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 שקלים - פרשת משפטים

 שיעור א'

 יום א' כה' שבט

כל  -ז"ל רש"י: ואלה המשפטים ברש"י מה ראשונים מסיני כו'. )תרל"א( בשפ"א איתא 
מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני 

וכמו שכתוב במשנה באבות משה אמרו בסיני. והלא כל המצוות נאף אלו מסיני. לכאורה 
 קיבל תורה מסיני, שזה כולל הכל, א"כ מהו הכוונה מה הראשונים מסיני ומה מונח בזה?

ז"ל רש"י: אך אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על מה שכתב רש"י ז"ל להבינם טעמי הדבר. אלא 
להם הפרק אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה  -אשר תשים לפניהם 

מטריח עצמי להבינם טעמי וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני 
הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. 

למה זה לכאורה צריכים להבין מה מותר למשה רבינו לומר ומה אסור, ומה מונח בזה? ועוד 
 למה דווקא עכשיו לא רצה משה רבינו להסביר להם שום דבר? אצל המשפטים.

 צריכים ללמוד גם סודות הדבר

התורה מתחלקת לפרד"ס שזה פשט רמז דרוש סוד. אל תהיה כסוס בחיד"א אלא איתא 
וכפרד, פרד זה פשט רמז דרוש, דהיינו אדם לא ילמד רק פשט רמז דרוש, אלא צריכים ללמוד 

 לחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם, ואז מגיעים גם לטעמי הדבר.גם סוד, ואז זה יהיה כשו

 כמה שמבינים צריכים לדעת שלא מבינים

אבל השפ"א לומד שמשפט אדם חושב שהוא מבין אותו, אבל תכלית הידיעה לדעת שאינו 
יודע, וכמה שהקב"ה נתן לך להבין אסור להישאר בהבנה אלא פתי יאמין, אדם יכול להבין 

בל את הנמשל שזה הקב"ה אי אפשר להבין כלל, ולזה צריכים אמונה לדעת את המשל א
שכמה שאני מבין זה רק משל אבל את הנמשל אי אפשר להבין כלל, וכדי שאדם יגיע לנמשל 
הקב"ה נתן לנו את התורה שדרכו אפשר להגיע לנמשל, אם התורה מובן לך אז לא מגיעים 

סתום ולא מבין אז על ידי אמונה חזקה שיש  להקב"ה אף פעם, ורק כשאדם מגיע למצב של
 לו יכול להגיע להקב"ה.

 אמונה אחרי טעם ודעת אי אפשר להזיז אותך

אמרנו שיש שתי סוגי אמונה, יש אמונה בלי טעם ודעת שזה אדם שבאמת לא מבין שום דבר, 
 ויש אמונה אחרי טעם ודעת שבעצם הוא מבין אבל הוא מבטל את ההבנה שלו להקב"ה. א"כ

הקב"ה נתן לבני ישראל מקסימום הבנה בתורה ואז על ידי הביטול להקב"ה שזה עם אמונה 
חזקה מאוד אף אחד לא יכול לזוז אותך מכזה חוזק האמונה שיש לך, אבל אם בני ישראל 
לא יבינו את התורה עד הסוף ותמיד יישאר להם קצת שלא מבינים אז האמונה שלהם לא 

 ו להזיז אותם.יהיה כזה חזק ויהיה מצב ח"
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 המשפט מגיע היות שחסר לך נקודה בהקב"ה

אך עיקר הרצון, שידעו שאף המשפטים שמובנין על פי שכל האדם, עם כל זה הם רק על 
 -וזהו הטעם שאסור לדון לפני גוים ואז זה אמונה מעל טעם ודעת. ידי שכן רצונו יתברך. 

י אלילים, ואפילו ידעת בדין אחד וז"ל רש"י: לפניהם, ולא לפני עובדאף שדנין כישראל. 
שהם דנין אותו כדיני ישראל אל תביאוהו בערכאות שלהם. כי התכלית של התורה הוא לא 
הידע אלא להגיע לאמונה, אותו דבר מי שמגיע למשפט הסיבה לכך הוא שיש לו חוסר, כי 

גיע מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר, והיות שצריכים להחזיר לך את האמונה אתה מ
למשפט ואז תגיע להקב"ה בחזרה, א"כ החוסר שיש לך הוא לא מציאות אלא סיבה שמן 

ה, טוב לי כי עניתי למען אלמד חוקיך, שאני ילמד לחיות -ה ענני במרחב י-המיצר קראתי י
 שהם חוקים, ורק על ידי העינוי זה יעזור לי לחיות עם המשפטים. עם המשפטים

 הקב"הכשהולכים לערכאות לא מגיעים ל

וממילא אם אני הולך לגוי אני מגביל את הבנה שלי ולאמונה אני לא מגיע כלל, ומשום הכי 
צריכים ללכת לדין תורה מצד אחד אפשר לפלפל שעות ולא להגיע לשום אמונה, אבל מצד 

שזה התורה שהקב"ה נתן לך ואלה האנשים שהקב"ה שם ר' אשר שני צריכים לדעת אמר 
ורה ואתה לא נותן הכנעה לבית דין אלא להקב"ה שהוא מתגלה אותם להסביר לך את הת

הכנעה לאדם מביא עצבות מהקדושת לוי אליך ע"י התורה ועל ידי הבית דין. וכמו שאמרנו 
הכנעה להקב"ה מביא שמחה, כי בשמחה תצאו, ואז תקבל את כל ההשפעות שאתה צריך, 

הקב"ה אז כי אין מחסור יבות עד כי ברגע שאתה שומע שזה סיבה מאת המסבב כל הס
איו ואז לא יחסר לך שום דבר, כי כל החיסרון היה כדי לשמוע את הקב"ה וברגע שאתה לירי

 חי אתו אז מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר.

 החוקים של הגויים הולכים לפי רצון העם

 וגםאני רוצה שתגיע על ידי המשפט עד הקב"ה. אף שדנין כישראל, כי המשפט לאלקים, 
אפילו שאתה מבין את זה, זה לא אומר שאתה מבין אלא התורה הטעם והסכמת השכל, 

החליט שזה יסתדר לך לפי השכל שלך וממילא אתה מבין, הגוי ברגע שהוא לא מבין משהו 
אזי כל החוקים שיש הכל משתבש לו לגמרי, והם עושים לפי רצון העם, משא"כ מה שהתורה 

הולך לפי רצון העם ולא  הולכים, אבל הגוי החוקים שלהםאומר זה השכל האמיתי ולפי זה 
  לפי השכל.

 אדם שהולך לבית דין מגיע להקב"ה

אזי נותן הכנעה להם ומשם להקב"ה ואז אתה חי  יותר לפי הדרך אדם שהולך לבית דיןועוד 
סיבה  ב כל הסיבות עד הקב"ה ואז אין שוםשכל דבר זה לא מציאות אלא סיבה מאת המסב

עדיין תהיה הלאה, אבל הגוי לא מגיע להקב"ה אף פעם, כי רק יהודי שהוא חלק שהסיבה 
אלוקי ממעל יכול להחזיר אותך עד הקב"ה, א"כ ברגע שהולכים לגויים לא מגיעים לסוף של 

אף שמובן  -וז"ש מסיני  הכל על ידי שכן רצונו יתברך, עכ"ד.המשפט שזה להגיע להקב"ה. 
 על פי שכל.
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 לגויים רק לבני ישראל אין סגולת המשפט

בקול שמחה דהעכו"ם אין להם סגולת המשפט, כי המשפט לאלקים הוא, ומסר איתא 
המשפט לעמו ישראל דייקא, לכן הגם שדנין הדין ההוא כמו ישראל ממש, עם כל זה אין 

ואז אתה מתקשר אליהם ולא להקב"ה, כל מוגבל יכול כלל אל המשפט, להם שייכות 
כי המשפט הוא דבר אלקיי ממעל מחי החיים אשר נתנו לעמו ישראל,  .להגביל ולא להפשיט

אבל האומות אין להם כי רק בני ישראל יש להם את הכוח להפשיט מושג ולהגיע לאינו מושג, 
ואם כן הגם שמכוונים אל והם לא יכולים להגיע לאינו מושג, שייכות כלל אל המשפט 

ברגע אין לו חיות כלל. להישאר במשל,  כי העיקר הוא להגיע לנמשל ולאמשפט התורה 
שאדם מגיע לבית דין הסיבה לכך הוא כי אתה בחסר, ולא משנה אם אתה זכאי או חייב 

וברור שחלק מהתורה הוא מה לעשות ומה לא אתם צריכים עכשיו להיכנע לדעת תורה, 
קב"ה, לעשות כי דרכיך דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אבל העיקר הוא להגיע בחזרה לה

 וזה רק על ידי בית דין ולא על ידי ערכאות ח"ו.

 על ידי הרצון שלנו מגיעים לכוונת הבורא

ובמדרש מגיד דבריו ליעקב כו' ומשפטיו לישראל, כי השי"ת גם ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
מלך אחר לא מקיים מה שהוא אומר, אבל הקב"ה מקיים המשפט כן מקיים המשפט, ע"כ. 

דכתיב אחר שהגיד להם משה רבינו ע"ה דברי ד' והמשפטים, השיבו כל פירוש, שעושה. 
אדם צריך לדעת שכל דיבור מורכב ממילים, והמילים מורכבים הדברים כו' נעשה כו'. 

מאותיות, והם באים מהקול, והקול הוא הבל, עד אין סוף ב"ה, ושם אין מילים ואין אותיות 
שם מופשט בלי שום לבוש, וכדי שאתה תזכה  ואין קול ואין הבל לא ברעש ד' והכל נמצא

לשמוע את דבר ד', אז נעשה על ידי שאתה תחליט שאתה רוצה לעשות את זה אז נשמע 
הקב"ה ילביש לך את רצונו יתברך בתוך ההבל ובתוך האותיות והמילים ועד שאתה תשמע 

רה הוא בתורה הנסתר הוא הרבה יותר מהנגלה, ובשביל לקבל את התושזה רצון הבורא, 
 מגיד דבריו ליעקב הקב"ה יגיד לך למה הוא מתכוון כשאתה תביא לו את הרצון שלך.

 לפי רצון האדם אפשר לראות

דאיתא בזוהר הקדוש פירוש הקדמת נעשה לנשמע, עושי דברו כו', שעל ידי הכנת ישראל 
ע אדם שמכניע את עצמו לתורה הוא מוריד מלמעלה את הדיבור, שזה מגיעושין הדיבור, 

מאין סוף להבל ומשם לאותיות ולמילים ועד שזה יוצא החוצה ואז אתה יכול לשמוע את 
רבי חנינא בן דוסא וזה עושי דברו. פירוש, כי כן בעסק התורה ובתפילה, הכוונה של הקב"ה, 

אמר אם תפילתו שגורה בפיו. והסביר ברגע שהוא אומר את המילים אנחנו מבינים שזה היה 
הכל תלוי לפי הרצון י עבודת האדם להוציא הדיבור בכוח ורצון פנימי, על פרצון הבורא. 

 שיש בהם חיות להיגיעים בהם. -כן מתחדש האותיות של התורה שלך את זה אתה רואה. 

 מה שאתה רוצה הקב"ה מראה לך

הרה"ק מהאוסיאטין שליווה את רבו הרה"ח רבי יוסף וואלטוך ע"ה ידוע הסיפור שסיפור 
האור החיים הק' ביום היארצייט. וזה היה בשנות המלחמה והיה סכנה גדולה  לציון שלזי"ע 

הרה"ק רבי שלומקה מזעוויעהל זי"ע שהגרמני יכנס לארץ ישראל ח"ו, והיה שם נוכח גם 
ואמר שהגוי לא יכנס לכאן כלל. שאל הרה"ק מהאוסיאטין את הרה"ק מזעוויעהל איך אתה 

ה מאיר על ציון -ואלטוך האם לא ראיתי את השם הוייודע את זה, ואמר להרה"ח רבי יוסף ו
 הקדוש. 
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דהיינו מי שהולך עם הקב"ה אז מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר, א"כ אין מצב שיהיה 
כאן חיסרון, מי שחי עם שויתי ד' לנגדי תמיד וחי עם הקב"ה אז מה שהם רוצים לראות 

 טוב שאני לא אומר לך שום דבר.  הקב"ה מראה להם, אבל מי שלא חי עם הקב"ה אזי יותר

 העיקר להפנים את הדרך ולא לשמוע את המילים כמצינג

עושים לו אומר אוזן ששמעה ירצע, לכאורה הלא גנב בידיים ולא עם האוזן ולמה  השפ"א
היה אומר שהדיבורים ר' אשר באוזן, אלא עדיף לא לשמוע ואז לא היו נכנסים לבעיה הזאת. 

עדיף שתברח לפני שיהיה מאוחר מאוד, וככל שאדם מפנים את זאת האלו זה עבודה קשה, 
יותר מקבלים יותר, אבל אם לא מפנים את זאת ורק לוקחים זאת כמצינג בלבד העיקר 
לשמוע עוד תורה ועוד תורה בפסוק הזה או אחר או בספר הזה או אחר אז עוד לא הגענו 

היגיעה מגיעים לזה וכל אחד מגיע  לשום פנימיות ואז חבל על כל העבודה, א"כ רק על ידי
 לחידוש שהוא צריך לחדש.

 מה שאתה רוצה את זה אתה תשמע

שכוח המשכת חיות פנימי של דברי ד' ניתן לישראל, שזה הקב"ה, וז"ש מגיד דבריו ליעקב, 
זה עוד לא הגיע לפועל ממש וזה עוד נמצא רק בכוח בלבד. אבל היות שאתה רוצה להגיע לזה 

ן לישראל. ומה צריכים לעשות כדי להגיע לזה, רצון שזה כלל של השפ"א בכל בפועל זה נית
מקום שהעיקר זה הרצון, מה שאתה רוצה את זה אתה תשמע. היה לי רבי בחיידר שאמר 
שמהרש"א תמיד מסיים ודו"ק. הר"ת הוא ווען דו ווילסט קענסטו. מה שאתה רוצה לשמוע 

בתפילה את הניגונים ואת המצב ישמע את  את זה אתה תשמע. יש אנשים שרוצים לשמוע
יש אחד שלומד את השפ"א בכמה זה, ואחד שרוצה לשמוע את החיבור לעצמו ישמע את זה, 

 דקות והעיקר שגמר אותו, ויש אחד שמחפש את עצמו בתוכו ולא מחפש לגמור.

 בכל ספר שפותחים נמצא הדרך

יש הרבה חיות, אלא תלוי מה  בתוך האותיותוכפי הרצון של האדם נפתח חיות האותיות, 
אמר לי שכל ספר שתפתח תמצא את המילים שלי. וברגע ר' אשר אתה רוצה לראות שם. 

 ויוכל לשמוע התחדשות תמיד באותן הדיבורים.שאתה רוצה את זה תשמע את זה. 

 סיפור מהרה"ק מסקווירא וסטמאר זי"ע

פעם בשנה. לימים נהיה ע הרה"ק מסטמאר זי"היה הולך לבקר את הרה"ק מסקווירא זי"ע 
לו קצת קשה להגיע. ובכל אופן תמיד כשנפגשו צעק הרה"ק מסטמאר על הרה"ק מסקווירא 
על המדינה ועל ציונות ועשה הרבה מחאות בכל מיני ענינים. עד שיום אחד החליט הגבאים 
להגיד להרה"ק מסקווירא שיבוא רק להגיד לשנה טובה ולקבל ברכה בלי להיכנס לווכיחים 

 ומחאות. 

ואז הגיעו הרה"ק מסקווירא לבקר כמו כל שנה וכשנכנס שאל בשלומו וואס מאכט מען. מיד 
התחיל לצעוק ולדפוק על השולחן מה זה נקרא וואס מאך איך הלא בישראל הציונים 
מעבירים יהודים מהתורה ומטמאים את ארץ ישראל והתחיל עם כל המחאה שלו מהתחלה. 

"ק מסטמאר הלא סיכמנו שלא נכנסים למחאות ומה קרה, ענה כשיצא שאל הגבאי את הרה
דהיינו כל  לו הרה"ק הנ"ל אני התחלתי הוא התחיל למה הוא שאל אותי וואס מאכט מען.

 אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע.
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 העיקר להגיע לפנימיות ולמצוא שם את הקב"ה

רוב אליך הדבר כו' וז"ש אשר תשים לפניהם, מוכן לאכול כמ"ש רש"י ז"ל, וכן כתוב ק
מי שלומד שפת אמת ואומר שהוא מובן הוא לא מבין שום דבר, השפ"א כתב אותו בפיך. 

בכזה צורה שאי אפשר להבין אותו רק אם אתה מתעמק בזה. וכל אחד באמת מגיע לפשט 
אחר בדבריו. והכל תלוי מה אתה רוצה לשמוע שם. וכן בראשונים לומדים בכזה צורה. וכל 

ד הוא כנ"ל שכל אחד מה שהוא רוצה את זה הוא מוצא שם. הקב"ה אמר למשה שיטת הלימו
 רבינו תן להם את זה בכזה צורה שכל אחד ירצה להגיע לפנימיות ולמצוא שם את הקב"ה.

 רק על ידי יגיעה אפשר להגיע לפנימיות של התורה

נימיות אתה תן להם את התורה לפי הפכי המשפטים הם גבוה מעל גבוה ושורשם בשמים, 
שלך ושהם ירגישו שזה לא כתוב, וזה כן כתוב ולא כתוב לא בפועל אלא בכוח, וכל אחד מהם 

א"כ תלמד אתם בכזה  יש לו את השורש שלו בתורה לחדש שמישהו אחר לא יכול להגיע לזה,
רק אשר תשים לפניהם, צורה אפילו שזה לא כתוב שם אבל על ידי היגיעה אפשר להגיע לזה, 

 וא משפט ד' על ידי יגיעתם.שיוכלו למצ

 אדם צריך לבטל את עצמו ולדעת שהתורה מעליו

הכוונה הוא לא וכן הגיד אא"ז מו"ר ז"ל בשם הרב הקדוש מפרשיסחא פירוש לפניהם, 
שאני נמצא ועכשיו נלך ונראה מה יש לתורה להגיד לנו, אלא אני צריך לבטל את עצמי ולדעת 

היה הרה"ק מראפשיץ זי"ע עוד לא השגתי כלום.  שהתורה מעלי, וכמה שאני מבין ומשיג
אומר שדעת תורה הוא היפוך דעת בעל הבית, א"כ איך אפשר להגיע לדעת תורה הרי יש לנו 
דעת בעלי בתים, אלא תיקח לך שלושה בעלי בתים ותשאל אותם מה הם אומרים ואז מה 

ית, כי בסופו של דבר שהם אומרים תעשה בדיוק הפוך, כי דעת תורה הוא היפוך דעת בעל הב
 אתה צריך להבין שאתה לא מבין כלום. 

 הדרך הוא הפוך על הפוך

שאתה מחליט שזה הנעשה אבל בסוף אתה תשמע משהו כמה כענין הקדמת נעשה לנשמע, 
שהוא על ידי אחר שלא חלמת שזה הנשמע הדרך הוא למעלה בסופו של דבר הפוך על הפוך. 

ואז אדם להם דבר ד' לפני עצמותם וחיותם, עכ"ד.  שיהיה -מסירות נפש, וזה לפניהם 
אם אתה ואם האדם מכין עצמו כך לשמוע, אז נפתח מעין התורה. יכול להגיע ללא נודע. 

חושב שהתורה צריכה להתאים את עצמו אליך בסוף הדעת שלך עוד ישתבש לגמרי, כי אדם 
 צריך לבטל את עצמו לדעת תורה.

 העיקר להחזיר את הפרט לכלל

וודאי אין רצון השי"ת שידעו אלו המשפטים בפרט, רק שבדברים אלו נכללים כל משפטי וב
יש כלל פרט וכלל. הכלל זה הקב"ה, אבל הקב"ה נתן את זה לפרט על ידי היגיעה.  -ד' 

לפרטי פרטים כדי שכל אחד יהיה לו אפשרות להשיג אותו, ואם הוא לא היה עושה את זה 
, אבל לא להישאר תקוע בפרט אלא להחזיר כל דבר לכלל שזה לא היינו יכולים להשיג אותו

שלימות התורה, בני ישראל נקראים שולמית שהם משלימים את החלק שלא יודעים וחלק 
 שיודעים. ואז נהיו מחוברים להקב"ה.
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 משה רבינו רצה שהתורה יהיה בצורה פתוחה ולא נסתרת

עם הדבר ופירושו כו'. וכי משה וזה שכתב רש"י לא תעלה על דעתך כו' רק לפרש להם ט
רצה למעט ידיעת  -רבינו ע"ה רעיא מהימנא שמסר נפשו עבור כל אחד מכלל ישראל 

אלא משה רבינו רצה שלא ייתן להם את התורה בצורה נסתרת אלא בצורה התורה מישראל, 
אך כי רצה שיהיה המשפט מפורש בלי הסתר, שזה פתוחה לפתוח הכל עד אין סוף ב"ה, 

כמה המאירה. רק באמת ניתן התורה בלבושים לפנינו, אספקלריא  -משה רבינו ע"ה ענין 
שאתה משיג זה נשאר תורת ד' תמימה וכמה שאתה משיג אתה עוד לא הגעתי לטיפה מן הים 

 של התורה פתי יאמין כמה שאתה משיג תיידע לך שאתה כמו פתי.

 אדם שחי עם רצון מוצא את האש שם

התורה לישראל, יכולין למצוא פנימיות רצונו יתברך על ידי אותיות  רק על ידי שנמסר טעמי
משה רבינו מסר את התורה עם ברען ורואים שדווקא עכשיו הוא חי את זה. התורה כנ"ל. 

היה רב אחד שהסתובב בעירו שבת אחרי צהריים, וראה חסיד אחד אוכל את הטשולנט עם 
תוכו, ענה לו החסיד תסתכל איך הרבי שלי התלהבות גדול מאוד, ושאל אותו מה כבר מונח ב

אוכל אותו עם כזה התלהבות. דהיינו שאולי נמצא כאן חתיכת טשולנט אבל יש כאן חתיכות 
 של רצון להקב"ה, וברגע שאדם חי ככה אז הוא נמצא באש עצמו.

 על ידי הכנעה מקבלים שמירה מהתורה

מת, יוכל למצוא משפט אמת בכל וגם פשוט אשר תשים כו', שכל איש ישראל על ידי רצון א
אמר אדם שהולך עם הכנעה יכול לרדת דבר, שלא לטעות ח"ו. הרה"ק רבי זושא זי"ע 

מהפסים ג"כ, אלא מובטח לו שלא יטעה את עצמו. אדם שמכניע את עצמו לתורה התורה 
כ"ק שומרת עליו שלא יצא ממנו שום מכשול, ועל ידי הכנעה זוכים ללכת בדרך ישרה. 

היה אומר מי שהולך בדרך ישרה מוצא שם הכל, ומי שהולך בדרך עקומה זצ"ל  אאמו"ר
תמיד ימצא דברים שלא צריכים למצוא. אבל העיקר ללכת עם סיבות ואז מגיעים לאן 

 שצריכים להגיע.
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 שיעור ב'

 יום ב' כו' שבט

איתא בגמרא כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך )שקלים תרמ"ד( בשפ"א איתא 
לכאורה מהו הקשר בין שניהם שבאדר צריכים להרבות משנכנס אדר מרבין בשמחה. 

 בשמחה ובאב צריכים להמעיט בשמחה.

 אפשר לזכות גם היום לשמחה של הבית המקדש

אלא מסביר השפ"א שמדברים כאן משמחה פנימית, ולא רק השמחה שלך אלא היו לנו בית 
היו מקריבין קרבנות שם, והיה שם השראת המקדש, ואז היינו עולים שלוש פעמים בשנה ו

השכינה, והיה אז כזה שמחה גדולה כגמל עלי אמו, ועד היום הזה עוד לא השלימו לנו את 
השמחה הזאת שהיה לנו אז, אדם שרוצה להרגיש היום את השמחה שהיה אז, זה רק על ידי 

היום אנחנו יכולים מי שמתאבל עליו יכול להגיע לנקודות של שמחה כמו שהיה לנו אז, וגם 
להגיע לנקודות של שמחה אפילו בתוך ההסתר, ואנחנו יכולים להגיע להרבה יותר נקודות 
של אור להרגיש את בית המקדש ממצב של כולו אור כי יתרון האור מן החושך. וכמו אדם 
שרוצה לראות רחוק מאוד אז הוא מכסה עין אחד וככה הוא רואה הרבה יותר רחוק, אותו 

 וקא כשזה מכוסה קצת אז אפשר להגיע לראות אותו.דבר דו

 הקב"ה רוצה מאתנו את העיניים והלב

 מקריביםהיו אנשים שחושבו שאז היה בית המקדש שזה היה הבנין הכי מפואר בעולם, והיו 
קרבנות כל היום, והיה מצב כל היום וכל לילה, אבל האמת הוא שבית המקדש היה משהו 

את העיניים והלב כי לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה, אדם פנימי הקב"ה צריך מאתנו 
אין אדם חוטא שהעיקר מהקרבן הוא להביא את עצמו להקב"ה. הרמב"ן מביא קרבן אומר 

אא"כ נכנס בו רוח שטות, מתי שאדם חוטא הוא מביא קרבן, אבל לכאורה הרי הוא חטא 
כשהוא מביא בהמה  ולא הקרבן, אלא כשאדם חוטא הוא לא אדם אלא בהמה, וממילא

ואומר ווידוי וחושב לעצמו שלעולם היו צריכים לשחוט את עצמי להקב"ה זה תכלית הנרצה, 
א"כ אדם שנכנס עצוב לבית המקדש ויוצא שמח זה הכוונה הרצויה, כי כל החטא הגיע כי 
לא היה לו את הדעת, ועכשיו שיש לו בחזרה את הדעת וממילא יש לו בחזרה את השמחה 

 י אמו.כגמל על

 בחודש אדר מתעורר אותו תשוקה שהיה אז

אותו דבר בחודש אדר מה שהיה אז שהיה תשוקה גדולה לבית המקדש קורה גם היום הזה, 
ואז הכריזו באחד באדר משמיעים על השקלים להביא קרבנות ציבור, והיה אז כזה צימאון 

וכל אחד רצה שיהיה כל שנה מחדש להביא אותו להקב"ה כי הולכים לקנות קרבנות ציבור 
לו חלק בזה, והלא כל קרבן צריך סמיכה ואיך אפשר לעשות סמיכה על קרבנות של ציבור 

כשהביאו את המחצית השקל הראה לו הקב"ה החקל יצחק הלא אין שם כולם, אלא אומר 
התלהבות בדיוק באותו רמה  כשאתה מביא את המחצית השקל מטבע של אש, דהיינו תן אז

הקרבן, א"כ העיקר של הקרבנות היה ההתלהבות של בני ישראל, א"כ  תה מביא אתכשא
באחד באדר כל שנה מתעורר מחדש הצימאון שהיה פעם בבית המקדש א"כ כל אחד יכול 

 להגיע לשמחה שהיה אז גם היום הזה.



 שיחות                                 משפטים                                  קודש 

 ~ יג~ 
 

 רק על ידי החסר מגיעים לראות מה שיש לנו כן

שחסר לו כסף שמח בזה שמביאים לו ומי מגיע לזה, אלא תלוי כל אחד לפי המצב שלו, אחד 
כסף, אחד שרוצה לנסוע לחופש ומקבל אותו שמח בזה, כל אחד מה שחסר לך ואתה מקבל 

אומר אדם שעושה חשבון הנפש הבעל התניא את זה אז יש לך שמחה עוד יותר גדולה. 
באמצע היום זה כלום, אלא צריכים לעשות חשבון הנפש בתיקון חצות, ואז מגיעים לכמה 

היה אומר ר' אשר נקודות שהקב"ה כן נותן לו ומרחם עליו ואז תשמיענו ששון ושמחה, 
שהשלילי עוזר לך להבין שהחיובי הוא לא שלך אלא של הקב"ה יתרון האור מן החושך, אבל 

 שיש לך, כי עיקר האור הוא מהחושך.בלי החוסר שהיה לך לא הייתי מעריך את האור 

  מגיעים לשמחהכשמסתכלים על חצי כוס המלאה 

א"כ ברגע שאתה מצטער על זה החושך ומחפש שם את האור אפילו שיש לך דברים שלא 
הולכים בדיוק כפי שאתה הייתי רוצה שזה יהיה, העיקר הוא להסתכל על חצי כוס המלאה, 
ואז זה מביא לי שמחה גדולה, אבל אם הכוס היה מלא עד הסוף זה לא היה מביא לי כזה 

מיות כמו שיש לי כשחסר לי. כי אם לא חסר לך שום דבר אז אתה חושב שמחה גדולה בפני
שהכל שלך, ורק כשחסר לך אז אתה מתחיל לראות שפתאום אתה לא שווה כלום, א"כ אז 

 ה.מגיע להכרה שמה שיש לו הוא של הקב"

  אדם עצוב ממה שיש לו ולא ממה שאין לו

שיש לי הכל, וגם אז אני ממה א"כ הקשר שמקבלים מהקב"ה כשחסר לך הוא הרבה יותר 
שמח לא רק מזה שיש לי משהו אלא יש כאן שמחה יותר עמוקה שפתאום אתה רואה 
שהקב"ה נותן לי כל דבר והוא לא כל יכול, כי יש דברים שאני יכול להשיג אותם ויש דברים 

יה שלא, אבל היות שאני חושב שמגיע לי הכל ממילא אני נשבר, אבל לא מזה שאין לו הוא נה
עצוב אלא הפוך ממה שיש לו הוא נהיה עצוב, כי זה מביא לי הכל ופתאום חסר לו, וברגע 
שזה חסר זה מביא את האדם למצב לחשוב שהוא לא כל יכול, וברגע שלומד מזה שאין לו 
שבעצם זה המציאות שלו ועכשיו מה שיש לו הוא מתנה מאת הקב"ה וממילא הוא שמח 

 בזה.

 קדש נשאר לנו הפנימיותהיום כשאין לנו בית המ

דבר כשבית המקדש היה קיים היה כאלו אנשים שחשבו שכדאי לטייל כאן ונעשה חיים אותו 
ונכנס איזה קרבן להקב"ה ונלך הלאה, אבל זה לא הקשר שאנחנו צריכים לתת להקב"ה, כי 
פתאום הקב"ה לקח לך את זה ואין לך שום בית המקדש וכמה שאתה רוצה להגיע לזה אי 

ר, אלא מה כן אפשר זה להגיע לפנימיות והשמחה שהיה אז, נכון שחיצוניות של הבית אפש
ת הפנימיות יש לך, שזה ההשתוקקות אלה חמדה ליבי שחולת אהבה המקדש אין לך אבל א

 אני שזה משהו שאפשר להשיג היום.

 לא צריכים פרות אלא כוונה הרצויה ממך

ך כי ונשלמה פרים שפתינו, לכאורה הלא ומסביר שהיום גם לא צריכים את הכוונות של
הפרה עולה המון כסף ואיך אפשר עם קצת מילים לסדר את כל הפרים שהיה אז, אלא למעלה 
לא חסר שום דבר הבאתם כ"כ הרבה פרים ואילים והקב"ה לא צריך אותם כי בלי לב ובלי 
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ונקודה של התשוקה זה כלום, כי עכשיו כולם מחכים שאתה תתן עכשיו נקודה של שמחה 
 הכנעה ולשמה ואז אנחנו מעלים את כל הקרבנות שיש למעלה.

 משנכנס אדר הכוונה שמחה פנימיות

הכוונה איתא בגמרא כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. 
הוא שאנחנו לא מדברים כאן משמחה חיצוניות שמדליקים מוזיקה והולכים הלאה, אלא 

היינו שגם היום אפשר לנו להשיג אותו שמחה שהיה אז בזמן בית משמחה פנימיות, ד
 המקדש.

 בחודש אדר לא היה שום חיצוניות רק פנימיות

כמה שקשה לו להיות בשמחה כי חסר לו את הבית פרשנו כפי מה שממעטין בשמחה באב, 
ואז מיד שמקבל משהו הוא הרבה יותר המקדש, והוא לא חי בהכחשה מהחסרונות שלו, 

כי אז התחילו להביא את כך מרבין בשמחה באדר. מאם היה לו משהו כל הזמן, שמח 
השקלים לקרבנות ציבור, ואז כולם התחברו לפנימיות של הבית המקדש, וכמו שאמרנו 

שהראה לו מטבע של אש שזה ההתלהבות והחשק בכל דבר, א"כ באדר זה מהחקל יצחק 
י אז לא היה חיצוניות רק פנימיות כי הזמן שאפשר להתחבר לפנימיות של הבית המקדש, כ

 השקלים בפועל הביאו בניסן, ובמשך השנה קנו את הפרות והקריבו אותם.

  צימאון אפשר לתרגם אותו לגוף ולנפש

ועכשיו העיקר זה ההשתוקקות שאני יכול להיות חלק מהבית המקדש, וכמו שאמרנו 
ך בשרי בארץ ציה ועייף בלי שהעיקר הוא ההשתוקקות וזה צמאה לך נפשי כמה למהמהר"ל 

מים, הצמיאון שיש לך שזה יהיה לנפש ולא לגוף, כל פעם שאדם רעב למשהו רעבים גם 
צמאים אפשר לתרגם אותו לצימאון הגוף ואפשר לתרגם אותו לנפש, והצימאון שיש לך 
עכשיו בחודש אדר מביא לך שמחה, כי מזה מתחברים לבית המקדש וזה היה שלוש פעמים 

וזה התחיל עכשיו אפילו שזה אור קטן מאוד אבל הפנימיות קבלתם עכשיו על ידי בשנה, 
 הכנה שלך להגיע לבית המקדש.

 אדם שמתאבל על החיצוניות של בית המקדש לא יגיע לשום מקום

מי יכול לשמוח עם הבית המקדש, רק אלו שהיה כדכתיב שישו אתה משוש כל המתאבלים, 
ך חסר וברגע שזה מגיע אתה שמח עם זה, אבל תלוי על מה מתאבלים לפני זה, כי אז היה ל

אתה מתאבל אם אתה עושה את זה על החיצוניות אז זה לא יגיע אף פעם, משיח מוכן להגיע 
אבל תלוי מה זה משיח אצלך, כי המשיח שהולך להגיע אתה לא מחכה לזה ולמה שאתה 

ל הארץ כי שם ד' נקרא עליך, משיח נקרא שאתה חי את הפנימיות וראו כמחכה זה לא יגיע, 
א"כ עכשיו אתה יכול להגיע לנקודה אפילו שזה לא בפועל ורק בכוח אפילו שזה רק בדמיונות 

 אבל זה אמת לאמיתו ואז הגעתי לנקודה של משיח, ואז אתה מגיע לשמחה ולהקב"ה.

 היום יש לנו בית המקדש רק בכוח ולא בפועל

לשון חול וכמה שאתה נכנס לחסרון יותר להבין שזה נכון שזה מוכתיב נהפך לאבל מחולינו, 
לא רק שאין לך בנין מפואר אלא שחסר לך קשר בורא וחסרון שלך הוא שאין שם יחוד קוב"ה 
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ושכינתיה ואתה מנותק מהקב"ה, כמה שאתה אבל על זה אז המחול שלנו פעם זה היה בפועל 
 אבל אפשר לנו לקבל אותו בכוח ובתשוקה ג"כ כמו אז.

 שמחפש מאה אחוז שמחה לא יגיע אפילו בפורים לשמחה אמיתיאדם 

כל פעם שהיה שמחת בית פרשנו כי מה שהיו יכולין להשיג בזמן המקדש בכוח השמחה, 
השואבה היה כזה שמחה גדולה, ומי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, 

עצב ויצא שמח, אותו דבר כל זמן שהיה עלייה לרגל וביכורים היה שמחה, פעם היה נכנס 
היום אפשר להשיג אותו אבל נכון שאין לך את המצב הזה ואין לך את החוויה ואין לך את 
השמחה, אבל אפשר להשיג אותו מכיוון ההפוך, שזה ע"י אבלות שאז בחודש אדר יש אז 
התנוצצות של שמחה שהיה אז ואפשר לקלוט אותו, אבל כדי לקלוט אותו אם אתה מחפש 

חוז שמחה שזה שלך אז גם בחודש אדר לא תהיה שמח, אבל אם אתה חי שזה לא מאה א
שלך אז בכל מצוה שהקב"ה נותן לך אתה חי ואני קרבת אלוקים לי טוב ואז זה איכותי וכמו 

 כוח גרעיני וזה מדליק לך שמחה ולא רק שמחה אלא של הבית המקדש.

 השקלבחודש אדר רק הכניסו בלב ישראל תשוקה להביא מחצית 

ועיקר השמחה באדר ל לשבת שקלים ולחודש אדר, אלא אבל איזה שייכות יש את כל הנ"
וזה לא שמחה חיצוניות אלא אז לא הביאו שקלים היה בהכנת השקלים לתרומת הלשכה, 

כלל ורק הכריזו דהיינו שהכניסו בלב של בני ישראל שהולך להיות שקלים וכל אחד יכול 
כ מיד כל אחד קיבל חלק מעכשיו מחודש אדר לזכות בחודש להיות חלק מהבית המקדש, א"

 ניסן לקחת חלק מהבית המקדש, וכמו שאמרנו מטבע של אש וזה גרם עיקר השמחה.

 דבר שעשו אז בשמחה גם היום עושים אותו בשמחה

וכל דבר שעשו אז בשמחה עושים עד וכל העבודות וההכנות לבית המקדש הביאו שמחה, 
מהבית המקדש כל העולם קיבל ו שנאמר משוש כל הארץ, שמשם כמהיום הזה בשמחה, 

השמחה יוצאה לכל העולם. וגם עתה שאין לנו שמחה, וזה מאיר מהבית המקדש לכולם 
אבל ברגע שלוקחים לך משהו בפועל אבל במחשבה זה קיים, בפועל עבודת בית המקדש, 

אי אפשר לעשות בפועל, וכמו שאמרנו שיש מחשבה דיבור ומעשה, אפילו שבמעשה ובדיבור 
לפעמים רק למעשה אי אפשר ואז לפחות ונשלמה פרים שפתינו, ולפעמים שזה רק במחשבה, 

 עבודה שלך הוא לעורר הרצון להקב"ה.אבל הרצון והתשוקה למצוא גם עתה. 

 היום אפשר לתת את הנדיבות לב בכוח ולא בפועל

על ידי כוח הנדיבות של ישראל,  כי כל הקרבנות נתקבלו לרצון רקולעיל )תרל"ג( כתוב: 
נכון שהטכני והמוחש אין שמזה היו כל הקרבנות, וזה הנדיבות יש גם עתה, ואפשר יותר, 

דהיינו  על ידי שמשתוקקין לנדב להשי"ת כבראשונה. אז עכשיו זה נטו השתוקקות בלבד
לות ויש לנו בגהפנימיות של הימים טובים קיימים גם היום. ובהמשך )תרמ"ה( כתוב: 

להתחזק באלה המועדות, כי הפנימיות של המועדות יש גם עתה. ובלי ספק ההשתוקקות 
והרצון של בני ישראל בכל מועד עולה למעלה, כי נתגרשנו מארצנו. אם שבמעשה עשינו 
הקרבנות, רק לא היה רצון שלם, ועתה יש רצון בלי מעשה, והקב"ה מצרף רצון שלנו 

 למעשה אבותינו.

 



 שיחות                                 משפטים                                  קודש 

 ~ טז~ 
 

 ה שלנו היום מתקנים את המעשה של אזעל ידי המחשב

קרבנות יש למעלה ואיתא מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
הרבה מאוד, וכדברי השפ"א בפרשת בהעלותך וכי חפץ הקב"ה שיבוא לעלמא דקשוט בכרס 

וד מלאה ש"ס ופוסקים. לכאורה מה הכוונה בזה הלא אומרים לנו כל הזמן עוד ש"ס וע
פוסקים עוד ספר ועוד ספר, אלא אפשר ללמוד אלא ש"ס בלי דביקות יש לו למעלה מספיק 
ויותר, אותו דבר למעלה יש מספיק קרבנות שבגללם נחרב הבית המקדש, א"כ עכשיו הקב"ה 
רוצה את ההשתוקקות וזה יביא אותך להעלות גם את המעשים שנעשו בלי שום כוונה כלל, 

נה ובנפש, אבל מעל הטבע אין שום הבדל כלל, הלא אנחנו כ"כ בטבע יש הבדל במקום בש
רחוק מהבית המקדש קרוב לאלפיים שנה, אבל זה רק בטבע אבל מעל הטבע אין שום מרחק, 

ים את המחשבה שלך ומצרפים וברגע שנכנס עם מחשבה ומשתוקק להגיע להקב"ה אז לוקח
בפועל זה נהיה, לא של עכשיו  וביחד עם החיסרון שיש לך אז גם מעשה שעשיתי אזאותו ל

 אלא הפועל של אז נהיה חזק עם המחשבה של עכשיו.

 בעבודה שלנו היום אנו יכולים לתקן הדורות הקודמים  

ויתכן, שגם בסדר הדורות מצרפין בשמים הרצונות שבלבות בני ישראל גם עתה, לאותן 
היום אפשר לתקן את  דהיינו על ידי המחשבה הטובה שלנוהדורות שהיו מקיימין בפועל. 

ויתכן לומר, שעל ידי שחטאנו בעוד המקדש קיים, ולא היתה העבודה הבפועל של אז. 
לכן צריכין עתה לתקן ברצון וממילא חסר הנקודה של שמחה, בשמחה ורצון שלם כראוי, 
דהיינו פרים וכבשים לא חסר שם ויש שם מספיק, ועכשיו עבודה ותשוקה בלי עבודה בפועל. 

 א לתת את המחשבה ואת הרצון ואז אפשר לתקן מה שהיה אז בפועל.שלנו הו

  העיקר הוא לא החיצוניות שזה הכרס אלא הפנימיות שזה הקב"ה

דהיינו בשבת שקלים על ידי התשוקה והרצון שיהיה לנו היום בזה אפשר לנו לתקן כאילו 
כה לא רעב ללחם שיש לנו בית המקדש, כי כל הפעולות המעשיות כבר עשו ועכשיו הקב"ה מח

ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר ד' ומחכה לפנימיות שלך. וכי רצה הקב"ה שאדם יבוא 
למעלה בכרס מלאה ש"ס ופוסקים, אבל אי אפשר להגיע בזה לבד להקב"ה, כי העיקר הוא 

 לא בכרס שזה בחיצוניות אלא העיקר הוא בפנימיות שם לתת את הקשר בורא.

 תשוקה שהיה אז גם היום אפשר לעורר אותו

כמו אז שכולם התעוררו עם רצון ובימים אלו מתעורר הרצון והנדבה בלבות בני ישראל, 
היו להם את החשק הזה להשתתף בחלק הקרבנות וחשק להביא את השקלים ומעכשיו 

ולהיות חלק מכולם, וכמו אדם בעצמו שעושה קרבן חייב סמיכה ואז היה עושה תשובה, 
וא נהיה חלק מהקרבן כי זה בעצם אדם בעצמו, וכמו שאז היה ומטבע של אש היינו שה

 תשוקה גם היום אפשר לעורר אותו תשוקה להקב"ה.

  משמיעים נקרא להפנים כל דבר

בני היינו שנקרא להפנים כל דבר, כדאיתא משמיעין על השקלים, היינו כדכתיב שמעי בת, 
כל פעם יש ררות שיש משמים. ישראל שנקראו בת נדיב, שהם יכולין לשמוע הקולות והתעו

נקודה שמתעורר משמים, וכמו בת קול שיוצאת מהר חורב ואומרת שובו בנים שובבים, אותו 
דבר כל חודש אדר יוצא הכרזה הזה של משמיעין, שהיה לו לומר מכריזין ומהו משמיעין, 
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חה אלא שזה לשון להפנים, אותו דבר מי שמתאבל דהיינו ברגע שיש לו התנוצצות של שמ
הוא שמח כי הוא כ"כ מחכה לזה, ועד היום מי שרוצה יכול לשמוע את הקולות ואת 

תעזוב את החלק החיצוניות ותתחיל לחיות עם ושכחי עמך וכו'. ההתעוררות שיש בשמים. 
 הפנימיות שיש בכל דבר.

 אדם שחי עם פנימיות השמחה הוא הרבה יותר גדול

לא רק את החיצוניות אלא גם את הפנימיות. דהיינו להביא היינו דמסיים ועל הכלאים, 
עכשיו שיש לך רק את הפנימיות להיות הנדבה והרצון בלי פסולת ותערובות רצונות אחרים, 

 ורק לשמים לבד.בלי החיצוניות אז השמחה שיהיה לך עכשיו יהיה נטו קשר בורא, 
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 שיעור ג'

 יום ג' כז' שבט

דרשו חז"ל תשא את ראש שמשה רבינו ע"ה זוקף ראשן של נ"ב( )שקלים תרבשפ"א איתא 
 לכאורה צריכים אנו להבין מהו הכוונה זוקף ראשן של ישראל?ישראל. 

דאיתא במדרש רבים אומרים לנפשי כו', כאשר חטאו בני ישראל כו', דכתיב ואתה אלא 
ב רבים ז"ל התנחומא: כי תשא את ראש בני ישראל, זה שאמר הכתומרים ראשי כו'. 

אלו  -אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלקים סלה. ורבנן פתרי קרא באומות העולם, רבים 
אומות העולם שכתוב בהן הוי המון עמים רבים, שאומרין לישראל אומה ששמעה בסיני אנכי 
ד' אלקיך, לא יהיה לך אלקים אחרים, ולסוף ארבעים יום אמרו לעגל אלה אלוקיך ישראל, 

, אין ישועתה לו באלקים סלה. כשאדם נופל לא רק שנפל אלא היצר הרע יש להם תשועה
ואתה ד' מגן בעדי, אמרו ישראל רבון העולם ואתה מוסיף לו שיותר אין לו ישועה לחזור ח"ו. 

שהשרית  -בזכות אבות, כבודי  -הסכמת עמהם ואמרת זובח לאלקים יחרם, מגן בעדי 
תחת שהיינו חייבין לך  -נתי בתוכם, ומרים ראשי שכינתך בתוכנו ואמרת ועשו לי מקדש ושכ

 הרמת ראש, נתת לנו תלוי ראש על ידי משה, שנאמר כי תשא את ראש.

 אדם שחי עם הקב"ה זה נצחי

מה שמגיע דכתיב ואתה מרום לעולם, כל המתנות שנתן הקב"ה לבני ישראל הם לעולם, 
יבור שהוא מדבר זה נצחי, מהקב"ה הוא דבר נצחי ולעולם, אדם שחי עם הקב"ה אז כל ד

וכמו שאנו רואים כאן אנחנו לומדים שפת אמת שנמסר לפני מאה שנה והמילים הם נצחיים 
עד היום הזה, וכן למעלה בקודש כל התנאים ואמוראים הם נצחיים עד עצם היום הזה, משה 
 קיבל תורה מסיני ברגע שחיים עם הקב"ה זה נצחי, וכל אחד הוא חלק אלוקי ממעל ממש

ואז היצר ואפילו כשחטאנו ונפלנו ממדריגות אלו, והוא נצחי שזה לא הולך לאיבוד אף פעם, 
מכל מקום בשורש העליון לא ניטל הרע מגיע ואומר לנו שאין ישועתה לו באלוקים סלה, 

  , אלוקי נשמה שנתתי בי טהורה היא.אדם לא יכול ליפול אף פעםמשלנו כלום, 

 הוא קיים לעדאדם אפילו שנופל אבל בשורש 

ויש את הנשמה באיתכסיא ויש באיתגליא, יש בגלוי ויש בנסתר, אדם שנופל אבל בשורש 
הוא עדיין קיים, וכמו עץ שנרקב אבל כשחופרים למטה באדמה רואים שהשורשים לא נרקבו 

ואיך מוצאים את הכוח הזה החוצה, אלא דווקא מזה שהיצר הרע כלל והם עדיין קיימים. 
עשות אז צריכים כן לעשות, ועל ידי העשייה שלך מגיעים לשורשים שנמצאים אומר לך לא ל

 ממילא ולא צריכים לייבא אותם ולא לייצר אותם אלא הם נמצאים אצלך כל הזמן.

 אדם שעושה מצוה מיד מגיע לשורש העליון

כתוב כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממנו ולכן על ידי המצות יכולין לחזור בכל עת לחלקינו. 
ת פשעינו, מה המרחק בין מזרח למעריב, אלא אדם עומד לכיוון מזרח ומסתובב לכיוון א

מעריב אז בשנייה אחד הוא בכיוון השני, אותו דבר בשנייה אחד שאדם עושה מצוה יש לזה 
 כוח להגיע מיד לשורש העליון, ואז על ידי השורש העליון אפשר לגלות אותו לשורש של מטה.
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 הירידה לעלייה התכלית הוא לקחת את

היה אומר אני נופל ואתם נופלים, ההבדל הוא שאני קם מיד אחרי זה ואתם נשברים ר' אשר 
וזה ההבדל שבין הרשעים בפרוח כו' כמו עשב כו', כי כל הגבהות שלהם צורך נפילה, שם, 

כל הגאווה של הרשעים הם כמו עשב שהבעל הבית רוצה שזה יגדל כמה שיותר להשמדם כו', 
אין עליה בלי וצדיקים להיפוך כל הירידות צורך עליה, ואז יהיה לו מה לקצור, משא"כ  גבוה

אומר שתכלית בריאת העולם הוא לקחת את הירידה ולעשות הפרי הארץ ירידה לפני זה, 
מזה עלייה, ולמצוא שם את הניצוצות הקדושה שנמצאים שם שאי אפשר למצוא אותם בלי 

אשון התגלגל ניצוצות קדושות בכל העולם, ותכלית הגלות הירידה לפני זה, מחטא אדם הר
הוא לברר אותם מכל מיני מקומות בעולם ולהעלות אותם בחזרה להקב"ה, א"כ צדיקים לא 

שזה מהמאור עינים אמרנו שבע יפול צדיק וקם. רק שנופלים אלא שעולים מיד אחרי זה, 
 א אתה מחובר להקב"ה.תכלית הנהגה הישראלית בעולם, לדעת שבכל מקום שאתה נמצ

 אדם שדבוק במטרה לא מסתכל על הקושי שיש לו

אמרנו משל כמו אדם שנמצא בערפל ויורד למטה ורוצה להדליק את הרכב ולנסוע אבל קשה 
מאוד לעשות אותו, נסעתי פעם אחד בארה"ב בלילה בערפל עם נהג גוי, וראיתי שהוא נוסע 

שום דבר ואיך אתה מסתדר עם זה, ענה לי מהר ממש כרגיל, שאלתי אותו הרי לא רואים 
הגוי שבצד יש את הפס הצהוב וזה מאור ולפי זה אני נוסע, דהיינו או שאתה מחכה עד שיילך 
הערפל וזה יכול לקחת הרבה זמן, או שאתה נוסע ואתה בטוח בזה ואז אף אחד לא יכול 

ר למצוא זהב אבל להפריע לך כלל. דהיינו בעבודת השם צריכים לדעת שזה כמו אחד שחופ
היות שהוא מאמין ובטוח שזה נמצא הוא מוכן לעבוד שעות ע"ג שעות אפילו שעובר עליו 
הרבה קשיים בדרך עכ"ז הוא ממשיך עם כל הכוח, למה, כי הוא מאוד דבוק במטרה שלו, 
אותו דבר עם צדיק שעולה מהנפילות כי הוא יודע שבזה הוא מגיע לנקודה מאוד עמוקה 

 שאי אפשר להגיע בלי זה.בעבודת השם 

 גוי נותן צדקה לעצמו יהודי נותן כדי להגיע להקב"ה

וכאשר משה רבינו ע"ה מסר נפשו בעבורנו, ואמר אם תשא חטאתם, הבטיח לו הקב"ה כי 
על ידי השקלים ישא ראש בני ישראל. והצדקה הוא סגולה להתדבק בשורש, כמו שנאמר 

ידי צדקה אפשר לחזור להקב"ה ולהיות דבוק על צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת, 
אתו יתברך. ורק יהודי יש לו את הכוח הזה, למה, כי יהודי שנותן הוא בשביל לתת, מה אני 

תן הוא בורא אף אתה תהא בורא ברגע שאדם נותן הוא מתחבר להקב"ה, משא"כ גוי שנו
בשביל לקחת אחרי זה, לגרמייהו עושים וכל מה שהם עושים הוא בשביל אינטרסים שלהם 
ולא בשביל הקב"ה כלל, הנותן סלע לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור, לכאורה 

ברגע שאדם מאמין שהצדקה יש לו קשר עם למעלה הפרי הארץ מהו הכוונה בזה? אלא אומר 
 כי הוא מוכן להתקשר בחזרה להקב"ה ושם הוא בחינת צדיק. מיד הוא צדיק גמור,

 יהודי נותן כדי לתת עוד גוי נותן כדי לקבל עוד

מיד שבאים לאיזה משרה מיד פירוש, שהרשעים מה שבאים אל שורש שלהם חטאת הוא, 
כענין שאמרו פיזור לרשעים טוב להם ולעולם, כינוס לרשעים רע להם מגיעים לחטא, למה, 

ובזה לא רק שלא נתן רק אמר שהולך לתת, כמו שנתן המן עשרת אלפים שקלים,  ולעולם.
בא לשורש עמלק שהוא ראשית גוים, ונתקיים בו ואחריתו עדי אובד. ולכן הקדים הקדוש 

יהודי על ידי שעושה  ברוך הוא שקלי בני ישראל, שעל ידי זה מתרוממים להתדבק בשורשם.
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כי הוא נותן כדי לתת עוד, אבל גוי שנתן הוא כדי לקבל נקודה הכי קטנה זה משפיע למעלה, 
ובשביל אינטרס, א"כ אנחנו צריכים לתת מחצית השקל כדי להיות הפוך מהגויים שהם 

 נותנים כדי לקבל.

 על ידי תשובה מתחברים להקב"ה

כי וזה מתקיים בכל שנה, כמו שאמרו ז"ל באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים, 
יהודי הוא קודם לעולם, וזה תשובה שקדמה לעולם, וכשהקב"ה ברא את העולם נקודה של 

כולם אמרו לא לברוא אותו, ואז הקב"ה ראה שזה לא הולך מיד ברא תשובה, וברגע שאדם 
-חוזר בתשובה שזה לא רק למחוק מה שעבר עליך אלא שזה להתחבר לשורש שלך, שזה יהו

ה לדעת להחזיר את הנגלה שזה לא משהו נפרד -וה שיש בזה נגלה ונסתר, תשובה הוא תשוב 
 אלא שזה אחד עם הקב"ה.

 על ידי השקלים חוזרים להקב"ה 

לכאורה מהו הכוונה משמיעין ולמה לא כתוב מכריזין, ועוד מהו הקשר בין שקלים לכלאים, 
וברגע שאנחנו מחוברים לשם אנחנו כי ראשיתן של בני ישראל הוא קודם לעולם, אלא 

ושם יתפרדו כל פועלי און ושם גוי לא ושם אין מגע נכרי כלל, צב של מעל הטבע, מגיעים למ
ואנחנו נמצאים באיזה ענן ובערפל, אבל רק על ידי החטאים נתערבו בין האומות, מגיע כלל, 

על ידי פעולה של צדקה ועל ידי השקלים בשורש אנחנו נמצאים שם ובשנייה אחד אנחנו שם, 
ונבדלו ואז חוזרים לנקודה מאיפה שהתחלנו, ואז ראשית חוזרין להתדבק בשורש ה

 א"כ אנחנו עוזבים את הרע וחוזרים לשורש שזה הטוב.מהתערובות. 

 על ידי הקריאה אפשר לחזור לשורש

אומר שכתוב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אבל זה רק בעניין צדקה, אבל הבעל התניא 
נותן את השקלים לחזור לשורש שלו, יש כאלו  בעניין לחזור לשורש שם אפשר יותר, כי הוא

מחלות שקופת חולים לא מכסה אותם, אבל צדקה מכסה על כל דבר. ויש לו כוח לחבר 
בחזרה את החיות שלך ואז אתה הופך מבחינת מת לבחינת חי, וזה הכוח של שקל הקודש, 

אז, שעל  כשקוראים את הפרשה אפשר לחזור כמו שהיהמהחקל יצחק וכמו שאמרנו אתמול 
ידי השקלים חזרנו לשורש, אותו דבר היום על ידי קריאה של הפרשה אפשר להתעורר 

 להקב"ה, ונתנו איש כופר נפשו להחזיר את החיבור שלו שלא יהיה נסתר אלא גלוי.

 כלאים נקרא לא להתערב יותר עם הרשעים

אות בעולם לכבות אין מציוכתיב מים רבים לא יוכלו לכבות כו' האהבה ונהרות לא ישטפוה, 
את הקשר בין בני ישראל להקב"ה, וברגע שמגיע רגע של מסירות נפש מתגלה הנקודה 

שקלים הכוונה שאנחנו חזרנו הם ב' אלו השקלים והכלאים, הפנימיות אצל כל אחד ואחד, 
בחזרה להקב"ה ולשורש שלנו, וכלאים הכוונה שאנחנו לא מתערבים יותר עם הגויים ונהרות 

כי הרשעים רוצין לכבות דביקות בני ישראל , הרשעים רוצים שתי פעולות לא ישטפוה
 מיועד לתפוס לך את הראש כל הזמן. וזה כל הכלים למיניהם שזהבהקב"ה, 
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  אדם צריך למצוא לעצמו שעות במשך היום

אין עוד מלבדו אם אדם מרגיש תפוס כל הזמן ואין לו שעות לעצמו אז הוא לא חי עם הקב"ה, 
צריך לעצור ולחשוב לעצמו שיהיה לו מצב של אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו נקרא  אלא אדם

שגם אני זה הקב"ה, ואם אני לא יכול להגיע להקב"ה ואני מרגיש שמשהו מושך אותי משם 
כל הזמן אז מיד צריכים לברוח משם, כי מיד אתה מנותק ממנו ואתה במקום אחר לגמרי, 

ואתה ממילא אתה מתערב עם עוד דברים, הם מסכימים  מנותק נקרא שהאור מאוד קלוש
 שיהיה הארה אבל לא להיות דבוק להקב"ה. 

 אדם צריך לראות לא להיכנס למקום שלא צריך 

ברגע שאדם נכנס למקום שלא צריך אז שתי רעות עשה עמי, דבר וגם רוצין להתערב עמהם. 
טבע, ודבר שני להתחבר ראשון הוא צריך להתנתק מהסביבה הטבעית שלו וללכת מעל ה

ועל ידי השקלים שורש, עכשיו יש לנו הזדמנות בשבת שקלים לתקן את שתיהם, דבר ראשון 
ומתפרדין כל שזה יהיה נגלה בחזרה לבני ישראל, ודבר שני מתעורר האהבה לבני ישראל, 

ן וצריכים להפריד את העפר משם ואז כולם בורחים ממך, כי ברגע שיש קדושה אי פועלי און.
 להם מקום שם כלל.

 משה רבינו לא הבין בני ישראל כלל

ואמרו חז"ל נתקשה משה רבינו ע"ה במחצית השקל והראה לו הקב"ה מטבע של אש 
לכאורה למה נתקשה משה רבינו במחצית השקל, הלא כל ילד קטן מכיר מתחת כסא הכבוד. 

לות ולהחזיר את מה זה חצי שקל, אלא איך מחצית השקל יכול לעשות כאלו פעולות גדו
כולם להקב"ה, אלא משה רבינו היה צדיק והיה לו לפלא איך יתכן שאדם נופל לכאלו 
מקומות עמוקים בא הרבי ומקרב אותם, אבל האמת שרק על ידי אחדות אפשר לעלות 
אותם, וצריכים להיות חלק של הנתינה וחלק של קהילה וחלק של חברים והעיקר לתת לשני 

ת אם זה ברוחניות או בגשמיות והעיקר לחפש את האחדות כל הזמן אם זה בכסף או במצו
ורק ככה חוזרים לשורש ומשם יתפרדו כל פועלי און, אבל משה רבינו היה בחינת במקום 
 שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם וממילא לא הבין אותם כלל.

 יהודי שמוציא פרוטה מכיסו מגיע עד כסא הכבוד

הרמז, על פי מאמרם ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, 
ומשה רבינו היה בחינת צדיק גמור, והוא הוריד התורה משמים לארץ, והוא רמז מן המים 

א"כ איך לוקחים מטבע אבל בני ישראל שנפלו ממדריגה זו, ואין מים אלא תורה. משיתיהו. 
ומכל מקום על ידי להקב"ה וממילא היה מצב של נתקשה משה,  ומחזירים את כל העסק

ועל ידי תשובה שאדם מכניס לשם את כל של בעלי תשובה שבא בחילא סגי, רשפי אש 
וגם כתוב גדולה אמרו חז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, הכוחות מעליון, אז 

. היום אנשים הגיעו כבר צדקות שמגעת עד כסא הכבוד, וברגע שאדם נותן צדקה מגיע לשם
ללבנה ולמאדים ועוד לא גמרו ומחפשים להגיע עוד יותר למעלה, אבל יהודי שמוציא פרוטה 

וזה מטבע של אש בחינת תשובה מלמטה מכיסו לצדקה ונותן את אז מגעת עד כסא הכבוד, 
 שאין יותר גדול מזה.למעלה אל השורש. 
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 בני ישראל בכוח התשובה הגיעו לכסא הכבוד

נתקשה משה רבינו ע"ה והראה לו מטבע מתחת כסא הכבוד, )פקודי תרמ"ג( בשפ"א תא אי
על פי מאמרם ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, כי הנה 

עד עכשיו היה בחינת איתערותא עתה היה הדרך בבחינת תשובה, אתערותא דלתתא, 
לא היה יכול משה רבינו ע"ה לעמוד על מדריגה ן לכדלעילא ומעכשיו איתערותא דלתתא, 

 זו, רק בעשיות בני ישראל בכוח התשובה שמגעת עד כסא הכבוד. 

 משה רבינו היה בחינת צדיק גמור

בכל הני מילי דנתקשה משה רבינו ע"ה, היה מצד שהיה ואיתא עוד )ויקרא תרמ"ט(: 
, כמאמר חז"ל במקום שבעלי בחינת צדיק גמור, ואלה התיקונים היו בבחינת בעלי תשובה

תשובה עומדין כו', וגם מחצית השקל שהיה לכפר על החטא, ורמזו חז"ל שהראה לו 
הקב"ה מתחת כסא הכבוד כו', כמו שאיתא גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, והיינו 
שהשי"ת עוזר לבעל תשובה שלא בהדרגה, ומשה רבינו ע"ה היה כמו שכתוב עשה 

אבל תיקון בעל תשובה וממילא לא הבין במה מדובר כאן, ישר כו'. האלוקים את האדם 
וזה היה הקושי של משה רבינו לקלוט מה הוא אחר שבקשו חשבונות רבים, והוא דרך אחר. 

 זה מטבע.

   היום נשאר לנו ההתעוררות והתשוקה להקב"ה

בזמן בית  עכשיו מה זה שייך אלינו, וברור שזה לא היה רק אזוזה התשוקה נשאר לעולם, 
המקדש, וכמו שאמרנו אתמול שבאחד באדר משמיעים על השקלים אבל לא נתנו אז את 
השקלים ורק בחודש ניסן נתנו אותם, אבל ההתעוררות והתשוקה לתת אותם כבר היה 
בחודש אדר, וברגע שאדם מתעורר לתת צדקה מיד הוא מתחבר להקב"ה, ואז מתגלה אצלו 

וזה נשאר לעולם בבני ישראל, ומים רבים לא יוכלו ו. האור הגנוז וכולם בורחים ממנ
כמו שנאמר אם יתן איש כו' וכמה גשמיות שתשים על זה לא יכול לכבות אותו.  לכבותה.

הון ביתו, זה המן הרשע. ונהרות לא ישטפוה, להמשיך התפשטות אהבת בני ישראל 
 הם רוצים שאנחנו נהיה חלק מהם.להשתתף עמהם, 

  שלא יכבו ושלא יתערבו אהבה צריכה שמירה

דכתיב מים רבים לא יוכלו לכבות כו' האהבה כו' אם יתן איש )חנוכה תרנ"ד( בשפ"א איתא 
כו' כל הון ביתו באהבה כו' יבוזו לו. והנה אהבה זו צריכה שמירה בשני אופנים, שלא יכבו 

, הרשעים את האהבה, כאשר עבר עלינו במלכיות אלו שעמדו להשכיח מאתנו אהבת ד'
וכמו כן לשמור שלא יתערבו אחרים להשתתף באהבה זו, כי גם בזה הם מכבים אש האהבה. 

ושניהם נתקיימו, שמתחילה היה והם מנסים עם כל הכוח לתפוס אותך לכיוון שלהם. 
לכורש חלק בבית המקדש, והשי"ת עזר לנו ונתקן זה כמו שכתבנו לעיל, ונדחה מזה. ואחר 

 זר לנו הקב"ה, וזה שכתוב לא יוכלו לכבות כו'.כך עמדו להשכיח תורת ד' וע

 הנפילה הוא לא בעיה כמו הגוררת עבירה

איתא במשנה שקלים פ"א כמו שנאמר לא לכם ולנו לבנות כו'. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
מ"ה: הנכרי והכותי ששקלו אין מקבלין מידן, וכן הוא מפורש על ידי עזרא, שנאמר לא לכם 

כי הוא רק מפריד,  קינו. למה, כי לא יעזור שום דבר מה שהוא נותןולנו לבנות בית לאל
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ואנחנו צריכים לעשות שתי דברים, דבר ראשון לא להישבר כלל, וכמו שאמרנו מהמדרש 
שאומות העולם אומרים לישראל אתם אומה ששמעה בסיני אנכי ד' אלוקיך, לא יהיה לך 

לוקיך ישראל, יש להם תשועה, אין אלקים אחרים, ולסוף ארבעים יום אמרו לעגל אלה א
אמר שהנפילה הוא לא כ"כ חשוב כמו שמה הרה"ק מקאצק זי"ע ישועתה לו באלוקים סלה. 

 שהיצר הרע מחפש את הגוררת שיוצא מעבירה.

  כל מה שאנחנו עוברים זה בשביל אחרים

הגיע אבל ואתה ד' מגן בעדי לא רק שלא נפלו אלא כאן נוצר משהו שאפילו משה רבינו לא 
לזה, ולהוציא את זה לפועל זה קרה רק על ידי שעברו את העגל, וכן בכל מקום שאדם נופל 
נכון שלכתחילה אסור להיכנס לשם אבל ברגע שהוא כבר שם הוא צריך לדעת ולמצוא איזה 
נקודה שאפשר לרומם אותו, ואז במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים 

אמר שאתה לא עובר אותו בשבילך אלא בשביל אחרים, וברגע ר' אשר שלעמוד שם, וכמו 
 שאתה מתרומם אתה יכול להרים את כל אחד ששייך לשורש הנפש שלך.
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 שיעור ד'

 יום ד' כח' שבט

לכאורה הלא שקלים משמיעין על השקלים ועל הכלאים. )שקלים תרנ"ו( בשפ"א איתא 
א"כ מה היה בחודש אדר, ועוד מהו הקשר בין שקלים לכלאים, בפועל היה רק בחודש ניסן 

 הלא כלאים הכוונה שלא יהיה שתי סוגי זרעים באדמה ביחד, ומה זה קשור לשקלים?

 תשרי ראש השנה גשמי וניסן ראש השנה רוחני

יש שתי סוגי ראש השנה, יש דהנה ראש השנה בתשרי, ולבני ישראל ניסן ראש חדשים. 
תשרי שזה לכלל הבריאה, וראש השנה בחודש ניסן זה פרטי לבני ישראל. ראש השנה בחודש 

אז התחיל אומר שתשרי זה ראש השנה הגשמי וניסן זה ראש השנה הרוחני. ומהבית אהרן 
יציאת מצרים והתחילו לקלף את ההסתר הגדול שהיה עד אז עד שהגיעו לקבלת התורה שאז 

 היה התפשטות הגשמיות.

 של כל ימות החורף בניסן יוצאים ההשקעה

אתם הולך על בני ישראל, שמאז התגלה הכוח של וכתיב היום אתם יוצאים בחודש האביב. 
בני ישראל, כי עד חודש ניסן הכוח של בני ישראל היה בהסתר והיה מצב של הללו עובדי 
עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ומחודש ניסן הלאה אז התגלה החוצה הכוח של בני 

כל מה שקורה בעולם מגיע כי כל מה שסידר הקב"ה בעולם למילף מיניה חכמתא.  ישראל.
, ואם הוא חי עם , חכמה זה כוח מה שזה הכנעהונקודה של חכמה כדי ללמוד מזה משהו

ימות כמו שסדר הטבע ימות הגשמים הכנה להתבואה, חכמה אז החכמה תחיה בעליה. 
לעבור חרישה וזריעה וגידול העשב  שצריךהגשמים הוא הכנה לאכילה שזה התבואה. 

ומניסן והלאה עד שנתברר אחר כך להוציא לחם מן הארץ. וצריכים לעבוד כל השנה והקש, 
 מאז מתחילים לראות שהיה כאן משהו במשך כל החורף.

 עד ניסן הפנימיות בהסתר ומאז בגלוי

ומחודש ניסן דהיינו עד חודש ניסן מפעילים את החיצוניות ואז הפנימיות עוד בהסתר, 
, בעצים מתחיל אז לצאת הפרחים, ובתבואה מתחיל והלאה הפנימיות מתחיל לצאת החוצה

כמו כן לצאת האוכל, בכל דבר יש לו הכנה במשך החורף ובניסן אז מתגלה הפרי החוצה, 
וכמו בתשרי יש לפני תשרי ראש השנה בכלל, ובניסן מיוחד לבני ישראל ראשית תבואתו, 

ה הכנה לחודש תשרי, אותו דבר לפני חודש ניסן יש הכנה של חודש אדר, זה חודש אלול שז
 והבירור הוא באדר, כי אז מתחיל התגלות החטה, שמקודם היה מעורב בשורש תוך הקש.

 כמו שאלול הוא הכנה לתשרי אדר הכנה לניסן

באחד באדר משמיעין על השקלים. למה באדר. ויראה שהוא זמן )תרל"א( בשפ"א איתא 
ה, כמו אלול סוף השנה, כי גם בניסן ראש השנה, ובאדר תשובה מאהבה, לכך מרבין תשוב

וכן התעוררות ובהמשך )תרמ"א( איתא: בשמחה, שנתעורר רצון ונדיבות בכל איש מישראל. 
כן אדר מתוך האהבה, שימי השקלים באדר, שהוא כמו אלול שנתקן לתשובה מאימת הדין, 

שות שניתן לבני ישראל שבחר השי"ת בנו להיות עמו ניסן ממשמשין ובאין, שהוא התחד
בחכמתם הקדימו פרשיות אלו וחלקו, והוציאנו ממצרים להיות לו לעם, לכן חכמינו ז"ל 
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דהיינו חודש תשרי זה מלמעלה למטה, מתחיל להיות התעוררות האהבה מלמטה מקודם. 
מלמטה למעלה  ראש השנה שאז מתגלה בכל העולם, ובניסן זה מכ"ה אלול שזה מלמעלה

 שזה יציאת מצרים.

 כל פעם שמגלים עוד נקודה בעבודת השם זה יציאת מצרים

כל פעם שאדם מגיע לנקודה בעבודת השם ומקלף עוד קצת מההסתר שיש לו זה נקרא יציאת 
שד' הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע מצרים, וזה מתגלה עכשיו בחודש אדר. וכמו שאמר 

כי בעצם זה אמר ווי דערלעבט מען דאס און ווי זעהט מען דאס. ה ו-פרשיות הם נגד שם הוי
התכלית של כל הד' פרשיות לראות את הקב"ה בכל דבר. ולמעשה יוצא לנו פרשת שקלים 

 וזכור בחודש אדר ולהלן יסביר למה דווקא שתים אלו בחודש אדר.

 סדר העולם לבנות תחילה חומה ואח"כ הבית

ים. לכאורה קשה וכי מן היום שהשתדל הקב"ה בבנין בית תבנה חומות ירושלבזוה"ק איתא 
המקדש לא בנה עדיין את חומות ירושלים שלעתיד. אם חומות ירושלים לא בנה עד עתה, 
אם כן בית המקדש ודאי שלא בנה, לפי שכך הוא הסדר שתחילה בונים החומה ואח"כ הבית 

ייטיב את בית המקדש שנבנה שבתוכה כדלקמן, ואיך אמר הטיבה ברצונך את ציון דהיינו ש
 כבר כנ"ל?

 הקב"ה בונה תחילה הבית ואח"כ החומה

ומתרץ אלא הקב"ה כל מעשיו אינם כמעשה בני אדם, כי בני אדם כשבנו את בית המקדש 
השני למטה, בתחילה עשו את חומות העיר ולבסוף עשו ובנו את בית המקדש, וטעם הדבר 

הם, ואח"כ בנו את הבית, אבל הקב"ה שאצלו לא את חומות העיר בנו תחילה כדי להגן עלי
שייך טעם הנ"ל, לכן אינו עושה כך, אלא בונה את בית המקדש בתחילה למעלה, ולבסוף 

חומות העיר, כשיורד אותו מן השמים ויושיב אותו על מקומו, אז יבנה חומות ירושלים שהם 
קדש בתחילה, ואח"כ ועל זה אמר דוד המלך הטיבה ברצונך את ציון שתשכלל את בית המ

התפלל ואמר תבנה חומות ירושלים. דהיינו קודם בונים את הפנימיות ואח"כ את החיצוניות, 
בני אדם בונים קודם את החיצוניות ואח"כ את הפנימיות אבל הקב"ה מתחיל עם הפנימיות 

 קודם ואח"כ את החיצוניות.

 בכל דבר יש קודם חיצוניות ואח"כ פנימיות

' שיש בענין זה סוד. כל המעשים שהקב"ה עושה, בתחילה מקדים לעשות וממשיך הזוהר הק
את החיצוניות ואח"כ עושה את המוח שהוא הפנימיות, בעולם הזה תמיד יש קודם 
החיצוניות ואח"כ יש את הפנימיות, וכמו פרי שלפני זה יש את הקליפה ואח"כ כשמורידים 

בואה שקודם יש את הקש ואח"כ אותו מתגלה הפרי שהוא הפנימיות של הדבר, וכן בת
 כ המוח שהוא הפנימיות.האוכל, דהיינו בכל דבר בהתחלה יש חיצוניות ואח"

 הקב"ה בונה קודם הפנימיות ואח"כ החיצוניות

וכאן לא עשה כך, כי הקדים בנין בית המקדש שמבפנים ואח"כ יבנה את החומות שמבחוץ, 
"ה והקדים מה שמבחוץ, הנה את וטעם הדבר בא וראה כי כל אותם המעשים שעשה הקב

המוח שמבפנים הקדים במחשבה, ובמעשה הקדים מה שהוא מבחוץ, ומפרש את הענין, כי 
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כל קליפה שהיא מבחוץ היא מסטרא אחרא, והמוח שמבפנים הוא מן הקדושה הנקראת 
מוח, לכן תמיד הסטרא אחרא מקדים ומתרבה וגדל ושומר את הפרי, כיון שמתגדל ומתבשל 

ורקים את הקליפה לחוץ, וזהו ויכין רשע שהוא הקליפה, וצדיק ילבש שהוא הפרי. הפרי ז
הרשע מכין את הכל והצדיק לבש אותו. וזורקים את הקליפה ההיא, ומברכים לצדיקו של 

 עולם.

 לעתיד לבוא גם הקליפה יהיה מצד הקדושה

יעבור  אבל כאן בבנין בית המקדש שיבנה הקב"ה לעתיד לבא, שאז כבר הסטרא אחרא
ויתבטל מן העולם, כמ"ש ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ואז כבר לא יצטרך להקדים 
את החיצוניות, כי המוח והקליפה שניהם יהיו מצד הקדושה, כענין קליפת הבושם שיש לה 
ריח טוב כמו לעצם הבושם, לכן הוא מקדים את המוח שמבפנים דכתיב הטיבה ברצונך את 

המקדש שמבפנים, ואח"כ תבנה חומות ירושלים שהוא מבחוץ, כי חומה ציון שהוא בנין בית 
ההיא שמבחוץ שהיא הקליפה גם היא שלו ממש, דהיינו שהיא מצד הקדושה, דכתיב ואני 

 אהיה לה נאום ד' חומת אש סביב הנה כתוב אני להורות, אני שהוא הקדושה ולא צד הרע.

 לעתיד לבוא גם מה שלא מסתדר יראו שם הקב"ה

וב כשהקב"ה ברא את העולם אמר לעצים שיהיה טעם עצו ופריו שווה, והארץ הלך ושינה כת
מה הכוונה בזה? אלא אדם הבית אהרן את הדבר ועכשיו טעם העץ והפרי אינם שווים. אומר 

רגיל לקחת רק מה שהוא מבין ומה שמסתדר לו, אבל באמונה מאוד קשה לאדם לבלוע את 
טעם, דהיינו שאז אפילו דברים שלא מסתדרים לך כ"כ ג"כ  זה, לעתיד לבוא גם לעץ יהיה

יראו שם את הקב"ה, אבל עכשיו אדם לוקח את הקליפה וזורק את זה החוצה ואוכל רק 
 האוכל.

 במחשבה הפנימיות קודם

כי ישראל הם מוח העליון של העולם, כי בני ישראל עלו במחשבה תחילה להיבראות, כי 
ה, והעמים שהם הקליפה כלפי ישראל הם הקדימו במחשבה קדמה הפנימיות בתחיל

ממשלתם במעשה, דכתיב ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל, 
ומפרט שמונה מלכי אדם שמלכו לפני מלך מלך לבני ישראל, ועתיד הקב"ה הקדים ולהשאיר 

אל שנקראים את המוח בלא קליפה, דכתיב ישראל לד' ראשית תבואתה, שפירושו ישר
תבואה שהיא דוגמת המוח תקדים להקליפה, ואף על פי שהמוח יישאר בלא קליפה השומרת 
על הפרי, מי הוא שיושיט ידו לאכול ממנו, בגין דכל אוכליו יאשמו, רעה תבוא אליהם נאום 

 ד'.

 הכנה למצוה הוא יותר גדול מהמצוה

דהיינו יש הסתר על האור, עכשיו אנחנו בחודש אדר שאז עדיין הקש מכסה את התבואה 
אבל זה הכנה למצווה שזה חודש ניסן, בפשטות לומדים שהכנה למצווה נקרא שאדם מכין 
את עצמו לקראת המצווה שהולך לעשות ואז כשמגיע רגע האמת שכבר יהיה מוכן לעשותו 
עם כל הברען ועם כל הכוח, ולמה הכנה יותר גדול, כי המצווה הוא בס"ה כמה דקות אבל 

 ה אין לו שיעור ואתה יכול להכין את עצמך כמה שאתה רוצה.הכנ
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 שקלים נקרא להתקרב להקב"ה וזכור למחוק עמלק

השפ"א מוסיף על זה שעל כל פרי יש קליפה לפני זה המצווה הוא הפרי הכנה למצווה הוא 
הקליפה, יציאת מצרים זה המצווה ומה שהיה לפני זה הוא הקליפה, א"כ ככל שאדם מכין 

צמו חודש לפני בזה הוא מחליש את הכוח של הקליפה, וצריכים להכיר את הקליפה, את ע
כי מצד אחד הוא מאוד יפה ונעים ויש לו כל מיני צבעים, שזה הצילני מיד אחי, ואח"כ יש 
ומיד עשו שיש עליו כל מיני חרקים שמזיקים, א"כ בחודש אדר יש לנו שתי מצוות אחד זה 

מקרב אותנו להקב"ה, ובזה אנחנו מחלישים את הכוח שקלים שזה הולך על החלק ש
שהגויים רוצים להתאחד אתנו, ואח"כ יש לנו את הזכור שבזה למעשה מוחקים אותו, ובזה 
אנחנו עושים הכנה לימי ניסן, א"כ צריכים למחוק עמלק גם במחשבה וגם במעשה, שזה 

 הגאווה שהוא מנסה לעלות אותך, וגם בייאוש שזה ספק ורם.

 מלחמת עמלק והמן באדר עיקר

כתוב שם: והיה בית יעקב אש לכן עיקר מלחמת עמלק והמן באדר. וכתיב בית יעקב אש. 
דהיינו אנחנו צריכים את האש ואת הלהבה להתפטר מהקש,  ובית יוסף להבה ובית עשו לקש.

שקלים וזכור, זכור, ובכוח שני אלו  -זה בחינת שקלים מטבע של אש, ובית יוסף להבה 
וזה הדרך שאנחנו מבררים את שה בית עשו לקש, ומתברר ונבדל התבואה מן הקש. נע

 התבואה מהקש.

 המלחמה הוא על הפנימיות ולא על החיצוניות

שזה הקליפה בעצמה, אבל גם לקליפה יש חיצוניות ולכן הגם כי עיקר מחיות עמלק בזכור, 
את הקליפה צריכים קודם ופנימיות, כי גם הקליפה יש לו חיות מפנימיות, וכדי לסלק 

מכל מקום גם בשקלים רמזו על הכלאים, שהוא הבדלה דקה. להבדיל משם את הפנימיות, 
כלאים הוא משהו שלא רואים אותו בחיצוניות ורק בפנימיות שם זה נמצא, כי עיקר 
המלחמה הוא על הפנימיות ולא על החיצוניות, שקר אין לו רגלים ובכל שקר חייב להיות 

צת אמת וממילא זה מושך את האדם אליו ממש, וגם הקליפה הוא לא כולו שקר שיש שם ק
כי יש לו קצת חיות שמחיה אותו, ועבודה שלנו הוא לפרק את הקליפה, ועל ידי המחשבה 
שלנו של שקלים אתה מוציא את התשוקה שיש לך לרע ואתה נותן אותו להקב"ה, ואז אפשר 

 לפרק את החיצוניות של הקליפה.

 פה עבה ודקהיש קלי

מו"ז ז"ל אמר כי הנדבה צריך להיות משומר מהתערובות )שקלים תר"ס(: בשפ"א איתא 
פסולת, וזה שאיתא ועל הכלאים, והקדימו באדר קודם המעשה, כי הכנת המעשה מיוחד 
רק לבני ישראל להיות עושים המצווה לשמה, ועל ידי זה אין בהמצווה פסולת ותערובות. 

מצות בלי תערובות, ויש לנו פסות עבה ויש פסולת דקה, שקלים וזכור  אנחנו צריכים לעשות
באים להפריד אותנו מקליפה הדקה, בבוטנים אפשר לראות הזה שיש קליפה חיצוניות שזה 
עבה ומעל האוכל יש עוד שכבה דקה וקטנה ואת שתיהם אנחנו צריכים להוריד, שזה הפניות 

יום, וברגע שאנחנו חיים עם הסכנה ויודעים והשקרים והאינטרס שאדם עסוק עם זה כל ה
שצריכים רחמים על כל דקה אז כשאנחנו מתקרבים לקליפה הם לא יכולים לרמות אותי. 

 היה לפעמים צועק אתה שקרן אתה גנב. וזה כנ"ל.ר' אשר 
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 עשו יש לו פנימיות וחיצוניות לפעמים מיד אחי ולפעמים מיד עשו

עשו יש לו פנימיות וחיצוניות, וממילא הוא יכול ו, דכתיב הצילני נא מיד אחי מיד עש
להתקרב אלינו, זה שהוא אחי וממילא הוא מגיע לבני ישראל, וזה שהוא עשו הוא רוצה 
להרוג אותנו, והאמת הוא שזה הולך לפי הסדר בהתחלה הוא מקרב אותנו ואז הוא מקבל 

וברגע שהוא רואה שאתה את החיות שלך אליו ומעכשיו הוא יונק ממך כל החיות שיש לך, 
אמר ברגע שהניצוץ רואה שר' אשר לא מכניע את עצמך אליו אז הוא מתחיל אתך, וכמו 

שהולך להיגמר הוא מתחיל להשתולל כי הוא לא רוצה למות, ועשו מיד מרגיש את זה ומאז 
הוא נהפך מאחי לעשו, וזה הקושי שיש לאדם כי בעצם צריכים לזהות שזה מצב שהפנימיות 

לצאת אלא הקליפה עוד נלחם אתך את המלחמה האחרונה שלו אולי הוא יצליח למשוך  מוכן
 ממך עוד קצת חיות.

 יש שתי יראות מיד אחי ומיד עשו

איתא ומשום הכי נתנו לנו שתי מצוות. פירושו בו, שיש להיבדל מאותו רשע מטוב ועד רע. 
בים, וגם שלא יתקרבו אלינו בזכרון אמת כי יש שני יראות, א', שלא ירעו לנו העובדי כוכ

יותר מדאי, שלא להחטיא חלילה וחס שלא ללמוד ממעשיהם, מיד אחי, שלא יהיה לי 
שזה המכשירים והכילים שונים שיש בעולם שזה התחברות עמו חלילה שלא להחטיא, 

וכן מחטיא אותנו, והם משגעים את הסביבה שלך ובסופו של דבר מחפשים את הקדושה, 
 כי ברגע שרואה שזה לא הולך הוא מתחיל אתך ביחד.ירע כלל. מיד עשו, שלא 

 שקלים הוא מיד אחי וזכור מיד עשו

כי הנדבה קודם שבא שזה להרחיק אותנו מהפנימיות של עשו, ושקלים הוא ענין מיד אחי, 
אנחנו נותנים צדקה לאנשים צריכה שמירה מתערובות פסולת, שזה הפנימיות לידי מעשה 

רק לנו יש את הכוח לתת, לך ד' הצדקה, אבל גוי כל פרוטה שהוא נותן יש כי זה יהודי כי 
בזה לגרמייהו ויש בזה אינטרס כל שהוא, א"כ בהתחלה אנחנו צריכים לדעת את האינטרס 
שלנו ולחיות עם זה, וככל שאדם חי שהפנימיות שלו הוא לא נקי ומבקש מהקב"ה תעזור לי 

שאדם חי עם הפנימיות זה בעצמו שורף את החיצוניות שזה יהיה נקי, וזה מטבע של אש ברגע 
שמערב היצר הרע בכל מצוה פניות שיש על הפנימיות, ומה זה חיצוניות על הפנימיות 

כשנעשה שונא שזה הקליפה בעצמו, ורצונות שלא לשם שמים. וזכור הוא בחינת מיד עשו, 
לא הולך לו, אז הוא  ברגע שעשו רואה שזהבהתגלות להילחם ולהעביר האדם מדעת קונו. 

מנסה את הגורל שלו אולי זה ילך ויצליח לשבור אותך, וברגע שרואה שקשה לו הוא נלחם 
 אתך עד הרגע האחרון.

 עיקר התקרבות לכבוש עשו ולהחזירו בתשובה

בפנים יפות ויש לפרש מיד אחי מיד עשו, מפני שיעקב היה כוונתו בב' אופנים, או איתא 
אהבה, או למלחמה, אמנם עיקר ההתקרבות הוא שיכבוש עשו לדורון שיתקרב אליו מ

פן במקום שאני מחזיר אותו בתשובה להחזירו בתשובה, אלא שהיה מתיירא בהתקרב אליו 
היו כאלו שהלכו נגד התורה אפילו שזה היה עם כוונות טובות אבל יכבשוהו ח"ו ביצרו הרע, 

ברשת שלהם, ובעצם לא להתקרב במקום שהם ישלטו על זה הם נתפסו על ידי היצר הרע 
היה תמיד שר' אשר לכאלו מקומות זה התורה ואמונת חכמים והסביבה או הסיבות כמו 

והיינו דאמר ויירא יעקב ויצר לו, דהיינו שירא אם ילחם עמו, ויצר לו להתקרב אליו, אומר, 
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כאח שיכבשוהו כענין אוי לי מיצרי אוי לי מיוצרי, וזה שאמר הצילני מיד אחי, אם ינהג עמי 
 מרע לטוב, ומיד עשו אם ינהג עמי כעשו להילחם עמי.

 בלי הכנה אי אפשר להגיע לראות את הפנימיות בכל דבר

וזה חודש אדר שזה תשובה מאהבה, וזה הכנה לחודש ניסן שאז יש התגלות אלקות בעולם, 
מסביב של אבל בשביל זה כדי כשמגיע המצווה שזה יהיה נקי מכל הפסולת והתערובות שיש 

המצווה, ככל שאדם מכין את עצמו יותר מגיע לזה יותר, יש אנשים שלא מכינים את עצמם 
לפני החג והם נכנסים לחג כמו תמים, עכשיו לפני פורים צריכים ללמוד את הקדושות וזה 
הכנה הראויה לחג, כי זה הפנימיות של החג, וברגע שאדם נלחם עם זה עוד בפנימיות אז 

ורים שזה החיצוניות יהיה לו כוח להוריד את החיצוניות ואז יראה את הקב"ה ברגע שמגיע פ
 גם בחיצוניות וגם בפנימיות.

 משמיעים היינו התשוקה והכנה שעושים לפני זה

בניסן, וככה היה בחודש אדר שאז היה רק משמיעים על השקלים, והשקלים בפועל היה רק 
שעושים את זה, כי בלי הכנה אדם מגיע ומשמיעים היינו את הכנה והתשוקה חודש לפני 

למצוה קר מאוד ולפעמים אפילו שוכח שיש כזה דבר, והעיקר על ידי הכנה שעושים מורידים 
את החיצוניות, ואז ככל שהפנימיות יותר טהור אז המעשה ג"כ טהור לגמרי. וזה חטאתי 

צריכים להוריד את נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד ואז יהיה ושויתי ד' לנגדי תמיד, קודם 
הקליפה על החיצוניות שזה חטאתי ומכאובי, ואז יהיה אפשרי להוריד את הקליפה לגמרי 

 ואז יהיה ושויתי ד' לנגדי תמיד.

 המלחמה עם הקליפה זה עד זיבולא בתרייתא

יש ראשית גוים עמלק ויש ראשית תבואתו, ראשית ובני ישראל שנקראו ראשית תבואתו, 
ה שקדמה לפרי, ובני ישראל הם ראשית תבואתו, וכמו שאמרנו מקודם גוים עמלק זה הקליפ

עלה במחשבה להקב"ה זה בני ישראל, אבל כשהיה בריאת העולם בהתחלה הוא נתן אותם 
לגויים ואח"כ הוא ייתן אותו לבני ישראל. א"כ נכון שבעצם ראשית תבואתו הם בני ישראל, 

וש עשרה, ואז יש קליפה חדשה מגיל שלושה אבל יש כאן קליפה שזה מתחיל מגיל אפס עד של
 עשרה עד עשרים וכן הלאה עד זיבולא בתרייתא.

  אדם שחי עם הפנימיות אז אין מחסור ליראיו

וכל אחד יש לו כל יום חידוש ונקודה שהוא צריך לחדש צריכין לעבור כל אלה הדרכים, 
ה אדם בכל דבר ובכל ולברר בעבודת השם, אדם מתחיל את היום עם חושך והדר נהורא, וז

תהליך קודם תפגוש את הפסולת שזה אי החשק ואי נעימות ואין שם שום מצוה, אבל צריכים 
אמרנו מאן  עד שזוכין לברר אוכל מתוך פסולת.לדעת שזה התהליך ואין דרך אחרת כלל, 

בתור חוסר, אלא  דאית ביה יראה לית ביה חוסר, מי שחי יראה אזי לא רואה את החוסר
הגיע למשהו חייב שיהיה לפני זה חוסר ששם אין מה להרגיש שום דבר, והעיקר לא כדי ל

להסתכל על החיצוניות אלא על הפנימיות כי אז אין מחסור ליראיו, כי אתה יודע שבכל חוסר 
 יש פנימיות ואין כזה דבר בעולם משהו בלי פנימיות וממילא אין חוסר כלל.
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 הצריכים את המודעות שלכל פרי יש קליפ

כשמגיע חודש ועתה וזה בחינת חושך, ולכן מתשרי עד ניסן עדיין אין ניכר עיקר התבואה, 
כתיב הסתיו עבר הגשם חלף וכו', ואז יוצא התבואה מן הקש, לכן היום אתם יוצאים ניסן 
אבל צריכים וזה בחינת יציאת מצרים, להוציא הפרי מתוך הקליפה. ומה זה יוצאים, כו', 

פרי יש קליפה, ולא להיבהל מזה, ואם יש קושי סימן שאתה בדרך את המודעות שלכל 
הנכונה, וגם הקליפה יש לו פנימיות וחיצוניות וצריכים לסלק גם החיצוניות וגם הפנימיות, 
לדעת שהסכנה שלי הוא בפנימיות, ואז לבקש מהקב"ה שיעזור לי להוריד את כל הקליפה 

 שיש, ולשמוע את הסיבות שיש שם.

 ם היה קודם חשוכא והדר נהוראבריאת העול

כשהקב"ה ברא את העולם בהתחלה היה ויהי וכן היה סדר הבריאה חשוכא והדר נהורא, 
ערב ואח"כ היה ויהי בוקר, כל חשוכא הוא לא בשביל החושך אלא בשביל האור, כל הקליפה 

 תוהו ובהו, אחר כך יהי אור.הוא בשביל הפרי שיש. 
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 שיעור ה'

 ' כט' שבטיום ה

במדרש ואלה מוסיף על הראשונים, משל למטרונה הזיין מכאן )תרמ"ז( בשפ"א איתא 
וז"ל המדרש: דבר אחר ואלה המשפטים, מה כתיב למעלה מן הפרשה ושפטו ומכאן, ע"ש. 

את העם בכל עת, ואמר כאן ואלה המשפטים, והדברות באמצע, משל למטרונה שהיתה 
היא באמצע, כך התורה דינין מלפניה מלפני קבלת התורה מהלכת הזין מכאן והזין מכאן ו

 ודינין מאחריה אחרי קבלת התורה והיא קבלת התורה באמצע.

וכן הוא אומר באורח צדקה אהלך, התורה אומרת באיזה נתיב אני מהלכת אהלך בדרכן של 
ה , מלפניבתוך נתיבות משפט, התורה באמצע ודינין מלפניה ודינין מאחריה -עושי צדקה 

שנאמר שם שם לו חוק ומשפט, ודינין מאחריה שנאמר ואלה המשפטים. וצריכים אנו להבין 
 הכוונה בכל הנ"ל?

 בלי תורה אין לנו עולם וזה גם נותן לנו ברכה

כל דבר מתחיל עם כי באמת הכל מן התורה, אף אלו מסיני. וברש"י מה הראשונים מסיני. 
עם התורה ובלי תורה אין עולם כלל, אבל התורה, באורייתא ברא עלמא ברא את העולם 

התורה נותנת לנו ברכה גם לפני שקבלנו את התורה וגם והיא נותנת ברכה לפניה ולאחריה, 
וכמו שכל הבריאה נברא בשביל התורה, והדור שקבלו התורה אחרי שקבלנו את התורה. 
מרנו אתמול דהיינו לפני זה היה תורה רק שזה היה בהסתר, אהוציאו מכוח אל הפועל, 

שבריאת העולם הגשמי היה בתשרי ובריאת העולם הרוחני שאז יצא הנסתר לנגלה זה היה 
 ומכל מקום קיום דורות הקודמים היו להיות הכנה לתורה. בניסן.

 מהעולם היינו לומדים את התורה אפילו בלי קבלת התורה

לא מתחילים מיד  א"כ לכאורה למה לא נתן הקב"ה את התורה מיד, וכמו שרש"י שואל למה
עם החודש הזה לכם, אלא דרך ארץ קדמה לתורה, דהיינו אפילו בלי התורה היינו לומדים 

בל כדי לקבל את התורה צריכים הכנה לתורה שזה דרך ארץ את התורה מחתול ונמלה, א
 שזה קדמה לתורה.

  אדם שיש לו דרך ארץ אנו יודעים איזה תורה הוא לומד

ם שרוצה לקנות ספר קודם מסתכל מי נותן הסכמה לספר ולפי היה אומר אדהביאלה רבי 
זה יחליט האם לקנות את הספר או לא, אותו דבר דרך ארץ קדמה לתורה אם יש לך דרך 
ארץ אז אפשר ללכת לקנות תורה, אבל בלי דרך ארץ לפני זה התורה הוא כלום. דהיינו בשביל 

ין את העולם לתורה. יש סדר איך לקבל את התורה היינו צריכים אלפיים שנה קודם להכ
שהעולם מתנהל ומה זה קיום העולם, לפני קבלת התורה היו עסוקים בדברים אחרים שהם 

 לא קיום העולם, והעיקר עכשיו להתעסק בקיום העולם.

 צריכים לחזור לבחינת ישר

כדי שיהיה קבלת התורה היינו צריכים שהעולם יתבשל וכמו כן ממש בפרטות בבני ישראל, 
לפני שקבלו את התורה משה אלפיים שנה עם דרך ארץ שזה הכנה לתורה, וכן בני ישראל 

כענין התקן עצמך  -שמקודם הוצרכו ליישר עצמם רבינו ישב וקיבל את כולם למשפט, 
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אלוקים  סלול מסוים ולחזור לבחינת ישר,דהיינו שצריכים לעלות על איזה מללמוד תורה, 
א"כ כל אדם לא משנה מי זה אם הוא הולך שבונות רבים, עשה את האדם ישר והמה בקשו ח

 בדרך הישר העולם מקבל אותו, ואם הוא לא הולך בדרך הישר העולם מקיא אותו.

 צריכים לעשות הכנה לפני שלומדים תורה

עוד לפני שאדם מתחיל ללמוד תורה הוא צריך לתקן את עצמו ואז אפשר ללמוד תורה. 
הרה"ג רבי דוד הל ת"ת באר יהושע, ששאל את מנ מהרב קרליץ שליט"אשמעתי 

לפני שאני מקבל מלמד לחיידר איך אני יודע האם הוא מלמד טוב או לא, סלאוויטשיק זצ"ל 
ענה לו הרה"ג הנ"ל אם הוא שואל אחרי השיחה הראשונה כמה משלמים כאן תיידע לך 

, אדם בא לשיעור מלמד טוב. דהיינו צריכים להכין את עצמו לפני שלומדים תורה שהוא לא
או לכל דבר אחר הוא צריך לדעת שמגיע לעצמו ולתקן את עצמו, הוא צריך להיות מוכן 
לשינוי, וברגע שעוד לא מוכן לזה וחושב שהוא יותר חכם מכולם אז לא רק שלא מתקן את 

 עצמו אלא אפילו לעולם הוא לא מגיע.

 ארבעה סוגי אנשים בלימוד תורה

אנשים בתורה, יש אדם שלומד תורה אבל אינו מלמד תורה, יש  שיש ד' סוגיבמאירי איתא 
אחד שלומד תורה ומלמד, ויש אחד שמלמד ולא לומד בעצמו, ויש אחד שלא לומד ולא מלמד. 
ואומר אחד שלומד אבל אינו מלמד הוא א צדיק אין פעלץ, אחד שלומד ומלמד זה הכי טוב 

חושב רק בשביל כסף ולא לבנות את  כי הוא ג"כ מזכה רבים, אחד שמלמד ולא לומד הוא
עצמו כלל, אחד שלא עושה כלום הוא באמת כלום. אדם צריך לדעת שאדם שלומד תורה זה 
מתקן את עצמו, אבל אדם שלומד תורה רק בשביל הידע אז עוד לא התחלת את התורה. 

 וזה מכין את עצמך להיות כלי לקבל את התורה.והוא המשפטים שקודם התורה, 

 לפני התפילה חוזרים לבחינת ישרבלימוד 

היה אומר שחסידים היו לומדים לפני התפילה. ולמה, כי הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע 
אלוקים עשה את האדם ישר, ואין חיבור יותר חזק להקב"ה מתפילה, כי אדם לא יכול 

שר להתפלל יותר משלוש שעות, אבל גם לזה הוא צריך את עצמו כדי להיות ישר, ואיך אפ
להכין את עצמו הרי אדם קם עם כל מיני חשבונות בבוקר והוא כלל לא ישר, ומשום הכי 
לומדים תורה לפני התפילה שזה מיישר אותו ואז אפשר לקבל מה שהתפילה נותנת לך. וזה 
כמו רכבת הכל יכול להיות מוכן אבל דבר האחרון צריכים להעלות אותו על המסילה ואז 

 דבר כדי להחזיר אותך על המסילה זה על ידי התורה.הוא יכול לנסוע. אותו 

 אדם שמתנהג כמו שצריך ימצא את המקום שלו בעולם

ושם עסקו עם דרך ארץ לכן כתיב שם ושפטו כו' בכל עת, ולא היו ביחוד למשה רבינו ע"ה, 
כי הם שקדמה לתורה, כי ברגע שאתה מתנהג כמו אדם תמצא לך את המקום שלך בעולם, 

וזה היה עוד לפני קבלת התורה, ואפילו שזה היה אותם דינין ודמים לתורה, המשפטים שק
אבל אז עוד לא הייתי מחובר לתורה ולאין סוף, אלא הייתי מחובר לשכל הישר שנמצא 

ואחר כך כתיב ואלה המשפטים המיוחדים בעולם ומתנהג כמו המקום איפה שאתה נמצא. 
פני קבלת התורה שתרצה בכלל לקבל את יש שתי סוגי משפט, יש ללאחר קבלת התורה. 

 התורה, ויש משפט של התורה שזה טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי. 
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 יהודי חי עם התורה כי כך הקב"ה רוצה אפילו שהשכל אומרת אחרת

אדם צריך לגשת לתורה לא בשביל שהוא מבין אותו והשכל שלו אומרת לו ככה, אלא בגלל 
גוי משנה הגניבה לפי השכל שלו ומשנה את הרציחה לפי השכל שלו,  שהתורה אומרת לך כן,

אבל התורה מה שאנחנו מקבלים אנחנו בזה אחד עם התורה ועם הקב"ה, ומקבלים את 
המשפטים ואת החוקים, אבל אדם שמקבל את התורה לפי השכל שלו אז אומר לי יש את 

דבר, זה נקרא שהוא חי את  הכללים שלי בצניעות ובכשרות ולי יש את הכללים שלי בכל
התורה לפי השכל שלו, אבל העיקר לחיות את התורה בהכנעה ובשפלות ובביטול, ואז אפשר 

 לקבל את התורה אפילו שזה לא מסתדר לך בדיוק לפי השכל שלך.

 אדם עם דרך ארץ מתנהג ככה בכל הילוך חייו

כשם שהחכם  ת פ"ה()הלכות דעוברמב"ם איתא ואלה המדריגות הם תמיד בכל עובד ד', 
ניכר בחכמתו ובדעותיו והוא מובדל בהן משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו 
ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו ובדבורו ובהלוכו ובמלבושו ובכלכול דבריו ובמשאו 

וזה נקרא דרך ארץ קדמה לתורה ובמתנו, ויהיה כל המעשים האלו נאים ומתוקנים ביותר. 
 שעושה כנ"ל נקרא שהולך בדרך התורה.אדם 

 התורה עוזרת ליישר מעשיו

אם אתה בחינת דרך ארץ ואחר כך ומקבל את התורה, כפי מה שמיישר מעשיו זוכה לתורה, 
ואז התורה עוזרת לו ליישר מעשיו, בלי תורה בכוח התורה מיישר מעשיו כראוי, וכן לעולם. 
את התורה, ובלי דרך ארץ אי אפשר להגיע אדם לא יכול להגיע לדביקות כלל, וחייבים 

ועם התורה מגיעים לדביקות ואפשר על ידו ליישר מעשיו עוד יותר. ומה ההבדל בין לתורה, 
אחד שלומד תורה עם דרך ארץ או בלי, אלא אחד שלא לומד תורה אז כתוב המשיא בתו 

ארץ אז זה לא  לעם הארץ כאילו כפתה וזורקה לפני הארי. אחד שלומד תורה אבל בלי דרך
כמו הארי אלא כמו זאב או חתול, דהיינו כל הזמן שזה בלי דרך ארץ זה לא דרך התורה. 

היה אומר שהמצב נהיה רק יותר גרוע, ר' אשר והעיקר לסדר את מעשיו ואז זוכים לתורה. 
 והעיקר לחיות עם הסכנה ואז התורה עוזרת לנו ליישר מעשיו.

 צריכים לעשותנעשה נקרא להתחיל לעשות דברים ש

נעשה נקרא תתחיל לעשות דברים שצריכים לעשות, וזה שהקדימו בני ישראל נעשה לנשמע, 
דהיינו זה שהקדימו אינו לפי שעה, קודם תהיה אדם כראוי, ולעשות כמו הסדר של העולם, 

רק שכן הוא לעולם, נעשה לנשמע לא קורה אז בקבלת התורה אלא שזה קיים עד היום הזה, 
דש אדם צריך לקום להתלבש להתרחץ ללכת למקווה לעשות את הסדרים שלו כל יום מח

 טוב לישון טוב להתלבש כמו שצריך. לאכול

  שמיעה נקרא שזוכה לעוד יותר נעשה

שצריכין מקודם לתקן המעשים ואחר כך זוכין דהיינו להתאים את עצמו לסדר העולם, 
רץ שקדמה לתורה, ושמיעה נקרא ברגע שאדם מתנהג כמו סדר העולם אז זה דרך אלשמוע, 

ואחר השמיעה הוא הזמן שצריכין לתקן המעשים ביותר על פי שזוכה למעשה עוד יותר, 
ואז זוכין לשמוע דהיינו לעשות לא בגלל שאני מבין אלא כי אני מחובר לפנימיות, התורה, 

היום ככל שאדם נכנס בזה יותר הוא שומע יותר, ומה שאתה שומע יותר פנימיות התורה. 
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לא שמעת אתמול, וכמו שאמרנו אתמול הייתי גוי והיום אני יהודי, כל יום מחדש צריכים 
 וזה עבודת האדם בעולם כל יום נעשה ונשמע מחדש.קודם לעשות ואז מגיעים לנשמע חדש, 

 עיקר המכוון צריך להיות לשם שמים

אז אם אתה זה למה אדם עושה, אלא יש אנשים שעושים בשביל השני, ואכן העיקר הוא, 
אתה רק בשביל השני והשני הוא בגללך אז אתה זה לא אתה והוא לא הוא, אבל אם אתה 
בשביל אתה והוא בשביל הוא בעצמו אז אתה זה אתה והוא זה הוא, דהיינו יש שתי דרכים 
לעשות דברים, או העיקר שאנשים יראו מה שעושה אבל בתוכו בפנימיות אין שם כלום, או 

דהיינו הוא שצריך להיות המכוון לשם שמים, די שהוא יהיה נקי, דהיינו שעושה בשקט כ
צריך לדעת ברגע שעושה דברים רק בשביל אחרים אז הוא לא ישנה את עצמו אף פעם, ואיפה 
שהוא בא הוא ישנה את עצמו ויתאים את עצמו לפי אותם האנשים, אבל ברגע שהוא יודע 

שהקב"ה הוא אין עוד מלבדו אז כל אחד יכול  מי הוא אז הוא תמיד ילך עם עצמו, וכמו
להגיע לויתר יעקב לבדו, אבל להגיע לשם צריך להיות המכוון לשם שמים, ואז ד' בדד ינחני 

 ואין קל נכר, אבל אם אתה עסוק בשביל אחרים אז לא מגיעים לפנימיות אף פעם.

 אם עושים לשם שמים יש הצלחה

כן לתורה ולעבדות השי"ת, אז התורה מסייעת לו והאדם העובד ליישר לבבו כדי להיות מו
ואז עוז וחדווה במקומו להגיע אל המכוון. אני זוכר כשהייתי בחור שיוכל לגמור המכוון, 

היה עלייה גדולה מרוסיה, ובארה"ב הקימו ארגון רב טוב שהיה מיועד לעזור ליהודים 
ה עם כל הרבנים שהגיעו מרוסיה ולסדר אותם במה שצריכים. והיה אז אסיפה גדול

שהיה יהודי גדול מאוד, וכיבדו אותו לדבר הרה"ק מריבניץ זצ"ל מארה"ב, והיה שם גם 
שיחזק את המעמד, בדרך כלל מי שמדבר עומד על הבמה ופנים לקהל, אבל כאן הלך הרה"ק 
הנ"ל ודיבר עם הפנים לרבנים ואמר להם: אם אתם מכוונים לשם שמים יהיה לכם הצלחה 

יהיה לשם שמים ולא לשם כבוד או אינטרס או פוליטיקה ואז יהיה לכם והעיקר שזה 
הצלחה, אבל אם זה לא יהיה לשם שמים רק לשם כסף אז לא יהיה לכם הצלחה, וככה דיבר 
רבע שעה לרבנים והתיישב בחזרה. דהיינו אם אתה רוצה להצליח זה חייב להיות לשם 

 שמים.

 אדם שלא יחפש להיות קדוש

וכן היה חוזר על זה מהרה"ק מקאצק זי"ע זה ווארט ידוע י קודש תהיון לי, וכן כתיב ואנש
שצריכים להיות מענטשליך הייליג. דהיינו לפני שמתחילים לעסוק הביאלה רבי הרבה 

בתורה צריכים להיות אדם, ובלי זה אי אפשר להגיע לקודש. לכאורה יש קודש קדוש ומה 
שצריך האדם לבקש הקדושה כדי תהיון לי, אלא ההבדל ביניהם, וגם מה זה אנשי, ומה זה 

אדם צריך לבקש לא שהוא יהיה דו קדוש פונעם שטאט, אלא להיות מוכן לעבדו יתברך שמו, 
ולא אני מבקש מהקב"ה להיות זושא ולא מישהו אחר, הרה"ק רבי זושא זי"ע כמו שאמר 

 ה באמת קדוש.זה שאתה רוצה להיות קדוש זה לא אומר שאתלהיות רוצה להיות קדוש, 

 מקודשת הכוונה לפרוש מהעולם ומיוחדת להקב"ה

בקידושין אומרים הרי את מקודשת לי, לכאורה מה זה מקודשת, אלא הכוונה הוא לפרוש 
מכל העולם וגם מיוחדת לי, א"כ זה שאתה קדוש ומופרש מהעולם זה עוד לא אומר שאתה 

שצריך האדם לבקש הקדושה לא מיוחד להקב"ה, כי מה שאתה רוצה זה עוד לא התכלית, א
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מאן דסני עלך לחברך לא תעביד, זה שאתה רוצה להיות כדי להיות מוכן לעבדו יתברך שמו, 
דבוק בהקב"ה אז מה שמפריע לך להיות דבוק אצלו תסלק מעצמך והעיקר להגיע להיות 
דבוק בהקב"ה, אבל אם זה רק מפריש אותך מהעולם והעיקר שתקרא הצדיק הקדוש אז לא 

 געת לתכלית.ה

 קודם צריכים להיות קדוש ואחרי זה הופכים לקודש

בזוהר חדש בקדמיתא כד הוה איתא כי קודש הוא למעלה מהטבע, כי יש קדוש ויש קודש, 
במצרים, חקק ביה שמא דאלקים, דכתיב ראה נתתיך אלקים לפרעה, כיון דאסתלק 

ם אתה חי עם הקב"ה או דהיינו הנפק"מ אבעילוייא אחרא חקיק ביה קוב"ה שמיה ממש. 
לא, יכול להיות שאתה קדוש, אבל קודש זה נהיה רק אחרי, ואי אפשר להיות קודש אם לא 

ואם אתה תעשה הייתי לפני זה קדוש, קדוש נקרא שאתה עושה כדי להיות מחובר להקב"ה, 
קדוש דהיינו שאתה מחפש ואנשי קודש תהיון לי שאתה מחפש את הרי את מקודשת לי שזה 

 ת עם הקב"ה, אז אפשר להיות אחרי זה קודש.להיו

 הרווח הוא שאין שום דבר דומה לשני ובכל דבר יש נקדה מיוחדת להקב"ה

ואיזה דרך יהיה מציאות הקדושה בעולם הזה, ורק בכוח התורה והקב"ה שקדשנו 
זה שאתה תעשה כדי להיות קדוש אז לא הגעת לתכלית, והעיקר במצותיו, וז"ש תהיון לי. 

ולהיות מחובר להקב"ה ולנותן התורה, ואז ישראל מחוברים להקב"ה על ידי התורה,  לעשות
וכל אחד מחובר לשני על ידי התורה, כי קוב"ה ישראל ואורייתא חד הוא וזה על ידי התורה. 
וברגע שאדם אנשי קודש מענטשליך, ואח"כ הוא עושה דברים כדי להיות מחובר להקב"ה, 

דומה לשני ואין פעולה דומה לשני ואין נשימה דומה לשני, כל ואז יש לו רווח שאין יום 
 ה.-הנשמה תהלל י

 חיצוניות זה אותו אדם אבל בפנימיות זה משהו אחר

כל רגע הוא הויה חדשה, שבכוח איש ישראל למשוך בכל עת התחדשות,  -ופירוש תהיון 
א רוכש כל הזמן ורגע זה רעיון חדש. נכון שבחיצוניות זה אותו אדם, אבל בפנימיות הו

יש לחול עליו מלבוש הקדושה על ידי תורה ומצות. דביקות וקדושה וזה לא אותו אדם כלל. 
אבל זה לא מספיק וכתיב עלה אלי ההרה לבוש חיצוני ולבוש פנימי שזה תורה ומצוות. 

אדם נכנס לבית המדרש אבל הוא לא שם, אדם יכול והיה שם כו', שאתה עולה לשם אלא 
א"כ עלה אלי ההרה אבל והיה שם, דהיינו לבטל את הגוף עור אבל הוא לא כאן, להקשיב לשי

 היינו שנתהפך משה רבינו ע"ה להויה חדשה כמלאכי השרת.ואת המוח וכל כולו לתורה. 

 סגולות הם רק ליהודים ולא לגויים

שאמר איפה שהמחשבה של אדם שם הוא נמצא. והיה אחד הבעש"ט הק' כידוע הסיפור עם 
לידו בסעודת שבת קודש, והבעש"ט הק' עשה לו עם הידיים ופתאום ראה החסיד איך  שישב

שבהמה יושב ושטריימעל לראשו ואוכל טשולנט. דהיינו אם הראש שלך באוכל אתה אוכל 
ובהמה, אבל אדם שאוכל כי זה מאכל של שבת קודש אז הוא אדם ולא בהמה. היה גוי שרצה 

ביל מה אתה צריך אותו, וענה ששמע שזה סגולה לשמירה שיכתבו לו מזוזה, ושאלו אותו בש
והוא גם רוצה אותו שמירה. אבל אמרו לו שכמו טשולנט ומאכלי שבת הם סגולה אבל רק 
ליהודים ולא לגויים, כי גוי ששומר שבת חייב מיתה ולא רק שזה לא סגולה אלא שזה עובד 

לא יכול להזיק לך. זכה נעשה לו הפוך, אותו דבר מזוזה לגוי לא רק שזה לא ישמור אותך א



 שיחות                                 משפטים                                  קודש 

 ~ לו~ 
 

סם החיים לא זכה נעשה לו סם המוות, דהיינו צריכים לקחת את התורה לזיכוך ולהיות 
 אחד עם הקב"ה.

 אדם שחי עם הקב"ה הכל אחרת

היה אוכל בשבת כל מאכלי שבת קודש. והיה שם חסיד אחד ושמו רבי שלום הביאלה רבי 
לח וזה לא טוב לבריאות של הרבי. ענה לו הרבי כתוב כהן, ואמר לרבי הרי יש בתוכו סוכר ומ

כל המענג את השבת זה כאילו שצם אלף תעניתים, א"כ יהודי שצם אלף תעניתים האם זה 
 יזיק לו לסוכר. א"כ אחד שחי אחד עם הקב"ה הכל נראה אחרת לגמרי.

 ה-משה רבינו השתנה מאלוקים להוי

כיצירת  -ולכן היה מ' יום כמלאכי השרת,  כמ"ש חז"ל נכנס בענן נתלבש בענן כו' לשומו
ובזוהר משה רבינו היה כבר באותו צורה אז. הולד במ' יום, כן קיבל בשלימות אותו הציור. 

והשתנה לגמרי מאלוקים לבחינת חדש שיר השירים איתא והיה שם, שנעשה שם הקודש. 
 ה.-הוי

 ייםחיצוניות זה אברים וגידים אבל בפנימיות זה הכל דברים רוחנ

לא רק משה רבינו אלא כל אחד ואחד, אם הוא מכין את ויש לכל ישראל חלק בצורה זו, 
הרבי מזידיטשוב וכמו שאמר  עצמו עם דרך ארץ, וגם כשלומד התורה אז הפוך בה והפוך בה,

הפוך בה והפוך בה דכולא בה שאין לך מידה טובה הימנה, מאז על ידי לימוד התורה זי"ע 
ין מידה טוב יותר מזה, כי מאז אדם לומד שכמה שעשה הוא לא עשה אתה מגיע לראות שא

קודם חטא העגל היה אמרתי אלוקים וקודם החטא כתיב אמרתי אלוקים אתם, מספיק, 
ואיתא כי בשבת קודש מחזיר משה רבינו ע"ה אותה ההארה לכל אתה, ואחרי החטא אז 

וזו בחינת נשמה ר אותם, נכון שלקח מהם את הכתרים אבל בשבת הוא מחזיבני ישראל, 
יתירה, שלכן אין דומה מאור פניו של אדם בשבת לימי המעשה. ולזה הציור הקדושה זוכין 

נכון שחיצוניות זה אברים וגידים, אבל על ידי תרי"ג מצות שהם נגד איברים וגידים, 
 בפנימיות זה רמ"ח אברים רוחניים ושס"ה גידים רוחניים.

 הגוף והפנימיות זה רמזבעולם הזה נדמה שהעיקר זה 

ובעולם הזה נדמה כי העיקר הגוף והוא רומז לתרי"ג מצות, אבל באמת נהפוך הוא, כי עיקר 
ציור האדם הוא תרי"ג אברים רוחנים שורש התרי"ג מצות, ואלה האברים שבגוף הם 

ואמר לו רק תגיד לי איזה הזידיטשוב רבי מסופר כשהגיע הרופא אל רמזים אל הפנימיות. 
 ר הבעיה ואני כבר יידע מה עלי לתקן, כי העיקר זה הפנימיות קרבה אל נפשי גאלה.אב

ובמשה רבינו ע"ה נתגלה פנימיות המלבוש, וכפי מה שמתרחקין מן הגשמיות זוכין 
להפנימיות, ובימי המעשה צריכין לייגע עצמינו להתרחק מהגשמיות, ובשבת קודש צריכין 

 ת.לייגע לקבל הארה פנימיות ורוחניו

       

    




