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 פרשת ויקרא

 שיעור א' 

 יום א' א' ניסן

 לפני כל מצוה יש קריאה מהקב"ה

יש כאן לכל הדברות וצווים קדמה קריאה, לשון חיבה לשון זירוז. )תר"נ( בשפ"א איתא 
יסוד גדול בעבודת השם, כידוע שהתורה הוא נצחי וזה מיועד לא רק אז למשה רבינו ולדורו 

ה יש לפני זה וביאת משיח צדקנו. א"כ אדם לפני שהולך למצו אלא שזה מיועד לכולם עד
שבליל הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע קדמה קריאה שהקב"ה קורא לך. וכידוע הסיפור על 

ראשון של סוכות לא היה מסוגל ללכת לישון כי כ"כ חיכה לקיים מצות נטילת לולב ואתרוג. 
דה שלנו עבו יה מונח האתרוג.ובסוף מרוב התלהבות שבר את הזכוכית של הארון ששם ה

  ים, שאתה בעצמך יעשה קדמה קריאה לשון חיבה ולשון זירוז.הוא שלכל הדברות ולכל הצוו

 הנשמה קשורה לגוף כאלמנות חיות

 חשיקה חפיצה תשוקה ודביקה,אומר כשאדם רוצה לעשות מצוה יש לו הבעל התניא 
מתבטל עוד יותר, כי הוא בעצם  וכמה שהאש יותר גדולה הנרומסביר שהנשמה הוא כמו נר 

וגם נפשו ורוחו אשר בקרבו כך וצה לחזור בחזרה למעלה, אותו דבר הנפש רוצה לחזור ר
ולמה יאתה להן להיות כלות אליו בחשיקה וחפיצה לצאת מנרתקן הוא הגוף לדבקה בו, 

הקב"ה מכריח שהנשמה רק שבע"כ חיות הנה בתוך הגוף הנשמה באמת לא יוצאת מהגוף, 
כי אין  שהם עגונותכאלמנות חיות הנשמה כ"כ קשור לגוף וצרורות בו ישאר בתוך הגוף, ת

ועבודה שלנו הוא לדעת שהגוף הוא לא העיקר אלא שזה דבר  להם מספיק עדות שהבעל מת.
היה מת, והנשמה זה דבר חי, וככל שאדם מכין את עצמו למצווה יותר אז המצווה הוא י

 קה.באופן של חשיקה חפיצה ותשו

  יש גלות הגוף וגלות הנפש

וגם כשעושים מצוה צריכים לעשות שתי פעולות דבר ראשון כי הקב"ה צמצום את הנשמה 
בתוך חיה יחידה נפש רוח ונשמה, א"כ הנפש שיש לנו הוא בגלות ועבודה שלנו הוא לזכך 

פש אלקות אותו ולעלות אותו כל פעם עוד קצת, ודבר שני יש לנו גלות של הגוף בעצמו, וזה נ
 צרעת משכא דחויא עם חטא של הנחש. ונפש הבהמית, החיות שיש בתוך הגוף הוא מעורב עם

  לעשות התבוננות והשתוקקות לפני כל מצוה

דהיינו דבר ראשון צריכים לזכך את הגוף רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם 
ודבר שני יש את הנפש להעלות  ,כ להפוך את הגוף לרוחני בעצמותורה ומצוות, ובזה כלול ג"

אבל בשביל לעשות את זה צריכים לעשות את המצוות ביראת מצוה, אותו עוד יותר כל הזמן, 
ה עולה וכי בלי דחילו ורחימו לא פרחת לעילא שום דבר, פרחת לעילא נקרא לא רק שהמצו

לאה ה ותבלע אותו וללכת הואלא גם אתה בעצמך יכול להעלות, כי אל תיקח את המצו
כמצות חבילות חבילות, אלא העיקר הוא לעשות התבוננות והשתוקקות לפני כל מצוה שלא 

 יהיה מצב של אלמנות חיות.
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 על ידי מצוות אפשר לחבק את המלך

אי אפשר להעלות על המחשבה בכלל מה זה הקב"ה, ולית מחשבה דילהון תפיסא ביה כלל 
הקב"ה המחבק את המלך כנ"ל.  כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ובמצותיה כמשל

נותן לך הזדמנות על ידי תורה ומצות כי נר מצוה ותורה אור לחבק את המלך, אבל השאלה 
מה אדם מחפש אז, אם אתה מחפש רק את הגלימה של המלך עוד לא הגעת לתכלית, או 

ואי לזאת יאתה להן לחבקו בכל לב שאתה מחפש את המלך בעצמו ואת המצווה בעצמו, 
מאוד דהיינו קיום התרי"ג מצות במעשה ובדיבור ובמחשבה שהיא השגת וידיעת ונפש 

 ואז ככל שאדם נכנס לזה יותר הוא נהיה חלק מהמצווה בעצמו.התורה כנ"ל, 

 עבודת האדם הוא לעשות עילוי הגוף והנפש

 שאדם עובד בהם את הבורא יתברך, והוא רמז לכל המעשים]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אמר שלא רק מצות אלא כל מעשה ופעולה שאדם עושה זה בכל דרכיך דעהו,  הבעש"ט הק'

עילוי  דהיינו אפשר לעשות מצוה ולסמן וי, או שאפשר לדעת שזה מזכך אותי ואת הגוף שלי,
ויש שתי פעולות דבר ראשון להפוך את הגוף לנפש ודבר שני להעלות את הנפש  הגוף והנפש,

ש לו זמנים מיוחדים שהוא יכול לחזור בחזרה, כמו שבת עוד יותר. וזה תלוי באדם עצמו י
או בעת עשיית מצוה או בעת תפילה או בעת התבודדות בכל הזמנים הללו יש לו הזדמנות 

 .להעלות את הגוף ואת הנפש

  אדם צריך לדעת שהגוף הוא דבר מת וחסר אונים

צא אצלך ולא והכל תלוי כמה שהוא חי את המצב של אלמנות חיות דהיינו הקדושה נמ
צריכים לייבא אותו אלא צריכים להחיות אותו ולדעת שהעיקר זה הנשמה והחלק הרוחני 
ואז הגוף מתבטל ממילא, והעיקר שאדם צריך לדעת שהגוף הוא דבר מת וחסר אונים וברגע 
שאדם חי חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד ממילא הוא יתחיל לחיות שויתי ד' לנגדי 

 תמיד.

 היינו שעשה התבוננות לעצמו ואז וירץ לקראתםוירא 

שאדם צריך לדעת בפרי הארץ וכמו שאיתא צריכין להקדים התלהבות ודביקות לעובדא. 
שהוא גשמי והמצווה הוא רוחני. ולכאורה הרי אני הולך לגשם את המצווה עוד יותר, שהוא 

ולא רק שאני  ה כאן,פחות לבושים והרבה אור ואני הרבה לבושים ופחות אור ומה אני עוש
אבל עם מחשבה הזאת ככה ניגשים  לא הולך לעילוי הגוף והנפש אלא עוד יותר למטה ח"ו.

למצווה, ואז אולי תעשה את המצווה כמו שצריך להיות. וברגע שאדם עושה את החשבון 
הזה מיד נדלק לו האור שיש בתוכו. אברהם אבינו היה וירא וירץ לקראתן, דהיינו וירא על 

 ו ואז הנשמה מתחיל לבעור כשרואה את האפסיות שלו ואז וירץ לקראתן.עצמ

 צדיקים היו נפרדים מבני משפחתם לפני התפילה

דהיינו כל פעם לפני שעושים מצוה וזה שהקדימו חז"ל ברכות המצוות עובר לעשייתן. 
כו צריכים לעשות ברכה לפני זה, הברכה זה להגיע להתלהבות ולהגיע לחלק אלוקי שיש בתו

כדי לקיים את המצווה. אבל אדם שלא עשה את ההכנה הנ"ל לפני עשיית המצווה אז לא 
פרחת לעילא. אומרים שהיו צדיקים שכל יום לפני התפילה היו נפרדים מכל בני המשפחה, 
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כי היות שהיו מתפללים עם מסירות נפש גדולה מאוד, והיו כמעט מצב של הסתלקות 
 מהעולם.

  לי אלא שלו רביתדעו שהכתבים הם לא ש

שהיה נפרד כל יום בבוקר מבני משפחתו. הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע מספרים על 
והיה אומר להם אם אני לא חוזר יש לי בחדר שלי כתבים ותדעו שזה לא שלי אלא של הרבי 

היה מחשיב יותר את החלק השני של ע. הרה"ק מרוזין זי"ע הרה"ק מסטרעליסק זי"שלי 
 שזה לא שלו אלא של רבו הרבה יותר מזה שהגיע כל יום למסירות נפש.הסיפור שאמר 

 ברגע שמשאירים את הרצוי מדליקים בזה את הנשמה

ואיך באמת יתכן כזה דבר להגיע למצב של להיפרד מהעולם, אלא דברנו כבר שיש רצוי ומצוי 
יל פאפען, איי גוף המצוי שלנו הוא שאנחנו נמצאים בתוך גוף, גוף ר"ת גוף וויל פרעסען גוף וו

וועסט פייגערן, אבער גוף וויל פראט. דהיינו אנחנו צריכים לדעת שאנו נמצאים במצב הכי 
למטה ולא בנפש רוח ונשמה וגם לא בחיה יחידה, אבל זה לא אומר שהרצון שלנו לא יהיה 

וי שם, דהיינו אנחנו צריכים רצון להגיע לדביקות בהקב"ה, המצוי הוא מוגבל מאוד אבל הרצ
לא מוגבל, א"כ את הרצוי צריכים להשאיר פתוח כל הזמן ואפילו שאנחנו לא שם כדי 
להדליק מזה את השלהבת הגדולה של הנשמה שלי, והעיקר ללכת כל פעם עוד נקודה ועוד 

 נקודה עד שמזככים את הגוף קצת ורואים את אור הנשמה.

 בלי כוונה לא פרחת לעילא שום דבר

הזוהר הק' כותב אורייתא, אבל השפת אמת משתמש עם ורחימו.  ואיתא עובדא בלא דחילו
 וכדי שהפעולה שלך יעשה את הפעולה של זיכוך של הגוףלשון עובדא שזה הפעולות שלנו. 

של מחבק את המלך אבל לא את הלבוש או  וכדי שיהיה מצב רצה הקב"ה לזכות את ישראל,
דחילו ורחימו לא פרחת לעילא,  ואיתא עובדא בלאהגוף של המלך אלא המלך בעצמו, אז 

אמר שהוא לא יכול להיכנס לבית המדרש הבעש"ט הק'  העילוי הגוף והנפש לא יקרה אז.
כי זה מלא תורה ומצוות, ואז כולם שמחו מזה, אבל הבעש"ט הק' אמר אז ברגע שעושים 
 את המצוות בלי כוונה פנימי זה לא עולה למעלה, א פערד געקומען און א פערד אהיים

 ף ואת הנפש לא השתנה מזה שום דבר.געפארן, אבל את הגו

  על ידי הדמיון אפשר להפעיל את המוח

העיקר כשאדם עולה למעלה צריכים לראות להיות  ,וכמו שאמרנו עלה אלי ההרה והיה שם
העיקר שהרצון יהיה שם אבל שהמצוי שלך לא שם, אדמך אכנך ולא ידעתיך הנך שם, דהיינו 

ות, ואפילו שזה רק בדמיון זה אמת לאמיתו, כי בני ישראל הם חלק אלוקי אחד בכל הדמיונ
 ממעל, אלא רק בגלל הגוף שאנחנו נמצאים בו אנו עושים כל דבר כאלמנות חיות, א"כ העיקר

 להפעיל את המוח כל פעם לפני עשיית מצוה, ועכ"ז כמה שעובדים שעל ידי הדמיון אפשר
שאפילו בגיל שבעים אתה עדיין נשאר טיפש, אבל זה  צריכים לדעת עוד נקודה ועוד נקודה

 עבודת האדם התקן עצמך לפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין.
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 אצל חסידים עסקו הרבה בהכנה למצוה

שצריכין להקדים אהבה ויראה קודם כל מצוה, והוא קריאה, חיבה וזירוז הוא רחימו 
רבינו אלא לכל אחד ואחד  קדמה קריאה לכל דיבור לא מדברים רק למשהודחילו, כנ"ל. 

לפני שעושים מצוה או לפני שהולכים להתפלל או לפני עשיית כל דבר טוב אצל חסידים היו 
מאוד עסוקים לעשות הכנה למצווה, כי המצווה בעצמו זה כמה דקות, וכמו אכילת מצה 

ר שאסור שזה ייקח יותר מתשע דקות והולכים הלאה, אבל את הכנה לפני זה אין גבול ואפש
להוסיף כמה שרוצים, וכמה שאדם מכין את עצמו לפני זה אז בעת עשיית המצווה יהיה לו 

 חיבה וזירוז שזה אהבה ויראה שאפשר להוציא מעשיית המצווה. 

 אדם שאין לו דעת אז נבילה טובה הימנה

דעה דהיינו אחד שלא הכין את עצמו לפני זה, אז ובמדרש תלמיד חכם שאין בו דעת כו'. 
אדם שלא לקח את המצווה כדי מה קנית כו'. סר לו הדעת שיש בתוך המצווה, ואז חחסרת 

אדם שאין לו דעת אז אומר המדרש נבילה טובה הימנו,  ,דעת זה התקשרותלהגיע לדעת, כי 
ולא הוצאתי משם שום דבר, אדם ברגע שמכין את עצמו  ליד העשיר דהיינו הייתי במקום

צמו עוזר לו להתקרב להקב"ה. וזה כמו אדם שעומד לפני לפני עשיית המצווה אז המצווה בע
 שיר גדול ולא מוציא ממנו שום דבר.ע

  עיקר עבודת האדם בעשיות מצות להכיר את הקב"ה

אותו דבר אדם יכול לעמוד לפני עשיית המצווה ועוד לעשותו ובסוף לא מוציא משם שום 
הגעת לעילוי הגוף והנפש ולאני נכון שעשית והכנת ולמדת אבל עמדת ליד הגביר ולא  דבר,

קרבת אלוקים לי טוב להיות אחד עם הקב"ה, לא מדברים כאן מהשכר וגן עדן שמקבלים 
כי המצווה יש בו שתי דברים, דבר ראשון אלא מדברים מהחלק של להכיר את הקב"ה, 

 ודבר שני המצווה מזכך את הגוף ומעלה אותך עוד יותר. ,לעשות את המצווה בפועל

 ינו ידע ששום דבר לא שלומשה רב

משה רבינו ישב בצד וחיכה  ועיין הלשון בתנחומא כי בכל עת ישב לו משה מן הצד עיין שם.
לכאורה למה הוא יושב בצד, תחשוב שאתה גבאי של רבי ופתאום מישהו אחר  שיזמינו אותו.

ינו משה רב שב בצד, אלאומגיע במקומך, הלא ברגע שיש לך מקום ליד הקב"ה למה הוא י
ולא היינו שמשה רבינו ע"ה הגם כי השי"ת בחר בו מכל הנביאים,  ידע ששום דבר לא שלו,
אפילו כל העולם אומר עליך שאתה צדיק תהא הרבי מלובלין זי"ע קם כמשה, אבל אמר 

בעיניך כרשע, ואפילו מלאכים ושרפים אומרים עליך שאתה צדיק תהא בעיניך כרשע, ואפילו 
צדיק תאמין בזה רק לאותו רגע ושנייה אחרי זה אני כבר רשע כי  שהקב"ה אומר לך שאתה

 מי יודע אם אני עוד שם, וזה נקרא קדמה קריאה לכל דיבור ודיבור.

 כל אחד חוץ ממשה רבינו חשב שבטח אליו הקב"ה רוצה

כי ברגע שהקב"ה מקרב את האדם והגיע למצב של עילוי היה בדעתו בכל עת עניו מאוד, 
כלום לעומת עכשיו, ואז  ה שכמה שהכיר את הקב"ה לפני זה הואהוא רוא הגוף והנפש אז

ועלה על הוא מכיר כמה שהוא קטן לעומת גדלות הבורא, ואפילו שהקב"ה קירב אותו אז 
וכל פעם היו צריכים לעשות קדמה קריאה. וכמו שאמר דעתו שמעתה לא יזכה למדריגה זו, 

 ינו את עצמם כי הקב"ה הולך לדבר אליהםשכל אחד מבני ישראל הכהרה"ק מאפטא זי"ע 
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וחשבו שמסתמא מתכוונים אליהם, והיחידי מכל בני ישראל שלא חלם שהקב"ה מתכוון 
 אליו היה משה רבינו ע"ה, וממילא עלה על דעתו שמעתה לא יזכה למדריגה זו עוד.

 בני ישראל חיפשו והשתעגו אחרי הגדלות שלהם

ועכשיו הוא הכי גרוע מכולם, אבל בני ישראל הם ו. ושמא נמצאים בישראל עתה טובים ממנ
ניצלו את המצות כדי להגיע להקב"ה וממילא בטח מגיע להם קריאה מהקב"ה, וממילא מי 
אומר שמתכוונים אליו, וכל שנייה זה היה הדעת ומחשבה של משה רבינו, והם חיפשו 

 והשתגעו אחרי הגדלות שלהם ובסוף לא מצאו שום דבר.

 הוא יכול נמצא בדרך ללא מוצאאדם שחושב ש

למשה רבינו היו צריכים לעשות לכן לכל דיבור היה קריאה ודביקות אליו מחדש מן השמים. 
קריאה ודביקות מחדש מן השמים. וכן כל אחד שנכנס לדרך אחרי זמן מה הוא מרגיש שיכול 

ושב ככה כבר להעביר הלאה את הדיבורים והוא כבר יותר ממישהו אחר, אבל ברגע שאדם ח
אז הוא נכנס לרחוב ללא מוצא, כי כל הדרך הזה צריך להביא אותך כמה שאתה יותר גרוע 

. דהיינו כל שנייה אדם ר את ר' אשר הייתי יותר גרוע מזהמכולם. אם אני לא הייתי מכי
מגלה יותר את השפל שלו וכל הזמן צריכים רחמי שמים גדולים על כל דבר, ואם אני מגיע 

 ים לדעת שזה האי שלימות הכי גדולה שיכול להיות.לשלימות צריכ

 אדם שמתבטל מגיע למטרה של המצוה 

לכן לכל דיבור היה קריאה ודביקות אליו מחדש מן השמים, לאשר היה תמיד שפל ביותר. 
א"כ כל מצד אחד הגיע כל הזמן לדביקות ומצד שני הגיע כל הזמן עד כמה הוא שפל באמת. 

והוא ך להביא אותך לשפלות, ואם לא אז פספסת את המטרה. פעם שמגיע גדלות זה צרי
אדם שכן לקח את המצווה בשביל עצמו ובשביל הבגד של המלך עדות על דביקות אמיתיות, 

ואם כי כל הקרוב יותר אליו יתברך מתבטל במאוד. ולא להתקרב למלך, הסיבה לכך הוא 
וד לא מתבטל אז פספס את הוא היה מתבטל אז היה מגיע למטרה של המצווה. וברגע שע

 התכלית של המצווה.

 להכין רשימה לפני שקונים במכולת

וז"ל המדרש: רבי תנחומא פתח, יש זהב ורב פנינים וכלי יקר ומשל המדרש דעה חסרת. 
שפתי דעת. בנוהג שבעולם אדם יש לו זהב וכסף אבנים טובות ומרגליות וכל חמדה טובה 

ש לו. מתלא אמר, דעה קנית מה חסרת, דעה חסרת מה שבעולם. ודעה אין בו, מה קנייה י
הרי יש לי כסף וזהב  יש להבין מכל מקום, אטו אין מקח בעולם לבד הדעת.קנית. לכאורה 

האם זה שום דבר. אלא בלי דעת זה לא יחזיק מעמד, כי אדם שנכנס למכולת בלי דעת הוא 
קנות, כי היום עובדים על קונה מה שרואה, והעיקר להכין רשימה לפני זה מה שרוצים ל

המוח של כולם ומראים לך שאתה חייב לקנות כל דבר, ויתכן שאני לא צריך את זה כלל אבל 
הפרסומת משגעים את המוח של אדם וזה נראה כאילו שאנחנו חייבים כל דבר. ואז קונים 

 דברים שלא צריכים.



 שיחות                        ויקרא                         קודש

 ~ יב~  
 

  הפרסומת עובדים על הרגשות של אדם ולא על השכל

טובה לפני שנכנסים לכאלו מקומות להכין רשימה מה רוצים לקנות ואז לא  א"כ העצה הכי
יגנבו ממך את הדעת, כי הם עובדים על הרגשות שלך ואז אתה בלי דעת כלל ואז בסוף אתה 
קונה כל דבר אפילו דברים שלא צריכים אותם כלל. אנשים מוצאים היום אלפי דולרים 

גלל הפרסומות שיש כל הזמן. ולא חושבים כלל וקונים דברים שלא צריכים כלל הכל רק ב
כמה כסף מוצאים רק בגלל זה. יש אנשים שזה נראה לפעמים שיש לו כסף כי יש לו כ"כ 

ובסוף הוא אמר לי מאיפה אתה יודע. העיקר לר אשר, הרבה דברים שאין לי אמרתי 
 להשתמש עם דעת, אבל בלי דעת הוא יכול לעשות חתונה גדולה אבל זה כלום.

 על ידי דעת שזה התקשרות זה מחזיק את האדם

יתכן שאתה עושה הרבה אבל הפירוש הוא, בכל קנין שנחסר על ידו הדעת אינו קנין כלל, 
דעת קנית מה חסרת, אם זה עם דעת אז קנית, אבל דברים אבל ברגע שזה בלי דעת זה כלום. 

לך ממך בסוף. ומה דעת חסרת ברגע שזה בלי דעת אז מה קנית, יתכן שקנית אבל זה הו
וכמו כן כל קנין מחזיק את האדם זה דעת שזה התקשרות וברגע שזה הלך שם אין כלום. 

יש מצבים שאדם לא מכניס לשם דעת ואז יעבור מתחת שנקנה על ידו הדעת אין בו מחסור. 
לאפך פורים וכן פסח ולא קנית קנינים רוחניים בשום יום טוב, אבל אדם שמתכונן למצווה 

הכנה למצווה ואז הוא מתחבר על ידו למצווה, אז הוא כשעושה את המצווה הוא יכול  ועושה
 לקנות משהו, אבל זה רק כשעושים את המצווה עם דעת, אבל בלי דעת אין כלום.

 אדם על ידי מצוה צריך להשתנות

תיידע לך שכל מצוה והוא ללמד לכל עובד ד', שמכל מצוה ועבודה צריך לזכות לדביקות, 
להביא אותך לעילוי הגוף והנפש ואז הגעת לתכלית, אבל אדם שעשה את המצווה וכמו  צריך

שנכנס ככה יצא אז אולי קיימת את המצווה אבל אתה בעצמך לא הפכת למשהו אחר, 
 וממילא המצווה לא פרחת לעילא.

 סימן אם אתה בדרך, שעת לחץ, וחברים

או לא, הסימן לכך הוא בשעת  היה אומר איך אפשר לדעת אם אתה בדרך עבודהר' אשר 
לחץ, ואיך אתה מסתדר עם חברים. אדם שנהיה לחוץ הוא כי הוא חושב שמגיע לו ולא קיבל 
מה שהוא רוצה, וגם עם חברים אדם לא מסתדר כי הוא חושב שהוא הרבה יותר מהם, והוא 

אבל אף פעם לא היה עושה ככה. ואם עבודה לא מביא אותך לשפלות אז כנראה שעשית הכל 
בלי כוונה להגיע להקב"ה. דהיינו הוא יכול לעשות דברים וברגע שלא עושה אותם נכון אז 

 והסימן הוא, שנעשה שפל ביותר, כנ"ל.פספסת הכל. 

 אדם שחושב על עצמו זה בלי דעת

איך אפשר לדעת האם השתמשת עם הדעת נכון או לא, ואמרו חז"ל סימן דלא ידע כלום, 
גדול מזה שעשית, שהוא מסתובב וחושב על עצמו כמה הוא וחי. שבהסימן הוא ברגע שהוא 

הרה"ק  ואומר שאני לא מספר אותו לכולם ורק לך, אז אני יודע שהוא עשה אותו בלי דעת. 
אמר אדם שחושב שהוא קיים את המצווה אז אני יודע שעוד רבי מענדעלע מרימנוב זי"ע 

ה כלום אז אולי התחיל לעשות את לא התחיל לעשותו כלל, אבל אדם שחושב שעוד לא עש
 המצווה, דהיינו הוא צריך לעשות אבל לא לחשוב כאילו שהוא עשה באמת.



 שיחות                        ויקרא                         קודש

 ~ יג~  
 

 העיקר להיקרא אדם אחרי התפרדו הנפש מהגוף

אדם הרי אומר שבלי הכסף שלי הוא לא היה יכול הגם שבוודאי יש לו במה לשבוחי נפשיה, 
כלום, הכל נכון אבל השאלה האם זה עשה לעמוד על הרגליים ובלי העזרה שלי לא היה כאן 

לך קנין בנפש שלך או לא, וברגע שאדם משבח את עצמו אז הוא משבח את הגוף שלו, אבל 
אומר על זה שהעיקר הוא הפרי הארץ התכלית הוא לעלות את הנפש וזה לא קרה אז, 

במה יבוא להיקרא אדם אחרי התפרדו הנפש מהגוף, דהיינו להפוך את הגוף לנפש, כי אם לא 
לעלמא דקשוט אם הוא לא הפך את הגוף לנפש לאהבת ד' וליראת ד', ומוסיף שם אדם שחי 

 ככה הוא בבחינת כרת ח"ו, העיקר הוא להגיע לעילוי הגוף והנפש.

 עולם התוהו הוא יותר מעולם התיקון

ת אמרנו בשבת הרי אדם אוכל דומם צומח וחי ומזה הוא גודל, לכאורה ממה הוא חי מניצוצו
קדושות שנמצאים בכל הדברים הללו, אבל הרי הוא בעצמו יש לו ג"כ חלק אלוקי ממעל, 
א"כ למה זה עצמו לא מאכיל אותו ובשביל מה הוא צריך את האוכל כדי לחיות. אלא אומר 

שכל אדם שנברא הוא מיד מגיע לעולם התיקון, כי הרי כל אחד נברא אדם השלם האר"י הק' 
ד מושלם עד הסוף, אלא הגידול מגיע מהנפש ואדם בעצמו לא יכול יש לו כל האיברים ונול

וזה מגיע מעולם התוהו ששם זה נראה לך חושך אבל האמת הוא שרק לגדל את עצמו, 
 בשבילך זה חושך אבל בעצם הוא לא חושך ויש שם כזה קדושה שאדם לא יכול כלל להשיגו.

  על ידי ביטול מגיעים לעולם התוהו

ם הזדמנות על ידי כל מיני פעולות של התבטלות שאדם נותן להגיע לשם והקב"ה נותן לאד
ולמשוך משם קדושה, וזה על ידי מעברים שיש לאדם וזה מלטש את האדם ואז הוא מחבר 
את האדם לעולם התוהו ואז אין לך כל עשב ועשב שאין עליו מלאך שאומר לו גדל ואז ברגע 

ז בכל דרכיך דעהו ואז אדם גודל. אבל שאדם לוקח את הדומם ומשתמש בו לצרכיו וא
צריכים בשביל זה דעת שיחבר אותך, אבל אם אני עושה כל דבר רק טכני לא גדלים כלל. וזה 
לפי השבח שלך, אדם שרק משבח את עצמו אז סימן שלקח את זה בשביל הבגד של המלך 

צמו דהיינו ולא להגיע למלך בעצמו, וברגע שאדם מגיע לשפלות אזי סימן שהגיע למלך בע
אבל הוא סימן שהוא חוסר הדעת, ואם כן שהוא חיפש את הפנימיות ולא את החיצוניות. 

 מה קנית.

 עבודת האדם להחזיר כל דבר להקב"ה

כתוב שם: כה אמר ד' אל יתהלל חכם בחכמתו לומר דכתיב אל יתהלל כו' השכל וידוע אותי. 
ך יתהלל עשיר בעשרו לומר שזה שלו. שזה שלו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו לומר שזה שלו, א

אדם צריך לדעת שהכסף והמצוות שעשה כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. 
שאם יש במעלות היום שהוא לא התחיל בכלל לעבוד את הקב"ה והוא רק התרחק מהקב"ה. 

א זה יכול להביאלו החכמה וגבורה ועושר, דעת ודביקות בשורש הדברים, בזאת יתהלל. 
 אותו לתכלית אבל ברגע שעוד לא לקח זאת לתכלית עוד לא הגיעו לשום מקום.

נעשה בכל עת משה רבינו היה הדעת של בני ישראל, ולכן משה רבינו ע"ה שזכה אל הדעת, 
 עניו ביותר, והוא סימן על הדעת, כנ"ל.

 



 שיחות                        ויקרא                         קודש

 ~ יד~  
 

 שיעור ב' 

 יום ב' ב' ניסן

ב שמו של מלך, כאשר צוה ד' את ובמדרש משל כו' בכל מקום כת)תרל"ז( בשפ"א איתא 
 משה כו', אני מבפנים והוא מבחוץ, קראו לו שיכנס כו', עיין שם.

 דברי המדרש על אני מבפנים והוא מבחוץ

וז"ל המדרש: ויקרא אל משה, מה כתיב למעלה מהענין פרשת משכן, כאשר צוה ד' את משה. 
בר שבמשכן הכניסו שלושה נכון שזה שתי סדרים אבל בעצם זה ספר אחד. דברנו שבוע שע

עשרה דברים, אצל בני ישראל כתוב מלאכה ואצל משה כתוב עבודה, והסברנו שבני ישראל 
עשו אותם טכני ומשה רבינו עשה אותם עם עבודה ועבדתם את ד' אלקיכם, וזה כאשר צוה 

 ד' את משה שהכניס את את החלק הנשמה שיתגלה בתוך עשייה את השם של הקב"ה.

צוה את עבדו ואמר לו בנה לי פלטין, על כל דבר ודבר שהיה בונה היה כותב משל למלך ש
עליו שמו של מלך, והיה בונה כתלים וכותב עליהן שמו של מלך, היה מעמיד עמודים וכותב 

עליהן שמו של מלך, לימים נכנס המלך עליהן שמו של מלך, היה מקרה בקורות והיה כותב 
ה מביט היה מוצא שמו כתוב עליו, אמר כל הכבוד הזה לתוך פלטין, על כל דבר ודבר שהי

עשה לי עבדי, ואני מבפנים והוא מבחוץ, קראו לו שיכנס לפני ולפנים. כך בשעה שאמר לו 
הקדוש ברוך הוא למשה עשה לי משכן, על כל דבר ודבר שהיה עושה היה כותב עליו כאשר 

לי משה, ואני מבפנים והוא צוה ד' את משה, אמר הקדוש ברוך הוא כל הכבוד הזה עשה 
 מבחוץ, קראו לו שיכנס לפני ולפנים, לכך נאמר ויקרא אל משה.

 החשיבות של משה היה שלא נכנס עד שקרא לו

לכאורה מצד אחד כתוב ויקרא אל משה ולפני כל דיבור דכתיב ולא יכול משה לבוא כו'. 
לא החשיבות של משה קדמה קריאה, והמדרש אומר בעצם היה יכול להיכנס אם הוא רוצה א

היה שלא נכנס עד שקראו לו, אבל מצד שני כתוב ולא יכול משה להיכנס א"כ יוצא מזה 
אפילו שרוצה הוא לא יכול, לכאורה מי בעצם הפריע לו להיכנס לשם. ועוד הרי אדם שבונה 
משהו יש לו מפתח והוא יודע בדיוק איך נכנסים, א"כ איך יתכן שמשה רבינו לא יכול 

 .להיכנס

 אדם שחושב מיד שהוא אחד עם הקב"ה עוד לא התחיל המצווה

נמצא שפעל משה רבינו ע"ה בהקמת המשכן המשכת מדריגה שלמעלה מכוחו אלא 
יש שתי דרכים לעשות פעולות, או לעשות מצוה ולהרגיש והשגתו, עד שלא יכול לבוא כו'. 

אחד שלא מתחיל בכלל שעשה מצוה, אז כמה שאתה מרגיש שעשית ככה נותנים לך, אבל יש 
לעשות מצוה, כי מצוה זה צוותא להיות אחד עם הקב"ה, א"כ אדם שחושב שמיד שעושה 
מצוה הוא כבר אחד עם הקב"ה הוא באמת עוד לא התחיל לעשות שום דבר, כי תכלית הוא 
לדעת שאינו יודע כי הקב"ה הוא אינו גוף ולא משיגי הגוף א"כ איך אתה יכול לחשוב ולדעת 

את המצווה, אבל אדם שעשה מצוה אבל מרגיש שעוד לא עשה שום דבר הוא התחיל  שעשית
לעשות את המצווה. דהיינו אדם שעשה את המצווה כמו שצריך הוא לא יידע את זה אף פעם, 
צדיקים בעולם הזה הם תחילתן שלווה וסופו יסורים כי הם באמת לא יודעים אם עשה 



 שיחות                        ויקרא                         קודש
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ואז רואים הוא עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, משהו כאן בעולם, אבל בעולם הבא שם 
 את כל השכר שמכינים לו על כל דבר.

 קושית השפ"א בפסוקים

במדרש תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה וכו', שהרי משה )תרמ"ב( בשפ"א איתא 
רבינו ע"ה רבן של כל הנביאים לא רצה לכנוס בלי קריאה. ולכאורה קשה, הא כתיב ולא 

איך אתה אומר שמשה רבינו לא רצה להיכנס הלא כתוב שלא היה יכול שה לבוא כו'. יכול מ
 להיכנס ואפילו שהיה רוצה הוא לא יכול.

 יש לא יכול ויש לא רוצה

אלא יש לא יכול ויש לא רוצה, כשהתורה כותב ולא יכול משה הכוונה שלא רצה ולא שלא 
הוא היה רוצה הוא היה יכול להיכנס אם אך בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, יכול, 

 ולפי עניוות אותו צדיק נאמר ולא יכול.לשם, אלא הוא לא רצה, 

 אדם שחושב שהוא קרוב הוא רחוק

כי כל מה שאדם הוא דבוק בקדושת )דרושים לר"ה ד"ה בשחרית דר"ה( בקדושת לוי איתא 
במה הוא יודע שהוא הבורא יתברך, הוא יודע בעצמו שהוא מרוחק מקדושת הבורא יתברך. ו

מקורב לקדושת הבורא, כשהוא משיג קדושת הבורא ברוך הוא ויודע שהוא מרוחק 
אדם שחושב שהוא רחוק הוא קרוב ואחד שחושב שהוא קרוב מקדושת הבורא ברוך הוא. 

 הוא רחוק באמת.

 משל של היעב"ץ

יד, בפירוש החסיד יעבץ ודע כי המופת המובהק על האדם אם הש"י לנגדו תמאיתא 
השפלות, וההפך הגאווה. ואתן לך משל על זה, משני אנשים להם אלף דינרים לכל אחד, 
והאחד בכפר אשר כל אנשיה לא ישיגו אלף דינרים, אין ספק אלא שיתגאה זה על אנשי 
הכפר, והשני דר בצור אשר סוחריה שרים, זה ישפל בעיניו עשרו והיה לאין. כי מי שהוא 

מי שלא חי אחד עם הקב"ה ומחסידיו מתגאה על שלמטה ממנו,  רחוק מן השי"ת וממלאכיו
אתה רואה עליו שפתאום הוא נהיה גדול כאילו שהוא שווה משהו, וחושב שרק לו יש משהו 

אמנם הצדיקים אשר השי"ת לנגדם תמיד ישפלו לנגדו עד עפר, כי ולשני אין לו שום דבר. 
 ם ישפלו מאוד בעיניהם.בהביטם במעלת השי"ת ובמלאכיו ובחסידיו אשר מעול

 משה רבינו ידע שהוא לא ראוי לזה

משה רבינו בעצם היה יכול להיכנס ולא נכנס כי הוא חשב שהוא לא ראוי לזה כלל וממילא 
כתוב עליו ולא יכול כי הוא לא רצה. ואז לפני שהקב"ה רצה שהוא יכנס היה צריך לקרוא לו 

 שיכנס וממילא קדמה קריאה לפני כל דיבור.

 אשר לא העתיק ממישהו אחרר' 

לא היה מושג להעתיק ממישהו אחר, כל דבר ר' אשר ולהסביר את זה עוד יותר עומק, אצל 
שעשה היה אורגינל, היה לו צרכניות שהקים כדי לעזור למשפחות ברכות ילדים שיהיה להם 

אליו איפה לקנות בזול, וברגע שהיה עוד צרכניות בשוק מיד סגר אותם. היו אנשים שהגיע 
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ואמרו לו שאין דירות וצריכים לבנות דירות, אבל הוא לא רצה כי אמר שיש תנופה בכל 
הארץ ובונים בכל פינה ולמה אני צריך לעשות את זה, דהיינו אצלו לא היה מושג שכולם 

אלא לפעמים הגיע אליו אנשים ורצו משהו מסוים וברגע שראה שאין עושים וגם אני עושה. 
ין שזה קריאה מלמעלה ומיד הלך ועשה את זה, דהיינו ברגע שראה את זה להשיג אז הב

שצריכים משהו ואין מישהו אחר שיעשה זאת אז הבין שזה קריאה של רחמים משמים ומיד 
 הלך ועשה.

  אדם שחי עם הקב"ה יכול להגיע הרבה יותר מהמדרגה שלו

יכים עכשיו והלך וזה נקרא קדמה קריאה לכל דיבור, דהיינו לא שחשב מה בני ישראל צר
ועשה, אלא חיכה שיבוא קריאה מלמעלה ואז הלך ועשה. וקיבל את זה רק איפה שהרגיש 
שהוא לא יכול ואז עשה, אדם שבא לזכות את ישראל ולהעשיר את הקב"ה אז כל רעיון 
שרואה מיד הוא עושה אותו דבר, אבל אדם שחי שאין לו שום דבר וממילא הוא לא יכול 

ואז ברגע שנכנס היה בגלל שקדמה קריאה לפני זה, וכל הזמן הלך עם  להיכנס ולא רוצה
מהלך שהוא לא יודע לעשות שום דבר, ומי עושה את זה הקב"ה ואז נכנס למקום הרבה יותר 

 גבוה מהמדריגה שלו.

  העיקר לחיות עם סיבות

אדם שעושה אז הוא עושה כמה שהוא יכול, אבל אדם שיודע שהוא לא עושה אלא הקב"ה 
עושה אז מה שנעשה הקב"ה עושה א"כ אני לא יכול להשיג שום דבר, וממילא הוא לא נכנס 
לשם עוד פעם כי זה לא המדריגה שלו כלל, ולא רק זה אלא מיד שראה שאין צרכניות מיד 
קם ועשה, ומיד שהיה קריאה תחילה עשה מיד, וברגע שהפסיק הקריאה מיד הפסיק עד 

 זה כל הדרך וקוראים את זה בלשון בלע"ז סיבות.שיהיה קריאה עוד פעם מחדש. ו

 אדם צריך לדעת שכל מושג בא מאינו מושג

נמצא שפעל משה רבינו ע"ה בהקמת המשכן המשכת מדריגה ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
משה רבינו לא נכנס כי הוא הרגיש שהוא שום דבר, וכאן מקבל שלמעלה מכוחו והשגתו, 

הוא נכנס לא הוא נכנס אלא הקב"ה נכנס, ואז קיבל השגה קריאה שהוא צריך להיכנס ואם 
אומר שאדם שהפרי הארץ של הקב"ה וממילא הוא כבר לא יכול להיכנס עוד פעם. וכמו 

 ואז אתה לא יכול להיכנס. צריך לדעת שכל מושג בא מאינו מושג

  הכאב הוא קריאת חיבה מאת הקב"ה

יך לעשות את זה הכאב שיש לך אז הוא כל פעם שאדם מגיע לתוהו ובוהו והוא לא יודע א
קריאת חיבה מהקב"ה, והוא רוצה לתת לך את התוהו ובוהו והוא נותן לך את הכוח לתקן 
שם את הכל והוא רוצה להביא לך אינו מושג עוד יותר שאי אפשר לקבל אותו בלי להגיע 

שאדם מרגיש לתוהו ובוהו, אבל כל זה בתנאי שאדם מרגיש שהוא לא עושה שום דבר, וברגע 
שעושה אז אומר לו הקב"ה תמשיך לעשות וכשאתה גומר תגיד לי ואני ימשיך לעשות מאז, 

 עדות ד' נאמנה מחכימת פתי.
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 אדם שחי שהוא לא יכול סימן שחי עם הקב"ה

ויודע שאין הוא יכול לעשות והוא סימן נפלא, מי שאין לו נגיעה כלל ועושה רק רצון הבורא, 
שעושה רק מכוח הסיבות שהקב"ה מביא לו, אשרינו מה טוב חלקנו ומה כלום, ואז הוא יודע 

נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו, וממילא אדם קם בבוקר קודם הוא צריך ליטול ידיים ואח"כ 
הוא צריך להתפלל ואח"כ הוא צריך ליטול ידיים לפני אכילה, דהיינו השמים שמים לד' 

ם חי ככה או שחי שכל דבר הוא שלו, אלא הסימן והארץ נתן לבני אדם, ואיך יודעים אם אד
 הוא אם אתה חי כל הזמן שאתה לא יכול אז סימן שאתה אחד עם הקב"ה.

 אדם צריך לדעת שהוא טמא והקב"ה נותן לו כוח להתפלל

היה אומר לפני התפילה דאב אינון, שזה מלשון טמא, שאדם יידע שהלעלובער רבי אמרנו 
היה אומר דאב אינון מלשון והביאלה רבי כלל לגשת לתפילה. לפני התפילה שהוא לא יכול 

אב. דהיינו אתה נותן לנו לעשות את המצוות, אבל צריכים לפחד לפני זה כי אני גשמי 
 והמצווה רוחני וממילא אני הולך כאן לגשם את המצווה עוד יותר.

 אדם יכול לעשות את כל המצוות אבל עוד לא עשה שום דבר

ועושה אותו בצורה איך מי שאין לו נגיעה כלל ועושה רק רצון הבורא,  והוא סימן נפלא,
כרצונו יתברך לא כמו שאני רוצה אלא וחפץ בזה שיהיה נעשה שהקב"ה אומר לו לעשותו, 

והפוך אם אני מבין או משיג שם במה שאין שולט שם השגת האדם, אבל שם ברצונו יתברך 
חושב שהוא יכול להשיג הוא באמת לא יכול  הוא כבר לא רצונו יתברך שמו, וברגע שאדם

דהיינו שאני חי עם וכפי כוונת העושה המצווה כך מתעורר המצווה, להשיג שום דבר, 
אמר לאחד שיש לו באמת את כל המצוות אבל חסר לו המצווה שזה ר' אשר המצווה, 

עת והעיקר לדוזה הכוח נרשם במעשה המצווה. הקב"ה, וברגע שאתה חי עם המצווה אז 
 שלא אני עושה אלא הקב"ה עושה.

 כוונת משה רבינו היה שהוא לא יכול שום דבר

סתם לומדים שמשה רבינו הוציא סידור עם כוונת וזה שאמר שבכל דבר כתב כאשר צוה כו', 
האר"י וכיוון אז מה שהם לא כיוונו, אבל השפ"א לומד שכוונה נקרא שמשה רבינו ניגש לזה 

ואם בסוף נעשתה משהו זה הקב"ה שעוזר לי על כל סוגל לזה שהוא באמת לא יכול ולא מ
צעד ושעל, א"כ זה נקרא כאשר צוה ד' את משה דהיינו אני לא זוכר מה עשיתי ומה למדתי 
כי הכל היה על ידי הקב"ה, אני לא זוכר איך קמתי ואיך הלכתי כי כל דבר היה העושה לי 

רתי בי נשמתי, ואם יש לי משהו זה מאת כל צרכי זוקף כפופים ואני מודה אני לפניך שהחז
הקב"ה, וזה נקרא כאשר צוה ד' את משה שמשה היה חי עם כזה ביטול שהוא לא עושה שום 

 דבר רק הקב"ה עושה.

 בגלל שאני בניתי זאת זה לא אומר שזה שלי

דבר שאדם עושה זה על ידי זה פעל שנתקיים בפועל הקדושה במשכן ממקום גבוה מאוד 
וף אבל דבר שהקב"ה עושה הוא בלי גבול ובלי סוף, דהיינו לא רק שלא כתב מוגבל ועם ס

כלום אלא ביטול את עצמו לגמרי להקב"ה וידע שהוא לא עושה כלום. ואז המשיך קדושה 
יש שתי דרכים לא להיכנס או לכתוב שמי שנכנס עד שלא יכול לבוא כו'. ממקום גבוה מאוד 

וד כאלו לשונות, או שאפשר ללכת עם מהלך שזה לא שלי הוא גנב גזלן וטובל עם שרץ בידו וע
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ואין לי שום שייכות עם זה, וזה לא אומר בגלל שאני בניתי אותו אני יכול להיכנס אני צריך 
 לשלם כמו כלום לכניסה למקווה.

 משה רבינו על ידי הביטול קיבל השגה עוד יותר

שזה דבר גשמי את הקב"ה, ומי מי הכניס לתוך המשכן ועל ידי זה היה שכרו שקרא אליו, 
הכניס לשם את ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הכל היה משה רבינו ובזכותו נמצא בכזה 
דבר גשמי השראת השכינה, וממילא אמר הקב"ה אני מבפנים ואתה בחוץ דהיינו שאתה לא 
 יכול להגיע לכזה השגה גדולה, אבל עצם הביטול שאתה שומע שהמושג בא מאינו מושג ואז

הכנסת את האינו מושג לתוך המושג וזה מחיה אותו, ואז הקב"ה ייתן לך עכשיו אינו מושג 
 עוד יותר, ואז מיד תבטל את המושג החדש שקבלת ואז תקבל עוד יותר.

  הכאב זה סימן שאתה יכול להגיע לאינו מושג

שהוא , א"כ ולא יכול משה להיכנס כל פעם שהוא חי וזה קדמה קריאה לכל דיבור ודיבור
עושה אז האינו מושג לא יכול להיכנס עכשיו, א"כ קדמה קריאה דהיינו הקב"ה אומר אני 
ייתן לך את זה ואני ייתן לך את הכוח לזה ואני רוצה להביא לך למקום עוד יותר גבוה, לך 
אולי נראה שאתה לא יכול להיכנס אבל ברגע שקבלת קריאה מהקב"ה שזה כאב אז תיידע 

את זה, וברגע שנכנס אז האינו מושג נהיה לו מושג והוא מבין כבר כל שאתה יכול לעבור 
דבר, ואז שוב הוא צריך לבטל את עצמו ולדעת שהוא לא מבין כלום, ואז הקב"ה יכול לתת 
לו עוד, כי זה שקבלתי משהו זה לא אומר שאני יכול להתגאות בזה, והעיקר לעשות מאינו 

 מושג למושג וכך זה חוזר חלילה.

 מקבל קיצעל אז הוא מתעורראדם ש

שאני הלכתי ועשיתי ופעלתי עד שקבלתי קיצעל, וברגע שקבלתי לר' אשר שאמר היה אחד 
קיצעל אני כבר לא יכול לנשום ולא יכול לעשות שום דבר וגמר לי את הבטרייה ואני כבר לא 

ך כדי יכול שום דבר לעשות ומזה כשלושה שבועות שאני לא יכול לעשות שום דבר. וגם הפו
שאני ירצה לעשות משהו הקב"ה נותן קיצעל כדי להתייצב ולעשות משהו. והיה אומר כשאני 
חותך את החלות בסעודה שלישית ומחלק אותו לאנשים בעצם אני לא רוצה אבל אין לי 
ברירה כי אני מקבל קיצעל מהקב"ה. ומה אני יעשה עם החלה הגדולה הזאת אני יאכל הכל 

ת זה ובלית ברירה אני מחלק הכל לכולם, ואז אני מגיע להכרה שלא לבד או שאני יחביא א
 אני עושה אלא הקב"ה עושה, וברגע שאדם לוקח לעצמו משהו שם הוא נופל.

 אדם הוא רק צינור מלוכלך

שלימות נקרא למה נקרא אמנם באמת אינו יכול לעשות זה רק מי שהוא מתוקן בשלימות, 
נו לא יכולים לעשות שום דבר ואם יש לי שלימות זה ישראל שולמית כי אנחנו יודעים שא

כי הוא יודע שאין לו כלום ומה שיש לו זה רק וממילא אין לו נגיעה הקב"ה שנותן לי את זה. 
ויכול לעשות השליחות צינור מאת הקב"ה שזה עובר דרכו ולא רק צינור אלא צינור מלוכלך. 

ה דברים כי ידע שהוא לא ייקח לעצמו הקב"ה היה יכול לזכות אותו בכמבשלימות, כנ"ל. 
 שום דבר.
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 משה רבינו נשאר כמו מלאך לפני החטא

, החטא גרם שהשיגוני עונותי ולא יכולתי לראותומשה רבינו ע"ה לא היה בכלל חטא העגל, 
כי חטא מסתיר את אלופו של עולם, כשאומרים חטא אומרים רק את האות ח' וט' ולא אות 

ה אדנ"י כי אדם חושב -א מוסתר, ואז אי אפשר לחיות שלימות הויא' כי אלופו של עולם הו
לכן נשאר מתוקן כמו קודם שהוא עושה כל דבר, משא"כ משה רבינו הוא נשאר מתוקן 

שכל מה שהקב"ה רוצה שיעשה הוא עושה. כי הוא יודע שלא הוא עושה  החטא, כמלאך.
חנו לא יכולים לעשות, כי אלא הקב"ה עושה וממילא הוא יכול לעשות כל דבר. ולמה אנ

אנחנו לא רוצים לעשות, כי מה יהיה לי מזה, אבל משה רבינו ידע אפילו מה שכן עושה זה 
הקב"ה ולא הוא, ואז ברגע ששמע סיבה מיד עשה את זה, ואיך אתה תיידע מה לעשות, אלא 

 אף פעם אני לא יודע איך אני עושה.

 סיפור עם הרב מפוניבז

את הגבעה לבנות עליו את הישיבה, כולם ידעו שהרב יבוז זצ"ל הרב מפונמסופר כשקנה 
צריך לזה מיליוני דולרים. ומישהו ניגש אליו ושאל אותו מאיפה יש להרב את כל הסכום 
הנדרש, ענה לו הרב אם היה לי מאה אלף דולר אז באמת השאלה מאיפה לוקחים את השאר, 

ה שהביא לי עד עכשיו הוא יביא לי אבל היות שאין לו אפילו דולר אחד א"כ אותו הקב"
הלאה. הבעיה הוא שאדם חושב שיש לו ואז מתחיל הבעיה והוא לא יודע מאיפה לקחת את 
השאר, אבל ברגע שאדם פותח את הבוקר ויודע שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם 

אז אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת וידע שהמחזיר נשמות לפגרים מתים, 
 מה שיש לו זה נטו רווח.

  אדם שחי עם הקב"ה אז כל מה שיש לו הוא כלום

וכמו שאמרנו אדם שיש לו אלף דינרים בכפר הוא הבעל גאווה הכי גדולה אבל בעיר הוא 
אדם הכי שפל שיש. אותו דבר ברגע שאדם חי עם הקב"ה אז כל מה שיש לו בעצם הוא שום 

וברגע שהוא מפרסם את הקב"ה אז הוא אומר ברגע  דבר, ואם יש לו משהו זה מאת הקב"ה,
שאתה מפרסם אותי אזי אני ייתן לך את האינו מושג, ואז האינו מושג נהיה מושג ואז הוא 
רואה שוב שאין לו שום דבר, ואז הוא שוב צריך לבטל את עצמו לדעת שאין לו כלום, ואז זה 

 נהיה לו שוב מושג וככה זה חוזר חלילה כל הזמן.

 על ידי הביטול מקבלים בחזרה את הכתרבשבת 

ולא רק משה רבינו אלא כל יהודי צריך לדעת שמגיע כאלו זמנים גדולים כמו שבת פסח וליל 
ואיתא כי בשבת קודש התקדש החג וכזה חודש גדול כמו ניסן שאז אפשר לזכות להכל. 

וא כי והכתר המחזיר משה רבינו ע"ה לבני ישראל הכתרים של הקדמת נעשה ונשמע, 
הקב"ה אמר מתנה טובה יש לי בבית גנזי לך והודיעם, נכון שלקחו לך את הכתר אבל זה 
הולך כתר חכמה בינה ודעת, כתר נקרא אדם שמבטל את עצמו לגמרי להקב"ה שאין לו שום 
השגה בשום דבר, אבל ברגע שאדם חטא מיד הוא מאבד את הכתר, אבל בשבת אז מקבלים 

מן שאפשר להתבטל לגמרי להקב"ה, רק השאלה מה אדם מחפש את הכתר בחזרה, כי זה ז
 וכאילו כל מלאכתך עשויה.לכן בני ישראל בשבת קודש הם מתוקנים, בשבת, 
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 שבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא

וכמו שאומרים כל יום היום יום שני ויכולין גם כן לקיים המצוות בשבת לשמו יתברך בלבד. 
 דש שזה לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמא.בשבת, כי העיקר לשבת קו

 העיקר להגיד לעצמו בערל תהיה רגוע

הביאלה יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לכאורה מהו הלשון שתשרה, אלא אומר 
שמבקשים שהלימוד יהיה מהקאברינער זי"ע שזה מלשון להתיר, וכמו שאומרים רבי 

קב"ה הוא באיסור הוא תפוס עם היצר, בהיתר ולא באיסור, ומסביר אדם שלא חי עם ה
ואדם שחי עם הקב"ה הוא בהיתר כל הזמן, א"כ משה רבינו אמר יהי רצון שתשרה תשתחרר 
מכל הבעיות שלך אל תלחיץ וכמו שאומרים בערל תהיה רגוע, ברגע שאנחנו נעשה את 

 השחרור אז יהיה שכינה במעשה ידיכם.
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 שיעור ג' 

 סןיום ג' ג' ני

 כמה פירושים על זובח תודה יכבדנני

 תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע במדרש זובחתרנ"ג(  -)שבת הגדול בשפ"א איתא 
פירוש רש"י שם: המביא לי זבח של תשובה והודאה בעולם הזה ובעולם הבא כו'.  אלקים.

ון הוא מכבד על עוונותיו הוא יכבדנני. ובמצודות איתא: הזובח קרבן ומתודה עליו ושב מע
אותי בזה. ובמלבי"ם איתא: מי שירצה לזבוח תודה, אני אומר אליו טוב יותר שיכבדנני 
וישם דרך אחר, ולא ילך בדרך עם גנבים ונואפים ואז אראנו בישע אלקים, לא ע"י הקרבנות 

 בצירוף הדרכים הרעים.

דני אין כתיב כאן, וז"ל המדרש: זובח תודה יכבדנני, רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא, כב
אלא יכבדנני, כבדני בעולם הזה, יכבדני בעולם הבא. ובפירוש אמרי יושר איתא: מכפל ב' 

 נוני"ם דייק לה, אי נמי מדקאמר יכבדנני ביו"ד העתיד.

 תודה הוא הודאה הכנעה וביטול

תודה הוא הודאה, יהודי נקרא על שם שמודה כי הנה בחינת תודה הוא הכנעה וביטול, 
"ה, לא רק להודות אלא שהוא מודה שזה הכנעה וביטול, אתה רואה שאתה לא יכול להקב

 אתה יכול, זה נקרא תודה. ורק על ידי שהקב"ה 

 בקרבן תודה צריכים את השיברון לב

אתה בא בש"ך ואמר דוד המלך ע"ה מזמור לתודה הריעו לד', שהוא מלשון שברון, איתא 
תרועם בשבט  מלשוןכים ממך את הלב השבור, להביא תודה אבל זה לא מספיק אלא צרי

ברזל, כי מי שמביא קרבן חטאת או קרבן אשם יודע שעל חטא מביאו, ולבו נשבר בקרבו 
ונפשו מרה עליו, אבל המביא קרבן תודה נפשו זחה עליו לומר שהוא מביא קרבן הודאה, 

ה שצריכין להודות הוא על ארבע לזה אמר דוד ראוי לו שישבר נפשו, ולמה, לפי שקרבן תודה
יש ארבעה שצריכים להודות יורדי הים הולכי מדבריות שעשה עמהם הקב"ה נס והצילם, 

והם אינם יודעים אולי ניכה להם מזכויותיהם חולה שנתרפא אדם שיצא מבית אסורים, 
 אל תחזיק את עצמך כ"כ גדול.ולא נשאר להם זכות, לזה אמר שישברו לבם ולא יתגאו. 

 צריכים להודות הוא לא מציאות אלא סיבהארבעה 

נכון שמצד אחד אתה מביא קרבן תודה ואתה מודה להקב"ה, אבל אתה צריך לדעת 
שהקב"ה הוא זה שהביא אותך להיות מארבעה שצריכים להודות וזה לא סתם, זה מה שאדם 

דות, וד' שצריכין להועובר אחד מארבעה דברים הוא לא מציאות אלא סיבה להגיע להקב"ה. 
הוא שהביא עליו הקב"ה אותו הסיבה שנחלה או נאסר ואחר כך עזרו הקב"ה, כדי שיבין 

 העיקר הוא להגיע להודות להקב"ה על כל דבר.להכניע את עצמו ולהודות לו. 

 אם לא שומעים את הקב"ה צריכים לשום אותך בפועל במצרים

ם, זה שהייתם במצרים וזה כל הענין של יציאת מצרים וידעתם כי אני ד' המוציא אתכ
ויצאתם משם הסיבה לכך הייתה כי לא שמעתם כי אני ד' המוציא אתכם וממילא הייתי 
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צריך לשום אותך שם בפועל כדי שאח"כ תיידע שאם אתה לא שם זה הקב"ה שמוציא אותך 
 משם.

 העצבים הוא גאווה ולא ערב פסח

פסח, עניתי לו צריכים מישהו שאל אותי מה עושים עם כל העצבים שיש לאנשים בערב 
לבדוק על מה זה יושב כל העצבים שלך, יש אנשים שאם אין להם ארוחת צהריים בזמן מיד 
משתגעים אז יש כאלו שחושבים שזה המקור של כל העצבים שיש בערב פסח, אבל האמת 
הוא שזה גאווה כי פתאום אני צריך להשתנות ופתאום יש דברים שהולכים לא בדיוק כמו 

יתי רוצה שזה יהיה, ואז העקשנות שלי לא להשתנות שם מתחיל העצבים מיד, וברגע שאני הי
שאדם מסכים שזה לא מציאות אלא סיבה כי אתה שכחת שאם הכל הולך חולק שזה ג"כ 
הקב"ה וממילא הקב"ה צריך לזוז לך את הנוחיות שלך כדי שתתחיל להסתכל עליו ולדעת 

 את העצבים שיש בערב פסח.שכל דבר בא מאת הקב"ה, ואז אתה מסלק 

 סיפור של האוהב ישראל עם רבי קלמיש

היה אומר שהרה"ק האוהב ישראל מאפטא זי"ע היה אומר כ"ק אאמו"ר זצ"ל ועוד יותר 
בתפילת יום כיפור וכך הייתי אומר, כי בגלגול הראשון הוא היה כהן גדול. והיה מספר שהיה 

רה"ק זי"ע, והם חיכה שיכבד אותו בכבוד לשבת עם הרב שלהם לשבות בצל ה וקהילה שהגיע
 עם כל מיני רדיפות.נתיים רדף אותו כל השבת יהראויה לו, וב

במוצאי שבת רצה שהם ירגישו טוב ואמר להם שאני יספר לכם מה קורה כאן. בגלגול 
הראשון הייתי מפרחי כהונה, והנוסח היה שמי שמביא קרבן היה צריך לעשות תשובה, והיה 

שהיה בעל גאווה גדול, ועשה עבירה והיה צריך להביא קרבן חטאת. ונכנס  ללמישיהודי רבי ק
ל מה קרה לך חטאתל. ו לד', כולם שאלו אותו רבי קלמישלשוק כדי לקנות חטאת להקריב

ואמר אל תשאלו שאלות תביאו לי מהר מה שאני צריך. וקנה שם קרבן, והלך עם זה ברחובות 
. וגם שם עם כל ל א חטאתלהירושלמים צעקו רבי קלמיש הילדיםירושלים קשור בחבל, וכל 

הבישות שהיה לו עוד לא נשבר ונשאר בשלו. עד שאחד מהילדים משכו את החוט ממנו 
והחטאתל ברח ממנו. והיה צריך לרדוף אחריו בכל רחובות ירושלים, וכולם צעקו אחריו, 

 ובקושי השיג את החטאת שלו.

אתי קרבן חטאת ובבקשה תקריבו את זה, ואמרו לו וכשהגיע לבית המקדש אמר לכהן הב
שמי שלא עושה תשובה אי אפשר להקריבו. ועשה סמיכה ובדרך כלל שם עושים תשובה אבל 

שיתחילו לשיר ניגוני התעוררות רבי קלמיש בשלו ולא מסכים לעשות תשובה. אמרו ללויים 
לא מסכים לעשות תשובה. שאז לב של כולם נפתחים מרוב מתיקות ונעימות. אבל הוא בשלו ו

והתחילו לשיר ניגונים של ראש השנה ויום כיפור אבל שום דבר לא עזר לזוז אותו. עד 
 שהחליטו לקחת את פרחי כהונה שהם יציקו לו קצת ואז יעשה תשובה.

הפטיר הרה"ק מאפטא זי"ע בדיוק באותו זמן לא הייתי שם כדי להציק לרבי קלמיש, והרב 
הוא גלגול של רבי קלמיש ואני הייתי מפרחי כהונה ממילא הייתי  שלכם שהגיע אלי לשבת

 חייב לו להשלים על אז וממילא רדפתי אותו במשך כל השבת כדי להשלים חובי.
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 כל מצב שקורה לך לדעת שזה סיבה ולא מציאות

והעיקר לדעת ששום דבר לא שלו ואם יש לי משהו זה מאת הקב"ה, וכל מצב שאדם נקלע 
ת אותו בתור סיבה ולא מציאות ולדעת שהקב"ה רוצה ממך משהו ואז זה הוא צריך לקח

 יביא אותך לשמחה.

 האחד שלא הולך מביא לי הכרה של כל דבר מאת הקב"ה

שאם יש לאדם עשרה ילדים ועשרה עסקים ר' אשר  זה שלב ראשון. ושלב שני הוא אומר
לוקח ממך את כל  תשע הולכים לו ואחד לא הולך אז האחד הזה שלא הולך בדרך כלל

א להעצבים ואתה חושב כבר ששום דבר לא הולך לך, עצבים שלך עולים לא מזה שלא הולך א
מזה שכן הולך, כי היות שאני רואה שיש תשע שאני כן מסתדר אתם א"כ זה אומר שאני 
מוצלח בחינוך ילדים ואני מצליחן בעסקים ובכל דבר ופתאום אני רואה שילד אחד לא הולך 

לא הולך מיד אדם משתגע, אבל ברגע שאדם מחליט שלא אני עושה אלא הקב"ה  עסק אחד
אז אני מגיע להכרה שלא עושה כל דבר, ומי מגלה לי את זה דווקא האחד הזה שלא הולך 

אני המחנך ולא אני המצליחן בעסקים א"כ האחד שלא הולך מגלה לי שגם התשע לא שלי 
 הדין לרחמים. באמת אלא הכל מאת הקב"ה, ואז הפכתי את 

 אדם צריך לדעת שהוא חייב סייעתא דשמייא על כל צעד ושעל

א"כ אדם שצריך להביא תודה צריך לדעת שדוד המלך עבר שתי עבירות ואמר אין מתום 
בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי כי עונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו 

דוד המלך אמר אם אני נפלתי בשתיים אני יכול  ממני, הלוואי בשבילי רק שתי עבירות, אבל
ליפול בעוד ואני חייב סייעתא דשמייא. וכמו אדם הראשון שאמר אכלתי ואוכל עוד, דהיינו 
עכשיו נודע לי זה שלא אכלתי עד עכשיו זה מאת הקב"ה, אבל אם לא הייתי אוכל מעץ הדעת 

ע לי שבעצם אני מעצמי כן אוכל הייתי חושב שאני זה שלא אוכל ואני שומר עלי, עכשיו נוד
 ואם אני לא אוכל זה הקב"ה ששומר עלי כל הזמן.

 לא לעולם חתן על כל דקה צריכים רחמים

כי באמת הקב"ה עושה חסד בכל עת, אך כי אין האדם מרגיש רק כשבאה לו איזה סיבה, 
ן, היה אומר שלא לעולם חתכ"ק אאמו"ר זצ"ל ואז אדם מגיע להכרה שלא לעולם חוסן, 

בלי מה, אדם שמסתכל על כדור הארץ והוא ר' אשר דהיינו תולה ארץ על בלימה, אמר 
מתפלא שזה יכול ליפול כל שנייה כי זה עומד על כלום באויר, ומי מחזיק את זה הקב"ה. 

ואחר כך צריך להבין ולהודות לפניו על וברגע שאדם עובר אחד מארבעה דברים הנ"ל אז 
אלא אפילו על מה שלא הלך כי זה מגלה אותי שמה שהולך זה ולא רק על מה שהלך הכל, 

ברגע לא על זה הסיבה בפרט. לכן כתיב יודו לד' חסדו, על זה הפרט, לא אני אלא הקב"ה. 
ונפלאותיו לבני אדם, הוא על הנפלאות שעושה בכל שאדם כבר מודה להקב"ה על הפרט, אז 

 וצריכים להודות להקב"ה על הכל.עת. 

 תודה צריכים להגיע להכנעה על ידי קרבן

בנוסח מודים אנו אומרים: נודה לך ונספר תהלתך ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. איתא 
ברד"ק אברכה את ד' בכל עת תמיד תהלתו בפי, כי תמיד הוא עושה לי ניסים, וחייב אני 

 כבר אמרתי שקרבן תודה שהוא בא על נסאיתא: לברכו ולהללו תמיד בכל עת. ובש"ך 



 שיחות                        ויקרא                         קודש

 ~ כד~  
 

שעשה עמו הקב"ה, כגון הארבעה שצריכין להודות, שלא יתגאה בקרבנו, אדרבה יש לו 
יאכל, במהרה,  ליכנע, לפי שאם עשה לו נס אולי ניכו לו מזכויותיו, ולזה אמר ביום ההוא

כדי שלא יתגאה בו. וגם כדי שלא יעלה בדעתו שזה הנס לבד עשה עמו הקב"ה, ובכל עת 
 ובכל רגע עושה עמו.

 בפועלחי עם הקב"ה כל הזמן לא צריך להיות שם אדם ש

כ"ק היה אומר מי חכם וישמר אלה ויתבוננו חסדי ד'. השר שלום מבעלזא זי"ע ודבר שלישי 
היה אומר וישמר הוא מלשון ואביו שמר את הדבר, בשביל מה אתה צריך אאמו"ר זצ"ל 

דעת שבכל רגע אני להגיע לכאב ממש תחיה עם מכאובי נגדי תמיד וחטאתי נגדי תמיד ול
עלול להגיע לכאב, דהיינו אפילו שבפועל אני לא שם בכוח אני שם ואז אדם מגיע לשויתי ד' 
לנגדי תמיד ואז אני חי אם אני לא שם זה הקב"ה שעוזר לי לא להיות שם והוא מחזיק אותי. 

הודות מי חכם וישמר אלה ואז ויתבוננו חסדי ד' לא צריכים להגיע בפועל לארבעה צריכים ל
 מספיק שבכוח אני מאלה.

 ההבדל בין חמץ למצה הוא משהו

וברש"י שם מסביר: והקריב על זבח התודה, ארבעה מיני לחם, חלות, ולכן תודה באה חמץ, 
ורקיקין, ורבוכה, ג' מיני מצה, וכתיב על חלת לחם חמץ וגו', וכל מין ומין עשר חלות, כך 

קרא מצה, אלא מצה נקרא הכנעה וחמץ נקרא מפורש במנחות. לכאורה מה נקרא חמץ ומה נ
הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז זי"ע שאתה מחזיק את עצמך גדול, ומה ההבדל בין זו לזו אמר 

הלא שתיהם יש בו אותיות מ' וצ', אלא ההבדל הוא שחמץ יש בו חי"ת ומצה יש לו ה"א, 
וממילא חמץ שזה בס"ה הבדל במשהו, וממילא ברגע שאתה לוקח משהו לעצמך זה הבעיה 

 אסור במשהו.

 אדם צריך להודות גם על החלק שלא הולך

כי ברגע שאדם ולכן תודה באה חמץ, כי כפי רוב ההכנעה והביטול נמצא מקום גם לחמץ, 
מודה אז לא רק על מה שלא הולך אתה מודה אלא גם על החלק שהולך לך שזה חמץ שזה 

, וממילא מביאים גם חמץ וגם מצה נדמה לך שזה הולך גם על זה צריכים להודות להקב"ה
ובזה כי הכל מאתו יתברך. וכשהסטרא אחרא מתבטלת נתקדש שמו יתברך מכל צד. ביחד. 

אנחנו מגלים את הקב"ה בכל מקום בעולם. אדם שאוכל מצה הוא צריך לדעת לקדש את כל 
שזה  החמץ שיש לו ולא רק מה שיש לך בפועל אלא גם מה שיש לך בכוח הכל צריכים להכניס

 מאת הקב"ה.

 כפי רוב הביטול ככה מגיעים להקב"ה

הקב"ה ברא אותנו אבל אנחנו שייכים אליו והנה כתיב במזמור לתודה הוא עשנו ולא אנחנו, 
כמה שאדם יודע שהוא לא ככה הוא מחובר וכתיב ולא והקרי ולו. והם ב' בחינות, יתברך. 

להיות חשוב לפניו ית"ש, ולא אנחנו, כי הקב"ה עושה הכל, ובוודאי אין שום מציאות ללו, 
כמה אבל כפי רוב הביטול ואז אדם מגיע להכרה שאנחנו לא ורק הקב"ה, וזה נהיה על ידי 

זוכין לבחינת שאדם מבטל את עצמו שהוא לא עושה שום דבר רק הקב"ה עושה כל דבר אז 
דם יודע השפ"א כותב במכתב לחודש אלול, שאלול ר"ת לא לו, שזה כמה שאולו אנחנו. 

שהוא לא ככה הוא מגיע ללו שזה הקב"ה, וזה ראש השנה וימים הנוראים וזה הכנה לאתה 
 הראת לדעת כי ד' הוא האלוקים אין עוד מלבדו.
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 עיקר היהדות הוא לראות את הקב"ה

ובחינה זו מיוחד רק לבני ישראל, והוא עיקר אמונתנו, ולחיות ככה שייך רק לבני ישראל, 
ע לזה כלל, כי עיקר יהדות הוא לראות את הקב"ה כל הזמן וכל רגע ושנייה. גוי לא יכול להגי

גם הגוי מסכים מכיר שהקב"ה ברא את הכל, אלא ההבדל הוא כי מלבד שהקב"ה ברא הכל, 
כל שנייה ושנייה הקב"ה מנהיג הכל, וזה הכוח של יהודי להכיר אך הוא מנהיג הכל בכל עת. 

 בזה.

 ובכל רגעהקב"ה מחדש את העולם תמיד 

ועיקר אמונת ישראל הוא, שהקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה )צו תרל"ה( בשפ"א איתא 
בראשית, ופירוש תמיד, בכל רגע, שלא כדברי הכופרים שאומרים שהקב"ה נתן בשעת 
הבריאה קיום להטבע, רק בני ישראל מאמינים כי השגחת הקב"ה בכל שעה על כל 

תהפך הטבע על פי עבודת האדם להקב"ה, ונעשה הבריאה בכלל ובפרט. ולכן יכול לה
 מטמא טהור, כנ"ל.

 אדם שחי עם הקב"ה הוא אתו בכל המצבים

ברגע שאדם חי שהכל זה הקב"ה אז הוא יכול להגיע שהטמא נהיה טהור, וזה תלוי באחד 
חכם אחד רשע אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, אדם יש לו במשך היום כמה פעמים שהוא 

בל הכל תלוי באחד, כמה שאדם יודע שכל המצבים הללו הוא כדי להביא אותי אחד מהם א
לחיות עם אחד יחיד ומיוחד, אז כנגד ארבעה בנים דברה תורה הקב"ה נותן הזדמנות לחיות 

 אתו בכל מצב. והכל תלוי במסירות נפש שלך.

 כלי לא קשור ליצרן שבנה את זה

אנשים חושבים הכלי צריך לידי הצורף,  בתניא כי כאשר יצא לצורף כלי שוב איןאיתא 
שככה הקב"ה ברא את העולם, כמו שהצורף עשה כלי שוב לא צריכים אותו יותר אותו דבר 

והכלי כי אף שידיו מסולקות הימנו והולך לו בשוק, הקב"ה ברא את העולם והלך הלאה, 
ין הסכלים הכלי קיים בתבניתו וצלמו ממש כאשר יצא מידי הצורף, כך מדמנמצא בשוק, 

 האלו חושבים שמעשה שמים וארץ זה אותו דבר.האלו מעשה שמים וארץ, 

 הצורף עשה יש מיש והקב"ה יש מאין

אך יש הבדל גדול ביניהם, הצורף עשה יש מיש וממילא בעצם הוא לא שינה במהות של הדבר 
 אך טח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה, רק בצורה, אבל הקב"ה ברא יש מאין

אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש, רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף 
לתמונת כלי, למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין. והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף על 
דרך משל, שהוליך ד' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים, ונצבו כמו נד 

גע, היו המים חוזרים וניגרים במורד כדרכם וטבעם, וכחומה, ואילו הפסיק ד' את הרוח כר
ולא קמו כחומה בלי ספק, וכל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין, שהיא למעלה מהטבע, 
והפלא ופלא יותר מקריעת ים סוף, על אחת כמה וכמה שבהסתלקות כוח הבורא מן הנברא 

על תמיד להחיותו ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש, אלא צריך להיות כוח הפועל בנפ
 ולקיימו. 
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 בחודש ניסן יש התחדשות

ברגע שהקב"ה לוקח ממך את ההשגחה הכל חוזר לתוהו ובוהו, זה נקרא המחדש בטובו בכל 
יום תמיד, תמיד בכל יום הקב"ה מחדש כל דבר, ולא רק אז הקב"ה מתחדש אלא כל רגע 

אדם שהוא מחובר לאין ושנייה יש התחדשות, וזה חודש ניסן שאז זה זמן של התחדשות, 
 א אחד עם הקב"ה כל הזמן ללא הפסק.סוף אז הו

             בני ישראל הם כלים לקבלת מלכות שמים

שרק הם יש להם את הכוח ובחינה זו מיוחד רק לבני ישראל, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
)תרס"ד(  ובהמשךלחיות שכל דבר זה מאת הקב"ה אבל גוי אין לו את הכוח הזה לחיות ככה. 

אבל בני ישראל יצאו מכל מיני עבדות, לכן הם כלים לקבל מלכות שמים. לכן נקראו כותב: 
 גוי גדול, שהם גדולים מהכל, כיון שהם למעלה מהמזלות.

 חירות נקרא שאתה לא משועבד לשום דבר

בחינת החירות, שלא יהיה משועבד תחת שום דבר, כי הקב"ה )נח תרנ"ז( בשפ"א איתא 
לם להיות שליט מדריגה במדריגה, שרפים ואופנים ומלאכים וגלגלים, וכן בעולם ברא העו

אדם שחי תחת הקב"ה הוא לא תחת הזה מלכים ועבדים, אבל באמת מלכותו בכל משלה, 
כמו וברגע שאתה חי עם הקב"ה אין אנרכיה. ולא יצא שום בריה מתחת רשותו, אף אחד, 

אדם שמשועבד למישהו אפילו שהוא יכול ות, שכתוב וממשלתך בכל דור, וזה עיקר החיר
דכתיב אנכי ד' לעשות מה שרוצה אבל הוא עדיין תחת שיעבוד מסוים, ועיקר החירות הוא 

אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, עולם הטבע נקרא בית עבדים, ובני 
 ישראל הם נמשכים אחר ההנהגה עליונה, ולכן הם בני חורין.

 מי אתה ומה אתה מחפש כאןצריכים לזכור 

והוא עיקר אמונתנו, כי מלבד שהקב"ה ברא הכל, אך הוא מנהיג ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אדם צריך לזכור כל הזמן מי אתה ומה אתה מחפש כאן, מי זה אתה אני חלק הכל בכל עת. 

 אלוקי ממעל, ומה אני מחפש כאן לראות לא להיות נשלט אלא שולט לא להיות תחת הטבע
והנהגתו ית"ש הוא למעלה מהנהגת הטבע, וזה אין אלא מה אני בורא אף אתה תהא בורא. 

הכל זוכין, רק המבטלים כל הטבע בעבורו ית"ש זוכין להנהגה זו. ולכן הקרי ולו אנחנו, 
ואם זוכה יכול לקרות לו כמה עבודה שאתה מכניס ככה תקבל. שזה תליא בעבודת האדם, 
 , שיש בו ביטול כל המעשים, ומתגלה בו ההנהגה העליונה.בוא"ו. והוא בחינת השבת

 שבת הוא זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים

ובזה יש להבין שם שבת הגדול. דהנה כתיב כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ, 
א"כ לכאורה בשביל מה ובמשנה תורה כתיב טעם השבת וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. 

והוא, כי שבת בשביל זכר למעשה בראשית או בשביל זכר ליציאת מצרים, אלא  אנו עושים
ואז שבת בראשית היה תיכף בשעת הבריאה, בחינת השביתה והביטול של הנהגת הטבע. 

אני צריך שיהיה טבע ואתה אבל המכוון בעצם התגלה שהעולם יכול להיות גם בלי הטבע. 
ה כדי שיתגלה הנהגה עליונה שלמעלה מן היתחיה מעל הטבע וזה היה ביציאת מצרים, 

ורק בני ישראל יש להם את הטבע, ובחינה זו נתגלה רק לבני ישראל אחר יציאת מצרים, 
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הכוח הזה לראות את הקב"ה בכל דבר ובכל דור ובכל יום, עבודת האדם הוא לראות בכל 
 פעולה ודבר יציאת מצרים.

 ם הקב"הלא רק בשבת הגדול אלא בכל שבת צריכים לחיות ע

שיצאו מהנהגת הטבע להיות נמשך אחר הנהגה עליונה, וזה מדריגה פנימיות של השבת, 
ואנחנו צריכים להיות גדול לא רק בשבת הגדול אלא בכל שבת, ולא רק וזה שבת הגדול. 

בשבת אלא בכל יום ובכל שעה לדעת שכל דבר בא מאת הקב"ה, לך ד' הגדולה והגבורה 
 והתפארת והנצח וההוד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיחות                        ויקרא                         קודש

 ~ כח~  
 

 שיעור ד'

 יום ד' ד' ניסן

 אדם צריך להגיע למצב של אתם עדי

אדם הגיע לעולם לעם זו תהילתי שבת סהדותא אקרי. תרנ"ד(  -)שבת הגדול בשפ"א איתא 
יספרו, אדם צריך להגיע למצב של אתם עדי, ויום הכי טוב להגיד עדות כי אז יש לנו גם כוח 

שבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, וזה עבודת האדם להגיד זאת הוא בשבת, כי 
בעולם להכיר את הקב"ה יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון, וזה 

 עבודת האדם ובשביל זה הביא אותנו לכאן.

 אדם שחי מעל הטבע שם יש ישועות

אדם שעולה רא עולם, כי הקב"ה ברא העולם שיהיה מתנהג בטבע, ולכן יש כופרים בבו
לעולם הבא שואלים אותו האם צפית לישועה, דהיינו בטבע אי אפשר לראות ישועה כי זה 
מוגבל ויש גבול מסוים עד איפה אנו יכולים ללכת ועד איפה אפשר לקבל ישועה, והדרך 
היחידי לקבל ישועה הוא לדעת שהטבע בא מעל הטבע, ומשום הכי הקב"ה שם אותנו בעולם 

משם אנחנו צריכים להגיע לצפית לישועה דהיינו אופטימי ולא פאסיבי, גוי לא יכול הטבע ו
להיות אופטימי הוא תמיד פסיבי הוא רואה טבע וחי שהעולם הולך להיחרב כל רגע, גם 
בקורונה ראו זאת שהגויים האמינו שהעולם ייגמר עכשיו וזהו, יהודי הפוך מגיע מזה דווקא 

 נף כל דבר ולהגיע לעוד יותר.מו כוח ללצפית לישועה יהודי יש ל

 עבודת האדם הוא לדעת שהטבע מגיע מעל הטבע

עבודת האדם הוא לחיות שהטבע בא מעל הטבע שזה נעלם ששם יש חיים אין סופיים וכוחות 
אין סופיים. אלו שחיים טבע רק מה שרואים הם חושבים שרק זה קיים, כלי שמונח על מדף 

, אבל יהודי עבודה שלו הוא לדעת שהכלי שנמצא בחנות עם היצרן בחנות אין לו שום שייכות
הוא יש מיש אבל הקב"ה ברא את העולם יש מאין וזה לעולם ד' דברך ניצב בשמים הקב"ה 
צריך כל רגע להחזיק את הטבע שזה לא יתמוטט, תולה ארץ על בלימה וזה נס יותר גדול 

יה חומה בשתי צדדים וזה היה נס מקריעת ים סוף ששם הקב"ה עשה רוח קדים עזה ונה
גדול מאוד אבל ברגע שהקב"ה היה מפסיק את הרוח קדים שהיה אז החומה היה נופל מיד, 

 אבל בריאת העולם שזה יש מאין הקב"ה צריך להחזיק את העולם ולחדש אותו כל הזמן.

 על ידי שבת אפשר להוכיח שהקב"ה בעל הבית בעולם

יח לו שאתה צודק, אבל יש הוכחה אחד שמשם אפשר עד עכשיו הכל טוב ויפה אבל תוכ
לראות שהקב"ה ברא את העולם, וזה שבת, יש שלושה סוגי שבת שהקב"ה גילה בעולם שהוא 

 נמצא בו, ובהמשך יתבאר זאת.

 אדם שמתבונן בכל דבר מוצא את הקב"ה

עד  והשבת עדות על הבורא יתברך, כיון שבא יום השביעי ונח, שהעולם היה מתרחב והולך
אם זה היה משהו שהולך מעצמו למה זה נעצר פתאום, אלא מאי שיש כאן מישהו שאמר די, 

שעשה משהו ועצר את זה, בהתחלה אמר שזה יתרחב עוד ועוד ובסוף הורה שזה יעצור ולא 
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היה אומר שזה פלא גדול מאוד כל הדבר הזה, ובאותו רגע מצאת ר' אשר ימשיך הלאה. 
וברגע שאתה מתבונן בזה אתה יכול לראות שיש כאן יד מכוונת אותו ותקרא אותו רבש"ע, 

 שברא את העולם.

 ביציאת מצרים היה שינוי בטבע

לא רק שאמר שזה יתרחב אלא כל מה שהוא אבל ביציאת מצרים שנעשה שינוי בהטבע, 
ברא במצרים הוא שינה הכל ועשה משהו אחר לגמרי, וזה הנחת תפילין שאנו אומרים מצד 

ם שהוא אחד יחיד ומיוחד ומצד שני אומרים שצריכים לדעת שהוא יכול לשנות אחד אומרי
בשנייה אחד את כל הטבע, מיין נהיה דם ממים נהיה דם וכדומה, כי אצל הקב"ה אין 
מוגבלות ובשנייה אחד הוא משנה מה שרוצה, וביציאת מצרים נעשה שינוי בטבע, בששת ימי 

ז הוא יכול להיכנס למצב של פסיבי ולחשוב שאין המעשה אדם רואה שהכל רץ בלי לעצור וא
 מנהיג לבירה ח"ו, אבל ביציאת מצרים אז ראו כולם שיש בורא ומנהיג לבירה.

 בשבת בראשית הקב"ה אמר עד פה תבוא

זה עדות יותר מכל השבתות שהיו קודם יציאת מצרים, ששבת בראשית קביעא וקיימא, 
סוף אמר עד פה תבוא, ואז אם הכל נעשתה עד אז היה עדות שהקב"ה ברא את העולם וב

לבד למה זה נעצר פתאום ולמה לא הלך הלאה, אלא מאי שיש מישהו שעושה כל דבר שזה 
שכן היתה הבריאה הקב"ה, אבל ביציאת מצרים נודע לנו שהוא יכול לשנות גם מה שברא, 

ת זה לא אבל אז אפשר לומר שככה ברא אותו ובשבלהיות ששת ימי המעשה ולנוח בשבת, 
שינוי הסדר ונתבטל הטבע לפי שעה, שהיה רצונו יתברך להשתנות, וכשנעשה עובד, אבל 

 ואז הקב"ה הראה לכולם שאין קביעות בעולם ואני יכול לשנות דברים.

 אדם שחי באמונה לא מאחר אף פעם

היה אומר מי שחי באמונה הוא אף פעם לא מאחר. כי כל השינוי בבריאת העולם ר' אשר 
בעולם שנה ונפש, עולם נקרא שעד בריאת העולם לא היה מושג שאני כאן ואתה שם הוא 

הכל היה אחד, שנה זה נקרא זמן עד אז לא היה יום רביעי ומחר יום חמישי אלא היה יום 
שכולו שבת, נפש לא היה אני ואתה הכל היה תחת כיסא כבודו, ובעת בריאת העולם הכל 

ברגע שהקב"ה רוצה הוא יכול לשנות דברים וכמו  השתנה ונהיה עולם שנה ונפש, אבל
שמצאנו אצל יעקב אבינו איפה שעמד הוא מצא שם את בית המקדש תחתיו וזה בעולם, וגם 
בזמן באותו יום השמש לא שקע בזמן, דהיינו הקב"ה יכול לשנות דברים בלי שום בעיה, וגם 

זה כדי שיראה את הקב"ה, בהשגחה פרטית אצל כל אחד באופן פרטי הקב"ה משנה דברים, ו
 דהיינו בעצם יש סדר ולפעמים זה משתנה קצת פה ושם.

 שבת הגדול הוא נס גדול יותר מכל שבת

אבל שנה שעברה הקב"ה לקח את כל העולם ועשה שינוי אדיר שלא היה שנים, אנשים לא 
היה ידעו מה יהיה ולאן הולכים או בורחים, מי שנזכר מה שהיה בימים אלו לפני שנה לא 

אנחנו נמצאים בשבת הגדול שזה נס יותר אם כן זה עדות גדול ביותר. כלום לא היה עולם. 
בתורה כתוב ממחרת השבת על ולכן פסח נקרא שבת. גדול משבת רגיל בגלל יציאת מצרים, 

 פסח. שבת היה רק עד פה תבוא אבל יציאת מצרים היה גם מה שבראתי שניתי הכל.
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 ו שבתמצב קורונה היה מצב שכול

ויש מצב שלישי כמו שנה שעברה שהיה כולו שבת, כולם ישבו בבית ואף אחד לא ידע האם 
ללכת או לא, כן יהיה עבודה או שלא, כן יהיה תפילות או שלא יהיה, כן יחיה או לא, זה 
נקרא יום שכולו שבת, בשבת אדם מפסיק לעשות כל דבר ולכאורה מאיפה יהיה לו ומה 

מבטל את עצמו לגמרי להקב"ה, וגם מן לא ירד בשבת אפילו שאדם יהיה, אבל שבת נקרא 
שזה דבר רוחני כי שבת כמה רוחני שאתה יכול להגיע שבת הוא כזה רוחני גדול שהוא כולו 

 שבת.

 יש ג' בחינות בשבת

ושבת דזכר שאז הקב"ה אמר עד פה תבוא, ובאמת יש ג' בחינות בשבת, שבת בראשית, 
ם בקידוש פעם אחד זכר למעשה בראשית ופעם אחד אנו אומרים אנו אומריליציאת מצרים, 

ושבת דלעתיד יום שכולו שבת. וכל אחד גדול מחבירו. שבת בראשית, זכר ליציאת מצרים, 
כל השבוע היה השפעות ובשבת זה נעצר וזה שבת בראשית. וביציאת עדות שנח בשביעי. 

וביציאת סף שלא מגיע לו כלל, מצרים זה שינוי שקרה, לדוגמא אדם רואה בחשבון שלו כ
דהיינו הקב"ה מצרים עדות יותר, שנשתנה הטבע בימי המעשה עצמם לפי רצונו יתברך. 

ולעתיד יום שכולו שבת, יתברר שגם הטבע עצמו הכל יכול לשנות דברים איך שהוא רוצה. 
בשבת  ואז לא יהיה מצב של טבע ונס,חיות הבורא יתברך בלבד, כמו שכתוב ונשגב ד' לבדו. 

בראשית היה טבע ופתאום נעצר הטבע, ביציאת מצרים היה נס אבל זה קורה פעם בכמה 
אלפי שנים, לעתיד לבוא יהיה רק נס כי בתוך הטבע אדם יראה שכל דבר הוא מאת הקב"ה, 

 ויראה את השגחה פרטית בכל דבר עין בעין יראו את ד'.

 רהאדם צריך להגיד ישר כוח לחבר שעצר אותו מלעשות עבי

ולפי הדרך של ר' אשר, לפעמים אדם עושה דבר שלא צריכים לעשות ופתאום נכנס לו חבר 
ועוצר אותו, מיד הוא אומר לו אין לי זמן לך עכשיו תבוא מחר, אבל הקב"ה שלח לך סיבה 
לעצור אותך ולא עצרת, אבל היה לך בחירה להכיר שזה מציאות או סיבה, אבל לעתיד לבוא 

משהו שהוא לא צריך לעשות, ופתאום הוא פוגש חבר ומיד הוא יהיה אז מיד שאדם יעשה 
פתוח אתו ויגיד לו ישר כוח שבאת בדיוק עכשיו כי אתה סיבה לעצור אותי כי בלעדיך מי 
יודע איפה אני יכולתי להיות עכשיו, וזה ונשגב ד' לבדו ואז יהיה מצב שאדם יראה עין בעין 

 יראו ויראו את הקב"ה בכל דבר.

 יש לו כוח לחיות באמצע השבוע בחינת שבת יהודי

גוי אין לו שבת ומעין עולם הבא, רק יהודי שהוא וזה השבת מעין עולם הבא ניתן לישראל, 
חלק אלוקי ממעל לו יש את הכוח לראות את הקב"ה בכל מיני מצבים, כי הגוי יש לו רק 

ם וגם לחיות כמו שזה ששת ימי המעשה של בריאת העולם, יהודי יש לו גם לראות את הניסי
כמו שכתוב ביני ובין בני ישראל נס ג"כ כל דבר זה נס, וגם לחיות באמצע השבוע בחינת שבת, 

הצמצום הוא עולם שנה נפש, יהודי אות היא לעולם, פירוש, בלי זמן וקצבה וצמצום הטבע, 
 ר של השפע.יכול להגיע לצפית לישועה להיות אופטימי להיות חיובי כי הוא יכול להגיע למקו
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 כל דבר תלוי בהכנה שלך לשבת

והטעם, כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ, שכל הטבע והזמן בששת ימים, 
יהודי יכול למעלה מן הזמן, לא רק שהקב"ה שינה את הטבע אלא שבת הוא אבל השבת 

ן והוא מעילהגיע למקור של השפע בשבת, אבל כמו שאמרנו שזה תלוי בהכנה שלך לשבת, 
 עולם הבא.

 שבת הוא הזדמנות להגיע להקב"ה

ויברך את יום השביעי ויקדש אותו, פירוש, קדוש ונבדל מן )בראשית תרנ"ה( בשפ"א איתא 
הזמן, כי גם הזמן נברא, ושבת הוא למעלה מן הזמן, כמו שאומרים וקדשתו מכל הזמנים. 

ולא בא', לומר כי הוא ועל זה דרשו ימים יצרו ולו אחד בהם, יום השבת, וכתיב לו בו' 
דהיינו אדם צריך לדעת שכל שבת יש בבחינת אין, למעלה מן הזמן, דבוק באחדות אלקות. 

לנו הזדמנות להגיע להקב"ה, והשנה יש לנו גם שבת וגם פסח אז בטוח שזה הרבה יותר גבוה, 
ועיקר הכנה הוא המודעות שיש לדבר כמה שיש בתוך השבת וככה יכולים להוציא משבת 

ח"כ, והעיקר שעדות ד' נאמנה מחכימת פתי קודם צריכים אנו לדעת מה מחכה לנו בשבת א
 ואז שבת יעשה לנו כל דבר, והעיקר הוא אמונה שזה המשכה.

 אין מקום לדאגה יש מקום לתפילה

ועכשיו לא רק שזכינו להכיר את הקב"ה בטבע ולא רק לדעת שהטבע הוא נס אלא גם לדעת 
יית שבת זכו בני ישראל ביציאת מצרים כמו שכתוב וזכרת כי עבד הולזה השהטבע הוא נס. 

בארץ מצרים, ונעשו בני חורין לצאת משעבוד החומר והטבע, על כן צוך כו' לעשות כו' 
כל זמן שאדם חי בטבע אז הוא משועבד לו, וברגע שרואה שהוא לא מסתדר בטבע  השבת.

ה אומר אין מקום לדאגה יש מקום היר' אשר אז הוא נכנס לפסיבי ולשלילי ולדאגות, 
לתפילה, הדאגה הוא הזדמנות לחיות מעל הטבע, כי יהודי יש לו אות הוא ביני וביניכם ויכול 
להגיע לזה, ויכול להיות בני חורין כי כל זמן שחי בטבע הוא לא יכול להיות בני חורין, כי אז 

 הוא דואג כל הזמן, משא"כ בשבת אז אפשר להגיע לבני חורין.

 ביציאת מצרים הקב"ה ברא אותנו מחדש

הענין הוא, כי ששת ימים עשה ד' שמים וארץ, אם כן כל )ואתחנן תרנ"ג( בשפ"א איתא 
מעשה בראשית בכוח הששת ימים, ושבת למעלה מכל הבריאה, אם כן איך יוכל אדם נברא 

שבת  הלא שבת הוא מעל הטבע ואדם נברא לפני שבת, וברגע שמגיעלהיות לו חלק בשבת. 
ורק ביציאת הוא עוד היה ילד קטן ולא זוכר כלום א"כ איזה שייכות יש לנו עם שבת. אלא 

אומר שביציאת מצרים מצרים ניתן לבני ישראל ההנהגה למעלה מן הטבע, המהר"ל 
הקב"ה ברא אותנו מחדש, וכמו שיש דומם צומח חי ומדבר, ביציאת מצרים הקב"ה ברא 

שהרי ביטל הקב"ה הטבע בעבורינו, ולכן יש לנו חלק בשבת בריה חדשה שנקרא בני ישראל, 
וזה נותן לאדם להיות בני חורין. ובפסח אנו מקבלים כוחות להיות בני חורין ולא קודש. 

 קשורים לטבע כלל.

 העיקר לחיות עם הקב"ה גם בתוך היבשה

שמיוחד  וזה שכתוב ביני וכו' אות היא לעולם, שזה השבת הגדול]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
למעלה אדם שיכול לראות את הקב"ה הוא נקרא גדול, בני ישראל הם רק לבני ישראל, 
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שאז אמר הקב"ה רק עד פה תבוא וגם מבחינת שבת בראשית שהיה קודם יציאת מצרים. 
אז לא היה יכול לראות את הקב"ה תוך הטבע, ורק בעת נס אז ראו את הקב"ה, וביציאת 

הים ואז קיבלו את הקב"ה, ובני ישראל הלכו ביבשה כבתוך  גם בתוך הטבעמצרים אז ראו 
 את הכוח שגם ביבשה לראות את הקב"ה.

 הסדר הוא מעל הטבע והטבע הוא חוץ מהסדר

והנה באמת כל הניסים והנפלאות ושינוי הטבע שנעשה אחר כך, לא היה במקרה 
באופן זה. ובהשתנות ח"ו, רק אדרבא, זה עיקר סדר העולם שרצה הוא יתברך לברוא 

אומר למה זה נקרא ליל הסדר, אלא הפילוסופים אומרים שהסדר זה הטבע ומעל המהר"ל 
הטבע זה לא הסדר, אבל האמת הוא שהסדר הוא מעל הטבע והקב"ה היה צריך לצאת 

 מסדרו ולברוא את הטבע, ועבודת האדם הוא לצאת מהטבע ולחזור למעל הטבע.

 עיקר הסדר הוא הניסים

והנה המהר"ל כתב בהקדמת ספר גבורות ד' לבטל רשת החודש תרמ"ז( )פבשפ"א איתא 
דברי הפילוסופים כי אין מאמינים שיעשה הקב"ה נס לשנות סדר הטבע, והשיב הוא דכמו 
שיש סדר לטבע כמו כן יש סדר מיוחד לניסים, ע"ש. ולדעתי נראה עוד, כי אדרבה, הטבע 

ל באמת עיקר סדר הוא דרך הניסים אינו סדר מיוחד רק לעיני בשר שהם טבעיים, אב
והנפלאות שהם מהקב"ה שאינו בדרך הטבע, ומעשה בראשית שברא בו הטבע הוא פסיעה 

 קטנה שיצא מן הסדר, ע"ש.

 יהודי יש לו כוח לראות מה יש מאחורי ההסתר

מתחיל שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, מתחילים את הסדר עם מה נשתנה הזוהר הק' 
חד מי יודע אחד אלקינו בשמים ובארץ, דהיינו יהודי יש לו כוח לראות מה וגומרים שא

 מסתתר מאחורי הטבע ויהודי יש לו כוח לראות מבשרי אחזה אלוקי וראו מי ברא אלה.

 יהודי יש לו כוח להוציא מכוח אל הפועל

וברא את העולם עולם הטבע בשבילנו מיוחד כי אנחנו אבל רצה הקב"ה לזכות את ישראל, 
שלוחים ומלאכים שלו לגלות את הקב"ה בעולם, ועוד יותר מלאך לא יכול לשנות דברים 

ושהמה יהיו שלוחים להוציא מכוח אל הפועל אבל יהודי כן יכול להוציא מכוח אל הפועל, 
מה אני בורא אף אתה תהא בורא, אני עשיתי מאין יש אתם תעשו מיש רצונו יתברך בעולם. 

 היש מגיע מאין. אין ותגלו שכל החיות של

 אדם שמגיע לתכלית הוא עבד נאמן

הוא לא כסף ולא כבוד, אלא התפקיד של אדם הוא להגיע אם כן נמצא שתכלית הבריאה 
לתכלית מסוים, אדם שלוקח עובד לעבודה שלו הוא רוצה ממנו תכלית ואז הוא עבד נאמן, 

ל דבר שאין עוד מלבדו, שזה לראות בכהיה זה הביטול של הטבע, ומה התכלית שלנו בעולם, 
כמו שבת שאז הקב"ה גילה ששום דבר לא רץ כאן והוא יכול והוא גמר הבריאה כמו שבת, 

לעצור את הטבע אם הוא רוצה, ואז במצרים ג"כ הראה לכולם שהוא יכול לשנות את הטבע 
 ולכן נקרא פסח שבת.ג"כ, עכשיו הוא רוצה שכולם יחיו כל הזמן מעל הטבע. 
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 קב"ה עשה הוא בשביל בני ישראלהשינויים שה

וזה שאמרו חז"ל שהתחיל בבראשית משום כוח מעשיו הגיד לעמו כו', וכבר כתבנו מזה 
דבר ראשון כוח מעשיו הגיד לעמו הקב"ה הראה לבני ישראל שהוא עושה כל במקום אחר. 

וכמו שאמרו חז"ל בפסוק אתם ראיתם אשר עשיתי דבר, והא ראיה שבשבת זה נעצר. 
והשינויים שעשיתי היה הכל בשבילכם. ועכשיו ם, שלא נפרעתי מהם כי אם על ידכם. למצרי

 יש לכם עבודה להכיר בזה.

 הקב"ה רצה שיהיה בקיעת הים בזכותם

וכן יש לדייק בלשון שנאמר וים סוף להם בקעת, ולפי דקדוק הלשון היה צריך לומר וים 
הים, אבל רצה הקב"ה שיהיה בקיעת סוף בקעת להם. אך הרמז, כי מעולם היה מוכן לבקוע 

הים לישראל לזכותם, וזה שנאמר להם בקעת, שאותו תיקון העולם והים עשית על ידיהם, 
 כדי להראות את הכוח שיש לכם.כמו שנתבאר. 

 ליל פסח נקרא סדר

ושמעתי מפי מו"ז ז"ל על שקורין ליל פסח סדר, וכן אומרים חסל סידור פסח, לרמוז למה 
ז"ל כמו שיש סדר לטבע כן יש סדר מיוחד לניסים ונפלאות, כמו שכתבנו שכתב המהר"ל 

 ולא רק זה אלא שהמעל הטבע זה הסדר והטבע יצא מהסדר הרגיל שלו.למעלה. 

 כל גלות מגיע שיגלו את הקב"ה שם

כל מה ונראה לי עוד פירוש סדר, לרמוז שגם כל תהלוכות הגלות היה הכל סדר מיוחד, 
איזה גלות הוא כדי לגלות את הקב"ה, כל פעם שיש גלות זהו הסדר  שאדם עובר ולא משנה

שהקב"ה ברא אותו, וכמו שאנחנו אומרים שזה לא נכשל אלא לחשל זה לא ניסיון אלא 
שלא נאמר כי קרה סיבה ששלט פרעה על בני ישראל, רק הכל היה בכוונה הזדמנות, 

וב בהמשך כמה שנאמר ששום וכמו שכתמכוונת, כמו שאמר לאברהם בברית בין הבתרים. 
דבר זה לא מקרה אלא כל דבר זה סיבה, כי אפשר לחשוב שהתורה מספרת לנו סתם 
 סיפורים, אבל האמת הוא שכל דבר הוא כמה שנאמר ויש לזה סיבה מלמעלה למה זה ככה.

 הקב"ה משגיח על כל דבר קטן

הרה"ק שמסופר על  וכמוואפילו כל פרטי העינוים וקושי העבודה היה הכל בסדר מיוחד. 
שעמד פעם אחד ליד אש גדולה והסתכל על זה כל הזמן, ושאלו אותו לפשר מקאברין זי"ע 

הדבר, וענה אני עומד ומתפעל איך שמלאכים ושרפים שומרים שלא יישרף קיסם אחד 
והלא כל סיפורי הגדה הם מתהלוכות ענים מיותר, וכל מה שנשרף הוא מאת הקב"ה. 

צריכים לספר מגאולתם ולא מכל מה שעברו שם, אלא אודך כי עניתני  לכאורה היווצעקתם, 
ה. -וזה הכל חלק מהגדה שנוציא כוחות להיות בעולם ולא להיות בעולם, מן המיצר קראתי י
וזה והוא בכלל סיפור יציאת מצרים, שהכל היה בהשגחת השי"ת לטובת בני ישראל. 

 עבודת האדם עלי אדמות.
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 גם על הגלות ולא רק על הגאולהצריכים לשבח את הקב"ה 

מצה הולך על הגאולה אבל צריכים לשבח את הקב"ה לא רק לכן המצוה על מצות ומרורים, 
)פסח בשפ"א איתא שיש לשבח על הגלות כמו על הגאולה. על הגאולה אלא גם על הגלות, 

ינים ופשוט יש לומר טעם מרור, להראות שגם הגלות וימי העינוי רואין עתה ומאמתרל"ב( 
ומשום הכי שהיתה לטובה, ומשבחין על זה, כי על ידי זה נכנסנו לבריתו של הקב"ה, 

כמו שכתוב ואתכם לקח ד' ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים הקב"ה לקח אותנו לעם שלו, 
להיות לו לעם נחלה כו', ובני ישראל לאחר גאולת מצרים נעשו כאומה חדשה. כמו המתגייר 

מה שכתוב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים,  כקטן שנולד וכו'. כי
שלחתי אותך קאי גם על הירידה לגלות, רק שנזכר בפסוק עיקר המכוון שהוא היציאה, 

כי לא היינו במקרה במצרים, רק שהכל היתה הכנה לגלות כדי לגלות שם את הקב"ה. 
 לקנות השלימות.

 העיקר לראות את משיח בתוך ההסתר

אך יש דורות שסדר הנכון להם הוא הגלות, ויש שמיוחדין אל לשפ"א שהתחלנו[. ]נחזור 
היה אומר שלא לעולם חתן. החירות והגאולה, כפי דעת היודע תעלומות. כ"ק אאמו"ר זצ"ל 

אדם צריך לחיות אדם שהולך לו טוב אל תחשוב שזה יישאר ככה ומשיח כבר הגיע לעולם. 
חליט שרוצה להכין אותנו למשיח וממילא מביא לנו עם משיח גם בתוך ההסתר. הקב"ה ה

 כל מיני כאבים ומעברים אבל העיקר לראות את משיח גם שם בתוך ההסתר.

 אדם צריך לשנן לעצמו כל הזמן שהוא לא יכול כלום

שאדם נמצא בו ולא משנה אם גלות או גאולה, הסיבה לכך הוא ועל זה אמרו חז"ל בכל מדה 
וגם שם צריכים הוי מודה לו במאוד מאוד, דור מה מתאים לו,  והוא נותן לכלשמודד לך 

מאוד מאוד הוי שפל רוח, מתי שיש מצב של חירות וגאולה צריכים לדעת שזה לא אנחנו, 
וגם כשלא הולך למה אדם נשבר כי הוא חשב שהוא כל יכול, א"כ אדם צריך לראות כל הזמן 

 ד שזה יכנס לעצמות שלו.שהוא לא יכול ועוד פעם לראות את זה ועוד פעם ע

 הקב"ה יודע לסדר לכל דור סדר הטוב לו

כמו שכתוב בכל מאודך, שהקב"ה הוא היודע לסדר לכל דור סדר הטוב לו יותר מכל 
והכל בחסד, כמו שאומרים הוא יכול להיות יום גלח ויום מלאך אבל צריכים לדעת הסדרים, 

דור איך שהוא ומה שהוא ולא משנה  הקב"ה מתנהג בחסד עם כלהנוהג בחסדו עם כל דור. 
 איפה שנמצאים. וזה אחד מי יודע העיקר לדעת שהקב"ה הוא מנהיג כל דבר.

 שום דבר לא במקרה והכל על פי התורה

ושמעתי מפי מו"ז ז"ל על מה שאיתא בהגדה וירעו אותנו כמה שנאמר, ונצעק כמה שנאמר 
הכל לא היה במקרה אלא והצעקה כו', לומר שנעשה מכל זה פרשה בתורה, ושכל העינוי 

היה על פי דרך התורה, ודפח"ח. והן הן הדברים שכתבתי, כי הכל היה בסדר המיוחד, 
 והכל בכלל סידור שבחו של מקום ברוך הוא.
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 שיעור ה' 

 יום ה' ה' ניסן

 בתורה כתוב ממחרת השבת

מחרת חג הפסח נקרא שבת בפסוק, כמו שכתוב מתרנ"ו(  -)שבת הגדול בשפ"א איתא 
הצדוקים היה להם טעות וחשבו שספירת העומר מתחיל תמיד מיום ראשון, ובעצם השבת. 

הטעות שלהם היה כי בתורה כתוב ממחרת השבת. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, אלא 
 התורה קורא לפסח שבת. וע"ז יש להבין באמת מה הכוונה לקרוא לפסח שבת.

 קושית השפ"א על המדרש

אמר משה לבני ישראל בחודש הזה אתם נגאלין, אמרו רבינו משה ת' דאיתא במדרש כש
השיב להם כיון שחפץ ואיך אתה אומר שאנו יוצאים עכשיו. שנים נגזר ועדיין לא שילמו, 

אבל לכאורה הקב"ה בגאולתכם מדלג על הקיצים והחשבונות, ובחודש הזה אתם נגאלין. 
ף יהיה מצב של חפץ הקב"ה בגאולתכם, למה היה הקב"ה צריך לגזור ארבע מאות שנה ובסו

שיעשה תחילה רק מאתיים ועשר, ולמה צריכים לעשות ארבע מאות ובסוף להוריד מאה 
וקשה, אם כן למה נגזר ת' שנים, והלא גלוי וידוע לפניו ית"ש כי תשעים שנה מהגלות. 

 יגאלו מקודם.

 על ידי השבת הוא עצר את הטומאה מלשלוט על העולם

ביום השישי אחרי חטא אדם הראשון הזה נמצא גם ביום השבת, דאיתא ובאמת כענין 
הטומאה הסתער על כל העולם, והקב"ה ראה שהטומאה אם הוא ישלוט על כל העולם לא 

דאיתא שהמזיקין נבראו רוחות בלא גופות, יהיה תיקון לעולם, אז מיד הכניס את השבת ואז 
 ועד שנברא הגוף קידש יום השבת.

 על המדרש של מזיקים שנבראו בלי גופיםקושית השפ"א 

וכמו במצרים שגם שם ידע הקב"ה והקשו במדרש והלא היה גלוי לפניו שיקדש היום. 
שבסוף לא יהיה גלות ארבע מאות שנה ושאלנו א"כ למה גזר כן בהתחלה. אותו דבר בשבת 

ברוא את אם הקב"ה ידע שבסוף לא יברא את הגופות, כי אם הקב"ה מאוד רוצה הוא יכול ל
המזיקין קצת יותר מהר ואז יהיה להם גם גופות, ואם הקב"ה לא רוצה שיהיה להם גופות 

 למה צריכים לברוא אותם בכזה צורה ובאמצע לעצור בריאתם.

 אדם צריך לעצור מעבודתו כשמגיע שבת קודש

ותירצו כדי להודיע לבני ישראל שבעבור השבת ינוחו באמצע עשיות כלי חשוב כשיקדש 
דהיינו לא משנה מה אנחנו עושים צריכים ללמוד מהקב"ה, ם, עיין שם במדרש בראשית. היו

הוא היה באמצע לברוא את המזיקין ופתאום הגיע שבת והפסיק לעבוד, א"כ גם אתה ביום 
שישי ואפילו שזה באמצע גזיזת ציפורניים שלך צריכים להפסיק, ואפילו שאתה באמצע 

מקסימום פעם הבאה תתחיל קצת יותר מוקדם ואז  להסתפר צריכים לעצור ולהפסיק,
אדם צריך לדעת להפסיק כשמגיע שבת קודש תגמור את כל הדברים שלך בזמן, בכל אופן 
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ולא משנה איפה הוא אוחז ובאמצע איזה כלי הוא אוחז. דהיינו שבת יותר חשוב מכל כלי 
 חשוב בעולם.

 בשביל חשיבות בני ישראל הקב"ה קיצר את זמן הגלות

אותו דבר במצרים הגאולה של בני ישראל היה יותר חשוב להקב"ה מזה שלא הספיק לגמור ו
את הגלות עד הסוף, וברגע שהגיע הזמן של הגאולה מיד נגאלו ואז אין בעיה לוותר על מאה 
תשעים שנה, וכמו בבריאת העולם הקב"ה וויתר על גופים של המזיקין העיקר שיכנס השבת 

ה באמצע עשיות כלי צריכים לוותר על זה כשמגיע שבת, אותו דבר לעולם, אותו דבר כשאת
בני ישראל יצאו ממצרים כשהגיע זמן גאולתכם ואפילו שזה לפני הזמן, נכון שבעצם רציתי 
יותר שנים אבל בשביל להראות לכם את החשיבות שיש לי ממכם, וגם אתם כשמגיע שבת 

 תפסיקו אפילו באמצע עבודה שלכם.

 סטרא אחרא בורח לגמריעל ידי השבת ה

אמרנו אתמול שהדרך של הזוהר הק' הוא שאו מרום עיניכם ובזוה"ק תירץ על פי דרכו, 
וראו מי ברא אלה, העיקר שבכל דבר אדם צריך לדעת שיש שם מעל הטבע וחשבונות אחרים 

הקב"ה ראה כי סטרא אחרא ביקש להתגבר ביותר בערב שבת, לגמרי, חשבון הקב"ה הוא 
קים יהיה להם גוף הם ישתלטו על כל העולם, ממילא ברא מיד את השבת ואז שאם המזי

ולכן חל קדושת היום ונדחית הסטרא אחרא בורח משם וממילא על ידי השבת הם נאבדו. 
 הסטרא אחרא לנוקבא דתהום רבא, עיין שם.

 הקב"ה הוציא בני ישראל מיד כדי שלא יישארו שם

ים שם היו נכנסים ערי טומאה ואז רגע אם היו נשאראותו דבר בני ישראל הגיע אז למ"ט ש
לנ' שערי טומאה, וממילא ולא יכלו להתמהמה, וכדי שלא יהיה מצב שלא יכולים לצאת 
משם אף פעם וממילא הקב"ה הוציא אותם מהר ממצרים לפני הזמן העיקר שהם לא 

, אותו דבר ישתלטו עליהם, וכמו בשדים הקב"ה לא נתן להם גופים כי אז אי אפשר נגדם
במצרים הוציא אותם מיד, כי הקב"ה ראו שהם מגיעים בכוונה לשלוט עלינו וממילא הוציא 

 אותם מיד.

 צריכים את שתי הטעמים הנ"ל

ועכשיו אומר השפ"א שצריכים את שתי הטעמים, מה שאמרנו מחשיבות כדי להראות לך 
שיבות לבני ישראל את החשיבות של שבת וצריכים להפסיק אז מלעבוד, אותו דבר יש ח

וממילא הקב"ה הוציא אותנו מיד, וגם הטעם שהקב"ה ראה שהטומאה הולך לשלוט על 
העולם וכדי שזה לא יקרה הפסיק מיד מלברוא את הגופים שלהם וברא רק את הרוחות, 
אותו דבר בני ישראל כמעט שנכנסו לשער הנ' ואז ח"ו לא יהיה תיקון אף פעם וממילא הוציא 

 צרים.אותם מיד ממ

 הקב"ה לא מכניס אדם למקום שפל ביותר אם הוא לא יכול לעמוד שם

ואדם צריך ללמוד מזה שאם אדם מגיע למצב שאין יותר גרוע מזה הוא צריך לדעת שמעכשיו 
יהיה לו עוד יותר טוב, כי הקב"ה לא מכניס אדם לכזה מקום שפל שהוא לא יכול לעמוד שם, 

הוא נתן לך את זה והוא נותן לך את הכוח לעמוד שם ואם הקב"ה הכניס אותך לשם סימן ש
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והוא רוצה למנף אותך למקום עוד יותר גבוה שלא יכולת להגיע בלי זה, וכמו שאמרנו 
ה והוא רוצה לבחון -שהקב"ה רוצה להביא לך העדר קודם הוימהרה"ק מקאמרנא זי"ע 

קר גלמי ראי עיניך אותך מה אתה הולך לעשות ברגעים שאתה לא יודע מה יהיה אתך, והעי
 לעזוב את הקב"ה באותם רגעים. אדם צריך להיות מוכן להיות גולם ולא להבין שום דבר ולא

 אדם שלא נשבר הוא מצמיח ישועה

שהחטא של אדם הוא כשנשבר, כל זמן שעוד לא נשבר אז הוא חי גם ר' אשר וכמו שאמר 
ה, דהיינו כמו גרעין אפילו שזה שם ידך תנחני, ותמיד הוא יכול להגיע למצב של מצמיח ישוע

נרקב אבל דווקא מהריקבון יוצא חדש דווקא משם מצמיח ישועה, מצד אחד אני נרקב אבל 
מצד שני היות שהקב"ה רוצה להביא לך כזה ישועה גדולה וחייב להיות לזה העדר קודם 

רגע ה, והוא רוצה לבחון אותך אם אתה ממשיך אתו או שאתה הולך לברוח ממנו, וב-להוי
 שנותן לך ניסיון ואתה לא נשבר שם אתה יכול לגדול.

 אדם שמתעקש נשבר

אבל אדם שמתעקש שכן יכול אז הוא נשבר דווקא איפה שהוא לא מחליט שהוא לא יכול 
ומשם רק הקב"ה יכול להוציא אותו, וככל שתסכים יותר מהר שרק הקב"ה יכול ממילא אז 

 ה טוב לי כי עניתי למען אלמד חוקיך.-יהיה קול רינה וישועה מן המיצר קראתי י

 הסבר למה אין מוקדם ומאוחר בתורה

ומשום הכי אמר וככל זה היה גם כן ביציאת מצרים, כי רצה הקב"ה להראות חיבת ישראל, 
כי כשזוכין במעשיהם שנזכרין לטובה לפניו ית"ש, חיבה זו להפסיק לעבוד כשמגיע שבת, 

שך מסביר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, כי כל ובהמדוחה כל הקיצים וכל הגזירות, 
המוקדם הוא אחרי בריאת העולם שאז נהיה מושג של זמן שיש מוקדם ומאוחר יש היום 
מחר ואתמול, אבל לפני בריאת העולם היה הווה ויהיה אותו דבר כל הזמן, א"כ התורה 

ן מחר, אותו דבר שנברא אלפיים שנה לפני בריאת העולם שם אין אני ואין אתה אין היום ואי
בני ישראל שחיים עם התורה שם אין הבדל בין מאתיים לארבע מאות והכל אותו דבר, כי 

 היה הוה ויהיה זה אחד וממילא אין כזה דבר מוקדם ומאוחר בתורה.

 ברגע שחיים עם הקב"ה שם דוחים את הגזירה

ב"ה, ושם דוחה  א"כ בני ישראל במעשים הטובים שלהם מחזירים כל הזמן כל דבר לאין סוף
כל הקיצים וכל הגזירות, ואין שם מצרים ובעיות, וכל פעם שיהודי עושה מצוה זהו בחינת 

כל זמן שבני ישראל ובכוונה היתה הגזירה ת' שנים ושיזכו לדחות הגזירה. יציאת מצרים. 
עוד היו במצרים אז באמת זה היה ארבע מאות שנה, וברגע שאתה יוצא ממצרים ואז וידעו 

ים כי אני ד' וברגע שאתה כבר חי עם הקב"ה שם מאתיים וארבע מאות זה אותו דבר מצר
 ואין שום הבדל ביניהם ואין שום זמן שם.

 אדם שחי עם הקב"ה אצלו משיח כבר הגיע

אמר שבבית שלו משיח וכן כתיב על גאולה העתידה הרה"ק רבי מענדעלע מוויטעבסק זי"ע 
ג"כ משיח כבר הגיע או לא. דהיינו מי שחי עם הקב"ה כבר הגיע, רק רצה לראות האם בחוץ 

אצלו יש כבר בחינת משיח, אבל צריכים אדם אחד בכל העולם שיחיה ככה ואז הוא יביא 
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זכו נקרא קודם הזמן, כי בעתה אחישנה, זכו אחישנה קודם הזמן. את הגאולה שלימה, 
ל החומרי שזה יהפוך ברגע שאדם לומד תורה הוא מזכך את עצמו בזה, וצריכים זיכוך ש

לרוחני, וצריכים עוד זיכוך של הרוחני שזה יהפוך לעוד יותר רוחני ושזה ילך מנפש עד חיה 
 יחידה ואז אתה הופך כל דבר, ושם אין שום זמן כלל כי שם חיים אחד עם הקב"ה.

 חשבונות של זמן לא קיימים כשחיים מעל הטבע

וברגע שלא זוכים לזה אז ים בדרך הטבע, ובוודאי אם היה מגיע הקץ דת' שנים היו יוצא
בעתה שזה זמן שזה בדרך הטבע, ואז לא רק שהיו יוצאים רק אחרי ארבע מאות שנה אלא 
הכל היה רק בדרך הטבע ולא היה כל הניסים והנפלאות שהיה במצרים שהם היו מעל הטבע, 

לי זכות הזה אבל הקב"ה שינה את העולם ואת הטבע ואת הזמן הכל בשביל בני ישראל, וב
היו יוצאים רק בדרך הטבע, אבל בני ישראל זכו שהקב"ה עשה מאתנו חלק אלוקי ממעל 

אבל כשזכו לצאת על פי נס, זה ממש וזיכה אותנו שאנחנו נהיה בריה חדשה בני ישראל, 
כל החשבונות של זמן לא קיימים אז, ישועות ד' כהרף עין, אם עדות לחיבת בני ישראל. 

שועה שלך לזה יש זמן וצריכים הרבה סבלנות לזה, אבל אדם שנותן אתה מחפש את הת
 סבלנות מיד הוא חי מעל הטבע זה עצמו הביטול מביא לו את הישועה.

 אם מלאך היה נכנס למצרים לא היה יכול לצאת משם

דהיינו שהסטרא אחרא רצה לשלוט על העולם והקב"ה לא נתן וגם טעם הזוה"ק היה כאן, 
שהמצרים וסטרא אחרא נתגברו ביותר על בני ישראל, והיה קישוי כאן  את זה, אותו דבר

והיה אז חלילה מצב השעבוד יותר מדאי, וכדאיתא שהיו משוקעים במ"ט שערי טומאה, 
שאי אפשר לצאת משם ואפילו מלאך לא היה יכול לצאת משם, דהיינו מצרים נקרא מיצר 

שאדם האר"י הק' א יגיע לשם אומר י"ם דהיינו שלא רואים שם את הקב"ה, וכדי שאדם ל
מקבל את הדעת שלו רק בגיל ארבעים ולא לפני זה, כי בשלושה עשרה זה קטנות ראשון, ועד 

ובארבעים והלאה מקבלים עשרים זה גדלות ראשון, ובעשרים עד ארבעים זה קטנות שני, 
 גדלות שני.

  במצרים הקב"ה נתן לנו גדלות שני מיד

ם שנה להגיע לגדלות המוחין, אבל כאן במצרים היה כזה סכנה דהיינו לוקח לאדם ארבעי
גדולה להישאר שם אז אם הקב"ה היה מתחיל את התהליך לאט אז היה פרעה מזמן משתלט 
עלינו ולא היו יוצאים משם אף פעם, כי מצרים היה זה לעומת זה בגדלות שני, וברגע 

הכי היה לנו את הכוח לצאת  שהקב"ה נתן מיד את הגדלות שני בליל יציאת מצרים משום
 משם, אח"כ הקב"ה לקח את זה מאתנו וצריכים לבנות את זה בחזרה לאט ובטוח.

 אפילו שיש לנו ניסיונות גדולים אבל יש לנו כוח לעמוד נגדם

ולכן נתגלה הקדושה שלא בהדרגה, כמו שכתוב דהיינו שהיה אז התגלות גדולה מאוד, 
לא מלאך אני ולא שרף אני הוא ולא אחר. ונגדי מתבטל כל אני וכחצות הלילה אני יוצא כו'. 

הסטרא אחרא שהיה אז. ואם הקב"ה מביא לנו כאלו ניסיונות כמו הזמנים שלנו שמאז 
ו קב"ה נותן לנו את זה הוא נותן לנבריאת העולם לא היה כאלו ניסיונות גדולים, עכ"ז אם ה

מקומות שלא היינו יכולים להגיע בלי  גם את הכוח לעמוד בזה ורוצה בזה למנף אותנו לכאלו
 זה. ומלאה הארץ דעה את ד' כמים לים מכסים.
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 בני ישראל הם היחידים שיכולים לחבר כל דבר להקב"ה

לשתיהם יש אותם ובאמת זה כוח השבת וכוחן של בני ישראל להשבית המזיקים מן העולם, 
עם, שבת זה דעת והתקשרות, כוחות, כתוב מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה לך והודי

וגם לבני ישראל יש אותו כוח כי הם היחידים שהם חלק אלוקי ממעל ממש והם היחידים 
שיכולים לחבר כל דבר להקב"ה, וכמו שאמרנו כלל ופרט וכלל, כלל הוא כל העולם שנברא 

ר בשבילי, אבל בשבילי הזה צריך להחזיר כל דבר לכלל שזה הקב"ה, דהיינו ככל שאתה מחב
וף את הפרט שלך לכלל של הקב"ה ככל שאתה מחבר את עצמך להקב"ה ואתה יודע שלא הג

 מחיה אותך אלא הנפש מחיה אותך.

  על ידי החסר אונים אדם מגיע להכרה שיש הקב"ה

אומר איך אדם יודע שלא הגוף מחיה אותו, זה דווקא על ידי כישלונות שיש לו ר' אשר 
מהאפסיות שלו הוא מגלה שהקב"ה הוא זה שמחיה  ודווקא מהחסר אונים שלו ודווקא

אותו, ואז אדם מבטל בזה את הפרט שלו להקב"ה, ואז אתה יכול לבטל את כל העולם 
א"כ צריכים  בשבילך ובשביל הקב"ה ולחבר את כולם אליו יתברך, וזה נקרא כלל פרט וכלל.

השבית את המזיקים לעשות שתי פעולות דבר ראשון לזכך את החומרי שיהיה רוחני, שזה ל
 שהם ההסתר שיש לקדושה, וגם לעלות את הרוחני עוד יותר למעלה כמה שאפשר.

 תפקיד של יהודי הוא לשום גבולות לכל דבר

וכמו שהשבת דחה המזיקין לנוקבא דתהום רבא, כמו כן בבני ישראל כתיב כחול הים, 
וף ומיד נרגע ולא עושה דהיינו הים בא עם כל הכוח לשטוף את העולם, ופתאום רואה את הח

שום דבר, ואפילו שיש חומה הוא עוברים את זה עד שמגיעים לחול הים ושם נרגעים ולא 
שוטפים את הים, אלא הקב"ה אומר לים עד פה תבוא ולא יותר, כמו כן בני ישראל התפקיד 

 מו.שלו הוא לשום גבולות לכל דבר, לא כן נתן לך ד' אלקיך יהודי יש לו כוח לעצור את עצ

 המשכילים הם חברה קענערס

היה מספר שהמלבי"ם הגיע לעיר בוקרעסט והיו שם הרבה משכילים, כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
וכולם נכנסו לקבל שלום מהרב, חברת ש"ס חברת תפילה חברת עין יעקב וגם המשכילים 
 נכנסו לקבל ברכה, שאל אותם הרב מי אתם, והם ענו שאנחנו חברה קענערס יכולים כל דבר.

ואמר שזה שם טוב לכם כי יהודי לא יכול שום דבר, יהודי קם בבוקר ורוצה לשפשף עיניהם 
והוא לא יכול כי הוא צריך קודם ליטול ידיו, והוא רוצה לאכול הוא לא יכול כי הוא צריך 
להתפלל קודם, גמר להתפלל הוא לא יכול מיד לשבת ולאכול הוא צריך ליטול ידיים, ככה 

א יכול ומוגבל, אבל אתם חברת קענערס אתם קמים בלי נעגל וואסער בלי יהודי כל הזמן ל
תפילה בלי שום דבר ויקם וילך בלי שום דבר. א"כ הכוח של יהודי הוא לעצור את הסטרא 

 אחרא.

 אדם יכול להגיע לבד להמתקת דינים בשורשם

כי הקב"ה אומר כמו שהחול גבול לים, שאין הגלים יכולין לעבור על חול הים בגזירת עליון, 
הבעש"ט הק' כמו כן בני ישראל עמודים כשהסטרא אחרא רוצית להתגבר, עד פה תבוא, 

קורא לזה המתקת דינים בשורשם, ברגע שיש דין על העולם אדם צריך לדעת שהקב"ה נותן 
את זה לא בשביל לשבור אותך ולא בשביל לענות אותך אלא בשביל להמתיק את הדינים, כל 
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ו את הכוח בעצמו להמתיק את הדינים, ברגע שהוא חי שהדין הוא לא אחד ואחד יש ל
מציאות אלא סיבה מאת המסבב כל הסיבות בזה הוא מחזיר אותו למעל הטבע ושם הוא 
המתקת דינים בשורשם. ויורהו ד' עץ זה עץ החיים ששם אין תוהו ובוהו, כי שם נמתקו 

צא הרעות ורק טוב, ואז מיד וימתקו המים כי ברגע שאדם חי עם העץ החיים אז מאתו לא ת
 המים.

 שתיקה מביא את הגאולה

דהיינו כל הסגולות שאדם עושה זה בני ישראל עומדין כנגדן ונדחין לנוקבא דתהום רבא, 
כלום, כי ברגע שמישהו מרגיז אותך בזה שאתה שותק זה מביא את הגאולה, כי שתיקה 

 יתא בזוהר הק'.כן אבעצמה בזה זורקים את המזיקים לתהום רבא. 

 יהודי בכל מצב שהוא יגיע תמיד למסירות נפש

כי עכשיו נהיה עוד יותר עדות על הקב"ה, ולא רק השבת מעיד כי ולכן נקרא שבת הגדול, 
הוא עצר את המזיקים כי רצה לראות כמה השבת חשוב, כי שבת שמא דקודשא ברוך הוא, 

בני ישראל מעידין על הבורא יתברך. כדאיתא שבת ואלא גם בני ישראל מעידים על הקב"ה, 
כי הקב"ה עוצר בשביל בני ישראל כל דבר כי הם חשובים לו, אני מאמין באמונה שלימה 
וברגע שאדם מגיע לנקודה של מסירות נפש אפילו יהודי הכי רחוק הוא ימסור נפשו להקב"ה, 

 וגם ברגע שיהודי חי עם הקב"ה אז שם זה המתקת דינים בשורשם.

 יש דרשה בשבת הגדולטעם למה 

ומשום הכי נוהגים להגיד דרשות בשבת הגדול, כי תורה הוא מעל הטבע ששם אין זמן וביחד 
שזה שבת ובני ישראל ועוד לומדים תורה מגיעים לעוד יותר גבוה למעלה, ואז ניצלים מכל 

                      המיצרים ומכל הבעיות, כימי צאתנו מארץ מצרים אראנו נפלאות.
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