדשה, הניסיון הוא לא 

בודה הוא להחליט עכשיו מה צריכים בשביל המנסה אלא בשביל המנוסה, כשיש לו ניסיון ע
לעשות ואז מגלים כוחות אדירים שלא ידענו לפני זה שיש לנו אותו. או שזה כוחות גופניים 

כ"ק  ,שפתאום הוא רואה שיכול לעשות דברים שחשב שאי אפשר לעשותן, או כוחות נפשיים
אי אפשר לעמוד היה אומר הלוואי שהקב"ה לא ינסה אותנו בכאלו ניסיונות שאאמו"ר זצ"ל 

וגם ניסיונות של סתירה למהלך שלי, הקב"ה אמר לאברהם קח לך דרך חדשה, המחדש  בזה.
 בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית אדם צריך לקחת דרך חדשה.

 להיות אדם מבוגר מאוד ועוד לא מצא את עצמויכול 

אמרנו אדם שרוצה להיכנס לדרך דבר ראשון הוא חייב להחליט שהוא הולך להשתנות, אבל 
הזמן וללכת הלאה הוא אף פעם לא יגיע  אדם שלא רוצה להשתנות רק להתחפש כל

לפנימיות. ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום, חיים נקרא לחיות עם הפנימיות, 
יש אנשים שיש להם הכל אבל חיים רק בחיצוניות וטכני, כל דבר הוא מכניס רק עם הכשר 

העולם אבל על עצמו הוא טוב ובכל דבר הוא מבין עניין בקיצור הוא עוד נהיה לי מבין על כל 
לא מבין כלל, העיקר הוא לקחת את התורה ולחיות עם זה, כי התורה הוא עצות להגיע 
להקב"ה, מצוה עושה שתי פעולות דבר ראשון זה מזכך את הרע, ודבר שני מאיר לי את 

 להתחבר לעצמו וזה לוקח הרבה זמן.הנשמה, ובשביל להגיע לזה אדם חייב 

 צריך לעשות זמן לעצמואדם 

ו זמן, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד, אם במשך שבת קודש, או אדם צריך לעשות לעצמ
ברכב, ואם זה בפעלד. היה יהודי רבי משה שוב ע"ה שהיה ידיד אמת לבית ספינקא. ובזמנו 
יצאו הטלפונים, והיה עורך דין גדול. שאלתי אותו רבי משה הרי אתה כ"כ עסוק למה אין 

ל יום מתל אביב לחיפה וזה לוקח שעה בערך, לך טלפון עדיין. ענה לי רבי משה אני נוסע כ
ואז אני מתבונן בבריאה של הקב"ה ועד כמה כל דבר יפה בקיצור זאת השעה שלי, וגם את 
זה אתה רוצה לקחת ממני. והאמת הוא שהיום לקחו את הזמנים של כולם. המקור של 

עצמו ושל  חסידות הוא התבודדות, שזה אומר רעך ורעי אביך, אדם צריך להיות חבר של
הקב"ה, ואז אדם מעריך את עצמו ונהיה שווה בעיני עצמו ואז נהיה שווה אצל כולם. אבל 

 זה הכל רק אחד שחי שכל הכאבים גוף ונפש שיש לו הוא בשביל קרבה אל נפשי גאלה.

ז"ל המדרש: ויהי רעב בארץ וירד ועל זה כתיב טרף נתן ליראיו, דרשו חז"ל טירוף נתן. 
ור שם. רבי יהושע בן לוי פתח טרף נתן ליראיו, טירוף נתן ליראיו בעולם אברם מצרימה לג

 הזה. מצד אחד הקב"ה רוצה לתת טרף אבל מצד שני זה טירוף ונסביר בהמשך.

 לב אין מרגישין בכל השינוים הללוחסרי 

וכן הוא בפרט נפש האדם ממש, שיש כמה מדרגות בנפש הבהמיות, )תר"נ( בשפ"א איתא 
אין לופים לפי הזמן, וחסרי לב ונפש רוח נשמה רוחניות, ובחינת הנפש מתחלף בכמה חי

מרגישין בכל השינוים הללו, אבל מי שהוא בעל נפש יודע ומרגיש בזמן שהנפש בגלות, 
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 -בני ישראל נקראו לב יודע כנ"ל, פירש מרת נפש  -ובזמן שהוא בשלימות, ובכלל העולם 
 הקב"ה בחר אותנו בגלל הנפש שלנו.מלשון תמורה. 

 ה מזכה אותנו להרגיש את הכאב שלו"לנו כאב הקבכשיש 

ובשמחתו לא יערב זר. אלו ישראל שהיו נתונין במצרים  ז"ל המדרש: לב יודע מרת נפשו
בשעבוד, וכיון שבאו לצאת וגזר עליהן הקב"ה לעשות פסח, באו המצרים לאכול עמהם, אמר 
לו האלקים, חס ושלום, כל בן נכר לא יאכל בו, הוי לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב 

אותנו לחיות עם הכאב שלו, היות שאני לימד אותנו כשיש לנו כאב הקב"ה מזכה ר' אשר זר. 
בעל נפש ואני מסוגל לחיות שרוצים ממנו משהו, ואני יכול להאשים את עצמי ולהלקות את 

, אנחנו היחידים שיכולים להרגיש אותו, ובשביל זה נתתי את התורה עצמי או למנף את עצמי
 ם.י יספרו בשביל זה בראתי את העוללעם ישראל, עם זו יצרתי לי תהילת

  אנשים מחפשים משמעות לחיים שלהםהיום 

כשהטלפון מצלצל ילד קטן שאין לו דעת נהנה מהצלצול, אבל ילד גדול יודע ומבין שמישהו 
ככל שאתה עונה יותר מהר ומדבר יותר לעניין ומתייחס יותר אזי מתקשר, וזה סוג של קשר, 

הוא לא ינדנד לך יותר, וברגע שאתה לא מתייחס יותר ומתעקש יותר הוא יכול לנדנד לך 
בגלל שרוצה להעניש אותי אלא כי הוא רוצה להיות חבר שלי, תסתכל בעולם יותר, וזה לא 

היום אנשים מחפשים משמעות לחיים שלהם, ואפשר לראות את זה בעולם לפעמים יש כל 
מיני עמותות שמבקשים תרומות לדברים וכולם תורמים, למה, כי הם מחפשים משמעות 

ותם, כי אנשים קולטים כי מאז מפסיקים לחיים וברגע שנותנים ולא רק מקבלים זה משנה א
לחפש את עצמם כל הזמן וחושבים גם על מישהו אחר, ובזה בעצם הם מתחילים להכיר את 

 וזה כל עבודה שלנו בעולם.עצמם ואת כל העולם, 

 בני ישראל היו מוכנים להיכנס למצריםרק 

הקב"ה אמר לבני ישראל שאתם הייתם היחידים שהייתם מוכנים להיכנס לכאב הגדול הזה 
ם, שזה בעצם מחטא אדם הראשון, וכולם שייכים לזה כי של מצרים לדעת שזה לא שלכ

עבירה גוררת עבירה, א"כ הניצוץ שלך שזה החיות שלך שזה מגיע מהקב"ה נמצא כרגע 
היה שהעני הכי גדול שיש הוא ר' אשר בגלות, והוא עוזר לך להכיר בזה כי ששכחת אותי. 

הוא כדי שנתחיל להסתכל  הקב"ה בעצמו, כי אף אחד לא מסתכל בכיוון שלו. א"כ כל כאב
בכיוון שלו, וברגע שאתה חי עם הקב"ה שם הוא מתחבר למקום של שמחה כוח וחדווה, וזה 

 כגמל עלי אמו.

  נקרא להכניס חיות בכל דברחסידות 

וזה נקרא חסידות, כל פעולה שאדם עושה תורה מצוות ומעשים טובים הכל טוב ויפה, הגיע 
א אוכל גשמי אלא הבעש"ט הק' ואמר שברור שחייבים את זה אבל זה כמו אוכל פשוט רק ל

אוכל רוחני, אבל אם אדם חי יש מה לעשות עם האוכל וכשאדם מת אין מה לעשות עם זה, 
בירושלים אומרים געשטארבן באגראבען און אראפ פון דו מארק, דהיינו חייבים חיות 
רוחניות כדי שיהיה למי לתת לאכול, וכל חסידות הוא לחיות מה שאנחנו עושים ולא לעשות 

מים יש אנשים בגיל שלי שיש להם כל מה שרק חלמו ועשו את כל התאוות בעולם סתם, לפע
 אבל את עצמם הם עוד לא מצאו, והם לא יודעים מה עושים מחר עם החיים ארוכים הזה. 
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 ט הק' למצוא נקודה חיובית בכל דבר"הבעשדרך 

ה שאנחנו מתחילים למצוא את עצמנו, כי אין איפה ללכת ב"ה הקב"ה זיכה אותנו בבידוד הז
אבל אפשר לקחת את זה בתור כאב שמענישים אותנו ויש ולהגיע וחייבים למצוא את עצמו. 

ב"ה כל מיני אנשים שיש להם כל מיני סיבות להסביר לנו למה זה קרה, או שאפשר לומר 
שהקב"ה רוצה למנף אותו למקום שלא היינו מגיעים בלי זה, וזהו דרך הבעש"ט ודרך של 

דבר, בשבילי נברא העולם,  הקדושת לוי וכל הצדיקים למצוא תמיד את הנקודה חיובית בכל
ם מדבר מזה שכל מאורעות העולם נברא בשבילי ממש, ואין דבר שקרה בעול הפרי הארץ

 שאין לו שום משמעות אלי אישית.

 שמשקיעים בחיצוניות לא מגיעים למטרהלו א

שהרה"ק רבי זושא בחטא אדם הראשון כולנו היינו שם גם רבי אלימלך ורבי זושא, כידוע 
ו לאכול מעץ הדעת משזה אנו למה נתתי להרה"ק רבי אלימלך זי"ע שאל את אחיו זי"ע 

סובלים עד היום, ענה הרה"ק רבי אלימלך זי"ע שאדם הסתובב עם הרגשה והייתי לאלוקים, 
פון דעם. עונותינו  ואמרתי שיותר טוב שיאכל מעץ הדעת ויראו אז א גאט ווערט מען נישט

ת הקב"ה השיגוני ולא יכולתי לראות, מאז נהיה פירוד בין לראות את עצמי ובין לראות א
בכל דבר, יש כאלו שמשקיעים בחיצוניות ללכת ככה וככה, אבל אלו שמשקיעים רק 
בפנימיות מגיעים להקב"ה הרבה יותר, כי אלו שעסוקים בחיצוניות זה גם טוב אבל באיזה 

ומה אסור ללכת, וזה לא המטרה כרגע. אבל  שלב עסוקים מה גבוה שטריימעל צריכים ללכת
 היה להם פנימיות ולפחות שמרו על החיצוניות אפילו שזה לא העיקר.בני ישראל במצרים לא 

  שחיים בדרך בתקופה זו התחילו לחיות במקום להיכנס ללחציםאלו 

אם הקב"ה מוכיח אותך סימן שאתה כשיר למלחמה הזאת, כי אם אתה לא כשיר לזה 
הקב"ה לא היה מנסה אותך כלל, אדם שחי באמונה צריך לדעת שהוא נותן את זה ונותן את 

מגיע בלי זה. לולי ד' עזרתה לי כמעט הכוח לעמוד שם ורוצה למנף אותך למקום שלא הייתי 
שכנה דומה נפשי, בלי הקב"ה הייתי ממשיך בדומה נפשי להסתובב ולרוץ, הגיהנם האמיתי 
הוא כשיוצאים לחופש, או כשנכנסים לבידוד ולא יודעים מה לעשות עם עצמם, אבל אנחנו 

ך א גאנצע מצב, ב"ה בתוך הבידוד התחלנו להגיד שיעורים ועוד מלא דברים טובים סטוט זי
העיקר לחיות בתוך המצב הזה, אבל לעומת זאת הגויים נהיו משוגעים לגמרי מכל המצב 
הזה ולא יודעים מה לעשות, בשווייץ אם הרכבת מאחרת בשתי דקות כבר אין עם מי לדבר, 
ובאמת כל העולם השתגע פעם היה טיסות כל כמה דקות והיום יש רק פעם בכמה ימים, 

וואס וועט זיין. אבל מי שהולך בדרך אין את כל הנ"ל ועוד חיים מכל הכאב וכולם שואלים 
 הזה.

      האבות יש לנו כוח עד היום לעמוד בניסיונותמכוח 

והעיד הכתוב שביררו בני ישראל הרבה מזה התערובות על ידי הגלות ויסורים שסבלו 
 ומכוח מה שהם עברו יש לנו כוח עד היום זה ג"כ לעמוד בכל הניסיונות שיש לנו.במצרים. 

אמרנו שלא רק בכל דור ראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, בכל דור ודור חייב אדם ל
ודור אלא בכל יום ויום, בכל פעולה שאתה רואה את הקב"ה אתה משחרר בזה עוד נקודה 

כי כל הניסיונות וגליות שעברו בני ישראל היה להוציא הארות הקדושה. ועל זה ממצרים. 
ינו מצד אחד היה ואחרי כן יצא ברכוש דהיכתיב טרף נתן ליראיו, דרשו חז"ל טירוף נתן. 

גדול, ומצד שני אנחנו ג"כ מקבלים חלק מהשלל, כי רק בני ישראל היו מוכנים להיכנס לכאלו 
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מקומות נמוכים כמו מצרים, ובכל ניסיון אדם מגלה כאלו כוחות אדירים שלא היה יכול 
 לגלות אותם בלי הניסיון הזה.

 ה מגין עלינו וגם ונצלתם את מצרים"קבה

צל על ראשך, דבר אחר להציל נכסי אומות לך  להיות -ואיתא במדרש קדושים להצילך 
וז"ל המדרש: אמר לו משה לישראל כי ד' אלוקיך מתהלך כדכתיב ונצלתם את מצרים ע"ש. 

להיות צל על ראשו,  -בקרב מחניך להצילך, מהו להצילך, תרין אמוראין, חד אמר להגן עליך 
את מצרים. ולמעשה  וחד אמר לרוקן כל נכסי האומות וליתן לך כמה דאת אמר ונצלתם

שתיהם אמת, הקב"ה מגין עליך ונותן לך את הכוחות לעמוד שם, ומצד שני ונצלתם את 
 מצרים.

 באים לתת לנו תובנות חדשיםהיסורים 

והקב"ה עשה עמנו ב' חסדים, א' שהצילנו מידם כמ"ש חז"ל שהיו משוקעים במ"ט שערי 
היסורים לא טומאה, ולא זאת שהצילנו משם, אבל עוד נתן לנו כל מה שהיה גנוז במצרים. 

ים בשביל לקחת ממך אלא לתת לך תובנות חדשים אם זה בגשמיות אם זה ברוחניות, בא
ברגע שאני חי עם הקב"ה אז מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר, וברגע שאדם חי ככה יש 

 לו את כל השפעות בעולם.

הקב"ה אמר לבני ישראל תלכו תבקשו ממצרים כלי ובזה מובן מה שאמרו חז"ל דבר נא כו' 
שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום כלי זהב. לכאורה ממתי צריכים לבקש לקחת? אלא כסף ו

קיים בהם, ברכוש גדול לא קיים. והקשו המפרשים ובלאו הכי וכי לא יקיים הקב"ה דברו 
 האם רק בגלל שהבטיח לאברהם אבינו אז ניקח ובלי זה לא?הטוב. 

 שעובר ניסיון מגלה איזה כוחות אדירים יש לודם א

המנסה יודע שיש לך כוח לזה . אבל האמת הוא, כי בוודאי כל ניסיון הוא לטובת המנוסה
וכשעומד ואתה יכול להגיע למקומות שלא הייתי מגיע בלי זה. אבל רק אצלך זה ניסיון. 

פתאום אתה מגלה כוחות שלא היה לך קודם. אברהם יצחק ויעקב בנסיון זוכה לטוב הצפון, 
 ן.אבל בני ישראל לא עמדו לגמרי בניסיועמדו בניסיונות ובזכותם יצאנו ממצרים. 

 גאולה שמגיע לך ויש גאולה שזה חסד לבדיש 

יש גאולה שמגיע לך ויש גאולה שלא מגיע לך וזה רק חסד אומר על ביד חזקה, דהקדושת לוי 
אבל בני ישראל לא עמדו לגמרי בניסיון, שלכן כתיב ביד חזקה הוציאך, ואם מאת הקב"ה, 

רק כדי ולמה נותנים לנו את השכר הזה, אלא כן לא היה ראוי לנו לקבל זה השכר הגדול, 
 צדיק כו'.שלא יאמר אותו 

ואפילו כל ניסיון שיש לאדם ולא משנה איזה יש לו. וכן הוא בכל ניסיונות ומלחמות בכלל, 
בפרט כל איש ישראל, לא די שהקב"ה עושה עמנו חסדים ועוזר לנו לפנים משורת הדין, 

 ועוד לא ימנע טוב מבעליו, וז"ש להצילך ולתת אויביך כו'.
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 למה משתיקין אותו באומר שמע שמעלכאורה 

קין אותו. ולמה. כי זה נראה ימע שמע משתאומר על המשנה שכתוב האומר שהבעש"ט 
לאביי ודילמא מעיקרא לא כוון דעתיה ולבסוף כאילו שיש לו שתי רשויות. אמר ליה רב פפא 

אי לא כוון דעתיה מעיקרא מחינן ליה  אמר ליה תברותא כלפי שמיא מי איכא. .כוון דעתיה
כות על זה אבל כרגע הוא במרזפתא דנפחא עד דמכוין דעתיה. לכאורה אולי באמת מגיע לו מ

 רוצה לכוון ולמה אסור לו לעשות אותו עכשיו, וגם למה דווקא בשמע שמע?

 זרות באמצע התפילה באים למטרהמחשבות 

אלא אדם צריך להאמין שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה, כל המחשבות דיבורים 
ומעשים שאדם עושה יש בתוכו חיות מהקב"ה וזה קומה שלימה, דהיינו באמצע תפילה אם 

ה זרה אז תיידע שזה בשביל מטרה, היות שהניצוץ שלך נמצא שם, על ידי נכנס לך מחשב
שאתה חשבת פעם משהו שלא צריכים, עכשיו זה הזדמנות בשבילו היות שאתה מקבל עכשיו 
עול מלכות שמים, וצריכים להאמין שהמחשבה שיש לך הוא בשביל לראות את השפלות 

הים ופתאום הוא מתכונן להגיד שמע שלך, אבל לפעמים אדם מרגיש את עצמו באורות גבו
אבל אדם צריך לדעת שזה לא עונש אלא הקב"ה בא לשום ישראל ונכנס לו מחשבה זרה, 

אותך במקום כמו שצריך, וברגע שאדם יודע שזה מגיע מהקב"ה זהו קבלת עול מלכות 
 שמים.

  ה כבר קיבל עול מלכות שמים בשמע הראשון"שחי עם הקבאדם 

משתיקין  אבל אם אינו מאמין בזה ואומר עוד פעם זה נראה כמקטרג ח"ו על הקב"ה וממילא
אותו, אבל ברגע שאדם חי שגם שם הקב"ה נמצא והביא את זה למטרה אז לא צריך לומר 
שמע עוד פעם, כי קבלת עול מלכות שמים כבר עשה בפעם הראשונה, ואז באמת נותנים לך 
מכות, דהיינו כל קושי וכל ניסיון שיש לאדם הוא כדי לתת לך זפתא, וזה להכיר שכל קושי 

אותך שתעלה בחזרה להקב"ה, אבל אדם שלא חי ככה וחוזר כדי לכוון בשמע הוא כדי לעורר 
 על מלכותו יתברך וממילא הוא כאילו כופר בעיקר וממילא משתיקין אותו.

 אליהו לא נתן ציק פתוח לרבי עקיבאלמה 

אמרנו פעם שכתוב בגמרא על כלבא שבוע שזרק את חתנו רבי עקיבא מביתו, ולא היה רק 
ר להלוות קצת קש, אמר רבי עקיבא קש, והיה לו אז גילוי אליהו, ונכנס לשם ושאל האם אפש

לאשתו תראה עד כמה טוב הקב"ה לאדם הזה אפילו קש אין לו תראו לנו יש לפחות קש. 
לכאורה אם שולחים אליהו הנביא לחזק את רבי עקיבא למה אי אפשר לשלוח לו ציק פתוח 

 מלמעלה והיה לו כל טוב, ולמה היו צריכים לקחת ממנו את הקצת קש שהיה לו?

 על ידי הקושי מוצאים כוחות אדיריםק ר

אם היו נותנים לרבי עקיבא ציק פתוח היה יוצא ממנו מקסימום אברך כולל מציון, אלא 
ורבי עקיבא לא היה יוצא מזה. דהיינו הקושי מוציא ממך כוחות אדירים שלא היה לך בלי 

 המעברים הללו.

במשל שנתנו, ליושב בבית אסורים ואמרו  -ובגמרא ברכות רמזו חז"ל בעצמם זה התירוץ 
ו אותך ויתנו לך ממון הרבה, והשיב בבקשה הצילוני מיד ואיני מבקש כלום. לו למחר יוציא
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וכן היה כשהיו בצרה גדולה כדאיתא שאילו נשתהה עוד שעה אחת לא היתה לנו תקומה 
הגם שלא  -ח"ו, ולכן היה זה טענה כאשר הוכן לנו אלה המתנות, מוטב שיצילנו הקב"ה 

 נתן לנו גם כן הרכוש. -אמר אותו צדיק כו' יתן לנו הרכוש, ומכל מקום אחר כך שלא י

 ה הוא גם צדיק וגם חסיד"הקב

מצד אחד הוא וכן הוא מדתו של הקב"ה, כדכתיב צדיק ד' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, 
מה שאי אפשר לבשר ודם להיות צדיק צדיק ומצד שני הוא חסד ונותן לך מה שמגיע לכם, 

חסיד, כי חסיד  אי אפשר להיות שתיהם ביחד, אם הוא צודק הוא לאוחסיד בכל דרכיו, 
 לעשות חסד ושיהיה על פי דין. -והקב"ה כל יכול מוותר על הצדק, 

 שמורים מתעורר גאולת מצריםבליל 

הם מאירים  -ובני ישראל שביררו התערובות, כל אלו ניצוצות קדושות שנתעלו על ידם 
בפרט הכנעה נותן לאדם כאלו כוחות אדירים שלא היה לך לפני זה. תמיד לכל בני ישראל. 

צרים ומקבלין בני ישראל הארות הללו, ועל ידי שהיו מקודם בליל שמורים מתעורר גאולת מ
מתערבין לכן צריכין אחר כך בירור בספירת העומר, וז"ש ליל שמורים הוא כו' להוציאם 

 כו' לדורותם כנ"ל.

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

    




