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 פרשת בשלח

 שיעור א'

 יום א' יא' שבט

 -מה תצעק, ב' ירושות הנחיל יצחק, עשו מתגאה בירושתו  במדרש)תרל"ה( בשפ"א איתא 
ירושה את הידיים ומתגאה עשו קיבל הקול קול יעקב כו'.  -הידיים ידי עשו, ויעקב מתגאה 

עם זה, יעקב קיבל את הקול ומתגאה בזה. לכאורה צריכים אנו להבין מהו העניין של גאווה 
 ועוד הלא אנחנו יודעים שגאווה פסול לעבודת השם א"כ מהו עניין הגאווה לכאן?, לכאן

 יש גאווה של גוף יש גאווה של נפש

בה לבו בדרכי ד', אדם שרואה שהוא לא יכול אלא יש גאווה של גוף וגאווה של נפש, שזה ויג
ורואה שחייב את העזר אלוקי, ובמקום לקחת את הגאווה לחשוב שאני עשיתי את זה הוא 
משתמש עם זה להקב"ה, אז ד' מלך גאות לבש כל גאווה שאנחנו זורקים הקב"ה לוקח זאת 

א יכול למסור את לעצמו, דהיינו גוי מתגאה שהוא יכול ויש לו כוחות, יהודי מתגאה שהו
יצרתי לי תהילתי יספרו עיקר בריאת העולם  ה ברא את העולם עם זוכוחותיו להקב"ה, הקב"

 ה.הוא למסור כל דבר להקב"

 גאווה של יהודי זה למסור כל דבר להקב"ה

עשו בוודאי גיאות עשו הרשע, על שניתן לו החרב לעשות בו כרצונו, כמאמר על חרבך תחיה. 
הקב"ה נתן לו רשות לעשות בו מה שהוא רוצה, והוא מראה לכולם בזה את יש לו חרב בידו ו

ואפילו שהם יכולים ובני ישראל מתגאין בירושתן, הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. 
שיש להם זה הכוח של תפילה, לקחת זאת לעצמם אבל הם מתגאים למסור זאת להקב"ה, 

 שיכולין להתקרב להש"י בעת צרתם.

 עם הקב"ה בשמחה אפילו שהספק עדיין נמצא אדם שחי

אין שמחה כהתרת הספיקות, הכוונה בפשטות הוא ברגע שהולך הספק ממך ואתה כבר יודע 
את הכיוון אז יש לנו שמחה. אבל לא כתוב התרת עם טי"ת אלא עם תי"ו הכוונה בזה הוא, 

ן לחתום או לא שהספק נמצא ונשאר כל הזמן, ואדם נמצא כל הזמן בספק ובהתלבטויות כ
לחתום כן יפריעו לי או שלא יפריעו לי אני כן יצליח או שלא, הספיקות האלו מלווים את 

 האדם כל הזמן.

 בהיתר ולא באיסור נקרא לא להיות קשור לגשמיות

יהי רצון על פרנסה, בהיתר ולא באיסור, היתר אומר שאומרים בהרה"ק מקאברין זי"ע 
להובלה, איסור נקרא שאתה מקושר והמוח שלך תפוס נקרא שאתה לא מקושר ואתה פנוי 

עם זה, מבקשים מהקב"ה שיהיה לי הרחבת הדעת ושלוות הנפש ושמחה ושנוכל לראות בכל 
דרכיך דעהו, וזה נקרא בהיתר ולא באיסור לא להיות קשור לגשמיות, התרה נקרא להתיר 

 את הקשר.
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  לקחת את הספק ולמסור אותו להקב"ה

 ה כהתרת הספיקות הספק מקשר אותך לגשמיות ולא נותן לך שום מנוחהאותו דבר אין שמח
ואי אפשר להתרכז, עבודה שלנו הוא לדעת שאין שמחה יותר גדולה מזה לקחת את הספק 
ולמסור אותו להקב"ה, ובמקום לקחת את הספק לכוחי ועוצם ידי אני מכניס אותו לתפילה 

ה השמחה הכי גדולה שיש, אין שמחה שם השמחה, כגמל על אמו השמחה שיש לילד קטן ז
כהתרת הספיקות דהיינו אתה לא מתפטר מזה אלא הפוך את לוקח אותו לסיבה ואז הספק 

 נותן לי מקום לשחרור ומצב למסור כל דבר להקב"ה. 

 אדם שחי עם הקב"ה לא מאבד את הדעת בזמני ספיקות

היה יכול לעמוד שם, כל מצב וזה ההבדל בין עשו ליעקב, יעקב לקח כל דבר לתפילה, עשו לא 
שהיה ספק זה לוקח את הדעת שלו, וכמו עכשיו בתקופת קורונה הכל מלא ספיקות כן פתוח 
או לא פתוח כן יהיה או לא יהיה, אנשים מאבדים את הדעת מזה, וכן הרבה גויים ירדו 

 , אבל אחד שחי בדרך זה הזדמנות לראות את הקב"ה דווקא במצבים האלו.מהדעת

 חד צריך להיות מהקב"העיקר פ

היה חסיד אחד שהלך ביער, ושאלו האם אתה לא מפחד ללכת ביער, ענה החסיד בוודאי 
שאני מפחד אבל יש לי בושה לפחד מהיער כי עיקר פחד צריך להיות פחד ד', הקב"ה הוא 

 כזה גדול שאני מתבייש לפחד ממשהו אחר.

 הדרך הוא אם כבר אז כבר

ם כבר אז כבר, אם יש לי ממילא כ"כ הרבה ספיקות וחרדות אזי דהיינו הדרך מלמד אותנו א
במקום לחיות האם זה כן יהיה או לא יהיה אפשר למנף אותו להקב"ה ואז כבר לא משנה 
כלום ויכול להיות שהספק עדיין נמצא העיקר שהגעתי לתכלית ואני חי עם הקב"ה, וזה 

וצם ידי אלא גם הקול קול יעקב נקרא להתחבר לעצמך, כי הכוח שלך הוא לא רק כוחי וע
שזה מגיע עד למעלה ממש. וברגע שכל דבר שאתה עושה אתה מנטרל אותו לקול קול יעקב 

 .כל פעם אתה מתחבר לעצמך מזה

 שלושה זמנים שאדם יכול להתחבר לעצמו

בתפילה, בשבת קודש, שאז לא  צמו,דברנו בשבת שיש שלושה זמנים שאדם יכול להתחבר לע
ד ואפשר להיות עם עצמו, בהתבודדות, אדם צריך לנצל את הרגעים האלו לחבר צריכים לעבו

את עצמו לקול יעקב ולא ידיים ידי עשו, ולדעת שהגאווה שלו הוא גאווה של הקב"ה ולא של 
זה הכוח ובני ישראל מתגאין בירושתן, שיש להם עצמו. עשו הרשע מתגאה בכוחות שיש לו. 

בני ישראל יש להם חלק אלוקי ממעל גוי "י בעת צרתם. של תפילה, שיכולין להתקרב להש
אין לו את הדבר הזה, גוי הוא משהו חיצוני ולא פנימי, יהודי יש לו פנימיות שקיבלו אותם 

 מהאבות הקדושים שזה הקול יעקב.

 בכל דרכיך דעהו בכל דבר להיות קשור להקב"ה

ואיתא א כתוב פעמיים חרבך? לכאורה מהו הלשון הקול קול יעקב פעמיים, ולמה אצל עשו ל
כתוב במדרש בעשרה לשונות של תפילה, ביצור הוא אחד מהן, דכתיב בצר לי אקרא וכו'. 



 שיחות                                 בשלח                                  קודש

 ~ ט~ 
 

שם: בצר לי אקרא ד' ואל אלוקי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו. פירוש 
שהיה צער  פעםרש"י: כאשר הייתי שרוי בצרה גדולה כזאת, הייתי קורא בתפילה אל ד'. כל 

כל פעם שלוקחים תרופה צריכים לומר שיהיה עסק זה לרפואה. כל  מיד התחלתי להתפלל.
 פעם לפני שהולכים לעבוד צריכים לומר פרשת המן.

 אדם שחי עם הקב"ה יהיה לו לחם מן השמים

משה רבינו אמר הקאברינער זי"ע השבוע כתוב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים. אומר 
כתוב ברגע שאדם מאמין בנועם אלימלך ני ישראל שלחם הוא מן השמים. שאני יכניס לב

שהכל הוא מאת הקב"ה אז יהיה לו לחם מן השמים, וברגע שאדם שוכח את זה הוא יצטרך 
 לחפש אוכל לאכול. וזה עבודת האדם שהוא יכול להתגאות בזה שמחזיר כל דבר להקב"ה.

 לקחת את האנרגיה ולהחזיר אותו להקב"ה

א יכול לספק לך תמיד מה שאתה רוצה ואז בעת צרה אדם נמצא בהסגר כי הוא לא הגוף ל
יכול לעשות מה שרוצה, ואז גם הנפש נמצא במסגר נפשי, ואז להודות את שמך על ידי שאדם 
רואה שהוא לא יכול אז יגיע להכרה שהקב"ה כן יכול ואז הנפש יוצא מההסגר. א"כ כל פעם 

ת אותו לאקרא אל ד', לקחת את האנרגיה במקום שזה שיש לאדם צער עבודה הוא לקח
 ישרוף אותי אפשר לקחת זאת למעלה.

 אדם שיודע שכל דבר מאת הקב"ה הוא בתפילה כל הזמן

ולכן אף  כך הקב"ה ברא בבריאה והפירוש, כי בני ישראל בעת צרה פונים להש"י בטבעם,
הצרה בעצמה הוא לשון של  אפילו צעקה אין לי,בצרה גדולה שאין יכולין לצעוק גם כן, 

יש תפילה שאדם מבקש דברים והקב"ה שומע תפילה, כי מוכנים הם לתפילה לעולם כנ"ל. 
תפילת כל פה, ויש תפילה שאדם חי אז בדביקות, כל פעם שאדם הופך מציאות לסיבה הוא 
בתפילה שחי שכל דבר יש מסבב כל הסיבות ושום דבר לא נעשה מאיליו ומשם מגיע 

ובאותו רגע בלי להגיד שום מילה אני נלחם במוח לא להישבר ולקשר למקור של להקב"ה, 
ה זה נסתר ויש שם כוחות -י -ה -כל דבר שזה הקב"ה זה נקרא תפילה, מן המיצר קראתי י

על טבעיים, ולזה אי אפשר להגיע סתם אלא דווקא על ידי צער ומיצר כשמכריחים אותך וזה 
וזה כמו הקול של השופר מצד אחד המקום שמשם ב"ה, לא בא בהתנדבות אפשר להגיע להק

צריך לצאת הקול הוא צר מאוד, אבל דווקא משם יוצא קול שופר, ואנחנו לא משתמשים עם 
 זה כדי להתפטר מהצער אלא להגיע להקב"ה.

 חסידות עומד על דווקא

היה שכל החסידות עומד על דווקא. למה, כי הקב"ה הרבי הריי"צ זצ"ל אמרנו בשבת בשם 
יכול לברוא אותנו מלאכים ובדווקא ברא אותנו בני אדם, הקב"ה היה יכול לשום אותנו 
בעולם העליון ובדווקא שם אותנו בעולם התחתון, הקב"ה רוצה שדווקא על ידי הצער הזה 
מגיעים אליו יתברך, ובמקום לברוח אין איפה לברוח אנא מפניך אברח, להתפטר מהצער 

ה הפסדתי הזדמנות להגיע להקב"ה, ולהוציא את הפנימיות שלך אולי זה ילך לך אבל את
 החוצה ואתם הדביקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום.
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 על ידי צעקה פותחים את השערים

ומי אומר שיש לנו כוחות להתפלל, אלא שזה מגיע מהאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב. 
ז"ל: כי לא היה להם הכנה לתפילה ואיתא ויצעקו כו' תפסו אומנות אבותם, פירוש מו"ז 
לפעמים אדם כ"כ סגור שאין לו זמן מרוב צרה, רק שתפסו מנהג אבותיהם בידיהם כו'. 

להכין את עצמו לתפילה. הצעקה פותח את כל השערים, והעיקר בלי שום מילים העיקר 
 לצעוק טאטע נפתח לך את כל השערים, ואצל יהודי יש רק טאטע אחד בעולם.

 הכוח לא בידיים אלא במוח להכניס את

אנחנו גאים על זה שאין לנו את ובזה עצמו מתגאין בני ישראל, מה שלא נמסר להם הכוח, 
הכוח, ואם יש לי כוח מיד אני משתמש בזה, העיקר לא בכוח אלא במוח, העיקר להכניס את 

. רק שיקבלו כל צרכיהם מהש"י על ידי תפילה וקול תורההכוח לא בידיים אלא במוח, 
הם בחינת קול תורה וקול תפילה.  -דכתיב הקול קול יעקב )חנוכה תרמ"ב( בשפ"א איתא 

תורה ותפילה מקשר את האדם להקב"ה, בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, תיבות התפילה 
ותיבות התורה שבהם נברא שמים וארץ מגיעים להקב"ה, וזה ישראל הם יכולים להגיע 

אדם לומד תורה בכוונה להגיע להקב"ה מתקשר על ידו להקב"ה על ידי התורה. ועל ידי ש
 אליו יתברך.

 להשאיר רשימה מהדעת לזמני קטנות

אדם יכול להיות במשך היום בכל מיני ספיקות וחרדות, והם בס"ה אנרגיה ועבודה זו תפילה. 
להשתמש להגיע להקב"ה, אבל אפשר גם לקחת את אותו דבר ולהישרף שם והעיקר לקחת 

השם, ובחרת בחיים אדם יש לו בחירה, דעת נקרא אחד שמקשר כל דבר  אותו לעבודת
להקב"ה, ואז אפילו שיש לך כאב ואז הדעת שלך לא נמצא שם, אבל יציאת צדיק מן המקום 
 עושה רושם העיקר שנשאר רשימה מהדעת לזמנים אחרים, וזה צעקה בלי שום מילים כלל.

 הקב"ה מלביש את עצמו עם הגיאות שלנו

ומהו גיאות של הקב"ה, אלא כמו שאמרנו יאות של אמת שנכלל בגיאות הקב"ה, והוא ג
ד' מלך גאות לבש, כל הגיאות שאנחנו נותנים להקב"ה הוא מלביש אותם מהבעש"ט הק' 

לעצמו, והגיאות שלנו הוא לומר שכל מה שיש לנו הוא לא שלנו אלא שלו הם. וזה נקרא 
 עבודה.

 הדרך שלנו הוא עבודה

הדרך של ר' אשר הוא סבלנות. אמר לו ר' אשר שזה לא נכון אלא הדרך הוא אחד אמר ש
עבודה. שזה תפילה, כל פעם שאדם מגיע למצב ויש לו ברירה או לדרוך על כמה אנשים או 
לשתוק ולהבליג זה תפילה. וזה כל הדרך שלנו. במקום שאנשים יהיו כאובים ממך עדיף לתת 

 .נקודה של עבודה מאשר לפגוע באנשים

 הכוח שיש לנו מגיע מהקב"ה

כתוב אל יתהלל כמאמר אל יתהלל חכם כו' הגבור כו' כי אם בזאת כו' השכל וידוע אותי. 
חכם בחכמתו, ואל יתהלל גבור בגבורתו, וזה לא רק פיזית אלא אפילו הכוח שיש לך בראש 
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בגוף אלא ואתה יכול לעשות בזה דברים אל יתהלל בזה, אל יתהלל עשיר בעשרו, וזה לא רק 
העשירות שיש לאדם בנפש אל תחזיק את זה לעצמך, אלא תידע בכל דבר כי אם בזאת השכל 

 וידוע אותי. אם יש לך קצת שכל קצת כוחות קח את הכל להגיע מזה להקב"ה.

 אתה כופר ואתה לא מחלק צדקה

שהיה אחד ששכב במדריגות ואכל, יצא השכן ואמר לו ללכת מכאן אתה מפריע לי מסופר 
אוד, אבל אחרי כמה דקות עלה במדרגות עשיר מאוד גדול שהגיע לסגור אותו עיסקה, מ

וברגע שראה את זה עלה חיוך רחב על פניו והוציא מכיסו שטר של הרבה כסף כדי שהעשיר 
יראה שהוא מחלק צדקה. אמר לו ר' אשר שאתה כופר ואתה לא מחלק צדקה כלל, אלא 

להראות לך שלא אתה נותן אלא אני נותן לך שאתה  הקב"ה היה צריך לשלוח לך סיבה כדי
 תתן הלאה. וזה נקרא עבודה, אדם מעצמו חושב שהוא עושה כל דבר.

 לפתוח את השכל ולדעת ולחבר כל דבר להקב"ה

ובזה עצמו מתגאין בני ישראל, מה שלא נמסר להם הכוח, רק שיקבלו כל צרכיהם מהש"י 
ועבודה זו תפילה. והוא גיאות מדים לבטל כל דבר, ואז אנחנו לועל ידי תפילה וקול תורה, 

של אמת שנכלל בגיאות הקב"ה, כמאמר אל יתהלל חכם וכו' הגבור כו' כי אם בזאת כו' 
אפילו החכמה שיש לך אתה צריך לדעת שזה לא שלך אלא מאת הקב"ה, השכל וידוע אותי. 

אל יתהלל ת תרל"ח( )סוכובשפ"א והעיקר לפתוח את השכל ולחבר כל דבר להקב"ה. איתא 
שיודע שהכל מהבורא ית"ש,  -חכם כו' וגבור כו' ועשיר כו' כי אם בזאת, פירוש, בזאת 

ככל שתידע שזה לא אתה אז שאינו מהלל עצמו כו', ובזה יתהלל המתהלל כו'.  -ובזאת 
 תידע ומה כן יש, אלא הקב"ה הוא נמצא והוא נותן לך כל דבר.

 איבודכל נקודה שאדם נותן לא הולך ל

הוא קיים לעד, וכל  -וזה פירוש, כי גאה גאה, פירוש הגיאות שבא על ידי גיאות הקב"ה 
אדם צריך לדעת שכל הכוח שלו בא מאת הקב"ה אין לו קיום.  -גיאות שאין בו דבר לשמים 

וזה הגיאות למסור כל דבר להקב"ה, ולדעת אפילו שאתה עושה הולך וכדומה אבל בלי 
ון שזה דרך ארוכה אבל היא קצרה, כי ברגע שאדם משיג את זה נשאר הקב"ה אין כלום. נכ

לנצח, משא"כ אדם שמחפש את הכבוד בסוף יצטרך לחזור לדרך ארוכה. משא"כ בדרך כל 
 נקודה שאדם נותן להקב"ה לא הולך לאיבוד ונשאר לעד ולנצח.

 מה שעושים בלי נפש לא נשאר לנצח

עת ים סוף, אלא יציאת מצרים אז קיבלו כוחות לכאורה מה ההבדל בין יציאת מצרים לקרי
אדירים כדי לצאת משם, וברגע שיצאו משם איבדו את הכל, ועכשיו הקב"ה רוצה שכולם 
יכנסו לעבודה, ורק על ידי עבודה זה מה שנשאר לעד, וכן בקבלת התורה כל מה שאדם נותן 

על ידי הכוחות שלו עבודה שם הכנסת נפש וזה נשאר לעד, ומה שאדם עושה בלי נפש אלא 
 אז כמו שזה בא ככה זה הולך.

 הכנעה לחבר מביא עצבות

מסביר שהכנעה מביא עצבות, אבל זה רק כשאני נכנע לאדם אבל כשאני נכנע הקדושת לוי 
להקב"ה זה מביא לי שמחה, כגמל עלי אמו תלוי למי אני נכנע, לאדם שבא לי ממול אז הוא 
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 ~ יב~ 
 

לתרגם את זה לסיבה ואז הקב"ה עוזר לי לתת, הרצון לוקח ממני את המצוה או שאני יכול 
שלי לבד אי אפשר לגמור עם זה וצריכים את הסיבה שמגיע ממול שזה עוזר לי לפועל ממש, 
סיבה זה לא רק לחשוב שלא הוא עשה אלא הקב"ה אלא עוד יותר סיבה נקרא בגלל שאני 

הוא שולח לי סיבה ואז אני רוצה משהו והיות שאין לי את הכלים לגמור זאת לבד בגלל זה 
ממנף את זה להקב"ה, העיקר לחבר את הפנימי שלי עם עצמי, שנים שצלו פסחיהם זה עם 
זה זה אוכל לשם תיאבון וזה אוכל לשם שמים, דהיינו ברגע שמחברים זאת להקב"ה זה 

 משנה את כל התמונה, וככל שמכניסים יותר פנימיות זה בונה את האדם.

 כל דבר תלוי אלא בואדם צריך להחליט ש

תשובה נקרא שאדם שב לב שהוא לא יכול לבד. יש את רבי אלעזר דרדיא שביקש מההרים 
שיעזרו לו ומעוד כמה, ומסבירים שבדרך כלל אנשים מאשימים אחרים, או את המשפחה או 
ההורים או המשגיחים עד שאדם מחליט שאין הדבר תלוי אלא בי, ואז זה כזה עוצמתי שאז 

 יש קונה עולמו בשעה אחת, ולא משנה מתי עושים את זה. בכה רבי

 אם הולכים לפי הכללים לא מפסידים

יש כללים בדרך כלל אחד שהולך לפי הכללים בדרך כלל לא מפשל, מקסימום אפילו שהשני 
ג"כ עושה אותו דבר יהיה תיקי אבל הבעיה מתחיל שפתאום נהיה לו איזה פיתוי ואז עוזב 

ו הלאה, ואז הוא חכם על הכללים, וכמו חיל במלחמה אפילו שקרה את הכללים והולך ל
משהו עושים ועדות חקירה ואם רואים שלא עבר על ההוראות הוא יוצא צודק, אותו דבר 
הכלל שלנו הוא שבע יפול צדיק וקם, אין לי בעיה מהיפול ואדם לא גודל מהקם, אלא העיקר 

ב"ה מתחזק רק ע"י היפול ורק ע"י שאני לדעת שזה המהלך וזה העיקר, הקשר שלנו עם הק
 יודע שכל דבר זה חסד מאת הקב"ה, והעיקר עם אמונה ואז מגיעים להקב"ה.

העיקר לעשות דברים עם המוח ואז זה נשאר לנצח, לעומת זאת לעשות דברים בלי המוח 
 אולי אני יעשה אבל זה לא יישאר לנצח.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיחות                                 בשלח                                  קודש

 ~ יג~ 
 

 שיעור ב'

 יום ב' יב' שבט

לכאורה בפרשת המן הנני ממטיר כו' למען אנסנו הילך בתורתי. )תרמ"א( פ"א בשאיתא 
 קשה מהו הקשר בין התורה להמן שאכלו במדבר?

 אדם שלא מוכן להשתנות אי אפשר לתת לו את התורה

כי היה אכילת המן הקדמה לקבלת התורה, וזה היה התרוממות גופם של בני ישראל אלא 
דהיינו קבלת כלין, אם כן היה גופם מזוכך מן הגשמיות. עד שאכלו לחם שמלאכי השרת או

הגוף יהפוך לנפש, ולזה אדם להאיר את הנשמה על הגוף, וגם שהתורה יש לו שתי תפקידים, 
צריך להיות מוכן להשתנות, כל זמן שאדם לא מוכן להשתנות ורק ליהנות מהאור שיש 

עור והכל נגמר, ולא לזה הקב"ה ומקבל, ומהשגה שיש זה כלום, כי עוד מעט גומרים את השי
נתן את התורה, אלא אברהם אבינו שינה לגמרי את הגוף שלו, וזה כל העניין של ברית מילה 

 שהקב"ה נתן לו, כי היה לו את הכוח להשתנות לגמרי.

  לחיות רגע גוף ורגע נשמה זה לא תכלית

הנפש וכוח הגוף, משום הכי אמר לו התהלך לפני והיה תמים, דיש לאדם שתי כוחות כוח 
כוח הנשמה שבגוף וכוח  הקב"ה נתן לאדם שתי כוחות כאן למטה בעולם הזה ובעולם הבא

, אבל כוח הנשמה לא מתפשט כ"כ מהר בגוף אדם, אבל לחיות רגע גוף ורגע הנשמה למעלה
 אבל ,ואז נקרא תמים אלא העיקר הוא להפוך את הגוף שיהיה נשמה ,נשמה זה לא תכלית

י חתונות אין מצב כלל, ויפח באפיו נשמת חיים הקב"ה נתן נשמה לאדם לקפוץ על שת
שבכוחו מחיה גם את הגוף, דהיינו גם בגוף יש בתוכו חיות מאת הקב"ה, אלא היות שבראו 

יש לו משיכה למטה, והעיקר להוציא את הכוח הנשמה שיש לך אל הפועל, ועיקר מאדמה 
ה, וזה התרי"ג מצות שיש לנו שזה להפוך להפוך את הגוף לנשמ בעולם הזה עבודת האדם

 את הגוף לנשמה.

 על ידי אכילת המן זיככו בני ישראל גופם לקבלת התורה

ובשביל להכין את עצמנו לקבלת התורה היינו צריכים את המן, שזה לחם של מלאכי השרת, 
מן בלי המן לא היינו יכולים לקבל את התורה, הכי היה אכילת המן הקדמה לקבלת התורה, 

ובני ישראל היכנו את וזה היה התרוממות גופם של בני ישראל הרים את גופם להקב"ה 
 עד שאכלו לחם שמלאכי השרת אוכלין, אם כן היה גופם מזוכך מן הגשמיות.עצמם 

 לתת שבח גם על הרעבון

על הפסוק ויענך וירעיבך ויאכילך את המן כו'. בפשטות לומדים שזה השפ"א בהמשך כותב 
ו לא רוצים לזכור אותו כלל, אבל האמת הוא הפוך שאנחנו מודים להקב"ה על משהו שאנ

נותנין שבח גם על הרעבון. הענין הוא, הרעבון הזה שהביא לנו שמזה הגענו למזון הרוחני. 
כי בוודאי לפי מדרגת המזון, כך הוא הרעבון. ויש לדקדק על תלונת בני ישראל להמית כו' 

ידעו כי הש"י נותן לחם לכל בשר, וגם לא נזכר בקרא שלא היה כל הקהל כו' ברעב, וכי לא 
 להם לחם כמ"ש ולא היה מים כו'.

 



 שיחות                                 בשלח                                  קודש

 ~ יד~ 
 

 היה לחם רק לא חברו את עצמם לפנימיות

ויתכן לפרש אלא לחם היה להם אלא לא היה להם את הכוח להתחבר לפנימיות של הלחם, 
הגשמי, וכמ"ש לעתיד שלא היו יכולין להפיק רצונם בלחם  -כנ"ל, שהרגישו רעבון אחר 

היום לא חסר דבר ד' ועכ"ז אנשים מחפשים לא רעב ללחם כו' כי אם לשמוע כו' דברי ד'. 
וצמאים, רצים לדובאי ולעוד מקומות רבים אחד עם השני וכל אחד מחפש משהו, ובעצם 

והשיב להם הש"י, כי כפי הרעבון הזה מחפשים דבר ד' שזה לשמוע את הפנימיות בכל דבר. 
 ים לקבל מזון, והוא לחם מן השמים.מוכנ

 מה שאנחנו מחפשים את זה הקב"ה ייתן לנו

כי בני ישראל צעקו הוציאה ממסגר נפשי אנחנו רוצים למלאות את הנפש שלנו עם רוחניות, 
הקב"ה נותן לכל אחד מה שצריך, בוודאי הש"י נותן מזון לכל בריה כפי הצריך לו והחסר לו, 

וא יקבל נקניק, אבל אם הוא רוצה משהו יותר הוא יקבל יותר, אם אדם רוצה רק נקניק ה
ולכן מי שמשתוקק וצמא למים שהוא התורה, משפיע אליו הש"י להפיק את רצונו בזה, 

ומה שאתה מחפש את זה הקב"ה ייתן כל אחד מה שהוא רצונו.  -וזה משביע לכל חי רצון 
ל איפה אתה חי, ואדם לא יירגע לך, מה אנו מה חיינו אם אתה רוצה לדעת מי אתה, תסתכ

אף פעם עד שמגיע לדבר ד' כי רק זה נותן לאדם רגיעות, ושום דבר אחר לא מרגיע את האדם, 
א"כ יום בלי תורה ומצוות אדם מרגיש ריק, ולא משנה באיזה מקום אתה נמצא ואיך אתה 

 נראה, יהודי צמא לדבר ד'.

ם להקב"ה, וזה היה הכנה שלהם לקבלת וברגע שבני ישראל אכלו את המן אז התרוממו גופ
התורה, כי אדם מצד עצמו חייב להיות מוכן לשינוי, וברגע שגופם היו מזוכך מגשמיות אז 

 יוכלו לקבל את התורה.

 אנחנו צריכים שהברו יהיה כתוכו

כי קודם החטא של העגל, היו בני ישראל מוכנים לקבל התורה בקדושתה למעלה בשמים, 
ואז היה המדרגה כדעת ר' גמליאל כל שאין תוכו כברו אל לפני החטא, וכמו אדם הראשון 

הכוונה אינו שבתוכו והברו יהיו שתי דברים אלא אנחנו צריכים שהברו יכנוס לבית המדרש, 
יהיה כמו התוכו, וברגע שהתוכו והברו הם שתי דברים אז אל יכנס לבית המדרש וחבל על 

 הזמן שלך.

  צע שבתחסיד שרצה לחזור הביתה באמ

אמר פעם בתורה בליל שבת, מוטב שיחלל שבת אחת ואל יחלל הרבה התפארת שלמה 
שבתות, באתם לכאן ואם אתם לא מוכנים לקבל מה שאני אומר אז חבל על כולם, וקם ויצא 
החוצה. ונהיה בלגן סביב דברי הרבי, וכל אחד קיבל על עצמו משהו אחר לתקן אולי לזה 

 ,ד אחד מבוגר ברגע ששמע את הדברים האלו הלך לאכסניה שלוהרבי התכוון. היה שם חסי
הכניס את השטריימעל לתוך הקופסה, והלך לרבו ודפק לו על הדלת, ומיד  ארז את החבילות

פתח התפארת שלמה את הדלת, וראה את זקני חשובי חסידי הולך במלבושי חול, ומסתכל 
להיפרד ממך כי הרכבת נוסע עוד מעט, עליו ולא יודע מה לעשות, והחסיד אמר רבי אני צריך 

 ומיד אמר א"כ אתם כן שומעים בקולי אפשר לחזור לבית המדרש.

 



 שיחות                                 בשלח                                  קודש

 ~ טו~ 
 

 אני מוכן להבין את כולם חוץ מעצמי

דהיינו העיקר להיות מוכנים להשתנות, לקחת את הדרך הזה ולהפנים אותו ולעבוד עם זה. 
בין את האישה ואת הילד ואת היום מדברים שצריכים להבין ולא לחנך כמו פעם, צריכים לה

החבר, אבל הם מוכנים להבין את כולם ולרדת אליהם חוץ מלעצמם. תתחיל להבין את עצמך 
 ג"כ, וברגע שאתה מוכן להבין את עצמך הכל יסתדר.

 אדם שלא מוכן לשינוי התורה לא ישפיע עליו

ד תוכו כברו כי אז היה כל אחואחר כך אחר החטא, נפסקה הלכה והעמידו תלמידים הרבה, 
היינו שיתקדשו הגופים אחר כך ואז אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים. 

רבן גמליאל רצה שקודם תתקדשו ואח"כ אני יביא לכם את התורה, אבל על ידי התורה.  -
אחרי כך שראו שזה לא הולך אז החליטו שהתורה יעשו אותו פעולה, אבל צריכים לחפש 

אומר מבטשין ביה, עץ שלא נדלק צריכים לפרק אותו שהבעל התניא מו אותו בתורה. וכ
לקסמים קטנים, דהיינו אם התורה לא משפיע עליך זה בגלל שאדם לא מוכן לשינוי, והעיקר 

וצריכים את התורה שזה יזכך את הגוף להגיע להקב"ה, אבל ברגע לדעת שהגוף מפריע בעצם 
 ורה לא יעשה לך שום שינוי.שלומדים את התורה רק בשביל הידע אז הת

 אפילו שאוכלים לחם מן הארץ קשורים ללחם מן השמים

לכאורה ורמז לענין המן, דאיתא במשנה אם אין קמח אין תורה ואם אין תורה אין קמח, 
הרי מסתובבים כאן עם כסף ותורה אין ואיך זה מסתדר? אלא יש קמח ויש קמח, יש קמח 

וזה היה והמן היה קמח שקודם התורה, ם מלמטה, למעלה וקמח למטה לחם מלמעלה ולח
ואכלת ושבעת כו' בחינת לחם מן הארץ,  -אחר כך הכניסה לארץ ישראל לחם משמים, 

וברגע שאתה חי עם הקב"ה אפילו שאתה אוכל לחם מן הארץ אתה זוכה להיות קשור ללחם 
 היה הקמח שאחר התורה.משמים, וזה 

 צה אותואדם שמתנהג כחיה רעה אף אחד לא רו

כי יש לחם ויש לחם, ולחם מן השמים הוא שורש המזון קודם שבא לעולם הזה, כמו 
ואז אפשר להכניס אתכם לארץ ישראל ואפילו שאוכלים אז לחם מן שכתבנו במקום אחר, 

הארץ אבל אנחנו קשורים ללחם מן השמים, ואנחנו יכולים להעלות את הניצוץ שיש בתוך 
מהו ההפלאה ראותי את מעשי וקלקלתי את פרנסתי. אומר לחם מן הארץ לשמים. כתוב 

הכוונה קלקלתי את פרנסתי? אלא הדומם רוצה להיות צומח והוא רוצה להיות חי והוא 
מדבר, כל אחד רוצה לעלות דרגה, אבל אם המדבר עצמו נמשל כבהמות נדמו אז הוא עושה 

י הם רוצים שאתה תעלה חשבון למה אני צריך את כל זה, כי למה כל הבריאה רץ אליך כ
אז לא רק שאני בהמה ומעכשיו אותם להקב"ה בחזרה, אבל ברגע שאתה מתנהג כחיה רעה 

 אני יהיה גם חיה ומה זה חסר לי, מנבלה אני יהפוך לטרפה, ולא יהיה כאן שום עלייה.

 בכל יום יש את החידוש שלו

יום למעלה ויום למטה כל כל יום יש פירוש דבר יום ביומו שהוא ההנהגה בשורשה העליון. 
יום יש את התיקון שלו לתקן, ובכל יום יש את החידוש שלו להכיר בו את הקב"ה מחדש, 

היהודי הק' וכל יום יש שינוי שצריכים לעשות שאתמול לא עשיתי. וכמו שאמרנו בשם 
 שאתמול הייתי גוי והיום אני יהודי. כי בלי זה אין שום סיבה שהיום הזה יהיה בעולם.



 שיחות                                 בשלח                                  קודש

 ~ טז~ 
 

 ת שזה ממילא רוחני לא היו צריכים את המן שב

דהיינו יש לחם הארץ שזה כולו גשמי ויש לחם משמים ולכן כתיב ראו כי ד' נתן לכם השבת, 
שזה כולו רוחני, אבל בשבת לא ירד לחם כלל, כי אפילו שהיה לנו כל השבוע לחם גשמי אבל 

שה שאז לא חיים כ"כ עם עבודה שלנו היה להפוך את הגשמי לרוחני, א"כ בששת ימי המע
הקב"ה וממילא היה הקב"ה צריך לכבוד הגוף שלנו לייצר גוף גשמי ללחם כדי שיהיה לנו 
אחיזה, ועל זה יש לנו עבודה להפוך את הגשמי לרוחני, אבל בשבת שממילא אנחנו רוחני כי 

וחני שבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, א"כ למה צריכים לתת לך רוחני כדי להיות ר
 אתם רוחניים ממילא בגלל השבת.

 בשבת משתנים לא רק בחיצוניות אלא גם בגשמיות

רק השאלה מה אדם מחפש בשבת, עבודה שלנו הוא לדעת כשנכנסים לשבת שאנו הולכים 
להשתנות, ולא רק חיצוני שאז אני לובש שטריימעל ובעקיטשע אלא צריכים להשתנות גם 

הקב"ה נתן כדי להשתנות היה רק באמצע השבוע ובשבת רוחניות ופנימיות, וממילא המן ש
 לא היינו צריכים להגיע לזה כלל.

 בטבע העולם אין שינוי מיום שישי לשבת

וראו בעין בחינת היות בשבת אנחנו ממילא דביקים בהקב"ה, כי היו דבקים בשורש העליון, 
ניתן להם ביום לכן וראו אז את הפנימיות בכל דבר וממילא לא צריכים את המן, שבת, 

כי היות בשבת אי אפשר לתת לנו וממילא נתנו לנו ביום השישי כפול, השישי לחם יומים, 
אצל אדם פשוט הכל אותו דבר, העצים בהטבע אין ניכר הפרש בין ימי המעשה ליום השבת, 

 גודלים העולם מסתובב דהיינו בטבע העולם אין שום שינוי בין יום שישי לשבת קודש.

 אין ראוי שיהיה לו שביתהדבר טבעי 

בתפארת ישראל: והקדושה גם כן במן, כלומר, שמה שלא ירד מן בשבת מורה שהיום איתא 
וכל זמן הוא תולה דברנו שבוע שעבר שכל ההסתר התחיל בזמן, קדוש, שכל הויה היא בזמן, 

ית בתנועה, וכל תנועה היא לגשם שאינו קדוש, ולכך קדושת שבת היה גורם שלא היה בו הו
כי העולם ממשיך ואף על גב שהשבת ודאי יש בו התהוות טבעי, ואין אז טבע כלל. המן, 

כי הדבר הטבעי אין ראוי שיהיה לו שביתה, כי הלאה כרגיל, אבל לא רוצים לעצור את זה, 
מדרגת הטבעי אינו כל כך, כמו שאין בני נח מצווים על השבת, מפני שהם טבעיים חמריים, 

שביתה והשלמה כמו שידוע לנבונים, וכן הדברים הטבעיים לשפלות  ואין לטבע החמרית
מדרגת השבת, אבל המן שלא היה טבעי לא ירד בשבת, כי אין הויה מדרגתם אין להם 

 וממילא לא ירד מן בשבת.בשבת. 

 צריכים להחליט מהו הצימאון שלנו

כאלו המן מגיע מאבל לאשר המן היה למעלה מהתחלקות השפע לעולמות הנפרדים, 
לכן ניכר שם השינוי, ולא מקומות גבוהים ששם אין שום שינוי וכל השינוי הוא רק בשבילנו, 

העיקר הוא ויאנחו אדם צריך להחליט מהו הצימאון שלו, אדם שכואב לו ירד המן בשבת. 
הוא צריך לדעת שזה לא בגוף אלא בנפש, ברגע שיש כאב צריכים לראות שזה לא יותר מסיבה 

 מציאות לסיבה ואז הכל יסתדר ממילא.ולהפוך את ה
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  ג'שיעור 

 יום ג' יג' שבט

 מקריעת ים סוף התחילו להכיר את הקב"ה

במדרש אז ישיר, נכון כסאך מאז כו', אף על פי שמעולם כו' כסאך )תרל"א( בשפ"א איתא 
לכאורה קשה מהו הכוונה נכון כסאך מאז? אלא איתא במדרש: אמר רבי ברכיה בשם כו'. 

ו, אף על פי שמעולם אתה, אתה הוא עד שלא נברא העולם ועד הוא משנברא העולם, רבי אבה
לא נתיישב כסאך ולא נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה, ורק מאז הכירו בך, לכך נאמר 

 נכון כסאך מאז. וזה רק מהרגע שמכירים אותך.

 בתחילת הבריאה רק יחידי סגולה הכירו אותו

ח, ועשו אותו אגוסטוס, אמרו לו עד שלא עשית המלחמה היית משל למלך שעשה מלחמה ונצ
מלך, עכשיו עשינוך אגוסטוס. מה יש כבוד בין המלך לאגוסטוס, אלא המלך עומד על הלוח, 

היית אתה, משבראת אותו  -ואגוסטוס יושב. כך אמרו ישראל באמת עד שלא בראת עולמך 
ץ, ואז אף אחד עוד לא הכיר אותו, אתה הוא, אלא כביכול עומד שנאמר עמד וימודד אר -

אבל משעמדת בים ואמרנו שירה לפניך באז נתיישבה מלכותך וכסאך נכון, הוי נכון כסאך 
 באז ישיר. -מאז 

 מעת בריאת העולם נהיה הסתר 

לפני הבריאה הקב"ה היה ממלא כל מקום כי בעת הבריאה נסתר השגחתו יתברך בעולם, 
די לברוא את העולם אז הקב"ה עשה צמצום אחר צמצום גם איפה שהעולם נמצא עכשיו, וכ

אומר האר"י הק' וברא את העולם, ואיפה שהעולם נמצא היום נסתר שם השגחתו יתברך. 
שמעת בריאת העולם נהיה מקום פנוי, אנחנו לא מבינים כוונתו הקדושה, אבל זה בטוח 

הרגשה שכוחי ועוצם שעכשיו בעולם נסתר השגחתו יתברך, עד כדי כך שהטבע נותן לאדם 
 ידי עשה לי את החיל הזה, פרעה היה קליפה שאני יאורי ואני עשיתי אותו.

 מיציאת מצרים התחילו לראות שבתוך הטבע שיש מעל הטבע

ומאז יכלו לראות בתוך הטבע שיש מעל הטבע, ובעת גאולת מצרים נתגלה, ומתי קרה שינוי, 
ת האדם לגלות את הקב"ה בכל יום ויום ולא ונהיה חיבור מלפני הבריאה לעכשיו, וזה עבוד

רק בכל דור ודור, וכל פעם שיהודי מגלה את הקב"ה זהו בחינת יציאת מצרים וגאולת 
מצרים, וברגע שיהודי מגלה אותו אז הוא מוריד את ההסתר שהיה עד אז ומגיע לדביקות בו 

 יתברך, ואז נהיה לו השגחה לפי הדביקות.

 בכל רגע נתון הקב"ה יכול לשנות את הטבע

ולא מספיק לדעת שיש שנתיישב ידיעת השגחתו יתברך בנבראים.  -וז"ש נתיישב כסאך 
בורא ומנהיג לבירה, אלא אדם צריך לדעת שהקב"ה משגיח בכל עת ובכל שעה ובכל רגע על 
כל אחד ואחד ממש, וזה התגלה עכשיו ביציאת מצרים שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד, 

כל דבר בכל רגע נתון גם את הטבע. ובזה נתיישב ידיעת השגחתו יתברך והוא יכול לשנות 
 בנבראים.
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 מיציאת מצרים ידעו כולם שיש הקב"ה בעולם

ולכן כתיב אנכי ד' כו' אשר הוצאתיך, ולא אשר בראתיך, כי ביציאת מצרים נתגלה אמונתו 
ומנהיג לבירה  בעת שהקב"ה ברא את העולם אז עוד לא היה הידיעה הזאת שיש בוראיתברך. 

ורק יחידי סגולה ידעו זאת, ובעת יציאת מצרים אז כל העולם ראה שיש הקב"ה בעולם והוא 
יכול לשנות את הטבע בכל רגע נתון זה נהיה רק בעת יציאת מצרים, א"כ מתי קרה שהתגלה 
בעולם שאנכי ד' אלוקיך זה היה רק אשר הוצאתיך משא"כ ולא כשהיה אשר בראתיך, כי 

רק הסתיר את עצמו מכולם, וביציאת מצרים אז נתגלה אמונתו יתברך בעולם.  אז הקב"ה
ובזה יש ליישב קושית רמב"ן ז"ל בפרשת בראשית על מה שכתוב רש"י לא היה צריך 

 להתחיל אלא מהחודש הזה כו' ע"ש.

 כל אחד מכיר את הקב"ה בצורה המיוחדת שלו

כי בכל תוב לשון שירה ולא שר? למה כובזה מיישב המדרש קושית שר הוה ליה למימר. 
נברא הכוונה אני ואתה כל דומם כל צומח כל נברא יש נקודה שנתברר על ידו כבודו יתברך, 

חי כל מדבר כל אחד יש לו נקודה לברר אצלו כבודו יתברך, ואמר ביום ההוא הנה אלקינו 
שלו בדיבור  זה קוינו לו ויושיענו. כל אחד יכיר את הקב"ה בצורה המיוחדת שלו במחשבה

כל מה שהקב"ה ברא את העולם פעל ד' הכוונה כל אחד ממש כמ"ש כל שלו ובמעשה שלו. 
 ולכבודי.בשבילו ממש, למענהו היה 

 כל פעל ד' למענהו

 -איתא במדרש: למנצח מזמור לדוד השמים מספרים, זה שאמר הכתוב כל פעל ד' למענהו 
דותו כו'. ובמשנה אבות איתא: כל מה לקילוסו, כמה דאמר ענו לד' בתודה. דבר אחר, לע

שברא הקב"ה בעולמו, לא ברא אלא לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו 
 יצרתיו אף עשיתיו. והעיקר לראות בכל דבר שהקב"ה נמצא שם.

 בני ישראל התחילו ביחד לומר שירה

שיש לכל ותו יום, שאדם שר להקב"ה כל יום על אותו נקודה שקיבל באוזה ענין פרק שירה 
ואז ישיר ישראל כו' השירה כל בריאה שר לעצמו ניגון אחר. נברא שיר ושבח להש"י. 

איזה שירה שרו בני ישראל, אלא כל שש מאות אלף איש התחילו לשיר אותו הזאת, פירוש, 
ניגון, אשר יחדיו נמתיק סוד המילים הוא אותם מילים אבל בתוכו יש לכל אחד את הסוד 

 הקב"ה בצורה שלו ובמעברים שלו המיוחד בשבילו ובהשגחת פרטית שלו.שלו מול 

  בשירה מגלים שכל דבר בא מאת הקב"ה

גם לנו יש שיר ואמרנו שבין גלות לגאולה נמצא אל"ף שירה הידועה שעולה מכל הנבראים, 
וכל אחד ימצא את הקב"ה בכל ובני ישראל עשו שכל הנבראים ישירו, שזה אלופו של עולם, 

ולמכיר מלשון הלעלובער רבי ר וזה השירה של כל אחד. ולמכיר נתתי את גלעד, אמר דב
ויגלו נקודה את הקב"ה, נתתי סימן, גלעד שהוא תמיד שמח מאוד. להכיר, דהיינו מי שמכיר 

ועל ידי השירה אמיתית שהם עומדים מחיות הש"י שמחדש בכל יום מעשה בראשית. 
חושב שהאמיתי הוא הכסף שלו והכבוד שלו והידע מתגלה בעולם הנקודה אמיתית, אדם 

שלו אני ואני כל הזמן, אבל בשירה מגלים שכל דבר בא מחיות השי"ת שמחדש בכל יום 
 מעשה בראשית, כל יום יש חידוש וכל יום אדם צריך לראות מהו החידוש באותו יום.
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 דביקות נקרא שאני חי עם הקב"ה

עד היום הזה, לפני יציאת מצרים לא היה מצב ההסתר נמצא וכל זה תלוי במעשה האדם, 
להגיע להקב"ה וזה היה רק ליחידי סגולה כמו אברהם אבינו יצחק ויעקב וכל הצדיקים, 
ומאז יציאת מצרים כל אחד יכול להגיע לזה כל פעל ד' למענהו כל אחד יכול להגיע לזה וכל 

ים לעשות, חשיבה הפנמה אחד הנקרא בשמי ולכבודי, אבל זה תלוי באדם בעצמו, ומה צריכ
קרא שאני לא זז ממי דביקות נכי כשעושה מעשה בדביקות הש"י, ידיעה התקשרות, 

 שעושה כל דבר.

  על ידי שרואים את השפל מגיעים לחכמה

על ידי שאתה יודע, ואיזה ידיעה, על ידי ידיעה ואיך אדם מגיע לדביקות ולא זז משם, אלא 
לך ד' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל  שכל מעשה יש לו חיותו יתברך,אלא 

בשמים ובארץ וזה נקרא כולם בחכמה עשית, בכל עשייה שאדם עושה בעולם הוא יכול להגיע 
לחכמה לראות שם את הקב"ה שמחיה כל דבר, אדם צריך לתת את כוח מה שזה הכנעה ואז 

אדם רואה את השפל שלו היה אומר כמה שר' אשר  החכמה מאין תמצא ואז מגיע להקב"ה.
יותר אז הוא יכול לראות את החכמה שמאין תמצא, ומי כן נמצא אלא הקב"ה נותן את 

 החיות כל הזמן.

 אדם שחי עם הקב"ה מסיר ההסתר ומגלה הפנימיות

המעשה הוא בנסתר ולא רואים שם את הקב"ה, אבל על פי ידיעתו נתברר זה בגוף המעשה, 
מדיבור והדיבור מגיע מהמחשבה וכן הלאה עד הקב"ה, אדם צריך לדעת שהמעשה יוצא 

אבל כולם בחכמה עשית ברגע שאדם מגיע לנקודה של חכמה הוא יכול לחבר אותו מיד 
החכמה עם המעשה, נכון מצד אחד זהו צמצום אחר צמצום אבל מצד שני דווקא משם אפשר 

דבר מגיע מאת להגיע להקב"ה. וברגע שאדם נותן את החשיבה ומפנים את המהלך שכל 
אם אתה שואל יהודי מה נשמע, והוא עונה ב"ה זה כל הדרך הבעש"ט הק' הקב"ה אז אמר 

וזה ומסיר על ידי זה ההסתר ונתגלה הפנימיות. שלי, כי ברגע שיהודי חי עם הקב"ה מיד 
 עבודת האדם ובשביל הקב"ה ברא אותך בעולם.

 לא מספיק רק לשמוע אלא להפנים ולהתחבר

הנה ימים באים לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר ד'. העיקר אמרנו בשבת 
אומר שכתוב שמוע תשמעון, דהיינו זה האוהב ישראל לשמוע ולראות את דבר ד' בכל דבר. 

לבד שאתה שומע זה לא מספיק, אלא תשמעון היינו להפנים ולחבר כל דבר להקב"ה, ברגע 
ה גם יכול להגיע לאין סוף ב"ה, והוא נצחי ולא שהקב"ה מדבר אתך היות שהוא אין סוף את
 נמחק מעולם כלל, וזה עבודת האדם בעולם.

 בעת תפילה לקחת זמן לעצמו

אמרנו בשבת שיש שלושה זמנים להתחבר לעצמו, דהיינו לא לחיות את הנעלם את הגוף ואת 
ראשון  הנסתר, אלא בכל דבר לחיות את הפנימיות שיש שם, וזה נקרא להתחבר לעצמו. זמן

מה  יזהו בעת תפילה שיש כאלו שחושבים שהעיקר לצאת ידי חובתו ולסמן וי שעשית
שצריכים לעשות, אבל אדם צריך לדעת שתפילה הוא דרך ועצה איך להגיע לדביקות 

והעיקר לשום לב למילים שאומרים וכן הלאה, דבר ראשון צריכים לסלק את בהקב"ה, 
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בוא אתה וכל ביתך אל התיבה ואז מתחברים עם המפריעים שיש ואח"כ להתחיל להתפלל 
הקב"ה, והעיקר לשבת על מקום אחד ולהתפלל מתוך סידור, והעיקר לא לפספס את הזמן 

 אלא לנצל את הזמן של התפילה להגיע להקב"ה.

 בשבת זה זמן לחשוב על עצמו

דבר שני שבת, רק השאלה מה אדם מחפש בשבת, בעצם הקב"ה כבר סילק לך את כל 
יעים שיש בשבת כי שבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, וכבר אמרנו אתמול המפר

שהמן לא ירד בשבת כי זה כולו רוחני יום שכולו שבת, א"כ ביום השביעי משבח ואומר היום 
 השבת בעצמו הוא רוחני ואנו לא צריכים עוד רוחניות לזה, לפיכך יפארו ויברכו כל יצוריו.

 הוא לא אדם מי שאין לו שעתיים ביום

הרה"ק רבי דבר שלישי הוא התבודדות, בפרט מי שיש לו רכב יש לו זמן לעצמו, אמרנו בשם 
מי שאין לו שעתיים ביום לעצמו הוא לא אדם. והעיקר לקחת את משה לייב מסאסוב זי"ע 

הזמן לעצמו ולהתחבר לעצמו ולדעת שהקב"ה רוצה אותך. ואמרנו כמו שאדם צריך להאמין 
בהקב"ה כמו"כ צריכים להאמין בעצמו. וצריכים לדעת שלא הגוף מדבר אלא הכל זה 

 הקב"ה שנותן לי כל דבר.

 ת יותר פנימיאדם צריך לראות בכל דבר משמעו

על ידי ואיך עושים את זה וכל זה תלוי במעשה האדם, כי כשעושה מעשה בדביקות הש"י, 
ואז על פי ידיעתו נתברר זה בגף המעשה, ואז ידיעה זו שכל מעשה יש לו חיותו יתברך, 

ומסיר על ידי זה ההסתר ונתגלה הקב"ה מתגלה מתוך ההסתר ומתחילים לראותו, 
הרה"ק האמרי יוסף לגמרי אחרת. מסופר שהיה בעל מקריא אצל  והכל נהיההפנימיות. 

וכשרצה לתקוע והיה צריך לומר תקיעה, אמר אברהם. דהיינו הוא כבר לא ראה תקיעה זי"ע 
 אלא משמעות יותר פנימיות שזה אברהם.

 טיסה ישירה בלי עצירה באמצע

דם ישר הקב"ה אלוקים עשה את האהוא להיות הכל נמשך בקו ושורה.  -ופירוש שירה 
ברא אותנו ישר, יש טיסה ישירה בלי עצירות הקב"ה ברא אותנו עם קו ישר עד הקב"ה, אבל 
אנחנו עושים עצירות עד שמגיעים להקב"ה, עוברים ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין עד 
שחוזרים להקב"ה, וברגע שאדם מחבר את עצמו בחזרה להקב"ה הוא חוזר לקו ישר שהיה 

)ליקוטים שבת תשובה( איתא: למקור שורשו שהוא חיותו יתברך. בשפ"א בו מתחילה. 
ושיר לשון המשכה, אותיות ישר שהוא קו הישר כמו שור וחומה, והוא אמונה מה שנמשך 

 והעיקר לראות את הקב"ה בכל דבר.האדם אחר הש"י גם בעולם הזה שנסתר אמת. 

 על ידי אמונה אמרו שירה

ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו, שעל ידי ויאמינו, באו אל כתיב ובהמשך )תרס"ד( איתא: 
ועל ידי אמונה השירה, שנמשכו אחר דברי אלקים חיים וזכו לראות פנימיות הדברים. 

 אמרו שירה.
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 היה לו כ"כ ברור שיש הקב"ה ולא אמר שירה בגלל זה

 ואא"ז מו"ר זצלה"ה אמר על מה שאמרו חז"ל שחזקיהו לא אמר שירה ולכך לא עשהו
חזקיהו היה לו מלחמה עם סנחרב והיה צריך להיות אחרי זה משיח, אבל הוא לא משיח, 

נהיה משיח כי לא אמר שירה. לכאורה מה בעיה שלו להגיד שירה? אלא שירה בא אחרי 
שאדם מופתע ממשהו ואז מרוב שמחה אומר שירה, והיות שהיה אצלו כ"כ ברור שיש בורא 

כי היה ברור אצלו השגחת ה כלל וממילא לא אמר שירה, ומנהיג לבירה ולא היה מופתע מז
וממילא לא אמר שירה. והעיקר שלא רק אתה אומר הש"י, עד שלא נתפעל על ידי הנס, 

שירה אלא צריכים לגרום שכולם יאמרו שירה, אולי אתה יודע מזה אבל צריכים לדבר מזה, 
ו ודבר שני כדי לעורר האמנתי כי אדבר צריכים לדבר מהשגחה פרטית דבר ראשון לעצמ

 כי ידע שגם הטבע רק מחיות הש"י כו', ודפח"ח.אחרים, 

 הגאולה והתפילה צריך להיות מיניה וביה

טוב נקרא האור והוא שכתוב עליו טוב בעיניך עשיתי, פירשו ז"ל שסמך גאולה לתפילה, 
בכל עשייה  הגנוז שנמצא בכל דבר, בעיניך זה שנמצא הקב"ה בכל דבר עשיתי אני גליתי אותו

מישהו אחר קודם צריך לשמוע את הגאולה ואז פירשו ז"ל שסמך גאולה לתפילה, שעושים, 
והוא כנ"ל, שידע באים לתפילה, אבל העיקר הוא שהגאולה והתפילה יהיה ביחד מיניה וביה. 

אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים כל פעם שרואים שבכל מעשה יש נקודה חיות, 
ונקראת גאולה, שעל ידי זה בא גאולה להסיר הערלה דחפיא יציאת מצרים,  את הקב"ה זה

העיקר להוריד את הקליפה עונותינו השיגוני ולא יכולתי לראות, אדם צריך להוריד ברית, 
 את הערלה שלו שמפריע להגיע להקב"ה.

 חזקיה היה אצלו כל הזמן פתיחת הפנימיות

שהוא ת מילה, וענה להוריד את הערלה שלך. מה צריכים לכוון בעת בריר' אשר שאלו את 
בשפ"א וברגע שאדם חי עם הפנימיות מגיע להקב"ה. הפנימיות שבכל דבר חיות הש"י, 

וכן היה חזקיה תמיד, כמ"ש והטוב בעיניך עשיתי, ופירשו חז"ל )פסח תרל"א( איתא: 
ני המלך, שסמך גאולה לתפילה, והוא כנ"ל שכל מעשה גשמיי היה גם כן לפניו כעושה לפ

שהיה דבוק בנקודה הפנימיות שבכל מעשה, ותפילה הוא כשצריכין צעקה לעורר הפנימיות 
ואצל חזקיה היה כל הזמן פתיחת הפנימיות ולא מההסתר, וגאולה הוא פתיחת הפנימיות. 

היה אומר ואני תפילה, יש תפילה שאדם מבקש מהקב"ה ר' אשר היה צריך להגיע לתפילה. 
 מלשון דביקות בהקב"ה. דברים, ויש תפילה

 העיקר לחבר עוד אנשים להקב"ה

וכמו וזה הטוב בעיניך כו', שכל מעשיו היה כעושה לפני המלך,  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.
שכתוב ברמ"א סימן א', שויתי ד' לנגדי תמיד, אינו דומה ישיבתו לבד כשיושב לפני המלך, 

לות מכוחו, כמ"ש אין אדם נוקף שידע שכל הפעווכשעומד לפני המלך הוא צריך לדעת 
אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מד' מצעדי גבר כוננו ואדם מה 

עבודת האדם הוא להתבונן ולהפנים את זה. הקב"ה צריך אותנו כי אין מלך בלא יבין דרכו. 
ברם עם, והוא רוצה שאנחנו נכיר בו איפה שאנחנו נמצאים ומשם להוציא אנשים ולח

להקב"ה, וזה שאני מסתובב עם זה ואני לא מוכן לרדת לשני ולעזור לו להוציא את זה מכוח 
 אל הפועל אז לא עשינו שום דבר. 
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 הכוח של חסידות שעד היום הזה זה דוקר כמו אז

וזה הכוח של חסידות נאמרו מילים מלפני מאתיים שנה ועד היום הזה זה דוקר לאדם. למה, 
היה למצוא את הקב"ה בתוך ההסתר, ובכל ספר שאתה רק תפתח  כי כל החיבור שלהם

יוחאי או רבי תמצא את הרעיון הזה, וזה בחינת משיח בריש גלי, בריש הוא רבי שמעון בן 
לא רעב ללחם ולא  כשיתגלה תורת הבעש"ט הק' בעולם אז יבוא משיח,ישראל בעל שם, ו

יום את כל התורה כולה על כף היד, צמא למים כי אם לשמוע דבר ד', הרי כל אחד יש לו ה
אבל לשמוע ולהתחבר להקב"ה ולדעת שהוא לא עושה אלא הקב"ה נותן לך את הכוח לכל 
דבר ויש לנו מזה תוספת לחיים ולא רק לעצמו אלא לפרסם את הקב"ה בכל הסביבה זה 

 חסר היום.

 חסידות הוא לכל יהודי בעולם

שיהודי מגיע ומקדש שם שמים שם ומגלה את  חסידות לא שייך לרבי אלא לכל יהודי, איפה
הקב"ה באותו מקום זהו בחינת משיח, וכל אחד יש לו את החלק שלו שהוא צריך לגלות 
בעולם, ואז כולם ביחד מביאים את המשיח הכללי, אבל צריכים לדעת שכמה שאנחנו 

 משיגים שיש עוד יותר גבוה. וכל אחד יש לו את עבודה הפרטית שלו בעולם.

אצל חסידים ך קשה לו לומר שירה, כי ההסתר היה שווה לפניו כמו הפנימיות, כנ"ל. ולכ
 אומרים שאין לנו השגה בחזקיה המלך, אבל באמת קשה לו לומר שירה אז.

ברורה אומר מי שאומר שירה בשמחה מוחלין לו את כל המשנה  .ונקבע שירה זו בכל יום
הק' אומר מי שיאמר שירה היום בשמחה יזכו לאומרו לעתיד לבוא, וצריכים הזוהר עונותיו. 

אם חסר לך משהו אפשר לתקן את כל הנפש שלך. ובזה לומר אותו עם מסירות נפש ממש. 
 ה."סיבה שתגיע מזה להקבסרון זה רק יהבעיה הוא לא הח

  אדם שמתחבר לעצמו יכול לתת לשני

מדברים לשני אי כל אחד מאתנו צריך לדעת כששיכול אדם לעורר כל הנבראים לשירה זו. 
אפשר לדעת מתי זה יקלוט אצלו, יכול להיות שכרגע זה לא נקלט ויום אחד אחר פתאום 
הוא מבין מה אתה רוצה ממנו, ופתאום הוא מגלה משהו חדש שלא ידע עד עכשיו, וברגע 
שאדם מתחבר לעצמו ולשפל שלו אז מגיע להכרה שאם יש לו משהו זה מאת הקב"ה ולא 

שאדם עוד לא מכיר את עצמו אי אפשר לתת לשני, למה אנשים מפחדים  ממנו, אבל כל זמן
 ידוד, כי פתאום הם רואים את עצמם.מב

  לקחת כמה דקות ביום ולעשות התבוננות 

כי סתם ככה הוא נכנס לבית המדרש ומסתכל על השעון כל הזמן מתי יוצאים מכאן, ופתאום 
הלאה, וזה נקרא התבודדות לתת  רואה את עצמו בחמש אחרי צהריים ועד המיטה ומשם

לעצמו כמה דקות ביום לחשוב מה קורה כאן, ביום יש עשרים וארבע שעות כל שעה הוא 
שישים דקות שזה יוצא אלף ארבע מאות ארבעים דקות ובטוח שאפשר למצוא מתוך כל 
אחד הרבה דקות לתת התבוננות כמה דקות לעצמו, וזה יכול בפעלד וזה יכול להיות בבית 

ולקבוע בחדר שלך או עם עצמך, או ברכב או בשבת, העיקר בעת תפילה לסגור את הפלפון  או
 מקום ולהתפלל.
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 כל פעם שאדם מתחבר להקב"ה זה נקרא שירה

שזה חמש פעמים אל"ף, שזה האר"י הק' אומרים אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל, אומר 
שזה נקרא שירה, אדם יושב אומר להתחבר להקב"ה, אדם צריך כל פעם להתחבר להקב"ה 

בתפילה אבל בונים לו את המהלך מתחילים הודו וכן הלאה אבל היום אנשים רק עושים 
היה אומר אלה ברכב ואלה כ"ק אאמו"ר זצ"ל עושה שלום וכבר נמצאים בעלינו לשבח, 

בסוסים שזה הגויים ואנחנו בשם ד' נזכיר, והיה אומר וידעת היום, מתי אדם נזכר איפה 
נמצא כשצריך לומר את היום אז הוא צריך לחשוב איפה הוא אוחז ואיזה יום היום, הוא 

 ואז והשבות אל לבבך.

 על ידי שבת זוכים להגיע להקב"ה

ויום השביעי משבח ואומר מזמור שיר וגם בכוח השבת דכתיב מזמור שיר כו' גם כן כנ"ל. 
, שבת דואג שכולם יחזרו ליום השבת טוב להודות לד', לפיכך יפארו ויברכו כל יצוריו

וגם שירת הלוים בכל יום, שהוא להביא הארת שבת קודש לימות החול, שזה להקב"ה. 
עיקר שמירת שבת. וז"ש במדרש בפרשה זו כי אם היו משמרין שבת אחת יום אחד היו 

 התכלית שהקב"ה ברא את העולם היה כדי שכולם יבררו שיש בורא ומנהיג לבירה.נגאלין, 
נ"ל, שיום אחד יהיה מקושר לשבת, כנ"ל. ובכל מקום שנזכר שבת כתיב מקודם והפירוש כ

      ששת ימים תלקוטוה כו' אחר כך שבת כו' כמו שכתבנו במקום אחר.
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 שיעור ד'

 יום ד' יד' שבט

ר כו'. כבר כתבנו במקום אחר פירוש בפסוק ויאמינו כו' אז ישי)תרנ"א( בשפ"א איתא 
המדרש שלחיך פרדס רמונים כו', ע"ש המשל למי שמכר שדה ובו גל של צרורות, והלוקח 

 הסיר הגל, ומצא תחתיו כמה סגולות, ע"ש.

 בני ישראל במצרים היו להם כוח אדיר אבל היה גן נעול

אמר רבי לוי משל  ז"ל המדרש: ויהי בשלח פרעה, הדא הוא דכתיב שלחיך פרדס רמונים,
לאחד שהיה לו שדה והיה בה גל של צרורות, עמד ומכרה לאחר, עמד אותו האיש שקנאה 
והעביר אותו הגל מתוכה, ומצא תחתיו מים חיים, נטעה גפנים, עשאה שורות שורות, נטע 
בה כל מיני בשמים, נטע בה רמונים, העמידה על קנים, בנה מגדל בתוכה, והושיב בתוכה 

 מי שהיה עובר עליה היה משבחה. שומר. כל

כך היו ישראל במצרים גל של צרורות שנאמר גן נעול אחותי כלה גן נעול מעין חתום, היה 
כיון שיצאו מעשו פרדס רמונים שנאמר שלחיך פרדס להם אז כוח אדיר אבל הכל היה נעול, 

מכה על הקנים, כל רמונים וגו', נעשו כגפן היין, נטע בה כל מיני בשמים, נטע בה תפוחים, ס
 הימים שהיו הבריות רואים את ישראל היו משבחין אותן.

 אמונה הוא יותר חזק משכל

בני ישראל יש להם כוח אדיר שזה אמונה, יש כוח של שכל ויש אמונה, הכוח השכל ובארנו, 
מגיע מכוח אמונה כמו שהיה אצל אברהם ויאמינו בד' ויחשבה לו לצדקה. ולמה אמונה יותר 

שכל? אלא שכל מוגבל לעומת אמונה שהוא לא מוגבל, וברגע שאדם מגיע בשכל חזק מ
לאמונה זה חזק מאוד, שכל אפשר להפריך אותך לעומת זאת אמונה אי אפשר להפריך אותך, 
בשכל רק מה שמתאים רואים לעומת זאת על ידי אמונה רואים כל דבר ועל ידי אמונה מגיע 

 אמונה אפשר לפרק את החלק הבהמי של האדם.אפילו מעל מה שאני רואה, ועל ידי 

 כפי חוזק האמונה כך אדם רואה

א"כ כדי לצאת ממצרים היו בני ישראל צריכים להאמין שיש להם כוחות, וכמו שאמרנו כמו 
שיש אמונה בהקב"ה יש אמונה בעצמו. וכמו שאצל הקב"ה הגיעו לויראו העם את ד', כפי 

לראות את הקב"ה בפועל אבל על ידי אמונה אפשר חוזק האמונה כך אדם רואה, אי אפשר 
להגיע לראות אפילו דברים שאי אפשר לראות, אותו דבר האימון שאדם נותן בעצמו מביא 
אותו להאמין בדברים אפילו שלא רואה אותם בחוש, וזה הכוח של אמונה, ורק בזה יכלו 

 לצאת ממצרים.

 גלות נקרא שיש כוחות רק שאי אפשר להוציא אותם

ישראל במצרים, לא היה בכוחם להוציא מכוח אל הפועל הפנימיות שנטע בהיות בני  כי
ואז היה להם כוחות אדירים אבל לא יוכלו להוציא אותם מכוח אל הפועל, הקב"ה בהם, 

 גלות נקרא שיש כוחות רק שהם נמצאים בגלות ואי אפשר לגלות אותם.היו בחינת גן נעול. 
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 וף לנשמהעיקר הכאב הוא במעבר בין הג

( שהכאב הנמצא במחשבה אינו נעוץ בדוקא בסיבת עובדות )מכתב אבאמרי אשר איתא 
מציאות החיים אלא מקור הכאב והדאגה מהנפש ולא מהגוף, וכדי להגיע להכרה זו צריך 
כל אחד ואחד לפי בחינתו ושורש נשמתו לעבור כאבים ומכשולים שמהם יכול ללמוד על 

ומזה ילמד על תלותו בכוח עליון שממנו הוא שואב את קיומו פחיתות ערכו כשהוא לעצמו 
הכאב הוא לא הכאב בעצמו אלא עיקר הכאב הוא ברגע שאדם וכל כולו ומהותו נצמח ממנו. 

 רוצה לעבור משכל לאמונה כי אז הגוף מתנגד לזה בכל תוקף.

 הגורם המכאיב הוא דמיון המחשבה

מיון המחשבה אין הוא מסכן כפי האדם צריך להכיר שהגורם המכאיב אותו הוא ד
שהמחשבה רוצה לרמאות אותו ומה בכך אם אין לו שלימות של ענין זה או אחר האם בגלל 
זה הוא מסכן ומנודה מן העולם והלא אלפי אנשים שסבלם גדול משלו וחיים חיי שלווה 

ו וכשמתחיל האדם לראות שהכאב שנלכד בואינם נותנים על לבם לצער עצמם עד בלי די, 
אינו אמת אלא שיש בקרבו שונא שבדבר הקטן אלא שיש בקרבו שונא שבדבר הקטן מתגבר 
עליו להכאיב אותו בכאבים עמוקים ועד שאול תוקד מרירות הכאב וכל זה ממחשבת דמיון 

וברגע שאדם מוכן להיכנע לראות שמה שיש לו הוא לא שלו ולא מחזיק את הבל ורעות רוח. 
עובר ממציאות לסיבה ואז הוא מקבל שקט ושלווה והכל בזכות עצמו שיכול לבד, אז הוא 

 אמונה שהיה לו.

 אדם שלא יכול להודות להקב"ה הוא נמצא במסגר נפשי

ברגע שאדם לא יכול וזה היה עיקר הגלות, כענין שנאמר הוציאה ממסגר נפשי להודות וכו', 
צריכים אמונה, אבל להודות להקב"ה אז הוא נמצא במסגר נפשי, ולהגיע להודות את שמך 

אי אפשר לראות את זה אלא צריכים להאמין. אם אנחנו מסתכלים על המטרה שלנו אז הוא 
הקב"ה ברא אותנו בשביל סיבה כי בני ישראל נבראו רק להעיד על הש"י, להתענג על ד', 

כל זמן שעוד לא ברור לך העניין אז תמיד תחזור כמ"ש עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו, אחד 
יפה שהתחלת, וברגע שברור לך שאתה נמצא כאן לא בשביל המציאות שלך אלא כדי לא

להכיר את הקב"ה, כל זמן שאדם עוד לא שם עוד לא יצא מגלות, גלות נקרא לגלות את הכוח 
 שלך.

 רק יהודי יש לו את הכוח לחיות עם הקב"ה 

וח הזה לגוי אין להכיר את הקב"ה שיש רק ליהודי את הכאך זו הצורה הפנימיות השלימה 
יהודי יש לו את הכוח להגיע לאמונה צדיק באמונתו יחיה, ששם באמונה את הכוח הנ"ל, 

אומר אם אתה נכנס לאיזה מקום לאכול והבעל המאור עינים אדם חי ושם השלווה שלו, 
הבית לוקח לך את המוח שלך עדיף לא לאכול שם, ויותר טוב לאכול לחם צר עם מנוחת 

צל מישהו שמשגע אותך, אדם צריך לדעת שהמיוחד שלו הוא שיש לו מנוחת הנפש מלאכול א
במצרים היה רעש גדול ולא היה מוחין, לא היה עדיין מתוקן כראוי, הנפש, ולגלות את הכוח 

העסיקו אותנו באבנים שהעיקר היה שהמוח יהיה כמו אבנים בלי שום דעת, וזה העניין של 
צריך למצוא חן בעיני אף אחד והכל רק טבע ואז התבודדות לצאת למקום ששם אתה לא 

 אתה יכול להתחבר לנקודה של אמונה שנמצא בתוכך.
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 באמונה אין קיצורי דרך

פתאום הזיזו את הגל ויצאו מהמיצר של מי ואחר יציאת מצרים נעשו פרדס רמונים כו'. 
את, אחר והלא אין שכל אנושי מבין זה אשר אשמע בקולו ושפרעה הוא אלוקי ח"ו, -הוי

וכמו שצמיחת הצומח אינו אמר שאין קיצורי דרך בעניין, עבודת הפרך כמה שנים. ר' אשר 
בא בפעם אחת ועד שמגיעים לפרי זה צריך לעבור כמה וכמה שלבים חרישה וזריעה 

וכו' וכו' ורק אחרי זמן זוכים לפירות, כך גם עבודת האדם עבודת הנמשל לצומח  והשקאה
י אינו בא בפעם אחת וצריכים לעמוד באמונה בתקווה ובסבלנות כי האדם עץ השדה הפר

 להיות בשקטות ובסבלנות עד שנקבל את הפרי.

 המלחמה שיש לאדם הוא לדורי דורות

ואם האדם מחזק את עצמו באמונה ובתקווה בטוב הצפון עבורו ומאמין כי הישועה בוא 
פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול  תבוא אז יבוא ויקויים בו והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר

וזה לא רק מלחמה בשבילך אלא בשביל כל כלל ישראל ובשביל עמלק. וכל אשר יעשה יצליח. 
אבל הכאבים כל זמן שאדם חי שזה מציאות סובלים, וברגע שאתה חי שזה סיבה וזה לוקח 

 .כמה שנים להגיע לאמונה אז הפכתי את המציאות לסיבה ואז מתפטרים מהכאב לגמרי

 אדם לא מגיע לדרך רק אם מכריחים אותו

כל כאב שמגיע אליך הסיבה ולא לחינם נתענו ונשתעבדו ד' מאות שנה, )תר"נ( בשפ"א איתא 
אדם מורכב מגוף ונפש כשמדברים רק להשפיל הגוף ולהרים הנפש וכח הנשמה, לכך הוא 

ל כאב שיש לנו מאמונה מדברים מנפש ורוחני, אבל מי מכסה על הרוחני זה הגוף, א"כ כ
שובר את הגוף וכוחי ועוצם ידי ואת המוסכמות שאתה מלך העולם, ואז אתה רואה שהגשמי 
לא יכול לשרת אותך ואז בעל כרחך אתה חי, אדם לא יגיע לחיי החיים אלא אם מכריחים 

היה אומר שאני ראשון ר' אשר , כל זמן שאדם יכול עוד לברוח מאמונה הוא יברח מיד, אותך
ברח מר' אשר. אלא שיש לנו כאלו כאבים וברגע שאני לוקח לק לעצמי אני בחזרה שאני י

רק שם, וממילא חייבים להיות באמונה כל הזמן. והעיקר של כל הדרך הוא המילים הללו "
 להשפיל הגוף ולהרים הנפש וכוח הנשמה".

 אדם מגיע לדרך רק אחר עבודת הפרך כמה שנים

אתה לא יכול להגיע להבנה של ין שכל אנושי מבין זאת, והלא א]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
ורק אז אחר עבודת הפרך כמה שנים, אמונה להודות את שמך שזה עיקר הגלות, רק על ידי 

ואיך ותיכף כשיצאו שרו כולם שירה כזאת למעלה מכל הנביאים, זה נהיה לך ברור העניין. 
כולם שרים שירה להקב"ה, והלא יתכן שלפי שנייה היו כולם במ"ט שערי טומאה ועכשיו 

השירה הוא למעלה מכל הנביאים אומרים שם תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך, 
 מדברים מעבר ומהווה ומעתיד, ואיך יכול להיות שבשנייה אחד כולם יוצאים משם?

  העינוי זה דבר טוב מאוד

דבר היחיד שיכול להעביר אלא טוב לי כי עיניתי למען אלמד חוקיך, העינוי הוא דבר טוב, ו
אותו משכל לאמונה זה רק העינוי, א"כ שירה לא אמרו רק על ההווה אלא גם על העבר שרק 
 על ידי מצרים הגענו למצב של שירה, שירה הוא מלשון קו ושירה פתאום מסתדר לך הכל.



 שיחות                                 בשלח                                  קודש

 ~ כז~ 
 

בלבוש קודש, מה שהיה נסתר מהם בהיותם תחת אין זאת רק שנתעלו נפשותיהם ונתלבשו 
 ולא היה מצב להגיע לזה כשהיו תחת יד מצרים.מצרים.  יד

         הקב"ה לבד הוא היה הווה ויהיה

היה מסביר שיש היה הוה ויהיה, הקב"ה הוא היחידי ר' אשר ואיך מגיעים לכל זה? אלא 
שהוא היה הוה ויהיה בשנייה אחד אדם בקושי חי את ההווה, ועד שאומר את המילה הווה 

הווה של אדם זה החיות שלו, ומי גונב לו את זה, העבר היות שאדם עסוק הוא כבר לא שם, 
במה שעבר עליו וממילא לא מאמין בעכשיו ואז לא חי את ההווה, כי אדם חי רק איפה 
שמאמין ומה שלא מאמין הוא לא שם, והיות שהיה לו כישלון וחי את זה וחי גם שיהיה לו 

 ר מחשיך את ההווה ואת העתיד, ומה עושים?כישלון ולא מאמין בשום דבר, דהיינו העב

  עבודת האדם לקחת את העבר ולחיות עם זה בהווה ובעתיד

אלא אדם צריך לדעת שרק הקב"ה הוא היה הווה ויהיה ביחד ואדם הוא לא ככה, ולמה 
הקב"ה נותן לאדם את העבר, אלא לא בשביל להחשיך את ההווה אלא להאיר את ההווה 

העבר לא הייתי מגיע שזה הקב"ה אלא הייתי חושב שכוחי ועוצם ידי  ולמנף אותו, ככה בלי
עשה לי את החיל הזה, הדבר היחידי שמביא אותי לאמונה זה רק העבר שזה עבודת הפרך 
שעבדו בני ישראל, טוב לי כי עניתי שרק זה מביא אותי למצב של חוקיך, ואז הפכתי את 

וחוזק האמונה מביא לי משמעות חדשה בהווה,  העינוי לטוב ואת השלילי לחיובי, למה, כי זה
הוא רק כשאני מתרגם אותו לעתיד, נכון שעכשיו אני חי אמונה אבל איך אני מכסה בזה את 
הבנק, אלא אותו הקב"ה שנתן לך את העבר ואת ההווה ייתן לנו גם את העתיד, עבודת האדם 

 על העתיד.הוא לא בעבר ובעתיד אלא בהווה מכוח הכישלונות שהיה לך אז 

 לא מי שרואה מאמין אלא מי שמאמין רואה

בפסוק כתוב ויראו העם את ד' ויאמינו בד' ובמשה עבדו. לכאורה וכל זה זכו על ידי האמונה. 
הלא כתוב ויראו א"כ מהו הכוונה ויאמינו, האם ראו או שהיה להם רק אמונה? אלא אי 

והגם שראו כל הניסים, ות. אפשר לראות את הקב"ה אלא ככל שיש לך אמונה אפשר לרא
אלא בלי אמונה לא היה רואים כלל, לא בגלל שאני רואה אני מאמין ומה היה להם להאמין, 

שיהיה כל האדם נתבטל אל  -אכן העיקר אלא הפוך בגלל שאני מאמין אני יכול לראות, 
אחרי שהשגתי את כל הבעש"ט הק' אמונה זה ביטול, לבטל את השכל וכמו שאמר הנס, 

 גותי אני טיפש ומאמין. זה נקרא אמונה.הש

 עבודת האמונה הוא להפנים וליישם אותו

האמונה כשהיא לעצמה יכולה להישאר בבחינת מקיף, למעלה מהאדם. הגנב מאמין 
ואיך זה יכול להיות שהקב"ה זן ומפרנס לכל, ועם כל זה הוא מתפלל אליו שיצליח בגנבתו. 

עבודה הוא שאמונה לא יישאר בחוץ אלא צריכים  שמאמין בהקב"ה ומתפלל אליו, אלא כל
ליישם אותו שיהיה ג"כ למעשה בפנימיות, אבל כל זמן שהאמונה שלך הוא לא ראייה זה לא 

 אמונה, זה שאתה מאמין ולמעשה עושים גניבות כל הזמן זה כלום.
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  הכוח של הקליפה הוא לגנוב את השכל שלך

ב את השכל של האדם אם זה החדשות ואם זה בפרט עכשיו שכל הכוח של הקליפה הוא לגנו
פרסומות ואם זה חדשות, אפילו אנשים שיש להם מוחין אסור להם להיכנס להסברים 
והסבר הסברים כי בדרך כלל השכל לא יכול לעמוד נגד רוב הידע שנותנים לך היום, אלא 

אמונה  צריכים לקיים את התורה באמונה פשוטה, שזה למעלה מן השכל, ואחד שהולך עם
זה למעלה מהשכל, בשכל צריכים לעבוד קשה לעומת זאת באמונה לא צריכים כ"כ לעבוד, 
וגם עם השכל אי אפשר להגיע לכל מקום ולפעמים מגיעים לנעלמים לעומת זאת עם אמונה 

 מגיעים לכל מקום.

 אדם שחי עם הקב"ה אינו שוכח כלום

אבל כל זמן שזה רק עמנו הש"י, והרי אנו כולנו יודעין ומאמינים בכל הניסים שעשה 
ועם כל זה אם היה האמונה מאירה באמת, בתיאוריה וזה לא מופעל על הגוף שלך זה כלום, 

ברגע שאדם חי לא היה אפשרות לשכוח, לא רק במקיפים אלא שזה נכנס לפנימיות שלך, 
ץ שהפרי הארשכל השכל שלך וכל הידיעות שלך מגיע מהקב"ה לא היה שוכח כלום, וכמו 

אומר בפרשת זכור, לכאורה איך אפשר לזכור למחות את עמלק הרי אני שוכח, האם אפשר 
להכריח אותי לזכור, אלא זכור נקרא לקשר שכל מה שיש לי הוא לא שלי אלא מגיע מאת 
הקב"ה, וברגע שאדם חי עם הקב"ה שם אין שכחה לפני כסא כבודך, כל השכחה הוא רק 

 כל הטבע הוא נס אז אין שום שכחה.בטבע, וברגע שאדם מאמין וחי ש

 גם אם זה שויתי וגם אם זה לנגדי אני חי שזה הקב"ה

שויתי ד' לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר סימן א'. ברמ"א איתא 
מה נקרא תמיד, אלא שגם אם זה שויתי הרוזינער זי"ע וכמו שאמר הולכים לפני האלוקים. 

זה הולך לא כמו שאני רוצה שהכל זה הקב"ה. והעיקר לחיות בכל רגע וגם אם זה לנגדי ש
כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, עם אמונה שהקב"ה נמצא שם. 

כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול. ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם 
לך. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול, אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המ

הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר אם יסתר איש 
מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ומי שחושב ככה במסתרים ואני לא אראנו נאום ד', 

 השי"ת ובושתו ממנו תמיד.

 זקהאדם שנופל סימן שעוד אין לו אמונה ח

א"כ אם נפלת סימן שהאמונה שלך לא הייתה חזקה ומאירה כ"כ באמת בתוך הגוף שלך, כי 
ומכל שכן לחטוא בשום  אם זה היה באמת אמונה חזקה אז לא היה אפשרות לשכוח זאת.

אי אפשר לחטוא ברגע שאדם חי שכל דיבור מעשה ומחשבה הוא דיבור מעשה ומחשבה. 
הא למדת וטאים ואז חיים עם שויתי ד' לנגדי תמיד. מאת הקב"ה ואז לא שוכחים ולא ח

 כל זמן שאתה לא מיישם אותו בפנימיות.שאין זו אמונה שלימה. 

 עיקר אמונה הוא שזה יהיה חלק ממך

יש שתי סוגי אמונה יש אמונה שרק מדברים מזה ויש ויאמינו בד',  -והכתוב מעיד עליהם 
דהיינו ששום רוחות תד במקום נאמן, כמו ותקעתיו יאמונה שזה נהיה חלק ממך ממש, 
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ואז באו לבחינת מאמינים בני מאמינים שנקראו בני ישראל. בעולם לא יכולים להזיז אותך, 
ואז יגעתי ומצאתי תאמין. ואיך אפשר להגיע לאין סוף, ע"י שאדם מאמין אז מגיעים לכל 

 דבר.

 עם אמונה אפשר לראות דברים מוחש

בשביל לראות את האמת תלוי באמונה שלך, כתוב אמת. וכפי חוזק האמונה כך רואין ה
מבשרי אחזה אלוקי מי ראה את הקב"ה, אלא אחד שיש לו אמונה ואז כ"כ ברור לו העניין 
מלשון רואה אני את דברי אדמון הראייה שלך תלוי באמונה. היה חסיד ספינקא רבי פישל 

עמד ליד החלון והיה אומר ובכל ליל שבת  , שהיה גר רחוק מרבו האמרי יוסף זי"ע,ע"ה
עונה אמן כאילו ששמע זאת עכשיו.  לעצמו עכשיו הרבי האמרי יוסף מתחיל קידוש והיה

ושאלו אותו למה מתנהג ככה, ואמרו לו שיפסיק עם השטויות הזה הרי הוא לא רואה את 
ו הרבי עכשיו, אבל הוא בשלו הרי אני שומע את הרבי אומר קידוש ואני לא יענה אמן. דהיינ

 אמונה מביא לאדם בחינה של ראייה.

 לא הולכים לשנות דברים אלא להאמין שזה רצון הבורא

באמונתו ולא משנה מי זה דאיתא במדרש וצדיק באמונתו יחיה, אפילו צדיקו של עולם, 
וזה בא חבקוק והעמידן על אחת שכל התורה צריכה להביא אותך לאמונה. ושם זה יחיה. 

ת ושם העוז וחדווה במקומו, ושם אפשר לראות דברים שבגשמיות החיות שלך והבלתי מוגבל
אנחנו לא הולכים לשנות שום דבר אלא פירוש, שכך סידר הקב"ה, אי אפשר לראות אותם. 

כפי האמונה,  -אשר הנהגה שלו יתגלה לכל אחד צריכים להאמין שככה הקב"ה עשה אתך, 
 כך מקבל חיות מחי החיים.

 אני מאמין בהקב"האתם מאמינים בעסקים שלך 

הגיעו פעם לעיר מונקאטש ודרש, והיה זה פרשת בשלח, ואמר שהבני יששכר זי"ע מסופר 
מי שהאמין המן הגיע ליד פתח ביתו, ומי שהיה לו פחות אמונה היה צריך ללכת רחוק, כולם 
קיבלו אותו מנה רק לפי האמונה ככה הייתי צריך לחפש את זה. אותו דבר היום מי שמאמין 

 לו את הפרנסה ליד הדלת ומי שלא מאמין צריך לעבוד קשה כדי להרוויח. יש

אחד מבני העיר שאל את הרה"ק הנ"ל אני יודע כמה שאני גונב יותר וכמה שאני מרמה יותר 
אני מרוויח יותר, ענה לו הבני יששכר תעשה חשבון כמה אתה מרוויח בסוף החודש, ובאמת 

ומאיפה באמת יש לך פרנסה אלא אתה לא מרוויח. עשה חשבון וראה שהוא באמת מפסיד ו
מאמין שמהעצים האלו יהיה לך פרנסה. אתה מאמין בעסק שלך. א"כ בסופו של דבר אפילו 
שאתה מפסיד אבל אמונה נהיה ראייה כי ככה הקב"ה סידר את העולם. ובסוף אמר להם 

 יות שלי.אתם מאמינים בעסקים שלך ומשם יש לך חיות אני מאמין בהקב"ה ושם הח

 עוד לפני שיצאו ממצרים אמרו עבדים היינו לפרעה במצרים

מה שיעשה הקב"ה לעבר ולעתיד, ולא האמינו רק על מה שהיה אלא גם על והנה הם האמינו 
העבר מאיר לי שהווה זה הקב"ה וגם על העתיד שזה הקב"ה, ובזה מובן עמנו בכל הדורות, 

תך מכון לשבתך ואיך אפשר לומר זאת, אלא למה אומרים בשירה תביאמו ותטעמו בהר נחל
על ידי אמונה מגיעים למצב כאילו שזה קיים, ברגע שחיים עם אמונה מגיעים למקום של 

ולכן נגלה להם ברוח הקודש כל מה שיהיה, ואמרו שירה על הכל. המאור היה הווה ויהיה. 
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הקרבן פסח אמרו אומר שבני ישראל היו במצרים ועוד לפני שיצאו משם ואכלו את עינים 
 כבר עבדים היינו לפרעה במצרים, למה, כי זה נקרא אמונה.

 אדם שחי עם הקב"ה יכול לקבל דברים שעוד לא הגיע כלל

דהיינו ברגע שאדם הפעם אודה, שנטלתי יותר על חלקי,  -דאיתא בלאה שקראה שם יהודה 
ים שעוד לא הגיע אז נפתח לו להודות להקב"ה גם על דבר רואה שמה שיש לו הוא לא שלו

כלל, ואז הוא קיבלו עוד ששה ילדים שזה יותר מכולם, ברגע שרואים שכל דבר מאת הקב"ה 
בליל הסדר משמע שקודם שקיבל המגיע לו לא שייך הודאה. מקבלים בסוף הרבה יותר. 

אומרים לשנה הבאה בירושלים הבניה, לכאורה איך אתה יודע את זה, אלא בליל הסדר אדם 
 מוחין דגדלות שני שיש מצב להגיד לשנה הבאה בירושלים. מקבל כאלו

 אדם שחי חזק באמונה אי אפשר לקחת זאת ממנו

ואיך אמרו שירה. לכן  -והקב"ה הבטיח לאבות להכניסם לארץ ישראל ועדיין לא נכנסו 
כאילו בעין רואים  -אז ישיר, שעל ידי שהיה האמונה מאירה אצלם  -כתיב ויאמינו 

כל דבר אפשר לקחת ממנו לארץ ישראל, כמ"ש מכון לשבתך פעלת וכו'.  שהקב"ה מכניסם
חוץ מאמונה שזה אי אפשר לקחת ממנו רק אני יכול לקחת זאת מעצמי. אמונה נותן לאדם 

 כוח לראות כל דבר. אם שמוע תשמעון בכל דבר צריכים לשמוע את קול ד' וזה דבר נצחי.

 של שירהכפי האמונה שיש לנו בכל יום מגיעים למצב 

בני ישראל יצאו ממצרים, וזה היה על ידי וכמו שהם ואיך אנחנו בכל הסיפור הזה. אלא 
שהיה להם אמונה חזקה שלא רק ההווה זה הקב"ה אלא גם העבר הקב"ה עשה לך כדי 
שתזכך את הגוף שלך והנפש יאיר מאז, וכמו שהקב"ה נותן לך עכשיו מה שאתה צריך הוא 

אמונה על להבא אמרו שירה, כמו כן אנו, כפי האמונה בכל יום במה בכוח ייתן לך גם להבא, 
 שעבר, יכולין להתדבק בשירה הזאת.שעשה הקב"ה הניסים ל

 אמרו כבר שירה על בית המקדש השלישי

בזוהר הק': תנינן, כל בר נש דאמר שירתא דא בכל יומא ומכוון בה, זכי למימרה איתא 
ואית בה עלמא דאתי, ואית בה קשרי מהימנותא, לזמנא דאתי, דהא אית בה עלמא דעבר, 

ואפשר כבר לומר שירה על בית המקדש השלישי אפילו שאתה ואית בה יומי דמלכא משיחא. 
 עוד לא שם, ואפשר כבר להודות להקב"ה על זה.

ועל ידי אמונה אפשר לומר לשנה הבאה כי השירה הוא כולל מה שהיה ומה שיהיה. למה? 
בחרתי אדם צריך להיות עקבי בזה ואז לא רק שיש לו אמונה בזה  בירושלים. דרך אמונה

 אלא גם מגיע למצב של ראייה ממש.

 העולם חושב שהצדיקים רואים ואנחנו מאמינים אבל גם הם יש מגיעים לזה ע"י אמונה

בני ישראל באמת לא ראו את הקב"ה כי אי אפשר לראותו הוא לא משיגי הגוף, אלא על ידי 
הגיע למצב של ראייה, כמו רואה אני את דברי אדמון וזה כמו משהו  אמונה שיש להם

שמסתדר לך במוח ואז אפשר לממש אותו כאילו שאתה שם באמת. העולם חושב שהצדיקים 
רואים ואנחנו צריכים להאמין, אבל האמת הוא שגם הם מאמינים בזה ומגיעים לראייה 

וא באמונה לדעת שיש כאן מהלך טוב לי אח"כ, כי אין לראות בלי להאמין לפני זה, הקושי ה
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כי עניתי למען אלמד חוקיך, הדבר היחיד שיכול להחזיק אדם במעברים שלו זה רק אמונה 
, לבטל את השכל ואת הגוף להקב"ה, לעבור ממציאות לסיבה המעבר זה יסורי בידקי דמיתה

ב ואין נקודה וברגע שעוברים אז דברים משתנים מאוד, למה, כי אני קרבת אלוקים לי טו
 אחד שאין שם הקב"ה כי מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר.

 אדם שלא חי באמונה כופר במציאות של הקב"ה

אומר ממך הכל ומידך נתנו לך, קודם ממך הכל לראות שכל דבר זה הקב"ה העבודת ישראל 
ה כל וגם אתה, כי יש סדר ואי אפשר לקפוץ מעל כולם, אדם שחושב שייתן אמונה ואז מחכ
שבכל יום לראות בדואר את הכסף שהקב"ה שלח לו זה לא עובד ככה, קודם צריכים לראות 

מקום הקב"ה נמצא ולהאמין כן אפילו רק במחשבה, אם אדם לא מאמין בזה הוא כופר 
במציאות של הקב"ה, ואח"כ ומידך נתנו לך הוא ייתן לך אבל כדי לראות שהוא נותן לך, 

י דרך, צריכים להתחיל מאדם עצמו ומשם מגיעים להמליך את אבל להגיע לזה אין קיצור
הקב"ה על כולם, אבל קודם עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים עלי, ככל שהעלי יותר ברור 

 אז השאר ג"כ יהיו ברורים מאוד.
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 שיעור ה'

 יום ה' טו' בשבט

הרי כתוב ויאמן העם, א"כ מה לכאורה ויאמינו בד' ובמשה וכו'. )תרל"ג( בשפ"א  איתא
 התחדש כאן כשאמרו ויאמינו בד' מה שלא היה בויאמן העם?

 יש אמונה פשוטה ויש אמונה על פי חקירה

אלא יש כאן יסוד גדול על אמונה, יש אמונה פשוטה ויש אמונה על פי חקירה שזה אחד שכבר 
י עם שהם לא נכנסים מבין משהו ויש לו דעת והשגה גם אז יש אמונה. יש אמונה של פשוט

ולכן כל )פרק יח( איתא: בתניא למדי הרבה חקירות ומאמינים כי כך קיבלו מאבותיהם. 
ויש אמונה שאני כבר לא עמי הארץ ויש ישראל אפילו הנשים ועמי הארץ הם מאמינים בד'. 

לי כבר השגות גם אז יש אמונה, אחרי שהשגתי את כל השגותי אני טיפש ומאמין ואני בחינת 
 פתי.

 בלי התורה אי אפשר להאמין

הרה"ק בשם באמרי יוסף וכדי להבין את כל הנ"ל עוד יותר נראה להקדים, דאיתא 
ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי, כל לימוד התורה שאדם לומד מזידיטשוב זי"ע 

כשהוא רשע הולך לסטרא אחרא, אבל הלא אנחנו יודעים שבלי תורה אי אפשר, רצה הקב"ה 
ת את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין לזכו

כנגדה, בלי התורה לא מתחיל אפילו אמונה, כי אי אפשר להאמין בלי תורה, ואמונה נקרא 
שאדם מסכים שיש למעלה מהדעת והשגה, ואתה יודע שכמה שאתה חכם ומבין יש מקום 

נה, בחכמה אין השגה כלל, חכמה הוא כוח מה שנקרא חכמה ששם המקור של השכל ושל הב
 זה נקרא אדם לא מבין ולא משיג ולא תופס אותו כלל.

 התורה מקיף אותך ולא אתה התורה

אומר לית מחשבה תפיסה ביה כלל, והכוונה בזה הוא, כשאתה רוצה לדעת משהו הזוהר הק' 
הנושא שעליו ברגע שאתה יודע את זה אתה כבר שולט עליו, המחשבה שלך מקיפה את 

התעמקת, אבל זה בגשמי שזה מוגבל, אבל התורה שזה בלי גבול אזי כמה שאני משיג זה 
בבינה אבל להגיע למקור של החכמה ולמקור של התורה לזה צריכים ביטול לבטל את כל מה 
השגתי, כי התורה הוא אין סוף ולא אתה מקיף את התורה אלא התורה והחכמה מקיפים 

תפיסה ביה כלל נקרא שהחכמה תופס אותך ולא אתה החכמה, וכדי מחשבה אותך, לית 
 להבין את זה צריכים לבטל את השגה ואת הדעת ואז מגיעים לחכמה עליונה.

 באמונה יש שתי פעולות סור מרע ועשה טוב

א"כ אמונה עושה שתי פעולה דבר ראשון הוא סר מרע מוריד את הקליפה ודבר שני עשה טוב 
פי שזה הקב"ה ששם עוז וחדווה במקומו, ושם יש כוחות אין סופיים מחבר אותך לאין סו

 והשפעה אין סופית וזה נצחי.
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 אדם שחי שהמילים שמדבר הם לא שלו יכול להשפיע על השני

שעשה פ"ד אלף בעלי תשובות. והיה הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע מספרים על 
השבות אל לבבך כי ד' הוא האלוקים אין עוד. מגיע לעיר והיה אומר בקול גדול וידעת היום ו

אבל כשהוא אמר את זה הוא ידע שלא הוא אומר אלא ויפתח ד' את פי האתון, וד' שפתי 
תפתח, וברגע שאתה לא אומר אז אתה מחובר לשורש הדבר ששם יש אספקלריא המאירה, 

לו תורות אדם שלוקח כל דבר לעצמו יכול להיות שהוא במצב של אספקלריא המאירה יש 
להגיד אבל להשפיע על השני הוא לא יכול כלל, לעומת זאת אחד שהולך בדרך יש לו כוח 

 להשפיע הלאה.

 אדם צריך לדעת שבתורה יש כוחות אין סופיים

יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. כשאדם לומד תורה הוא יכול ללכת לסטרא אחרא. אבל 
שאדם לומד תורה הוא צריך לדעת שיש שם . כהעיקר הוא ללמוד תורה לדעת ורחצו רגליכם

 כוח אין סופית ומשם יתפרדו כל פועלי און, הרע הולך מכאן ממילא בלי לעשות שום דבר.

 לדבר אין לי בעיה להתווכח אני לא יכול

זוכה לצאת מהחשיכה. ואך בזה עצמו לא יבוא אל  -וכפי תגבורת האדם על היצר הרע 
אמר אני יכול ר' אשר עונותינו מבדילים ביני להקב"ה. כי מרע לא יבוא טוב,  -השלימות 

לדבר לאלפי אנשים, למה, כי אני יודע שלא אני מדבר אלא הקב"ה וברגע שהוא מדבר הוא 
יכול לדבר לאלפי אנשים ביחד. אבל כשמתחילים להתווכח איתי אז בזה מושכים אותי לטבע 

ת יש מתעייפים מאוד מהר. בכל ויש ושם אי אפשר, בבחינת אין שם לא מתעייפים ובבחינ
דרגה שאדם הולך בהתחלה צריכים להשתמש בו על ורחצו רגליכם, ואח"כ והשענו תחת 

 העץ, ברגע שאין לך רע יותר אז והשענו תחת העץ.

 יש עומק תחת ועומק רם

יש אילן גשמי ויש אילן רוחני יש עולם הזה ויש עולם הבא, בעולם הזה הקב"ה מסתתר 
ק תחת, ובעולם הבא גם שם זה עולם מלשון נעלם אבל שם הקב"ה מסתתר בגשמי שזה עומ

ברוחניות שזה עומק רם, יש שמים ויש שמי שמים. אבל אין קיצורי דרך בעסק צריכים לעבור 
קודם את השפל ולהכיר שמה שיש לי שזה לא שלי אלא של הקב"ה, ואז הוא מתחבר 

להקב"ה באופן איטי, עוברים שבעים  להקב"ה ששם יתפרדו כל פועלי און, ומשם להתחבר
שנה ונשארים טיפש, האין סוף הוא אין סוף וכמה שאתה מבטל את עצמך האין סוף הוא 

 הרבה יותר.

 כדי לחיות באמונה צריכים להיות פתי

יש אמונה לפני שנכנסים לדרך, שזה אפילו נשים ועמי הארץ מאמינים הם, אבל ברגע 
נה, השכל שלך מפריד לאמונה, ולהגיע לשם צריכים שאמונה מסתדר לך זה כבר לא אמו

להיות פתי, הקב"ה הוא למעלה מהשכל והדעת ולית ביה מחשבה תפיסה ביה כלל, אם אנחנו 
אומרים שאמונה זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות א"כ למה פתי יאמין לכל דבר, אלא לא 

האין סוף אתה פתי לכל דבר, שאני פתי כי בעצם אני יכול להיות החכם הכי גדול אלא לעומת 
אני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך, ברגע שאני מבטל את הדעת ואני כמו בהמה אז אני 
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תמיד עמך, וככל שאני חי שאני בעצם בחינת בהמה אזי אני תמיד עמך, איפה שאדם מבטל 
 א מוכן להכניס אותו שם הוא נמצא.את עצמו ואיפה שהו

 הכנעההשני לא מקשיב לי כי אין לו 

וזה גם בין אדם לחבירו, למה השני לא מוכן להקשיב לי, אלא כי חסר לו הכנעה אלי וממילא 
לא מקשיב. התורה נמשלו למים מה מים יורד ממקום גבוה למקום נמוך אף התורה יורד 
ממקום גבוה למקום נמוך. א"כ כדי לקבל את התורה צריכים לבטל את עצמו ואז אפשר 

 , א"כ עיקר עבודת האדם לבטל את עצמו לחכמה ואז אפשר לקבל.לקבל את השכל העליון

 תלמיד שמתחצף רוצה להתגונן בפניך

לימד אותנו למה השני לא מכניע את עצמו אלי כי אני לא מכניע את עצמי אליו, ר' אשר אבל 
אם יש לי תלמיד שמתחצף אלי הסיבה לכך הוא שהוא רוצה להתגונן ממני ולא רוצה 

, כי אני מגיע עם השלימות שלי ומה שהוא לא יעשה אני יקטול אותו, אבל להיחשף את עצמו
ברגע שאני מגיע בשפלות שלי הוא יקשיב לי, וכמו שמשה רבינו אמר והן לא יאמינו לי אמר 
לו הקב"ה קח את המקל ולך לבני ישראל, והקב"ה אמר ברגע שאתה חי שגם לך אין אמונה 

את אמונה שלך, אבל אם אתה חי שלך יש אמונה ורק  ואתה צריך עזר אלוקי אזי הם יקבלו
 לו אין אמונה אזי אי אפשר להתחבר אליך.

 אדם שרוצה להיות משפיע חייב להיכנע להנשפע

דהיינו בשביל להשפיע אחד על השני צריכים שגם המשפיע וגם הנשפע שתיהם יהיו במצב 
ל את עצמו בשביל הפעולה אבל כל אחד במקום שלו צריך לבטביטול והכנעה אחד לשני,  לש

שעושה לומד ולבטל את עצמו להקב"ה ואז גם כשהוא מלמד הוא צריך להוריד את עצמו 
לשני, השלימות של התורה צריך לרדת עד למטה ויתכן שאתה עם השלימות שלך מפריע לזה 

 לצאת מכוח אל הפועל.

 אפילו קל שבקל ופושעי ישראל מאמינים בהקב"ה

נה שיש לכל אחד מאבותינו ואבות אבותינו שזה אמונה פשוטה, א"כ דבר ראשון יש אמו
ואברהם יצחק ויעקב המשיכו אמונה לבני בניהם עד ביאת משיח, ולא משנה איפה אתה 

יהיה מי נמצא אפילו קל שבקל ואפילו פושעי ישראל ממשיכים את כוח האמונה הלאה. 
מתפשטת בכל בש בה. שיהיה מישראל ובחינת החכמה שבה עם אור אין סוף ב"ה המלו

בחינת הנפש כולה להחיותה בחינת ראשה עד בחינת רגלה כדכתיב החכמה תחיה בעליה. 
וברגע ולפעמים ממשיכים פושעי ישראל נשמות גבוהות מאוד שהיו בעמקי הקליפות. 

שאדם יורד לשם כנראה שיש שם כמה נשמות השייכים אליך, ולא רק שאתה מעלה את 
 את כל הנשמות לאלפים שנמצאים שם.עצמך אלא אתה גם מעלה 

ולכן אפילו קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת ד' על הרוב וסובלים 
עינוים קשים שלא לכפור בד' אחד ואף אם הם בורים ועמי הארץ ואין יודעים גדולת ד'. וגם 

' כלל. אלא במעט שיודעים אין מתבוננים כלל ואין מוסרים נפשם מחמת דעת והתבוננות בד
בלי שום דעת והתבוננות רק כאלו הוא דבר שאי אפשר כלל לכפור בד' אחד בלי שום טעם 
וטענה ומענה כלל והיינו משום שד' אחד מאיר ומחיה כל הנפש ע"י התלבשותו בבחינת 

 חכמה שבה שהיא למעלה מן הדעת והשכל המושג ומובן.
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 יש אמונה לפני טעם ודעת ויש אמונה אחרי טעם ודעת

והיו כאלו זמנים שדווקא אלו החלשים שלא היה להם שום דעת והבנה הם עמדו בניסיונות 
לעומת זאת אלו שהבינו והשיגו היה להם מאוד קשה להתבטל להקב"ה באותם זמנים. דיש 
אמונה פשוטה לפני שאני נכנס לטעם ודעת ויש אמונה אחרי טעם ודעת. ושתיהם מגיעים 

ודעת אפשר לקחת ממך לעומת זאת אמונה אחרי טעם ודעת אי לאין סוף. אמונה לפני טעם 
 אפשר לקחת ממך, וגם שאז צריכים לבטל את הדעת וטעם להקב"ה.

 ביציאת מצרים הלכו מקודם באמונה פשוטה

וכדי לצאת ממצרים לקחו קודם את אמונה פשוטה שהיו מאבות הקדושים ואזכור את 
כניסים להם את האמונה פשוטה בזה יצאו בריתי את אברהם את יצחק ואת יעקב, ברגע שמ

ממצרים, ואח"כ שיצאו משם מתחיל עבודה של טעם ודעת לדעת כמה שאנחנו משיגים עוד 
 לא השגנו כלום.

 לעשות מצות בלי אמונה זה כלום

אף דגם במצרים כתיב ויאמן העם כו'. רק שיש ב' אמונות, א', ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
מאמין בהקב"ה, וזה מביאו שיוכל להשיג גם כן.  ועם כל זה - אף שאין האדם יודע כלום

כל אמונה שאדם מבטל את עצמו ומתחבר להקב"ה ולחכמה שמאין תמצא אז הוא מקבל 
השגה אחרי זה. טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי. לעשות מצות בלי אמונה כלל 

ים שהיה אחד שניגש לרבו לא הגענו לשום מקום, כי עיקר לעשות המצות באמונה. מספר
ואמר לו שנוסע הביתה עם סוס ועגלה, אמר לו רבו א פערד געקומען און א פערד אהיים 
געפארן. דהיינו ששום דבר לא השתנה אצלך. כדי להגיע להקב"ה רק על ידי אמונה אז מתחיל 

דה להיות אצלך שינוי בדברים. וברגע שיש לך השגה אז יצאתי מעומק תחת ואז מתחיל עבו
של עולם הבא עומק רם לדעת שגם מה שאתה מאמין הוא לא שלך אלא שזה מגיע מאין סוף, 

 וזה אמונה אספקלריא המאירה.

  הקב"ה עשה שאי אפשר להבין אותו

בינה בא מחכמה ואחר כך צריך להאמין על ידי השגה עצמו, שידע שאי אפשר להשיגו כלל. 
כזה צורה שאי אפשר להבינו כדי שתגיע והחכמה מאין תמצא, א"כ הקב"ה עשה כל דבר ב

לחכמה, תחשבו אם היינו מבינים את הקב"ה, לית מחשבה תפיסה ביה כלל, אדם שנכנס 
לרופא ורושם לו תרופה הוא לא יתחיל לחקור אותו למה ככה ולמה ככה, ואפילו שאדם כן 

גס ואחד  יעשה מחקר בסוף הוא מגיע לסוג אמונה, יש שלושה סוגי שקר אחד שקר אחד שקר
 מחקרים. בסופו של דבר הוא מגיע לאמונה. ובעבודת השם אי אפשר אף פעם להגיע להשגה.

 אדם שמאמין על ידי הריחוק נקרא אספקלריא שאינה מאירה

א"כ משה רבינו היה אספקלריא המאירה וממילא אמר והן לא יאמינו לי, אבל ויאמן העם 
בו ז"ל באספקלריא דנהרא, כי מה שאדם וזהו ובמשה, שכתהיה אספקלריא שאינה מאירה. 

וזה אמונה טבעית ופשוטה נקרא אספקלריא דלא נהרא,  -מאמין על ידי הריחוק כנ"ל 
  מו.שנמצא אצל כל אחד אפילו בלי שום עבודה, ואז אדם עוד תפוס עם עצ
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 משה רבינו היה אספקלריא המאירה

ידי הדעת והשכל כו', ונקרא  שהיה ביטול על -ובחינת משה רבינו ע"ה אספקלריא דנהרא 
ועם כזה אמונה אפשר להשפיע שהיא מחיצה על ידי האור עצמו, כנ"ל.  -גם כן אספקלריא 

באספקלריא יש מחיצה רוחנית וגשמית, השאלה הוא רק הלאה לכולם ועל כל עם ישראל. 
האם זה מאיר הלאה או לא, אדם שחי אמונה פשוטה הוא יהודי טוב אבל לא יותר מזה. 

מרנו אם אליהו הנביא היה נותן ציק פתוח לרבי עקיבא היה יוצא ממנו אברך כולל מציון. א
עכשיו שנתן לו קש שהיה לו יצא רבי עקיבא ממנו והוא נהיה אספקלריא המאירה, וברגע 

 שאני מבטל גם מה שיש לי אז מגיעים למצב של מאירה.

 הרע הוא רק קליפה שמסתיר על הטוב

שזה ועולם הבא שזה נעלם בגשמי גלות והסתרות, והוא בחינת עולם הזה וכמו כן יש ב' מיני 
ב' העלמות. שיש העלם והסתר בעולם נעלם ברוחני, ושניהם נקראים עולמות מלשון נעלם, 

אדם זוכה לצאת מהחשיכה.  -הזה, החושך יכסה ארץ, וכפי תגבורת האדם על היצר הרע 
יים ויש סדר איך אוכלים, ואח"כ צריכים בכל משך חייו יש לו סדר, קודם יש נטילת יד

ואך בזה עצמו לא יבוא אל לשמור על הפה ועל העיניים וצריכים לעשות תשובה לסלק הרע, 
הרע הוא רק קליפה שמסתיר על הטוב והוא לא מציאות כי מרע לא יבוא טוב,  -השלימות 

גל של צרורות בפני עצמו, וזה כמו שדה שמישהו מכר את זה למישהו אחר, והיה בתוכו 
 והבעל הבית החדש הזיז את זה ומצא בתוכו מעין ומלא דברים טובים.

  עבודת האדם הוא לבטל את הגשמיות ואת הרוחניות

אותו דבר הפנימיות של יהודי הוא חלק אלוקי ממעל ויש לו כוח להגיע לאין סוף, ובשביל 
ודבר שני אחד יחיד להגיע לשם, צריכים בכל מצוה להתבונן דבר ראשון יציאת מצרים 

ומיוחד ואז מקבלים כוחות אין סופיים, וזה נקרא התבוננות להתחבר לעצמך, וכל פעם 
שאדם חושב ככה זהו בחינת יציאת מצרים, ולא רק לצאת מגשמיות אלא גם לבטל את 

ויש יציאת מצרים שאז יצאנו רק הרוחניות עד שאדם מגיע למצב של התפשטות הגשמיות, 
היה מצב של אספקלריא שאינה מאירה, ואח"כ שהשגנו השגות בהקב"ה בחינת גשמיות ו

כדי לבטל אותם צריכים קריעת ים סוף, ואז כל השמים וכל העולמות נבקעו, כי לא רק 
  הגשמי שלך נבקעו אלא גם הרוחניות שלך נבקע והיה ד' ימלוך לעולם ועד.  

 לבטל את המושג לאינו מושג זה עבודה לכל החיים

שעל ידי אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, די סיוע מהבורא ית"ש שעשה כן, ורק על י
על ידי זה זוכה שמושיע לו הקב"ה אחר כך בבחינת עשה  -עבודת האדם וגובר נגד יצרו 

דבר ראשון אתה צריך לסלק את הרע ואח"כ עוד לא התחלת עבודה ואתה כבר בעשה טוב, 
ואח"כ מה שאתה מושג זה שגם זה מאת הקב"ה, טוב, ואז צריכים לבטל גם את זה לדעת 

 ושג, ויש שוב מהתחלה את כל עבודה.אינו מושג, ואח"כ לבטל את המושג עוד פעם לאינו מ

  להאמין שמתחת כל קליפה יש אוכל

עכשיו אנחנו בחמשה עשר בשבט אנחנו קונים פירות, לכאורה הרי יש עליו קליפה ולמה אתה 
על זה כסף, אלא נכון שיש קליפה אבל אני מאמין שמתחת קונה את זה ולמה אתה מבזבז 

אוכל, אבל בשביל להגיע לאוכל צריכים להוריד את הקליפה לפני זה, ואחרי שהורידו  לזה יש
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את הקליפה צריכים לאכול את הפרי, וגם אז צריכים להאמין שיש בתוכו כל מיני כוחות 
זה היה בחינת מן שהקב"ה נתן להם שמאזינים את האדם ונותן לו כוחות להמשיך לחיות, ו

 ישר לחם מן השמים.

 אדם שחי פנימיות זה לחם מן השמים

ולא ידעו מה הוא, כל הכוח של המן היה לחם מן השמים, וזה בחינת השפ"א ובהמשך אומר 
 מה ואז אדם מתחבר לפנימיות הכי גדולה שיש שזה לחם מן השמים, וכל זמן שאדם עוד לא

 חם מן הארץ.מחובר לפנימיות זה ל

 יש העלם ראשון והעלם שני

והוא העלם הב' שיש בבחינת עשה טוב על ידי האמת, שמעשה הטוב גבוה עד מאוד, ואין 
וצריכים לשמור בשכל האדם להתקרב שם, רק על ידי הקדמת עבודת האדם בהעלם ראשון, 

מזכה אותו  על הידיים ועל העניים ועל הפה ועל הלשון, ועל כל מחשבה דיבור ומעשה, ואז
הקב"ה בהעלם השני. וזה ענין עולם הזה מכין לעולם הבא, וכן ענין ימי המעשה הכנה 

 לשבת קודש.

 בסוף ראו שגם שרו של פרעה הוא הקב"ה בהסתר

וי"ל שזה ענין יציאת מצרים וקריעת ים סוף, כי למה צוה הש"י וישובו ויחנו לפני פי 
וי"ל שהיה חסרון צער ואיזה צער היה כאן? אלא ויהי הוא לשון החירות, וכתיב ויהי בשלח, 

שהוא העלם הראשון, עבודת חומר ולבנים  -מה שנצמח יציאת מצרים על ידי פרעה הרשע 
כו'. והיה נצרך אחר כך להיות ישועה בהעלם הב', וזה שהיה על ידי בני ישראל עצמם 

ה בעצמו אלא השר של ואז כבר לא ראו את פרעוישובו, ולא היה על ידי פרעה ומצרים כלל. 
 פרעה, ואז הגיעו להשגה שגם זה לא פרעה אלא הקב"ה שמסתתר מאחורי כל דבר.

  במצרים היה הדעת בגלות

שהרי חזרתם היה בדעת והשכל, והוא העלם הב' כנ"ל,  -והיה הצרה גם כן על ידי הדעת 
מגיע כשהיו במצרים לא היה להם דעת כלל, וכשיצאו משם יצא הדעת מהגלות אבל זה 

מבינה ומשם לחכמה ומשם צריכים עוד פעם לבטל כדי לקבל חכמה חדשה בינה חדשה ודעת 
 חדשה ושוב כל הזמן חוזרים עוד פעם ועוד פעם.

 אדם שחי עם אמונה יכול למחוק כל הרע אפילו שרו של פרעה

אמרנו אתמול כל כאב שיש לאדם הוא לא מהמציאות אלא מזה שאדם לא מוכן לסלק את 
לו ולחיות עם הקב"ה, מה תצעק אלי ברגע שהגיעו למקום שלא מבינים ולא משיגים הדעת ש

כי לית מחשבה תפיסה ביה כלל, ואת האמונה מחבר אותנו לאין סוף ומשם יתפרדו כל פועלי 
בהתחלה היה ויאמן העם רק לסלק את הרע ואז היה און ולא יישאר אפילו השר של פרעה, 

שיג ומבין ג"כ לבטל להקב"ה, ולדעת שכל דבר זה אמונה ויאמינו בד' אפילו מה שאני מ
ואחר כך ויאמינו בד' ובמשה כנ"ל. וכן איתא ואחרי מה שהשגתי אני טיפש ומאמין. 

 שקריעת ים סוף היה ביום הז', כדמיון שבת אחרי ימי המעשה.

    


