
 קודשיחות ש
  

 

 

 שיעורים בספה"ק 'שפת אמת'

  שנמסרו ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"א - פרה - כי תשא
  

 



 

  

הקונטרס יצא לאור                                

על ידי הרב יצחק טווערסקי 

 שליט"א

 
© 

 כל הזכויות שמורות
אין להעתיק ללא אישור  

 בכתב מהמוציא לאור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 להערות ותיקונים:טלפון 

0527673016 
 או במייל:

5701555@okmail.co.il 
 

 
 
 
 
 

 
מכון נתיבות  

 ספינקא –ידות החס
רחוב הרב יעקב 

  11לנדא 
 בני ברק

mailto:5701555@okmail.co.il


 ענינים                         כי תשא                         תוכן

  
 

 ו.................................................................................................................... פרה - תשא כי פרשת

 ו.................................................................................................................................... 'א שיעור

 ו ................................................................................................................................ כלל פגמים אין בנשמה

 ו ........................................................................................................................ יעקב בחינת עד מגיע הפגם

 ו ................................................................................................. מעשיו ולשנוא הרשע את לאהוב צריכים

 ז ............................................................................................ שלו והחיים הנשמה זה האדם של הפנימיות

 ז ............................................................................................. ממנו מסתלקת הנשמה ירהעב שעושה אדם

 ז .......................................................................................... ה"להקב לחזור הזדמנות אחד לכל יש בשבת

 ז ....................................................................................................... לגמרי אחרת הבנה מקבל הכל בשבת

 ז ................................................................................................................... הגוף על גוברת הנשמה בשבת

 ח .......................................................................................................... התורה חוקת זאת על הילקוט דברי

 ח ...................................................................... באמונה לחיות ולא דבר כל להבין היה הנחש של הרעיון

 ח ......................................................................... ורע טוב עירוב יש למטה ומשם טוב כולו הוא החכמה

 ח ................................................................................................... להשיג ובלי להבין בלי נקרא החיים עץ

 ט ............................................................................. כולו העולם כל את לתקן יכול החיים בעץ שחי אדם

 ט .................................................................................... מהדעת למעלה לחזור צריכים לתיקון להגיע כדי

 ט ....................................................................................................................... לנפש הגוף בין מחבר הדעת

 ט ........................................................................................................... עצמו בתוך רשעות לו יש אחד כל

 ט ........................................................................................................... ודעת מטעם למעלה נמצא הטהרה

 י ..................................................................................................... הפירוד נמצא שם להבין שרוצים ברגע

 י ............................................................................................. מאחדות האדם את מנתקים וספיקות קשיות

 י .................................................................................. אלי' לד מי ולומר לאמונה להגיע פירוד נגד העצה

 י ................................................................................................... אלי' לד מי לומר הזדמנות יש אחד לכל

 יא ............................................................. בשבת מקבלים ככה השבוע במשך שעבדו מה לפי בפנימיות

 יא .............................................................................................הדעת עץ ולא החיים עץ רק שולט בשבת

 יא ............................................................................. הכללי לדעת פרטי הדעת את סלהכני האדם עבודת

 יא .................................................................................................. לשני אחד הכנעה זה קהילה של היסוד

 יא ...................................................................................................... אחדות נמצא שם מבינים שלא איפה

 יא ..................................................................................... לנותן מקבל מבחינת להפוך הוא האדם עבודת

 יב ....................................................................................................... פירוד שם אין ה"הקב עם שחי אדם

 יג .................................................................................................................................. 'ב שיעור

 יג ........................................................................................................ הלוחות שבירת בענין המדרש דברי

 יג .......................................................... ה"להקב ישראל בני בין הקשר הוא והעיקר קשרים שלושה יש

 יג ................................................................................ התורה של לגשמיות להגיע יכולים ישראל בני רק

 יד...................................................................................................... הרע מיצר חרות בענין המדרש דברי

 יד.......................................................................הרע מיצר חרות הוא לבו לוח על ה"הקב עם שחי אדם

 יד................................................................................. בחיצוניות עסוקים שהיו כאלו היו התורה בקבלת



 ענינים                         כי תשא                         תוכן

  
 

 יד................................................................................. באויר פורחות האותיות ה"הקב עם חי שלא אדם

 טו ................................................................................................... העולם כל את להחזיק יכול אחד צדיק

 טו ................................................................................................................... תורה אין ישראל שאין ברגע

 טו ................................................................................................ ישראל בשביל היה העולם בריאת עיקר

 טו ....................................................................................... יעקב בחינת עד יעלה לא שהפגם ביקש יעקב

 טז ............................................................................................... ישראל בני לפנימיות התחבר רבינו משה

 טז ............................................. ישראל מבני מנותק היה אבל שלו בשלימות להסתובב יכול היה משה

 טז ...................................................................... גמור רשע אפילו אחד כל עם להתחבר אפשר איך עצה

 טז ............................................................................הראשונות מלוחות יותר הרבה היה השניות הלוחות

 טז ............................................................... חטא של מציאות היה לא אחד לכל היה אלקיך' ד אנכי אם

 יז ........................................................... בעולם פרטית השגחה שאין וחושבים יםטוע אנשים למה סיבה

 יז ............................................................................................ החטא ואחרי מעשה בשעת החטא לפני יש

 יז ......................................................................................... אחורה ללכת אפשר אי לנו מאיר ה"הקב אם

 יח ......................................................................................................... וישתומם ידאג בחטא שנכשל אדם

 יח ............................................................................................ לאחריתו תקווה יש עצמו את שתופס אדם

 יח ............................................................................................ שם להישבר אסור עבירה שעוברים אפילו

 יח ........................................................... פעם עוד אותו לעבור יצטרך לא תועלת מעבירה שמפיק אדם

 יח ................................................................. ממנו נפרדו לו ההי מה ידענו לא משה ואיש שאמרו ברגע

 יט .............................................................................................. החטא יושב מה על לראות צריכים אנחנו

 יט .................................................................................... כמוך לרעך לאהבת מגיע ה"הקב עם שחי אדם

 יט ................................................................................................... האדם את תופס הרע היצר איך הדרך

 יט ............................................................................ רבם היה לא רבינו משה אז אחדות היה שלא ברגע

 יט .................................................................................... אחורנית לבם את הסבות ואתה על י"רש דברי

 כ ............................................................................................................. מצב בכל הרשע את לשנוא אסור

 כא ................................................................................................................................. 'ג שיעור

 כא .............................................................................................. מת טומאת זה ותפנימי עם חי שלא אדם

 כא .................................................................................................. מטמא זה וממילא מייאוש מגיע מיתה

 כא .................................................................... לאדם החיות את מחזירים הגאווה את שמפרקים ידי על

 כא ........................................................................................................................ ממש אצלך נמצא התורה

 כב ....................................................................... כלום יהיה ולא כלום היה לא ה"הקב עם חי שלא אדם

 כב ...................................................... החודש פרשת כ"אח להיות אפשר פרה פרשת הקדמת ידי על רק

 כב ........................................................................................................... אפר כ"ואח עפר הוא שלנו הדרך

 כב ......................................................................................... ה"הקב את ימצא לא עצמו על שחושב אדם

 כג ............................................................................. ה"להקב עצמינו את למסור החלק הוא הכאב עיקר

 כג .............................................................................................................................. השכינה על הולך זאת

 כג .......................................................................................................... שלך בהסתכלות תלוי וקרוב רחוק

 כג ............................................................................... ישראל בני יש זה ומעל ומדבר חי צומח דומם יש

 כג ....................................................................................................... התורה חוקת זאת על המדרש דברי



 ענינים                         כי תשא                         תוכן

  
 

 כד ................................................................................................. ורע בטוב עוד הוא בדעת שנמצא אדם

 כד ............................................................................ ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי על המדרש דברי

 כד ........................................................................................ ה"הקב שזה לנמשל להגיע משל הוא התורה

 כד ................................................................................................ לנו שיש בכלים תלוי שמקבלים האורות

 כה ................................................................................. מושג מאינו מגיע מושג שכל לדעת שלנו עבודה

 כה ........................................................................................ הטבע מעל רק לפרה טעם אין הטבע בעולם

 כה ...................................................... הטעם השיג וממילא ה"להקב לגמרי עצמו את ביטל רבינו משה

 כה ......................................................................................................... לטעם יגיע לא חיצוניות שחי אדם

 כה ............................................................... עושים כ"ואח הטעם את להרגיש צריכים קודם הזה בעולם

 כו ................................................................................................. לך מסתדר לא שזה נקודה יישאר תמיד

 כו .............................................................................. ומהטעם ה"מהקב אותך לנתק רוצים העולם אומות

 כו .......................................................... יודע שאינו לדעת אלא הידיעה בשביל לא הוא הידיעה תכלית

 כו .............................................................................. סופית אין עבודתו כך סופית אין הוא ה"שהקב כמו

 כז ..................................................................... ממני רחוקה והיא אז לדעת שרוצה אדם אחכמה אמרתי

 כז ..................................................................... רבינו משה כמו פרה של הטעם את להשיג יכול אחד כל

 כז ..................................................................................................................... שעשה לעגל תיקון הוא פרה

 כז .................................................................................. לעולם התחדשות מגיע מזה אבל אפר הוא הנגיף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודשכי תשא                                                  שיחות

 ~ ו~   
 

 פרה -פרשת כי תשא 

 שיעור א'

 יום ג' יח' אדר

לכאורה צריכים אנו בענין טהרת פרה שקבעו לקרות בשבת. תרנ"ו(  -)פרה בשפ"א איתא 
 להבין מהו הענין של טהרת פרה, ועוד למה קוראים אותו דווקא בשבת ולא בימות החול.

 כלל בנשמה אין פגמים

נשמה לא יכול להיות אף כי הנשמה טהורה, אלא השפ"א מניח כאן יסוד גדול לכל הספר, 
כמו שאומרים נשמה שנתת בי טהורה היא, הבעל פעם גוף, ותמיד נשמה נשארת טהורה, 

מסביר שאם יש פגם זה רק בלבוש ולא בנשמה, המחשבה דיבור ומעשה הם לבושי התניא 
כל הטומאה ופגם שיש הוא רק בגוף שהוא לבוש גוף, ועיקר הטומאה מחלק ההנשמה. 

לנשמה ורק שם יתכן להיות פגם וחטא. כי מאתו לא תצא הרעות ושם יש רק טהרה, וממילא 
 בנשמה אין פגמים וחטאים כלל.

 הפגם מגיע עד בחינת יעקב

מישהו שאל את רבינו שידוע שכתוב בספרים שאדם שחוטא זה פוגם בנשמה. ענה לו רבינו 
א לי את הספר ותראה לי איפה זה כתוב ואז נדון בזה. עכ"פ השפ"א לומד בכל הספר תבי

שתמיד יש איזה נקודה ששם לא נפגמת אף פעם. וגם הבעל התניא מאריך בזה הרבה שיש 
נקודה הפנימיות בנשמה ששם אף פעם לא נפגמת. וזה לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל 

חד אצל יעקב ששם לא הביט און ביעקב וגם הקב"ה לא יש נקודה אבישראל ד' אלקיו עמו. 
מסתכל שם, למה, כי שם זה ד' אלקיו עמו ושם יש חלק אלוקי ממעל ממש ושם לא מגיע 
הפגם. הפגם יכול להגיע עד שם אבל לא לעלות עוד יותר גבוה. וזה היה בזכות בקשת יעקב 

בחינת יעקב ועד שורש נשמתו,  אבינו ובקהלם אל תחד כבודי, כמה שיש ליהודי פגם זה רק עד
 אבל מעל זה הפגם והחטא לא יכול להגיע כלל.

 צריכים לאהוב את הרשע ולשנוא מעשיו

וכן איתא בפרי הארץ שמדבר הרבה על אהבת ישראל שצריכים לאהוב רשעים, ולדעת שאתה 
לא יותר טוב מהם ואתה מצד עצמך בעצם בלי רחמים מהקב"ה אתה הרבה יותר גרוע מהם, 

היינו כמו שאדם מאמין בהקב"ה הוא צריך להאמין בעצמו, כל יהודי צריך לתת אימון ד
בחלק הנשמה שלו, ואפילו שיש יהודי שלא מתנהג כמו שצריך להיות אסור לשנוא אותו אישי 

הפריד בין המעשים לאדם אלא לשנוא את המעשים שלו אבל לא אותו בעצמו, אדם חייב ל
גלגל וזה לא מפסיק כ"כ מהר, וזה נקרא אימון אם אני רואה שנאה זה משהו שמת בעצמו, כי

אדם אפילו שעשה כל העוולות בעולם יש לי מצוה של ואהבת לרעך כמוך ולמה, כי אני ד', 
יש בתוכו נקודה של הקב"ה ולשם אתה נותן את אהבה שלך, ואז לא רק שאתה מחזק את 

על המעשים הרעים שעשה, בחב"ד הנשמה שלו אלא אתה נותן לו אז כוחות אדירים להתגבר 
 אמרו שרשע הוא רק לקוי במעשים רעים. אבל הפנימיות של אדם הוא טהורה היא.
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 הפנימיות של האדם זה הנשמה והחיים שלו

והפטיר רבינו ואמר: אם אתה מוצא כזה ספר שאומר אחרת תביא לי אותו ואני אשמח 
טהורה היא, כמו שאומרים  מאוד, ונראה מה הפשט שם. אבל עכ"פ כאן כתוב שהנשמה

נשמה שנתת בי טהורה היא. וזה בעצם כל הדרך שאנחנו מדברים כל הזמן, כי על כל אדם 
יש לנו שתי דרכים להסתכל עליו, או על החלק החיצוניות שזה המעשים הרעים שעושה, או 
על החלק הפנימיות שלו שזה החיים שלו וזה הנשמה שלו. ובחרת בחיים ראה נתתי לפניך 
את החיים ואת הטוב, אדם שבוחר בחיים בוחר בטוב, אבל אדם שחי כל דבר ברע זה בחינת 

 מוות, הכל עובד כל המערכת שלך אבל זה לא נקרא געלעבט סאיז נאר נישט געשטארבן.

בסוף אמר רבינו: תתחיל לעבוד לפני שאתה מבין, כי אז תבין עוד יותר. מלעבוד רק כשאתה 
 מבין את זה לעומק.

 שעושה עבירה הנשמה מסתלקת ממנואדם 

כי ברגע שאדם הולך לעשות עבירה הנשמה מסתלקת ולכן הרשעים בחייהם נקראים מתים, 
בשערי קדושה וזהו ענין הרשעים בחייהם איתא מאחר שאין הנשמה מאירה בהם. ממנו. 

קרוים מתים, כי נסתלק מהם נפש הקדושה מאלקים חיים, ושרוי עליו המוות הנקרא אבי 
אבל הבחינה של הנשמה לא נפגמת אף פעם. ותשובה נקרא כי תמיד יש לך בות הטומאה. א

 נקודה אחד ומשם אפשר לחזור בתשובה ולדחות את כל הרע.

 בשבת יש לכל אחד הזדמנות לחזור להקב"ה

ואז יש לכל אחד הזדמנות, כי הקב"ה מכניס לכל אחד ולכן בשבת שהוא יומא דנשמתין, 
ואפילו אם במשך השבוע לא היה לך הזדמנות להגיע להקב"ה ולגבור נשמה יתירה בשבת, 

הנשמה על הגוף בשבת יש לאדם הרבה יותר אור כדי להגיע לזה, כי שבת הוא יומא דגופא 
ובשבת קודש יש הארה לאדם מצורה )בראשית תר"נ( בשפ"א ולא יומא דנשמתא. איתא 

או דגופין כדכתיב בזוה"ק, פירוש, הפנימיות, שהיא נשמה יתירה, שהוא יומא דנשמתין ול
שהנשמה גוברת על הגוף בשבת קודש, וכמו שכתבו חז"ל אין דומה מאור פניו של אדם 

 בשבת לימות החול.

 בשבת הכל מקבל הבנה אחרת לגמרי

שאדם יכול לראות ולהבחין שכל מה שהוא לומד וכותב במשך השבוע בחתם סופר איתא 
מרי מאמצע השבוע. ולמה הרי לכאורה זה אותם בשבת קודש זה מקבל הבנה אחרת לג

באמצע השבוע אדם חי גוף משא"כ בשבת אדם חי נשמה ממילא ר' אשר מילים, אלא אומר 
 הכל מקבל הבנה אחרת לגמרי.

 בשבת הנשמה גוברת על הגוף

ולכן בשבת שהוא יומא דנשמתין, שהנשמה גובר ביותר על הגוף, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
בשבת כל אחד זוכה לטהרה שלא מקבלים ה יתירה, לכן זוכין בו לטהרה. ונקראת נשמ

שזה הטעם שאומרים נשמת בזוהר הק' באמצע השבוע, וזה על ידי קדושת שבת קודש. איתא 
האי יומא איהו יומא דנשמתין, בגין כך משבחי בתושבחן תשבחתא דנשמתא, כל חי בשבת. 

רק ורוח כל בשר וכו', ולית תושבחתא  והיינו נשמת כל חי תברך את שמך ד' אלקינו
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אלא בסטרא דנשמתא ורוחא, והאי יומא קיימא ברוחא כשאומרים זאת בשבת קודש, 
ומשום הכי אומרים נשמת כל חי בשבת. ומשום הכי אומרים קה ונשמתא ולאו דגופא. 

גע אכסוף נועם שבת. כי בשבת הנשמה גוברת על הגוף, כי נשמה לא יכול להיות גוף, אלא בר
 שאדם חי נשמה הוא יכול לטהר את הגוף שלו ולעלות אותו להקב"ה.

 דברי הילקוט על זאת חוקת התורה

והנה כתיב זאת חוקת התורה. וגם חז"ל דרשו על פרה הפסוק אמרתי אחכמה והיא רחוקה 
לכאורה היה לו לומר אמרתי אחכמה ולא נהייתי חכם, ומהו והיא רחוקה ממני. אלא ממני. 

וט זאת חוקת התורה, רבי יצחק פתח כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא איתא בילק
רחוקה ממני, אמר שלמה על כל התורה כולה עמדתי, ועל פרשה זו של פרה כיון שהייתי מגיע 

ועדיין קשה  בה, הייתי דורש בה, חוקר בה, ושואל בה, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.
 כנ"ל?

 כל דבר ולא לחיות באמונה הרעיון של הנחש היה להבין

כי כל טומאת מת נעשה על ידי חטא הראשון מעץ הדעת. )תרמ"ז( בשפ"א אלא איתא 
והייתם כאלקים יודעי טוב ורע. ולכן הטהרה אי אפשר להיות רק על ידי ביטול הדעת, כמו 
שהיה רצונו יתברך שלא יאכל מעץ הדעת, והיה נמשך אחר החיים בלי תערובות. לכן שטן 

מה זה נקרא שאתם לא מבינים כלום מות העולם מונין את ישראל מה טעם יש בה, ואו
כל שרוצין לפתות את בני ישראל כנחש הקדמוני, תתחילו להבין, ולמה הם רוצים זאת 

להיות הנחש היה אל תחיה באמונה אלא להבין כל דבר, והתיקון לזה הוא לחיות באמונה, 
יש להם כוח מיוחד שאין האדם. אבל בני ישראל  רוצין להבין הכל על פי שכל השפל של

נמשכין באמונתם אחר רצונו יתברך בלי טעם, ומזה זוכין אל הטהרה, לאף אחד להיות 
 ואין דרך אחרת לזכות לטהרה רק כנ"ל.כנ"ל. 

 החכמה הוא כולו טוב ומשם למטה יש עירוב טוב ורע

ה אומר לעשות בלי להבין ובלי שזוהנה כתיב זאת חוקת התורה. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
כי אם החכמה וגם חז"ל דרשו על פרה הפסוק אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. להשיג. 

אי אפשר להגיע לשם, ולא רק זה אלא חכמה המה להרע. כי מחכמה ולמטה יש צד רע וצד 
איתא בילקוט אמרו וכתבנו במקום אחר כי חטא הראשון בעץ הדעת גרם המיתה. טוב, 
כ"ק אאמו"ר זצ"ל הראשון מי גזר עליך מיתה, אמר להם אני הוא שעשיתי לעצמי,  לאדם

היה אומר שהשונא הכי גדול הוא אדם לעצמו. אמרו לו ולא הקב"ה עשה לך, אמר להם ח"ו, 
משל לחולה שהיה מושלך במטה, עלה הרופא וראה אותו, התחיל מצוה אותו ואומר דבר 

הוא רע לך, אכל דבר שהוא רע לו, הגיע סופו למות, אמרו פלוני אכול, דבר פלוני לא תאכל ש
לו שכניו הרופא עשה לך, אמר להם לא, אני הוא שעשיתי לעצמי, שאלולי שמעתי לו שלא 

 לאכול מה שצוני לא הייתי מת.

 עץ החיים נקרא בלי להבין ובלי להשיג

ראשון מעץ יש עץ החיים ועץ הדעת. לפני החטא אמר הקב"ה לאדם הבספר הזכות איתא 
החיים אתה יכול לאכול אבל מעץ הדעת אסור לך לאכול. לכאורה מה ההבדל בין זה לזה? 
אלא עץ החיים נקרא בלי להבין ובלי להשיג ושם זה החיים. משא"כ עץ הדעת נקרא להבין 
ולהשיג, וברגע שאדם נכנס להבנה שם יש עירוב בין טוב לרע, ואז מאיליו נמשך אל 
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היה אומר שהיה אחד שאמר שיודע שבעים שפות. והשפה מו"ר זצ"ל כ"ק אאהחיצוניים. 
הכי נעימה מכולם הוא לשון הרע. א"כ כדי לא להיכנס לרע צריכים להיות טיפש ולהאמין, 

 בלי להבין ובלי להשיג ואז ניצולים מלשון הרע.

 אדם שחי בעץ החיים יכול לתקן את כל העולם כולו

באנו לעץ החיים שהוא למעלה ובלי להשיג אז מיד בלי להבין וכשהקדמנו נעשה לנשמע 
מעץ הדעת. כי נשמע הוא להבין ולברר טוב מרע, אבל כשהיה הדביקות כל אשר כו' נעשה, 
הוא למעלה מהתפשטות הבינה כנ"ל. והוא שורש שער הנ' במתן תורתינו הקדושה, והיה 

שחי בעץ החיים אז  ואדםחירות ממלאך המוות. והיה עליה לעולם העשייה עד עץ החיים, 
והיה לא רק שמתקן את עצמו אלא מתקן בזאת את כל הסובבים אותו וגם כל העולם כולו, 

 נתקן כל העולם.

 כדי להגיע לתיקון צריכים לחזור למעלה מהדעת

 ונאמר הנעשה. ונתקלקל על ידי החטא,של נעשה ונשמע וכאשר לא יכולנו לעמוד במדרגה זו 
י שאתם מלאכים ואתם בחינת פסקו זוהמתן בקבלת התורה, אני חשבתאכן כאדם תמותן. 

אבל למעשה נפלו, אבל אדם צריך לדעת בשביל התיקון של טוב ורע הוא צריך לחזור למעלה 
 מהדעת ולהגיע לאמונה ששם אין טוב ורע ושם זה כולו אמת.

 הדעת מחבר בין הגוף לנפש

שאדם רוצה להבין ולהשיג זה  ברגעכי חטא הראשון בעץ הדעת ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
איפה החיבור בין הגוף לנפש, אלא למעלה גורם המיתה, כי הדעת הוא תערובות הנפש בגוף, 

יש חכמה בינה ודעת, ולמטה יש חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, הדעת הוא 
הממוצע והוא מחבר בין הגוף לנשמה והוא מחבר את החכמה בינה לגוף ולמטה, אם אין 

ולכן יש בו פסולת דעת עת הבדלה מנין ברגע שיש הבנה והשגה שם יש תערובות גוף בנפש, ד
 טוב ורע.

 כל אחד יש לו רשעות בתוך עצמו

אז הגיע להשתתף חסיד קלויזנבורג. והיה ר' אשר אמרנו שפעם אחד בסעודה שלישית אצל 
ברוכים כל אמרו ארורים כל הרשעים שושנת יעקב. ו שבת זכור והתחילו את הניגון

הצדיקים. ואמר אותו חסיד לרק גדליה סגל שאצל הרבי לא אומרים ארורים כל הרשעים, 
כי מה יעשה חסיד אם הוא באמת רשע האם הוא יגיד זאת על עצמו, ואמר שאצלם אומרים 

 ארורים כל הגויים ולא כל הרשעים.

הזה אנחנו בסוף אמר ר' אשר: שיש לכל אחד חלק של רשעות בתוך עצמו, ואת החלק 
מקללים שיתעקר ויתבטל מהלב. כי אדם צריך לדעת ברגע שמגיע לדעת נכון שמצד אחד יש 

 שם טוב ומצד שני יש גם רע שם.

 הטהרה נמצא למעלה מטעם ודעת

ולא יהיה שם רק צד והשגה שאדם משיג בדעת אחר החטא, אינה ברורה, ויש בו תערובות, 
יך אפשר לטהר ולזכך את הדעת, זה רק על ידי אחד בלבד ותמיד יהיה שם שתי צדדים. וא

אדם שחי עם חוקים ועושה דברים אפילו בלי ושמירת החוקים שלמעלה מהשגת האדם, 
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להבין ובלי להשיג, אז אל תאמר שאי אפשר כי התורה אומרת לך לעשות ואז אפילו דברים 
שת אומר בפרהפרי הארץ שמסתדרים לך אתה גם יעשה אותם עם הכוונה להקב"ה, 

הוא בחינת עץ משפטים, שאז אדם יבטל את עצמו לגמרי להקב"ה ושם יש אחדות ותורה. 
ורק על ידי שאדם מתחבר למקום של אמונה שזה מעל טעם ודעת החיים, ומזה בא הטהרה. 

שם מגיע טהרה, כי שם אין מגע נכרי כלל, כי הטוב ורע מגיע רק עד שער החמישים. וכמו 
המן עשה עץ גבוה חמישים אמה, כי הוא ידע שבשער החמישים אומר בפורים למה שהשפ"א 

אין שם רע ומשום הכי רצה דווקא להיכנס שם, אבל דווקא שם היה המפלה שלו כי שם אין 
 לרע אחיזה כלל.

 ברגע שרוצים להבין שם נמצא הפירוד

ך אז היה מצב שאמרו ואיש משה לא ידענו מה היה לו, ממתי הוא צריוכמו כן בחטא העגל, 
היה גם כן שרצו לדעת מה קורה, ברגע שאדם מכניס את הדעת שלו שם הוא מסתבך לגמרי, 

הרי הדעת שלי ומזה בא הפירוד, כל אחד רצה לדעת ולהבין, להשיג בדעתם את האלקות, 
והדעת שלך והדעת של אדם שלישי הם לא אותו דבר, כמה שהוא מחובר לטוב הוא בטוב 

ם שפרצופיהם שונות כך דעותיהם שונות, פרצופיהם זה וכמה שמחובר לרע הוא ברע, כש
החלק החיצוני של האדם, חכמת אדם תאיר פניו אדם משתנה לפי איפה הדעת שלו מונח, 
בארה"ב רואים הרבה אנשים הולכים עם כלבים ואומרים שמסתכל על הפנים שלהם אתה 

חנו נפרדים, אומרים תראה שזה בערך אותו פרצוף כמו הכלבים, הפירוד מגיע בדעת ושם אנ
כי אין דעת כל בני איפה שיש שמונה אנשים יש עשר דעות. דהיינו תמיד יהיה דעות הפוכות. 

 אדם שווה.

 קשיות וספיקות מנתקים את האדם מאחדות

אלקות הרבה איוו ברגע שהגיעו לדעת ושאלו איפה הקב"ה, אז ורמזו חז"ל אלה אלוקיך, 
קום היחידי שאפשר למצוא שם האחדות, זה רק ולא מצאו את האחדות כלל. והמלהם. 

אמר: איך היצר הרה"ק מלעכוויטש זי"ע באמונה, כי ברגע שזה נכנס להבנה מיד יש פירוד. 
הרע לוקח אדם לעצמו, דבר ראשון הוא מכניס לו ספיקות במנהיגים, ואז מכניס לו ספיקות 

 אדם מתנתק מהאחדות.כל קשיות זה דעת ושם על החסידים ואז הוא מושך אותו לעצמו. 

 העצה נגד פירוד להגיע לאמונה ולומר מי לד' אלי

ואז בחטא העגל נהיה פירוד ולכן כתיב כי פרוע הוא, שנפרשו מן אחדות האמת שהיה להם. 
ואז הגיעו לאן שהגיעו. ומה העצה נגד הפירוד, אלא צריכים להגיע למקום של אמונה לומר 

 תיב ויקהל משה, שחזרו אל האחדות.ולכן אחר התיקון כמי לד' אלי, ואז 

 לכל אחד יש הזדמנות לומר מי לד' אלי

ושאל אותו האם אתה כהן לוי החפץ חיים זי"ע היה אצל שרבי שמעון שוואב זצ"ל אמרנו 
או ישראל. ענה רבי שמעון שהוא ישראל. אמר לו החפץ חיים שהוא כהן. ואמר לו אתה יודע 

מדבר כשמשה רבינו שאל מי לד' אלי מיד עמדו אבות למה אני כהן ואתה ישראל. אלא אז ב
אבותי ואמרו שאנחנו מוכנים לזה. אבל אבות אבותיך אמרו שצריכים לחשוב על זה ואז 
פספסו את ההזדמנות ונעשו ישראלים. ואמר לו בוחר'ל עד היום זה הקב"ה שואל לכל אחד 

א יש לכל אחד הזדמנות מי לד' אלי, מי מוכן למסור את הדעת ולחיות מעל הטבע. וממיל
 כזאת ואסור לפספס אותו וצריכים לומר מי לד' אלי.
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 בפנימיות לפי מה שעבדו במשך השבוע ככה מקבלים בשבת

שאלנו למה אנו קוראים את פרשת פרה בשבת, ובכוח השבת שהוא גם כן כענין החוקה, 
ואינו תלוי מתנה נקרא שזה לא שייך לך כלל, מתנה טובה יש לי, אלא שזה ג"כ חוקה, 

חיצוניות יש לכל אחד אותם הלכות מה מותר ומה אסור בשבת, ובפנימיות בעבודת האדם, 
שם זה תלוי כל אחד לפי מה שעבד במשך השבוע, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, אבל 

ולכן כל בני ישראל מתאחדין השבת שנתן הוא אותו דבר לכולם ואותו נשמה יתירה לכולם. 
הזמן לקרוא פרשת ואז יש להם דביקות בעץ החיים. קודה של אחדות, בשבת יש נבשבת, 

 פרה הוא דווקא בשבת קודש.

 בשבת שולט רק עץ החיים ולא עץ הדעת

אבל בשבת מלכתא דשלטא ביה בזווהר הק' דביומא דחול שלטא עץ הדעת טוב ורע, איתא 
עץ חיים, דינטרון יומא  אילנא דחיי ולא עץ הדעת טוב ורע כו'. והיינו דכתיב ויורהו ד' עץ,

 דשבתא.

 עבודת האדם להכניס את הדעת פרטי לדעת הכללי

וכן כתיב זכרתי לך כו' אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
ומסביר רעיון חדש, בכל דבר יש כלל ופרט, אפילו שיש לך את הדעת הפרטי שלך לא זרועה. 

אחרי כל השגותי הבעש"ט הק' שלנו להקב"ה, וכמו שאמר  עכ"ז צריכים לבטל את הדעת
אני טיפש ומאמין. דהיינו להכניס את הדעת הפרטי לדעת הכללי, וזה יהודי שמוכן להיכנע 

 בכל דבר ולדעת שיש מושג של כלל ששם אני לא מבין ולא משיג שום דבר.

 היסוד של קהילה זה הכנעה אחד לשני

חרי במדבר הרי אמרנו איפה שיש שמונה יהודים יש עשר לכאורה איך יכול להיות שלכתך א
דעות, אלא הם לא הסתכלו על הפרטי שלהם אלא היו מוכנים ללכת אחרי הכלל, וזה היסוד 
של אחדות והיסוד של קהילה והיסוד של כל התאספות ותפילה, וזה הכל רק אחרי שכל אחד 

 נותן שם את הביטול אל הכלל.

 אחדותאיפה שלא מבינים שם נמצא 

כי שמירת החוקים להימשך אחר מצות השי"ת בלי טעם, זה בחינת כללות בני ישראל. 
איפה שאתה לא מבין ולא משיג שם אתה באחדות עם כולם. איתא ברש"י וגם צדה לא עשו 
להם, מגיד שבחן של ישראל, שלא אמרו האיך נצא למדבר בלא צדה, אלא האמינו והלכו, 

חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא  הוא שמפורש בקבלה זכרתי לך
 זרועה.

 עבודת האדם הוא להפוך מבחינת מקבל לנותן

והוא בחינת השבת, מנוחה, כמו שכתוב ומצאן מנוחה אשה בית אישה, כי עיקר מנוחת 
דהיינו ברגע שאנחנו מוסרים את עצמינו לבחינת האשה להיות סומכת ונמשכת אחר אישה. 

וכל מקנך תזכר, אדם שהופך את עצמו ממקבל לנותן שם בבעש"ט הק' מו שכתוב משפיע, וכ
יש את כל השפעות ושם אין שום רע כלל. כל מקנך כל דבר שאתה מקבל מהקב"ה תמיד 



 קודשכי תשא                                                  שיחות
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תזכר לכיוון הנותן שזה הקב"ה ואז אתה נותן ולא מקבל, כי אדם שהוא מקבל שם יש טוב 
מה שיש לו הוא לא שלו והכל מאת הקב"ה שם ורע, אבל אדם שחי נותן שהוא מתחבר שכל 

 יתפרדו כל פועלי און.

 אדם שחי עם הקב"ה אין שם פירוד

וזה היה תחילת בחירת הקב"ה באברהם אבינו ע"ה, לך לך מארצך כו' אל הארץ אשר 
כל אחד יש לו ארצך וממולדתך וכל אחד יש לו את המידות שלו ואת הבית אביך, אראך. 

 ם הקב"ה שם זה ביטול לגמרי ושם אין שום פירוד כלל.אבל ברגע שאדם חי ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודשכי תשא                                                  שיחות

 ~ יג~  
 

 שיעור ב' 

 יום ד' יט' אדר

 דברי המדרש בענין שבירת הלוחות

במדרש וישבר אותם כו', כיון שראה משה רבינו ע"ה שאין תרל"ז(  -)כי תשא בשפ"א איתא 
וז"ל המדרש: כך ין שם. לישראל עמידה, חבר עצמו עמהם, הם חטאו ואני חטאתי כו', עי

עשה משה, אמר אם אין אני משבר את הלוחות אין לישראל עמידה, שנאמר זובח לאלקים 
יחרם, מה עשה שברם, וארא והנה חטאתם לד' אלקיכם, ראה שאין לישראל עמידה, וחבר 

 נפשו עמהם ושבר את הלוחות.

מוחל אתה להם אף ואמר להקדוש ברוך הוא הם חטאו ואני חטאתי ששברתי הלוחות, אם 
לי מחול, שנאמר ועתה אם תשא חטאתם, כן לחטאתי מחול, ואם אין אתה מוחל להם אל 
תמחול לי, אלא מחני נא מספרך אשר כתבת. אמר רבי אחא, לא זז משם עד שפינה הטיה 
שלהם, שנאמר ויפן וירד משה, כיון שפינה הטיה שלהם, אמר משה הרי היה לישראל מי 

 מי יבקש עלי, התחיל מצטער על שבור הלוחות. שיבקש עליהם, אני

ואמר לו הקדוש ברוך הוא אל תצטער בלוחות הראשונות, שלא היו אלא עשרת הדברות לבד, 
ובלוחות השניים אני נותן לך שיהא בהם הלכות מדרש ואגדות, הדא הוא דכתיב: ויגד לך 

לתי לך על הטיה שלך, תעלומות חכמה כי כפליים לתושיה. ולא עוד, אלא שאתה מבושר שמח
ובסוף היה שנאמר ודע כי ישה לך אלוקי מעונך ויגד לך תעלומות חכמה כי כפלים לתושיה. 

 יישר כוח ששברת.

וגם קשה, הא איתא שראה אותיות מה היה כאן הדו שיח בין הקב"ה למשה רבינו. ואין מובן. 
 ו שבר אותם.א"כ איך יתכן לומר שמשה רבינפורחות באויר לכן שיבר אותם כו'. 

 יש שלושה קשרים והעיקר הוא הקשר בין בני ישראל להקב"ה

ישראל ונראה ביאור הענין, כי בוודאי התורה תלוי בהכנת בני ישראל שהם מקבלי התורה. 
אורייתא וקוב"ה חד הוא. יש שלושה קשרים, ישראל בתורה, והקב"ה בתורה, אבל לכאורה 

ושה קשרים, אלא הקשר העיקרי הוא ישראל אם יש רק שתי קשרים למה אומרים שיש של
בהקב"ה, אלא כדי להגיע להקב"ה זה רק על ידי התורה ואז בני ישראל מקושרים עם התורה 
וכן הקב"ה מקושר בתורה ואז אנחנו מגיעים דרך התורה להקב"ה, א"כ רק אחרי קבלת 

 הם.ה, עד אז לא היה שום קשר ביניהתורה נהיה הקשר השלישי שזה ישראל להקב"

  רק בני ישראל יכולים להגיע לגשמיות של התורה

וכך כתוב בקבלת התורה כשעלה משה רבינו למרום כולם צעקו מה ילוד אישה בינינו, עד 
א"כ כדי שמשה רבינו ענה להם כלום יש יצר הרע ביניכם, כלום יש גניבה וניאוף ביניכם, 

ות אותו אבל מלאכים לא יכולים לחיות עם התורה בעולם הזה זה רק בני ישראל יכולים לעש
להגיע לזה, א"כ לגשם את התורה שיהיו בתוך לבוש ושזה יהיה משל לנמשל זה רק על ידי 
בני ישראל שהם מקבלי התורה ואז יכול להיות תורה, אבל כל זמן שאין את החיבור בין בני 

בהפשטה ישראל להקב"ה אז התורה נמצא רק בכוח ולא בפועל ממש, דהיינו התורה נמצא 
 ולא בלבושו כמו עכשיו.
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 דברי המדרש בענין חרות מיצר הרע

בהמשך הוא יסביר למה כתוב על הלוחות היה לו לומר חרות וכתיב חרות על הלוחות, 
חירות מיצר הרע, ממלאך המוות, ממיתה בלוחות ולא על הלוחות. אלא חז"ל דרשו מזה 

תיב אני אמרתי אלקים אתם, אלו וז"ל המדרש: הנה אנכי שולח מלאך, הדא הוא דכ כו'.
המתינו ישראל למשה ולא היו עושים אותו מעשה, לא היתה גליות ולא מלאך המות שולט 
בהן. וכן הוא אומר והמכתב מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות, מהו חרות, רבי יהודה ורבי 

 נחמיה, רבי יהודה אומר חרות מן גליות, ורבי נחמיה אומר חרות ממלאך המות. 

בעשה שאמרו ישראל כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא אדם הראשון 
צויתיו מצוה אחת כדי שיקימנה והשויתיו למלאכי השרת, שנאמר הן האדם היה כאחד 
ממנו. אלו שהן עושין ומקיימין תרי"ג מצוות חוץ מן הכללים ומן הפרטים ומן הדקדוקים, 

דהיינו ברגע שקבלו את הלוחות התחברו להקב"ה  לעולם. אינו דין שיהיו הן חיין וקימין
 ששם אין מיתה כלל. 

כיון שאמרו אלה אלקיך ישראל, בא מוות עליהם, אמר הקדוש ברוך הוא בשיטתו של אדם 
הראשון הלכתם שלא עמד בנסיונו שלוש שעות ובתשע שעות נקנסה עליו מיתה, אני אמרתי 

 ם הראשון אכן כאדם תמותון.אלקים אתם, והלכתם אחר מדותיו של אד

 אדם שחי עם הקב"ה על לוח לבו הוא חרות מיצר הרע

היה לו לומר בתוך הלוחות. אלא כתוב כתבם על לוח לבך ושם וקשה, מה פירוש על הלוחות. 
ג"כ כתוב על לוח לבך, ואחד תלוי בשני כי ברגע שיש לך את הקב"ה על לוח לבך אז אתה 

ן שאתם לא כתבם על לוח לבך אז אתם עוד לא בחירות בחרות מהיצר הרע, אבל כל זמ
 מהיצר הרע ואז זה לא חרות על הלוחות ואז יש פירוד שזה נקרא אותיות פורחות באויר.

 בקבלת התורה היו כאלו שהיו עסוקים בחיצוניות

רק כפי מה שנחקק ונחרת הארת התורה בלבות בני ישראל, כך נחקקו האותיות בלוחות גם 
וכבר דברנו כמה פעמים עלה אלי ההרה והיה שעיקר הכתיבה בלב, וי בשני, ואחד תלכן, 

שם, אתה צריך להיות שם ושזה יהיה חלק ממך, אתה יכול להיות שם ולא להיות שם, וכמו 
שהיו כאלו שהיו עסוקים אז במראות שהיה אז ובמלאכים ובכל בדגל מחנה אפרים שכתוב 

ועו אלו שהסתכלו רק על הדברים שזזים ויעמדו , וזה וירא העם וינהמצב מסביב שהיה אז
 כמו שכתוב כתבם על לוח לבך.מרחוק אלו באמת לא היו שם כלל. 

  אדם שלא חי עם הקב"ה האותיות פורחות באויר

ברגע שאדם חוטא אז האותיות פורחות ולא ולכן כשחטאו בני ישראל אותיות פורחות כו'. 
דם שעולה למעלה בכרס מלאה ש"ס ופוסקים היה אומר הרבה אר' אשר נמצאים שם כלל. 

ברגע שיגיע לשם יפתחו את הגמרא שלו ולא יהיה שם אותיות. כי אדם שרוצה שיהיה לו 
אותיות הוא צריך לראות שזה יהיה חלק ממנו, אבל אם זה לא חלק ממך ואז אתה רק עולה 

בילך וברגע עם הגמרא שלך אז למעלה לא ימצא שום דבר, כי הקב"ה גשם את האותיות בש
 שאדם מתחבר לזה זה נמצא, אבל אדם שלא מתחבר לזה לא יישאר מזה שום דבר.
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 צדיק אחד יכול להחזיק את כל העולם

לכאורה ברגע שאין אותיות יותר היה צריך הלוחות להישבר ממילא בלי שמשה רבינו יעשה 
שצדיק אחד  בנועם אלימלךזאת. אלא הכוח שלו היה להחזיק את התורה לבד, וכמו שכתוב 

מספיק להחזיק את כל העולם, א"כ משה רבינו לא חטא באמת והוא היה מחובר לתורה 
אמנם משה רבינו ע"ה לא חטא באמת, והיה בכוחו והיה ילוד אישה ואז החזיק את התורה. 

נכון שבני ישראל התנתקו להחזיק התורה, כמו שאמר לו הקב"ה ואעשה אותך לגוי גדול. 
א שייך התורה, אבל בשבילך לא צריכים לשבור את הלוחות ואפשר מהתורה ואצלם זה ל

 לקיים אותו רק בשבילך.

 ברגע שאין ישראל אין תורה

הפרי הארץ א"כ לכאורה למה משה רבינו כן שבר את הלוחות בסוף אם הוא לא צריך, אלא 
כ מדבר מענין ואהבת לרעך כמוך אף מיעט נקודת אמונתו בו יתברך ג"כ מאתו יתברך, א"

התורה יש בתוכו שישים ריבוא אותיות לתורה, כל יהודי הוא חלק אלוקי מהתורה, אחרי 
קבלת התורה אנחנו נהיו אחד עם התורה ועם הקב"ה, יש ישראל יש תורה אין ישראל אין 
תורה, דהיינו ברגע שחסר בני ישראל מהעולם יתכן מאוד שמשה רבינו יכול להחזיק את כל 

שאומר מי קודם למי תורה או ישראל, ואומר שישראל דבי אליהו  תנאהעולם לבד, אבל יש 
 קודם כי ברגע שאין ישראל אין תורה.

  עיקר בריאת העולם היה בשביל ישראל

א"כ משה רבינו אמר יכול להיות שאני יכול לקבל את התורה אבל אני צריך לשכוח מבני 
ל שנקראת ראשית, א"כ ישראל, אבל הרצון הפנימי של הקב"ה הוא בראשית בשביל ישרא

אך כי מסר נפשו ברגע שאני מתנתק מהם אז אני כלום כי כל הקב"ה הוא בשביל בני ישראל, 
ולא רצה לפרוד עצמו משה רבינו היה מוכן למסור את נפשו בשבילם, בעבור בני ישראל, 

ב שהיה חביולמה לא נפרש מהם, אלא מהם, ועל ידי זה שחבר עצמו עמהם ולא נפרש מהם, 
 לו כללות בני ישראל מהלוחות.אצ

 יעקב ביקש שהפגם לא יעלה עד בחינת יעקב

יש שתי חיבורים שאדם יכול לחבר את עצמו לחברו, או על ידי התורה ואז אני מחובר לכולם 
וכולם הולכים באותו כיוון, אבל אחד שלא הולך בדרך התורה אז יש חיבור שנקרא כללות, 

שהבעל התניא כלל ופרט, בשורש כולם אחד, וכמו  וכמו שהוא אומר בכמה מקומות שיש
ימיות שברגע של מסירות נפש זה יוצא החוצה, וזה אף פעם לא אומר שיש את הנקודה הפנ

נפגם וכמו שיעקב אבינו ביקש ובקהלם אל תחד כבודי, בן יצהר בן קהת בן לוי אבל בן יעקב 
לא נאמר, כי הנקודה הפנימיות שזה בחינת יעקב תמיד נמצא, ובאמת קרח צועק באדמה 

, אלא שזה בחינת יעקב שזה לא נעלם משה אמת ותורתו אמת, ומאיפה יש לו את הכוח הזה
אף פעם וזה הכוח של תשובה שהקב"ה ברא אותו לפני בריאת העולם בשביל בני ישראל, 
וברגע שמקבלים את התורה אז לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, למה, כי ד' 

 אלקיו עמו.
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  משה רבינו התחבר לפנימיות בני ישראל

יות הוא לא היה יכול להתחבר אתם כי הם חטאו והוא לא א"כ משה רבינו נכון שבחיצונ
שהיה חטא אבל בפנימיות התחבר אתם, דהיינו בכללות התחבר משה רבינו עם בני ישראל, 

שבני ישראל הם מהתנא דבי אליהו וכמו שאמרנו חביב אצלו כללות בני ישראל מהלוחות, 
א"כ ברגע שמשה אליו מהכל,  שהיה יודע רצון הבורא שכנסת ישראל חביביןיותר חשובים, 

רבינו התחבר לבני ישראל בפנימיות ולא בחיצוניות אז לא היה לאותיות איפה להיות כי 
ועל ידי זה גופא היו האותיות פורחות כנ"ל, ולכן בחיצוניות היו בפירוד וממילא פרחו משם, 

אי אפשר  בעצם היה לו ברירה לא להתחבר אתם כלל, כי אם בחיצוניותשיבר אותן כנ"ל. 
להיות ביחד א"כ גם בפנימיות אי אפשר להיות ביחד, אבל משה רבינו ידע שעיקר התענוג 

הבעש"ט הק' והמגיד ממעזריטש זי"ע להקב"ה הוא בהתחברות לבני ישראל, וכן עשה 
שירדו למקומות נמוכים מאוד ואפילו שהתלכלכו על ידי זה, כי אז אפשר לעלות אותם 

 בחזרה להקב"ה. 

 יכול להסתובב בשלימות שלו אבל היה מנותק מבני ישראל משה היה

וכן משה רבינו היה לו ברירה או להסתובב עם שלימות שלו גם בפנימיות וגם בחיצוניות ואז 
יש לו בעצם הכל אבל הוא מנותק מבני ישראל, או שהוא הולך לעשות עבירה לשמה כי 

וא רוצה את ההתחברות עם כולם, בפנימיות הרי כולם אחד ממש, ואת זה הקב"ה רוצה כי ה
וזה על ידי אימון שנותנים להם בפנימיות, כי ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא ותמיד אפשר 

 יאות שיהודי לא יכול לעשות תשובה.לחזור בתשובה ואין מצ

  עצה איך אפשר להתחבר עם כל אחד אפילו רשע גמור

הו אחר אז הוא שונא ישראל אדם שחושב שהוא יותר ממישהפרי הארץ הכי אומר  ומשום
ויותר גרוע מהרשעים, כי הרשע נשאר לפחות בפנימיות מחובר עם כולם, אבל אתה לא מסוגל 

אני להתחבר עם השני כי אתה חושב שבחיצוניות אתה יותר מהשני, ואז אתה גורם לנתק, 
ק אוהב את הרשע שיודע שהוא רשע מצדיק שיודע שהוא צדיק, כי הצדיק שיודע שהוא צדי

הוא לא יכול ולא מוכן להתחבר עם אף אחד, משא"כ הרשע הוא מבקש כל הזמן שיחזירו 
אותו ומתפלל להקב"ה, והוא בעצם מחובר לכולם ולהקב"ה. ומשה ברגע שהתחבר לבני 
ישראל בפנימיות ולא בחיצוניות אז היה אותיות פורחות באויר, ואז שיבר אותם כי לא רצה 

 לקחת את הכל לעצמו.

         השניות היה הרבה יותר מלוחות הראשונות הלוחות

ולא רק ששבר ובאמת על ידי זה שחיבר עצמו לכללות בני ישראל, על ידי זה תיקן אותם, 
אותם אלא עד עכשיו הלוחות היה עליו רק עשרת הדברות ומעתה יהיה עליו כל מה שתלמיד 

ל אחד עובר נמצא שם וזה ותיק עתיד לחדש, כל תורה שבעל פה נמצא שם וכל המעברים שכ
כי כמו שהיה הוא עמהם באופן זה ההתכללות לא חטאו, כי בשעת החטא חלק מהתורה, 
 לא היה עמהם.

 אם אנכי ד' אלקיך היה לכל אחד לא היה מציאות של חטא

וכעין זה שמעתי מפה קדוש אא"ז מו"ר זצ"ל שפירש מה שאמרו חז"ל שאמר אנכי ד' 
א"כ יש לך טענות על בני חון פה למשה לי אמרת ולא להם. אלקיך בלשון יחיד, ליתן פת
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ופירוש, ישראל למה עשו את העגל התשובה לזה הוא כי אמרת אנכי ד' אלקיך בלשון יחיד. 
אלא ברגע שאתם מאוחדים בפנימיות אזי גם בחיצוניות שוודאי הציווי היה לכלל ישראל, 

ונראה לבאר תרמ"ו(  -)יתרו בשפ"א לכם את הציווי של אנכי ד' אלקיך. איתא כן ואז יש 
עוד, כי באמת אם היה המאמר לכל פרט ופרט, לא היה אפשר להיות מציאות להחטא, 
וכשאמר הקב"ה יהי רקיע, דבריו חיים וקיימים לעולם, וכל המצות הם ציווי על האדם 

שון וניתן הבחירה בידו, אבל מאמר אנכי ד' אלקיך הוא דיבור וגזירה, לכן היה המאמר בל
יחיד כשבני ישראל הם באחדות כנ"ל, ואז באמת חל עליהם מלכותו יתברך, ואין יכולין 

כי כביכול  -לבוא לידי החטא באמת. וזהו ענין ליתן פתחון פה, כענין שנאמר אשר הרעותי 
 השאיר מקום למציאות החטא.

 סיבה למה אנשים טועים וחושבים שאין השגחה פרטית בעולם

ענני באופן שידעו כולם כי ד' הוא  המלבי"םת לבם אחורנית. מסביר בות אואתה הסכתיב 
האלקים, כי הגם שישיגו כי אתה אלקים ביניהם ואני עבדך, עדיין לא ידעו כי אלקי ישראל 

כי יטעו שכוחו הוא הנמצא האחד מחויב המציאות שמהווה כל הווה ומקיים כל המציאות, 
 כוח מקבל מן הסיבה העליונה.

אמר הטעם שישראל טועים ובלתי משיגים אלקותך הוא מצד שבראת את  ואתה הסבות
האדם באופן שלא ישיג שום דבר מן הקודם אל המאוחר על ידי מופת השכל רק מן המאוחר 
אל הקודם מן המסובב אל הסיבה ולכן הוא מוכן אל הטעות והשגיאה בדברים העיונים. 

להפוך כל דבר ממציאות לסיבה ואז  הקב"ה ברא אותנו גשמי ומציאות ועבודה שלנו הוא
מגיעים להקב"ה, והיות שאנחנו גשמי אנחנו מגיעים לטעיות. א"כ ברגע שאנחנו מחוברים 
בפנימיות אז אנחנו יכולים להחזיק את התורה, אבל אם אנחנו מחוברים רק בחיצוניות אז 

 קשה להחזיק את התורה.

 יש לפני החטא בשעת מעשה ואחרי החטא

שר לר"ת אבל אם ימצא האדם חן בעיני הבורא כשירצה להימשך אחרי בספר היאיתא 
היצר ולעזור אותו יזדמנו לו מונעים או מעכבים או דברים מטרידים ולא יניחנו הבורא לעזור 

או בעבור אשר יכיר לבו כי הוא נאמן או ליצר והבורא יעשה כזה לאדם בעבור חסדי אבותיו 
יד גמור ויהיה מן הזוכים לראות פני הבורא ומן בעבור כי יכיר כי באחרונה יהיה חס

הקרובים אליו וכשיכיר הבורא מה שעתיד להיות ירצה שיהיה נקי בעת שישוב מדרכו 
 הרעה ויהיה קדוש.

 אם הקב"ה מאיר לנו אי אפשר ללכת אחורה

ועל כן אנו אומרים בתפילה השיבנו אבינו לתורתך כי נתפלל לבל יזדמן לנו שטן מעכב 
ומי אשר אין להם חן בעיני הקל לעשות טוב יניחם הבורא ללכת בשרירות לבם. אותנו. ו

כי ברגע שאתה ועל זה נאמר ואתה הסבות את לבם אחורנית. שאין לו חן הקב"ה ייתן לו חן. 
מאיר לנו אנחנו לא יכולים ללכת אחורנית, כי כל הסיבה שהלכנו אחורה היה כי אתה הסבות 

ירצה אחד מהם לשוב מרשעתו ויכיר הבורא כי לא ישוב בלב ועל כן כשולא ראינו אותך. 
שלם יזדמנו לו הדברים המונעים והמטרידים אותו כמו שאמר כי תבואו לראות פני מי בקש 

 זאת מידכם רמוס חצרי.
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 אדם שנכשל בחטא ידאג וישתומם

תו ובעבור זה צריך כל אדם לעזור לשכל ובדבר הזה יגבר השכל על היצר. ויש לאדם בעשו
עבירה ויתגבר עליו היצר עד עשותו חפצו הוא חייב להינחם אחר עשייתה וידאג וישתומם. 
לפני זה צריכים באמת להיזהר, ובשעת מעשה צריכים לברוח, ואם בכל זאת נפלת אז ידאג 

קרא לזה אין אדם עומד על דבר ר' אשר וישתומם ויחשוב איפה ומתי שכח את הקב"ה, 
 הלכה אא"כ נכשל בה.

 שתופס את עצמו יש תקווה לאחריתו אדם

אדם שמסוגל בשעת מעשה ואם יעשה כן יהיה לאות עליו כי ייטיב מעשיו ברוב הימים. 
אדם שיתעצב אדם באחת משלושת עתים וכלהחזיק מעמד הקב"ה יעזור שיגיע לזה בסוף. 

ת שיתפוס את עצמו באחת משלושה זמנים הללו, או לפני שעושה את העבירה או בשעת עשיי
עבירה או אחרי זה, ותופס את עצמו שלא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת 

 יש תקווה לאחריתו להיטיב מעשיו.ותודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך, אז 

 אפילו שעוברים עבירה אסור להישבר שם

ש ואז אדם צריך לעמוד בסכנה ולבקהאחת טרם עשותו העבירה ומהו השלושה זמנים, 
וכמו שמצאנו אצל יוסף אפילו שהיה והשניה בעוד עשותו העבירה מהקב"ה תעזור לי, 

והשלישית אחרי עשותו אותה. באמצע ממש פתאום היה שדמות דיוקנו של אביו נראה לו, 
היה אומר שמשה רבינו עבר אותו רק בכוח ודוד המלך בפועל ממש, אבל לא נשבר ר' אשר 

ואשר יינחם טרם עשותו אותה הוא טוב בא אל בת שבע. שם ואמר שם מזמור לדוד כאשר 
מכולם ואשר יינחם אחרי עשותו אותה הוא רע מכולם, וזה ידמה למי שיינחם ויעשה 
 תשובה בשעת מיתתו ולא זכר אלקיו בעת בריאותו ובבטחו בשלוותו ועל כן אין בה תועלת.

 אדם שמפיק מעבירה תועלת לא יצטרך לעבור אותו עוד פעם

קרא לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה אלא להורות תשובה ברבים. וכן דוד לא היה וזה נ
ראוי לאותו מעשה אלא להורות תשובה ליחיד. וזה נקרא שאסור לאדם אף פעם לסגור את 
הפתחון פה, וברגע שאדם חי עם הקב"ה ויודע שזה מאת הקב"ה ויודע שהוא נותן לנו את 

ום שלא היינו יכולים להגיע בלי זה, כי מקום שבעלי הכוח ורוצה למנף אותנו לכזה מק
עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בה, ואז הקב"ה יעזור לך שלא תצטרך להגיע 

 לשם עוד פעם.

 ברגע שאמרו ואיש משה לא ידענו מה היה לו נפרדו ממנו

מה שאמרו  וכעין זה שמעתי מפה קדוש אא"ז מו"ר זצ"ל שפירוש]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
חז"ל שאמר אנכי ד' אלקיך בלשון יחיד, ליתן פתחון פה למשה לי אמרת ולא להם. ופירוש, 
שוודאי הציווי היה לכלל ישראל, אך כמו שהם אחדות אחד ודבוקים במשה רבינו ע"ה 

נכון שזה נאמר למשה אבל שהוא המייחד אותם, באופן זה הציווי שנאמר אליו הוא להם, 
כי כל כי הוא אחדות אחד עמהם. ונמצא זה פתחון פה על החטא, ל, למה, זה גם לבני ישרא

 החטא היה ואיש משה לא ידענו מה היה לו, ואז נפרדו ממנו.

 



 קודשכי תשא                                                  שיחות

 ~ יט~  
 

 אנחנו צריכים לראות על מה יושב החטא

דהיינו אנחנו צריכים לראות על מה יושב החטא כי בוודאי קודם החטא נפלו מזאת האחדות, 
וממילא מבקשים השיבנו אבינו  ת עצמך ממשה רבינו ומהקב"ה,הזה, וזה בגלל שניתקת א

לתורתך ואז ברגע שאדם חי עם הקב"ה ממילא יהיה סלח לנו, כי כל החטא מגיע ברגע 
ונמצא שלא היה ששכחו ממצרים אז הקב"ה היה צריך להכניס אותך בחזרה למצרים, 

 ום.כי ברגע שאתם לא באחדות אין כלהציווי להם כלל בזה המדריגה. 

  אדם שחי עם הקב"ה מגיע לאהבת לרעך כמוך

היה מדבר הרבה להיות באחדות כל הזמן. אמרנו אתמול ואהבת לרעך כמוך אני ד', ר' אשר 
דהיינו ברגע שאדם חי אני ד' וחי עם הקב"ה אז ואהבת לרעך כמוך ואז אתה אוהב את 

הוב את עצמך, וברגע הקב"ה ואת עצמך ואת כולם, דהיינו ככל שאדם מאמין בעצמו אתה תא
שאדם אוהב את עצמו יאהב גם את השני, ואז יהיה לך גם אימון בו, אבל זה מתחיל באמונה 
בהקב"ה, ואדם שלא מאמין בעצמו הבעיה כי חסר לו אהבה להקב"ה, אדם שלא מאמין 
בחבר הוא כי אתה לא אוהב את עצמך וממילא אתה לא אוהב את השני, ברגע שאתה מחבר 

 ך להקב"ה אז אתה אוהב את עצמך ואת כולם.את הקשר של

 הדרך איך היצר הרע תופס את האדם

אמר כשהיצר אך החטא הוא מה שבאו לידי כך ליפול מכללות האחדות, הלכוויטשער זי"ע 
הרע רוצה לתפוס מישהו דבר ראשון הוא מנתק אותו מהמנהיג שלו, ואח"כ מנתק אותו 

אבל אינו חמור כמו גוף החטא, יו בידיים שלו. מחברים, ואז אפשר לתפוס אותו לגמרי אל
 עכ"ד ז"ל.

 ברגע שלא היה אחדות אז משה רבינו לא היה רבם

בליקוטי הרי"מ אמנם נראה כי באמת לשון אנכי הוא רק למשה רבינו ע"ה, אולם איתא 
כאשר ישראל הם אחד באחדות גמור ומשה הוא רבם, אם כן הדיבור למשה הרי הוא להם, 

ומאי חילוק, ואף שהאמירה הוא למשה הרי הוא לכל הדבקים בו, והם הם  כי אחד הוא
הדבקים במשה רבינו, אבל כשהם חוטאים ח"ו, אם כן מתפרד החיבור שלהם ואין משה 
רבינו ע"ה רבם, כיון שאין אחדות בלבם על ידי החטא כנ"ל, ואם כן שפיר אין הדיבור לה 

 כלל.

ידו זה פרקו עול הציווי מעליהם כנ"ל, אבל גוף  אמנם חטא הוא עדיין מה שנתפרדו, שעל
הציווי אין עליהם, וחטא הנ"ל אין חמור כל כך כמו חטא עבודה זרה, והיינו ליתן פתחון 

 פה, שהש"י הניח פתחון פה שלא יהיה נקרא חטא עבודה זרה ממש כנ"ל.

 דברי רש"י על ואתה הסבות את לבם אחורנית

הסבות את לבם אחורנית. שמעידין שיש ביד הקדוש על הפסוק הנ"ל ואתה ברש"י איתא 
ברוך הוא לתקן יצרנו ולהסיר יצר הרע ממנו, נתמוטטו רגלינו במשפט, אבל עכשיו יש לנו 
פתחון פה שהוא גרם לנו שברא יצר הרע. ואיתא שם בגמרא: ואמר רבי אלעזר, אליהו הטיח 

רבי שמואל בר רבי יצחק  דברים כלפי מעלה, שנאמר ואתה הסבות את לבם אחורנית. אמר
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מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו דכתיב ואשר הרעותי. למעשה הבאת אותנו 
 לכזה מקום שקודם אנחנו רואים את החיצוניות ואח"כ את הפנימיות.

 אסור לשנוא את הרשע בכל מצב 

לך עדות על שצריכים לאהוב את הרשע, ואפילו שזה ברור לך ואפילו שיש פרי הארץ אמרנו 
זה, היום אין לנו סנהדרין לדון בזה ממילא. א"כ לא להתנתק מאף אחד, כי אז אתה מתנתק 
מעצמך ואז אתה נופל לשם, וברגע שאדם חי באחדות עם עצמו ועם כולם אז אל תדון את 
חברך עד שתגיע למקומו, והיות שאין מציאות להגיע למקומו של השני, ויש מקום אחד שזה 

 ם כן אפשר להגיע, ואז אנחנו אחד עם כולם ואז אי אפשר ליפול כלל.בכללות שלש
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 שיעור ג'

 יום ה' כ' אדר

היום אין אא"ז ז"ל הגיד בפרשת פרה שמטהר מטומאת מת. תרל"א(  -)פרה בשפ"א איתא 
ה לנו פרה ואפר פרה וכולנו היום טמאי מתים, א"כ איזה שייכות יש לנו היום עם פרה שהי

 אז. ועוד מהו מת ומה הגדרתה.

 אדם שלא חי עם פנימיות זה טומאת מת

אם אתה מסתכל על הגוף זה אותו גוף, אבל החיות והוא הסתלקות חיות הפנימיות, אלא 
הפנימיות נעלמה משם וממילא זה מת. אדם צריך לדעת שכל דבר שעושה וגם מצות ומעשים 

אומר שתרי"ג מצות הם הזוהר הק' לי נשמה, טובים אם עושים אותו בלי חיות הוא כגוף ב
תרי"ג עיטים עצות להגיע להקב"ה, דהיינו אפשר לעשות המצוות העיקר לצאת ידי החובה 
או לעשותם כדי להגיע להיות דבוק בהקב"ה, כל פעם שיש הסתלקות חיות הפנימיות בגלל 

 שהוא חי גוף זה נקרא טומאת מת.

 מיתה מגיע מייאוש וממילא זה מטמא

שאומר שכל זמן שאדם רוצה לחיות הוא לא יכול למות, ומה הקב"ה עושה, איזביצא זי"ע ש י
מכניס לאדם חולשה ואז הוא בעצמו מחליט שאין לו יותר כוח להיות כאן ובזה הוא הולך 
מהעולם, ומשום הכי אדם טמא אחרי שמת כי הוא הלך מרוב ייאוש שהיה לו, ואז באמת 

במצב של הסתלקות חיות  ת. א"כ כל פעם שאדם נמצאהטומאה הולך עד מאה אוהלו
כשאדם נופל ח"ו הוא צריך לדעת שגם שם מאור עינים הפנימיות הוא טמא ומת. אמרנו 

 הקב"ה נמצא בתוך הנפילות, וזה נקרא הסתלקות חיות הפנימיות.

 על ידי שמפרקים את הגאווה מחזירים את החיות לאדם

ו להתחיל לעשות כל דבר עם יותר חיות וברען, או ומה העצה להחזיר את החיות לאדם, א
כל דבר שאין שם אור מבטשין בתניא לפרק את הגאווה שלך ואת המניעות, וכמו שכתוב 

ביה. אם יש לך גזע עץ וזה לא נדלק אז אפילו כשאתה תביא מדורה לכאן זה לא יידלק כלל, 
נייה אחד הכל דלוק. א"כ ומה צריכים לעשות, לפרק את הגזע לחלקים קטנים מאוד ואז בש

ים הנשמה נמצאת בתוך גוף האדם השאלה רק האם הוא מאיר או לא, א"כ ברגע שאתה מפנ
 שזה נמצא אז מיד זה מאיר באמת.

  התורה נמצא אצלך ממש

משה רבינו אמר בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, אני אומר לך תשמעו מה שאני אומר לכם. 
משתפר, אלא זה רק נהיה יותר גרוע, אבל התורה לא  ואל תחשבו שככל שמתבגרים המצב

בשמים הוא ולא מעבר לים אלא כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לא צריכים 
 כל הזמן.הנשמה ואת האור כי הכל נמצא אצלך לייבא את 

יש את הסיפור עם רבי אייזיק רבי יעקעלס שחלם שבפארג מתחת לגשר יש שם ארנק עם 
וכשהגיע לשם פגש מישהו ואמר למה הגעת עד לכאן אני חלמתי שבקראקא בבית של כסף, 

רבי אייזיק רבי יעקעלס נמצא אוצר גדול מאוד. דהיינו אדם חושב שכדאי להגיע לתורה הוא 
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צריך לחפש אותו בכל מקום אחר בעולם, אבל האמת הוא שקרוב אליך הדבר מאוד. תשבור 
 המבדיל ואז מגיעים לזה. את התנור ואת המפריעים ואת מסך

 אדם שלא חי עם הקב"ה לא היה כלום ולא יהיה כלום 

להגיע לחיות של הקב"ה הנמצא בכל מקום, הוא לא להוסיף עוד שיעור בשפ"א אלא והעצה, 
ללכת לפעלד ולהערים עליו בקול ולומר לו משוקץ אתה מנואף אתה מנוול אתה כל השמות 

אמר מהו ההבדל ואפר אל חיות השי"ת. הרוזינער זי"ע להיות בטל כעפר שקראו לו חז"ל, 
בין עפר ואפר, אלא עפר לא היה שווה ואפר לא יהיה שווה יותר. דהיינו בלי חיות של הקב"ה 
הוא לא היה כלום ולא יהיה כלום, ורק הקב"ה הוא זה שנותן לנו את החיות. וברגע שאתה 

וזה קורה מעצמו ה מתחדש החיות, ועל ידי זמבטל את עצמך אליו יתברך כעפר ואפר אז 
ולכך פרשת החודש אחר ולא צריכים לייבא אותו, ומגלים זאת על ידי הביטול אליו יתברך. 

 כך, עכ"ד פח"ח.

 רק על ידי הקדמת פרשת פרה אפשר להיות אח"כ פרשת החודש

בשם מו"ז ז"ל הקדמת פרה לחודש, שעל ידי הביטול כאפר, יכולין )תרמ"א( בשפ"א איתא 
בליקוטי יהודה הרה"ק החי' הרי"מ זצ"ל אמר: הגם שאין בית איתא צוא ההתחדשות. למ

עם כל אם אין לנו היום בית המקדש איך שייך הענין של שריפת הפרה, אלא  המקדש קיים,
זה יש טהרה זו, ונכתב הטהרה האיך הוא, כדאיתא ואנכי עפר ואפר, שמעפר נתהווה אפר 

ת כעפר, יכולה להיות הטהרה הזאת כעת גם כן, שלא פרה, ואם כן אם האדם נעשה באמ
עד שמקודם נעשה עפר, כן ג"כ לא יוכל לבוא התחדשות בחודש ניסן יכול לבוא התחדשות 

 מניסן מקודם הטהרה כנ"ל.

 הדרך שלנו הוא עפר ואח"כ אפר

וז"ל המדרש: זאת חוקת, זה שאמר ובמדרש מי יתן טהור מטמא כו' לא יחידו של עולם כו'. 
כתוב מי יתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם שהוא טהור מתרח, ישראל שהם טהורים ה

מעובדי כוכבים, העולם הבא שהוא טהור מעולם הזה, מי עשה כן, מי צוה כן, מי גזר כן, לא 
יחידו של עולם. דהיינו ברגע שאדם מתחבר ליחידו של עולם אז ואקח את אביכם מעבר 

וא לא כי הוא לא יכול אלא הוא לא רוצה, וברגע שרוצה ויודע הנהר, כל התנגדות של אדם ה
היה אומר צינור מלוכלך אז הקב"ה יכול להכניס לך שר' אשר שהוא לא יותר מצינור וכמו 

את החיות, כי אתה תאיר נרי ד' אלוקי יגיה חשכי הקב"ה תאיר לי שיהיה לי ברור את החושך 
וזה בעצם כל הדרך  מכניס שם אור לחיות אותו.ולדעת אותו, וברגע שאני חי את החושך אני 

שאנחנו מדברים, יש אנשים שכל דבר לוקחים לעצמם, אבל הדרך שלנו הוא עפר ואז אפר 
 ועוד פעם עפר ואז אפר.

 אדם שחושב על עצמו לא ימצא את הקב"ה

רק שצריך להיות לא צריכים לייבא אותו כי זה נמצא אצלך, כי בכל דבר יש נקודה חיות, 
וזה נקרא להפנים והתקשרות מלשון וידע דם מקושר בנקודה מיוחדת שנקראת זאת. הא

האדם. דהיינו כל פעם צריך אדם למצוא את הנקודה מחדש, אבל כל זמן שחושב שהוא 
הנקודה הוא לא ימצא את הקב"ה, וברגע שמפרק את עצמו ואת כוחי ועוצם ידי אז טוב לי 

 מפרק את אחיזה שלי. כי עניתי למען אלמד חוקיך כל עינוי 
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 עיקר הכאב הוא החלק למסור את עצמינו להקב"ה

היה אומר שהכאב הוא לא הכאב בעצמו אלא זה ההתעקשות שאדם רוצה להישאר ר' אשר 
בשליטה לגמרי אבל הקב"ה רוצה שתמסור את עצמך לגמרי להקב"ה, וזה מה שאתה 

א יכאב לך שום דבר, וכמו מתעקש כל כך שם הכאב שלך, וברגע שתסכים לפרק את עצמך ל
שיש שתי אנשים באותו מצב אחד עצוב ואחד שמח, הסיבה לכך הוא במכתב א' שמסביר 

שלא המציאות זה עושה את האדם אלא שזה תלוי בהסתכלות שלך אדם שחי סיבות הוא 
 שמח אדם שחי מציאות הוא עצוב.

 זאת הולך על השכינה

כתוב אם תחנה עלי מחנה לא יירא את, פירוש אא"ז מו"ר טעם שמלכות שמים נקראת ז
ת זה כל האותיות של -ליבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח. המילה זאת הכוונה א

משום שכל התורה, וז' הולך על שבע מידות שיש באדם, אבל המקור של הכל הוא מהקב"ה. 
 שיש דבר הוה, הוא רק מזאת הנקודה. כמו שכתוב מלכותו בכל משלה כו'. מה 

שמעתי מאמוז"ל פירוש זאת, שאין שום דבר לבד זה כו'. )וירא תרל"ג( בשפ"א יתא א
ופירוש אא"ז מו"ר ז"ל ועוד איתא )חוקת תרל"ג( ונקודה זאת היא מחיה כל, רק שנסתר. 

כי מלכות שמים נקראת זאת, בעבור כי אין קיום לשום דבר בעולם להיות נאמר עליו כי 
בכתונת פסים שמעתי ממורי הבעש"ט איתא בכל משלה.  היא זאת, רק מלכותו יתברך אשר

 זלה"ה כי השכינה נקראת זאת, כי כל דבר שרואה הוא חלק השכינה.

 רחוק וקרוב תלוי בהסתכלות שלך

והוא היפוך מה שכתוב בעגל אלה אלוקיך, שהוא מכוחות הנפרדים, כמו שכתוב ומשם 
וקרוב תלוי בהסתכלות שלך, ברגע ברגע שאדם מתרחק הוא נהיה נפרד מכולם, רחוק יפרד. 

 שאדם חי עם זאת אז הוא מחובר, וברגע שחי עם אלה אלוקיך הוא מנותק וכוחות נפרדים.

 יש דומם צומח חי ומדבר ומעל זה יש בני ישראל

והוא ענין  אבל בני ישראל דבוקין בפנימיות חיות השי"ת שהיא נקודה הנ"ל הנקראת זאת,
וכמו שאמרנו לא צריכים לייבא אותו זה נמצא אצלך, יש  פרה להיות בטל לנקודה הנ"ל.

י ישראל שהם חלק אלוקי ממעל שיש עוד אחד שזה בנהמהר"ל דומם צומח חי ומדבר, אומר 
בזוה"ק והאי רוח מסאבא איהו חויא בישא, ואקרון אלה, דאינון מזדמנין ממש. איתא 

אלין אקרון אלה, ועל דא כתיב  בעלמא בכל אינון סטרין דלהון, ורוח קודשא אקרי זאת, אבל
 אלה אלקיך ישראל, ובגין כך כתיב גם אלה תשכחנה, ואנכי רזא דזאת, לא אשכחך.

הרמ"ק החיצונים איקרון אלה המורה על ריבוי, ועל דא כתיב אלה בשם באור החמה איתא 
אלקיך ישראל, אלקות רבים ונפרדים, וכן כתיב תשכחנה מורה על הרבים, ובקדושה כתיב 

אנכי, לא אמר אנו ח"ו, שאין שם אלא יחידו של עולם, אנכי היינו זאת, לא אשכחך כתיב, ו
 ולא אמר נשכחך, מפני שהכל אחד מיוחד.

 דברי המדרש על זאת חוקת התורה

וכתיב זאת חקת, וכתוב במדרש שאומות העולם אומרים מה טעם ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אילין וז"ל המדרש: שכו', חוקה חקקתי כו'. 
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עובדייא דאתון עבדין נראין כמין כשפים, אתם מביאים פרה ושורפין אותה וכותשין אותה, 
ונוטלין את אפרה, ואחד מכם מטמא למת מזין עליו ב' וג' טיפין, ואתם אומרים לו טהרת. 

ן, אלא אמר הקב"ה חקה אמר להם לתלמידיו חייכם לא המת מטמא ולא המים מטהרי
חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי, דכתיב זאת חוקת התורה. ופירוש רש"י: 
לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך 

 להרהר אחריה.כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות 

 ד בטוב ורעאדם שנמצא בדעת הוא עו

לכאורה למה באמת אסור להגיע לטעם של פרה אדומה, אלא מתי אדם מגיע לביטול ברגע 
שנמצא מעל הדעת, כי כל זמן שיש לאדם דעת הוא עוד נמצא בטוב ורע, אבל מעל הדעת שם 
אין טוב ורע רק עולם שכולו טוב ואמת מאתו לא תצא הרעות, משא"כ אומות העולם הם 

היה בטהרה והם שואלים מה טעם יש בה ולמה ואיך וכמה, וברגע לא רוצים שאנחנו נ
שמושכים אותך לטעם אזי מושכים אותך לרע, ומשום הכי הם שואלים ומה טעם יש בה, 

אחרי שהשגתי את כל השגותי אני טיפש הבעש"ט הק' אבל אנחנו צריכים לדעת כמו שאמר 
ואני אחרון, דהיינו מתחילים עם ומאמין. דהיינו אדם צריך להתחיל עם אמונה אני ראשון 

אמונה ואז מנסים להבין משהו ואז חוזרים בחזרה שכח דבר זה מאת הקב"ה ושם אין לנו 
 שום השגה כלל.

 דברי המדרש על אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני

וז"ל המדרש: רבי יצחק פתח כל זה נסיתי בחכמה אמרתי אחכמה והיא אמרתי אחכמה. 
יה לו לומר אמרתי אחכמה ובסוף לא נהייתי לחכם, ומהו הכוונה רחוקה ממני. לכאורה ה

שזה רחוק ממני. אלא אמר שלמה על כל התורה כולה עמדתי הגעתי להבנה בכל דבר, ועל 
פרשה זו של פרה כיון שהייתי מגיע בה, הייתי דורש בה, חוקר בה, ושואל בה, אמרתי אחכמה 

 והיא רחוקה ממני.

 ל שזה הקב"ההתורה הוא משל להגיע לנמש

אלא אנחנו צריכים לדעת שכל מושג כמה שאנחנו מבינים את זה המקור של זה הוא אינו 
מושג, הקב"ה זה אנכי ד' אלקיך אנכי ר"ת אנא נפשאי כתבית יהבית, כל התורה הוא הקב"ה 
והוא אינו גוף ולא משיגי הגוף, אלא הוא נתן לנו רק משל שזה התורה אבל הנמשל שזה 

שר להבין אותו כלל, אבל בלי המשל אי אפשר להגיע לנמשל כלל, ורק על ידי הקב"ה אי אפ
אבל באינו מושג יש טעם והבנה אלא התורה יש מצב להגיע לביטול לנמשל שזה הקב"ה, 

 שזה אינו מושג.

  האורות שמקבלים תלוי בכלים שיש לנו

ים והמוח הוא לא ולמה אדם לא מגיע להשיג את האינו מושג, כי הכלים שלנו הם מאוד קטנ
יותר גדול מכף יד שלי והקב"ה הוא בלי סוף ובלי גבול, והוא רק נתן לך כמה שהכלי שלך 
יכול להכיל בתוכו, וברגע שאין לך מקום לעוד אי אפשר לתת לך עוד כי אתה עלול להשתבש 

י מזה, ואיך אדם יכול להתחבר לכלי גדול שכן יהיה לו אפשרות לקבל עוד יותר, אלא שעל יד
הביטול שאדם מסכים שאפילו מה שהוא מבין ומשיג שזה מאת הקב"ה וזה לא יותר ממשל 
להגיע לנמשל, זה עצמו מרחיב את הכלי של אדם שזה שם מ"ה חד"ש, וזה מביא לך כלי 

 חדש שיכול להכיל עוד יותר ואז אפשר להשיג עוד. 
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 עבודה שלנו לדעת שכל מושג מגיע מאינו מושג

שיג משהו הוא צריך לדעת שזה מגיע מאינו מושג, אבל ברגע שמגיע א"כ כל פעם שאדם מ
לשם אדם לא יכול לעמוד שם כי הטבע לא נותן לו להיות שם, כי הטבע רוצה להפוך אותו 
לעוד מושג, ועל ידי הביטול אפשר להפוך את המושג לאינו מושג, והמושג החדש הוא שוב 

כן הלאה מושג לאינו מושג וכן הלאה. עד התנתק מהקב"ה והוא צריך שוב לבטל את עצמו ו
שאדם מגיע לנשימות, כל נשימה זה עוד חידוש בהקב"ה, אבל בשביל להגיע לזה חייבים לפני 

ה, א"כ בכל מושג עבודה -ה הללוי-זה לבטל את הנשימה הקודמת, וזהו כל הנשמה תהלל י
 שלנו הוא להגיע לאינו מושג.

       עבעולם הטבע אין טעם לפרה רק מעל הטב

בעולם הטבע יש מושג אבל כי וודאי גם לפרה יש טעמים, אבל הם למעלה מעולם הטבע, 
שם אפשר להסביר לך רק מה שאפשר לחקור ולהבין אותו בשכל אנושי, מה שקיים אפשר 

ועל ידי שבני לחקור ומה שלא קיים אי אפשר לחקור, כי בעולם הטבע אין שום אמונה כלל, 
ויודעים כל פעם שאנחנו מסכימים שלא יכולים לטעום בלי טעם,  ישראל מקבלין החק אף

שזוכין שהטבע חי מעל הטבע והגוף חי מהנשמה והחיצוניות חי מהפנימיות, זה עצמו מביא 
 לטעום גם מבחינת הטעם. 

 משה רבינו ביטל את עצמו לגמרי להקב"ה וממילא השיג הטעם

מרי, וכמו שאני רואים שלמשה רבינו דהיינו המטרה שלך צריכה להיות לבטל את עצמך לג
כי משה היה והאיש משה וכמו שאיתא לך אני מגלה טעמי פרה, הקב"ה כן אמר את הטעם, 

עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה והיה חי שכל מה שיש לו הוא לא שלו. דוד המלך 
אמונה ואני ביקש טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי, ברגע שאני חי שכל מצוה זה 

מבטל את כל מצוה להחיות שלו, שזה נר מצוה ותורה אור כל מצוה הוא רק כמו נר להגיע 
לאור תורה שזה העיקר, א"כ טוב טעם ודעת למה, כי במצותיך האמנתי וממילא אין חשש 

 שאני יקח את זה לעצמי ח"ו.

 אדם שחי חיצוניות לא יגיע לטעם 

ו יתברך לקיים המצוה בלי ידיעת הטעם, וכפי כי כן רצונ)חוקת תרל"ב( בשפ"א איתא 
האמונה ורצון לקיים המצו הבלי ידיעת הטעם, כמו כן זוכין אחר כך לקיים בידיעת הטעם. 

אדם שחי חיצוניות לא ומצד בחינת החיצוניות אין טעם לחוקת ד', ועוד איתא )תרל"ו( שם: 
סופו יכול להשיג אותו  אדם שחי שיש טעם רק אני לאאבל המאמין יגיע לטעם אף פעם, 

ברגע שאדם מסכים שאין טעם לכל דבר אז דברים בתניא וכמו שכתוב להבין הטעם. 
 מסתדרים לו.

 בעולם הזה קודם צריכים להרגיש את הטעם ואח"כ עושים

כי בעולם הזה אם יש לך חשק אז אתה עושה, כי דברי תורה הם היפוך דברי עולם הזה, 
שהטעם מביא למעשה, שעל ידי וב ואח"כ עושים טוב, דהיינו קודם רוצים להרגיש ט

אדם יכול לשבת בדברי עולם הזה שעות ע"ג שחושק לטעם עולם הזה והבליו עושה אותם, 
ואחר כך נמאסין עליו. ותורה להיפוך, על ידי המעשה, אף שאינו מתאוה להם, שעות אבל 

ש כלום, אבל תחפשנה כי אדם נפעל כפי פעולותיו, בהתחלה זה כמו קרש והוא לא מרגי
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כמטמונים ככסף וכזהב לדעת יראת ד', בהתחלה נכנסים בלי להרגיש את הטעם אבל 
 זוכה אחר כך להשיג הטעם ולהתאוות להם.מאמינים שיש כאן טעם ומשהו, ואז 

  תמיד יישאר נקודה שזה לא מסתדר לך

, ואח"כ כן דהיינו זה מצב דק מאוד כי בהתחלה אומרים לך לעשות בלי טעם וריח כלל
אומרים לך טעם, אבל לא כדי שתישאר בטעם אלא כדי שתבטל את הטעם וללכת הלאה עוד 
יותר גבוה מלפני זה, כל פעם שיש לך נשימה הוא לעזור לך להבין שאתה מצד עצמך אין לך 
שום נשימה ומשם צריכים לבטל את הנשימה להקב"ה, וברגע שלוקחים הכוונה הוא לא 

לך עוד נשימות, א"כ כל רעיון שיש לאדם אפילו שבהתחלה זה מסתדר לקחת ממך אלא לתת 
לך הכל על צד היותר טוב, אבל תמיד יישאר נקודה אחד בסוף שלא יודעים איך שזה יסתדר, 
אבל זה לא מגיע כדי לקחת ממך נקודה, אלא כרגע הכלי שלך לא מכיל עד הסוף והקב"ה 

אין לך שם טעם ואז אתה מגיע לביטול ושם רוצה לתת לך וזה על ידי שאתה מגיע למקום ש
אתה מרחיב את הכלי כדי להכיל את הטעם, ואז ברגע שאתה כבר מבין את הטעם אתה צריך 
להבין שזה לא תחנה סופית אלא צריכים ללכת הלאה, וככה זה כל החיים כל השגות 

 שמשיגים אני טיפש ומאמין.

 אומות העולם רוצים לנתק אותך מהקב"ה ומהטעם

ובאמת על ידי התמימות שעושין בדרך חוקה זוכין אחר כך להשגת וד איתא )תרמ"ד( שם: וע
ובעת מתן תורה שהיו מתוקנים למעלה מהטבע היו משיגין הטעמים, ואחר כך הטעמים. 

הם לא רוצים לדעת אלא להכשיל אותך לא נעלם מהם, וזה שאומות העולם מונין להם 
חוקה אז אפשר להשיג עוד טעמים, והם מחפשים כל לחיות בחוק, אבל האמת ברגע שחיים 

במה שאבדו מדריגה זו. אך על ידי השמירה בדרך חוקה, עוד יכולין הזמן לנתק אותך משם, 
שהיה חביב אצלם יותר מה שזוכין ועוד איתא )משפטים תרל"ד( לזכות להשגת הטעמים. 

 שיבינו גם הטעמים. לעשות רצון עליון ממה שיבינו הטעם של המצוה, ועל ידי זה זכו

 תכלית הידיעה הוא לא בשביל הידיעה אלא לדעת שאינו יודע

ועל ידי שבני ישראל מקבלין החוק אף בלי טעם, זוכין לטעום גם ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
ומאז נפתח גלגל שמקבלים טעם, ואז ברגע שיודעים את הטעם זה נהיה מבחינת הטעם. 

זאת להקב"ה ולאינו מושג, וככה זה מתגלגל כל החיים,  אצלי מושג ואז שוב צריכים לבטל
כי תכלית הידיעה הוא לא בשביל שיהיה לך ידיעה אלא לדעת שאינו יודע כי צריכים לבטל 

 את הידיעה ומשם מגיעים לעוד ידיעה חדשה.

 כמו שהקב"ה הוא אין סופית כך עבודתו אין סופית

צה להגיע להיכל המלך, ולפני החצר מביא את המשל הידיעה, שהיה אחד שרהבעש"ט הק' 
היה אריות דובים וחיות טורפות ולא היה שום מציאות להתקרב לשם, אבל הוא החליט 
להתקרב כי הוא רוצה את המלך, וככל שהתקרב יותר ויותר התחיל לראות שהכל זה דמיון 
 אחד גדול ואין שם שום דבר, ואז נכנס לחצר. וברגע שנכנס פתאום רואה הרבה שרים

וחיילים של המלך שהם חילקו מתנות ועשו לך מה שאתה צריך, וככל שהתקרב למלך היה 
אבל לו כל הזמן מכשולים בדרך, עד שהגיע למלך ממש. דהיינו הוא נהנה מהשגה שקיבל 

אחרי שעבר את זה ידע ואנכי הסתר אסתיר אחרי ההסתר שאתה עובר תיידע שיש לך עוד 
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הזמן אין סופית, כי כמו שהקב"ה הוא אין סופית כך  הסתר אחרי זה, וככה זה הולך כל
 עבודה שלו הוא אין סופית.

 אמרתי אחכמה אדם שרוצה לדעת אז והיא רחוקה ממני

ושלימותן של דהיינו שהגיע לדעת שאינו יודע, וממילא שמשה רבינו ע"ה הוא בחינת הדעת, 
דם רוצה את זה בשביל ברגע שאאמרתי אחכמה, וממילא היה יכול לקבל את הדעת. ישראל. 

אחיזה ובשביל ידיעה ורוצה עכשיו ביד מיד ליד וזה חייב להיות, אז והיא רחוקה ממני, כי 
הקב"ה רוצה לעזור לך שתחיה אתו ועם הנעלם ולחיות את החיות ואת המעיין הנובע, 

. כשהמכוון לידע, אז רחוקה ממני, רק כשהקבלה כדי לקיים רצונו יתברך, זוכין לידע גם כן
ברגע שאדם מסכים שבעצם זה רחוקה ממני ועכ"ז אתה עושה ונותן לי, אז אמרתי אחכמה 
ומקבלים את זה. דהיינו אדם שחושב שהעיקר שלו הוא אחכמה אז רחוקה היא, אבל אדם 

 שחי שזה רחוקה היא אז הוא יקבל את החכמה. מרישא לסיפא ומסיפא לרישא.

 משה רבינוכל אחד יכול להשיג את הטעם של פרה כמו 

כי הטעמים הם למעלה מן הטבע, לכן נאמר במדרש כי אותם )חוקת תרל"ה( בשפ"א איתא 
טעם חטא, היו יודעין לדרוש מ"ט פנים טהור כו'. ומשה רבינו ע"ה התינוקת שלא טעמו 

שהיה איש האלוקים ממש, והיה דבוק בתורה שבכתב, נגלה לו טעמי פרה, ולמטה היא 
על ידי שנתבטלו בני ישראל  כל אחד יכול להשיג הטעם של הפרהך, חוקה. וכתיב ויקחו אלי

 שהוא למעלה מן הטבע, יכולין להשיג גם כן בכלל הטעמים.שזה משה רבינו אל הצדיק 
 וברגע שבני ישראל יבטלו את עצמם למשה רבינו אז ישיגו את הטעם ג"כ.

 פרה הוא תיקון לעגל שעשה

העגל היה והאיש משה לא ידענו מה היה לו, וברגע כי כל ופרה היתה תיקון העגל גם כן, 
כענין שכתוב ולא שתו איש עדיו שמחליטים לחיות בלי להבין אז זהו תיקון לחטא העגל. 

 כו', ועל ידי ההכנעה המשיכו חיות מחדש.

 הנגיף הוא אפר אבל מזה מגיע התחדשות לעולם

וא נקודה שנקראת בת נדיב, כמו כן ד' פרשיות. שקלים, שהוא נדיבות פנימיות ישראל, שה
דהיינו לבטל את הנדיבות ולדעת שזה מאת ואחר כך התפשטות הנקודה לכל מעשה האדם, 

וזהו זכור, להיות כל מעשה דבוק בנקודה הנ"ל, ועל ידי זה זוכין להיות נכנע באמת הקב"ה, 
בזה כי ברגע שאדם מוכן לחיות שכל דבר מאת הקב"ה לחיות השי"ת, ונתחדש חיות האדם. 

אומר שכדי לזכות החקל יצחק הוא מחזיר כל דבר להקב"ה, ואז מקבלים חיות מחדש. 
לטהרה הוא רק על ידי שאדם חי שהוא האפר הפרה בעצמו, ואז זוכין להתחדשות. ובפרט 
עכשיו שהקב"ה שלח לנו נגיף לעולם שזה סוג של אפר, אבל דווקא מזה עצמו אפשר להתחדש 

 א היה לנו עד עכשיו.ויהיה לנו ישועות מחדש של
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 נשמתלעילוי 

 ל"ח רבי ישעי'ה ז"מורינו הרהאבינו 

 ל"ר משה יוסף ז"בהר

 יצקוביץא

 ד"ד אדר תשנ"ע כ"נלב

 א"ח רבי שרגא איצקוביץ שליט"י בנו ידידנו הרה"עצח הונ


