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 קודש                         קדושים -חרי א                        שיחות

 ~ ח~ 
 

 קדושים  –פרשת אחרי 

 שיעור א'

 יום א' ו' אייר

 קדושים הוא לא ציווי אלא הבטחה 

מה  , ו'קדושים יהיו'לכאורה היה לו לומר  קדושים תהיו. תרל"א(  - )קדושים בשפ"א איתא 
האם אפשר לצוות בני אדם להיות קדושים, הלא כל אחד יודע מרת נפשו?  ,  'תהיו'הלשון  

 במדרש וזוהר הק' כי הוא הבטחה גם כן. אבל התורה מגלה לנו שבסוף תהיו קדושים, 

 בוודאי כולם יהיו קדושים 

תה קדושים  דמדקאמר  אמר,  אבין  רבי  המדרש:  משמע  וז"ל  קדושים,  היו  קאמר  ולא  יו, 
קדושים תהיו, במדרש רבה ואתה איתא:  בעבודת ישראל  אזהרה אלא בשורה כו'.    שאינה

מרום לעולם ד', נתת הקדושה לישראל לעולם, הדא הוא דכתיב קדושים תהיו, כי קדושים 
י סוף היו לא כתיב, לשון ציווי, רק לשון עתיד קדושים תהיו, כי בוודאי תהיו קדושים, כ

 ד, ויהיה תיקון לכל הנשמות.דבר כל ישראל יהיו קדושים לעתי

וזה תוכחת מגולה לכל איש ואיש, שישים אל לבו הואיל וסופו לתיקון ולהיות קדוש, יראה  
 על כל פנים בבחירתו לקדש את עצמו מעתה והלאה, ויהיה אהוב וידיד לפני המקום ב"ה.

 הסוף של כל אחד שיעשה תשובה 

, הלא הסוף של כל יהודי יהיה  'שמעוןוהיה עקב ת'היה אומר על הפסוק זצ"ל    כ"ק אאמו"ר
מלשון ואביו שמר את הדבר למה    'ושמר ד' אלקיך'שישמע להקב"ה ויעשה תשובה, א"כ  

 . 'ושמרתם ועשיתם אותם' אתם צריכים לחכות עד אז לעשות תשובה, כבר עכשיו 

 בני ישראל יכולים להיות קדוש כמו הקב"ה 

ה אומרת לנו קדושים תהיו שבסוף  ורהת יוכל בשר ודם להתקדש בקדושת הש"י.  כי איך  
נהיה קדושים, אבל איך יתכן באמת להיות קדוש כמו השי"ת, הלא הוא קל הגדול הגבור  

נהיו קדושים, לנו שבסוף  שגם   והנורא, אבל התורה אומרת  ומי אומר  הקב"ה הוא קדוש 
ברא וצריכים אנו להבין מה באמת הסלקיכם.  אך כי קדוש אני ד' א  אנחנו נהיה קדושים,

 והווא אמינא להגיע לשם. 

 צריכים לצאת ממצרים לא רק פיזית אלא גם נפשית 

היה אז שתי פעולות דבר פירוש, אחר שהוציאנו הש"י ממצרים שהיינו משועבדים להם,  
שזה  ראשון לצאת ממצרים פיזית ולהגיע לחופשי, ואח"כ היה עבודה לצאת משם נפשית  

ישראל מבני  של מצרים  אז  להוציא את הרעיון  לעשותו קבלנו מהקב"ה  הזה  הכוח  ואת   ,
ציאת מצרים, שהיה אז אני ולא מלאך אני ולא שליח אני ולא שרף אני הוא ולא אחר, בי

ומאז יש כוח מיוחד לבני ישראל לצאת משם לא רק פיזית אלא גם נפשית, ואם מלאך או  
ום הכי היה  וצא משם, כי היה שם טומאה גדולה מאוד, ומש שרף היה נכנס לשם לא היה י

 א משם את בני ישראל.הקב"ה חייב לרדת עד לשם ולהוצי
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 הכוח והחיות שיש בתוך בני ישראל הוא מהשי"ת 

להם   משועבדים  שהיינו  ממצרים  הש"י  שהוציאנו  ברוחניות,  אחר  וגם  בגשמיות  גם 
שהחיות והכוח שיש בתוך ת העולם,  ולא רק ממצרים אלא מכל אומווהבדילנו מהאומות,  

 אלקיך כו'.  ראל הוא מהש"י. וזה שאמר אנכי ד'כל איש יש

 לאומות העולם הקב"ה לא נותן החיות ישירות 

קדושים תהיו כי קדוש אני ד' אלקיכם, והאמת כי חלק ד' עמו, )ליקוטים( כותב:  השפ"א  
חיות שבכם אני הוא, אמת, שהם ממש חלקו, ופירוש אלקיכם, הכוח וה  הפירוש כפשוטו

א"כ איך שייך לומר שרק אנחנו חיים מהקב"ה ואילו  חי החיים,  ואף שכל חיות שבעולם מ 
ולית אתר פנוי מיניה. אלא השאלה    ואתה מחיה את כולם  הם לא, הלא מלא הארץ כבודו

אבל לאומות מסטרא הוא מי נותן לך את החיות? בני ישראל מקבלים החיות מאת הקב"ה  
מה שליחים בדרך עד שזה מגיע  ה לא נותן להם חיות ישירות אלא שזה עובר כהקב"  אחרא.

 להם.

 הגויים מקבלים החיות מהסטרא אחרא 

אף כי חיות סטרא אחרא גם כן מהש"י, אבל כפי כלי המקבל והמשפיע להם נהפכת החיים,  
מי   תלוי  אבל  אחרא,  הסטרא  גם  מהקב"ה  מקבלים  כולם  דבר  של  שבסופו  נכון  דהיינו 

  שלום,  ום אצל הגויים זה כבר לא נתיבותיהדרכיך דרכי נועם וכל נתיבותיה של  פיע שלך,המש
נכון שהוא מקבל מהקב"ה אבל הגוי מקבל  אצל אומות העולם המשפיע הוא הסטרא אחרא 

ממנו ולא ישירות מהקב"ה, ואז זה כבר משהו אחר מלא אינטרסים ועוד דברים וממילא  
וכמו  "ל,  יהם נקראים מתים, שנהפך גוף החיות למות כנונאמר עליהם בחינהפכת החיים,  

הארץ  שאמרנו   בחיובי  מהפרי  שנמצא  בחייםאדם  רק נמצא  לא  אז  שטויות  שחי  אדם   ,
 שנמצא שם אלא מכניס לשם את כל החיות שלו לשטויות. 

 להעביר את החשמל מעזה לישראל 

הכלי    ליחים, ואזכמו ש   בדרכים אחרים  הם מקבלים מהקב"ה ישירות ולאאבל בני ישראל  
בתניא על פי המבואר מזוהר איתא  מו שכתוב אני ד' אלקיכם.  המשפיע ומקבל הכל קודש, כ

הק' פרשת פקודי שכל שפע וחיות הנשפעת לאדם התחתון בשעה ורגע שעושה הרע בעיני  
הכוח    במעשה או בדיבור או בהרהורי עבירה וכו',כשהוא מתנהג לא כמו שצריך להתנהג,  ד',  

 רא המבוארים שם בזוהר הק'.הכל נשפע לו היכלות הסטרא אח  לעשות אז דברים רעים
וברגע שאדם חי ככה אז הוא בעצמו נותן להם חיות ואתה מתחבר לכוחות שלהם, וזה כמו  

עזה, זה גם  אחד שבמקום לקבל כוחות חשמל מישראל מעבירים אותך לכוחות חשמל של  
חשמל והכל בסדר אבל זה ממקומות של סטרא אחרא. פעם מי שהיה נוסע על הגבול היה  

תאום להתחבר ברשת הטלפון שלו לירדן או לסוריה. דהיינו ברגע שאדם לא מתנהג  יכול פ
 ובר לרשת שלהם ומתנתק מהרשת של הקב"ה. כמו שצריך הוא בעצם ע 

 ר להקב"ה אדם שיש לו מחשבות קדושות מיד הוא מחוב 

אם לקבל השפעתו איזה מחשבה יש לו איזה דיבור ואיזה מעשה,  והאדם הוא בעל בחירה  
ת הקדושה שמהם נשפעות כל מחשבת טובות וקדושות הסטרא אחרא, או מהיכלו  מהיכלות

ברגע שיש לאדם מחשבות קדושות הוא מיד מחובר  וכו', כי זה לעומת זה עשה האלוקים.  



 קודש                         קדושים -חרי א                        שיחות

 ~  י~ 
 

המלאכה   עליך  ולא  לבו  להקב"ה  שיכוון  ובלבד  הממעיט  ואחד  המרבה  אחד  אלא  לגמור 
 לשמים. 

 ת הכל תלוי בכיוון שלך או לעלות או לרד 

אמרנו בשבת התאחדות לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, כי יש לו  
ויש לו נשמה,   רק השאלה מה הכיוון שלך בחיים, עשה מצוה אחת דהיינו שזה אומר  גוף 

שלך הוא להיות מחובר להקב"ה, אז לא רק שאתה מחבר את עצמך להקב"ה אלא  שהכיוון  
ו לכף זכות, דהיינו עוד לא גמרת את העבודה אלא לקחת כיוון  אתה מכריע את כל העולם כול

שהיה שתי אנשים על סולם אחד למעלה ואחד  מהרה"ק מקאברין זי"ע  בעניין, וכמו שאמרנו  
ת והזה שלמטה הוא בכיוון לעלות, ומי יותר גבוה, אלא  למטה, הזה שלמעלה הוא בכיוון לרד

ה יותר גבוה מזה שלמעלה שהכיוון שלו זה שלמטה אבל הכיוון שלו הוא למעלה הוא הרב
צמו מחיבור החיובי  הוא לרדת למטה, וברגע שאדם לא חי עם הקב"ה באותו ניתק את ע

 לחיבור השלילי. 

 אנשים מאוד אוהבים להיות מוסכנים 

חירה שלנו הוא ללכת או לכיוון החיובי או לכיוון השלילי, אבל אנשים מאוד  ולמעשה הב 
ה כיף מיוחד, וכמו הילדים כשיורד גשם קופצים לתוך השלוליות  אוהבים להיות מסכנים וז

יש להם בגד חדש, א"כ גם אנחנו נהנים להיכנס  ונהנים שם על אף שמתלכלכים ועל אף ש
מיד אנחנו צריכים לדעת מה הכיוון שלנו, ואפילו  לכאלו מקומות ולא לצאת משם. אבל ת

י לצאת משם הוא כבר בכיוון עלייה  שנכנסנו לשם אבל ברגע שאדם צועק שם טאטע תעזור ל
 אפילו שבפועל כרגע הוא במקום הכי נמוך. 

 צריכים לקחת את המחשבות לכיוון חיובי 

מחשבות שהקב"ה  אדם יש לו מחשבות ויש מחשבות שהקב"ה נותן לך לחשוב עליהם ויש  
  , אלא הכוונה אומר לך שאסור לחשוב עליהם, כתוב ולא תתורו ולא כתוב אל תחשוב עליהם

שצריכים אלא    הוא  עוד  ולא  שלילי,  לכיוון  ולא  חיובי  לכיוון  האלו  המחשבות  את  לקחת 
מחשבות זרות הם לא זרות לי אלא הם שלי שזה הניצוץ שלי מהפגמים שלי, והיות שהקב"ה  

אותם ויודע שברגע שאתה לא תישבר אלא תשתוק ובזה אפשר לגאול אותם    רוצה לגאול 
 לא הקב"ה שולח אותם אליך כדי שתגאל אותם. ולמנף אותם בחזרה להקב"ה וממי

   אדם צריך להעלות על המודעות שהוא בעל בחירה 

א"כ ברגע שאדם חי שזה שלי בזה משחררים אותם וברגע שאתה נשבר הם ממשיכים לכאוב  
עד שאני ישחרר אותם, ואז אתה גם לוקח את הזדמנות שהיה לך כרגע לגאול אותם    לי הלאה

וד חיות להמשיך הלאה להציק לך עוד יותר, וברגע שאדם נשבר שם ובזה אתה נותן להם ע
שה  ממה  חיות  יותר  עוד  להם  נותן  עכשיו,  הוא  עד  להם  אשר  יה  אנחנו  ר'  אומר  היה 

טרא אחרא, וזה על ידי לשון הרע ורכילות שאנחנו  המפרנסים הכי גדולים של היצר הרע והס
עת שהוא בעל בחירה לבחור באיזה  עושים, עבודת האדם הוא להעלות את זה למודעות ולד 

הקדו מהיכלות  או  אחרא,  הסטרא  מהיכלות  השפעתו  לקבל  אם  ללכת  שמהם כיוון  שה 
 נשפעות כל מחשבות טובות וקדושות. 
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 עבודת האדם לגאול את הניצוץ שיש לו 

דהיינו יש מצב שאדם מעלה את המחשבות זרות ולא נשבר שם ומבקש מהקב"ה וטהר לבנו  
הור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, מזה עצמו שאתה גואל את  לעבדך באמת לב ט 

מקבלים רוח נכון חדש בקרבי, ויש מצב שאדם לא גואל את הניצוץ ואז מזיק לא רק  הניצוץ  
 לעצמו אלא לכולם. 

 לו בחירה או חיים של חיים או של מוות אדם יש  

וות ואת הרע ובחרת  אומר כתוב ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המהמהר"ל  
בחיים, אלא אדם שלא חי עם הקב"ה ומחובר לרע שם    בחיים. לכאורה מי לא רוצה לבחור

וחדווה במקומו  זה המוות אבל אדם שמחובר להקב"ה שזה הטוב שם זה החיים, ואז עוז  
ושם זה השמחה, ובחרת בחיים אדם יכול לבחור לעצמו איזה חיים הוא רוצה חיים של חיים  

 של מוות. וזאת הבחירה שיש לאדם. או חיים 

 אחד שחי עם הסכנה מגיע לדרך החיים 

ולמעשה אדם יכול להיות שניה אחד בחיים ושנייה אחד במוות, אבל ברגע שאדם חי את  
הסכנה של זה ומעלה למודעות שלו שהעיקר הוא בדרך החיים, אז לא צריכים מדי הרבה  

וזה    ,םק ך של חיים, אבל שבע יפול צדיק ולהסביר לו לאיזה דרך ללכת וברור שיבחר לו דר
 עבודת האדם בעולמו. 

 יכנס למקומות שלא צריכים אסור לה 

באותו רגע שאדם נכנס למקומות שלא צריכים בזה גורם לעקור נשמתו  וגרם לעקור נשמתו 
ונפשו לגמרי מהקב"ה, ואז אתה מתנתק מהחשמל של הקב"ה ואתה עובר לחשמל של עזה, 

מאה והמות, הן היכולת הסטרא אחרא,  ב"ה, והורידה למקום הטו  האלקית מחיי החיים
ב אליהם,  ונעשית  שאתה  בחינת מרכבה  או  בכלים הטמאים  זה  את  לראות  והיום אפשר 

 מחובר לקדושה ותורה ומצוות או שאתה מחובר לשם למקום טומאה ומוות. 

   אדם צריך לראות להתבטל למחשבה חיובי 

להם לגמרי  ע שאתה בכלים הטמאים אתה מתבטל  מרכבה נקרא שאתה רוכב אליהם ברג
לי של הסטרא אחרא, עבודת האדם הוא לאן אתה מתבטל  ואתה מחובר אז למחשבה שלי

ונעשית  באותו רגע או למחשבה שלילי או למחשבה חיובי או להן או להקב"ה, ובאותו רגע  
כנ"ל,   לגופו  להשפיע  וחיות  שפע  מהם  לקבל  אליהם,  חי מרכבה  לא  אבל  חי  חיים  הוא  י 

כלומר,אמיתיים.   מתים,  קרויים  בחייהם  רשעים  רז"ל  שאמרו  נמשכים   וזהו  שחייהם 
 ממקום המוות והטומאה. 

 אדם שצועק שלא רוצה ללכת אחריהם מיד הוא בקדושה 

לידע ולהאמין שכן הוא האמת, שהשי"ת וזה צריך האדם  )אבות סוף פ"ג( כותב:  השפ"א  
אחרא   סטרא  שיהיה  זה  באופן  עולמו  לרשעים ברא  הנמשך  וחיות  להקדושה,  מנגד 

ראו מתים בחייהם, שחייהם נמשך משורש המוות, ולמעשיהם הרעים הוא מהם, ולכך נק
אבל אנחנו בני ישראל, ובפרט הצדיקים, שאין רצונם חס ושלום בשום אופן להינתק מחי  
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חיותנו מד' יתברך סטרא דקדושה,   כל  צועק שלא רוצההחיים, רק שיהיה    דהיינו אדם 
עושין שום מעשה  לזאת כשם לשלוט עליו והוא צועק ולא רוצה,  ללכת אחריהם כלל הם רוצי 

ואם ח"ו  צריך להיות בידיעה זו להבטל להיות כאין, ואז נמשך המעשה מחיות דקדושה.  
 לא אז נמשך החיות מסטרא אחרא ח"ו. 

 אדם שניגש בבנק למנהל יכול לסדר הרבה יותר דברים 

פירוש, אחר שהוציאנו הש"י ממצרים שהיינו משועבדים להם, .  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[
שהחיות והכוח שיש בתוך כל איש ישראל הוא  גם גופניות וגם נפשיות,  מהאומות,  והבדילנו  

הקב"ה נתן לנו כוחות הרבה  מהש"י, וזה שאמר אנכי ד' אלקיך כו', מיוחד מלכל האומות,  
כל הנבראים ממנו יתברך,יותר מכולם,   ואין דבר בעולם שאין שם חיות מאת    אף שכוח 

יש מקומות שיש הסתר יותר ויש מקומות שיש הסתר    אבל בדרך הסתר וצימצומים,הקב"ה,  
פחות אבל כולם מקבלים חיות מאותו מקום, יש אדם שנכנס לבנק הוא יכול לגשת לפקיד  

שם   פשוט ולהסתבך שם ויכול לגשת ישר למנהל והכל יסתדר, אותו דבר יש מקומות שיש
 הסתר וחושך ויש מקומות שהקב"ה מתגלה שם הרבה יותר.

 ה אנחנו ממשיכים חיות מהקדושה על ידי אמונ 

כולם בחכמה עשית אבל בני ישראל יש  אבל חיות כל איש ישראל היא חלק אלוקי ממעל,  
להם גם חלק אלוקי ממעל, וברגע שיש לנו את הכוח הזה עכשיו צריכים אמונה שזה מלשון  

שאלה במה אתה מאמין, אם אתה מאמין בהקב"ה אתה מושך כוחות ממנו  המשכה רק ה
כוחות משם אליך,  ית'   וממילא בכוחינו אבל אם אתה מאמין בסטרא אחרא אתה מושך 

 להתקדש גם בעולם הזה. 

 התורה אומרת לנו שלא יאבד נפש אחת מישראל ח"ו 

אותנו שבוודאי   שרת מב  קדושים תהיו כי קדוש אני, פירוש, דהתורהכותב:  המאור עינים  
קדושים תהיו, ולא יאבד נפש אחת מישראל ח"ו, רק בוודאי יתוקן ויתעלה, והטעם כי קדוש 

וזה עבודת האדם לדעת שכל .  אני, ואתם הם חלק אלקי ממעל, והקב"ה וישראל כלא חד
 הנופח מתוכו נופח הקב"ה מכניס לך את החיות אצלך. 

 הקב"ה בכל מקום נשאר אותו דבר 

א"כ איך הוא יכול להיכנס למקום גשמי  ה הכל, אף כי הוא קדוש ונבדל מכל, מחי"י כי הש
אדם שנכנס למקום הוא יכול להתבלבל שם רגשיות  וזה שאמר כי קדוש אני ד',  כזה, אלא  

ועל ידי זה יכולין להבין כי בכוח  ולא לדעת מה קורה כאן, אבל הקב"ה אני ד' לא שניתי,  
 וך הטבע.ם תשה האדם להתקדש בכל מעשיו אף

 אדם יכול להיות נבדל אפילו שהוא בתוך הטבע 

להיות  איתא:  ובליקוטים   קדושים תהיו כי קדוש אני ד' אלקיכם, פירוש, שיוכל האדם 
קדוש, דהיינו נבדל בקדושה וטהרה, ואף שהוא בעולם הזה תוך הטבע, כי אין זה סתירה, 

וא המהווה כל הווה כידוע, ה הקודעל ידי שגם חיות הקדושה יש בכל דבר עולם הזה, והנ
וברגע שאדם מבטל  ופירוש כי אני ד' אלקיכם, שהרי אני ד' המהווה הכל, והרי הש"י נבדל,  

והבן מאוד איך הש"י נותן חיות בכל דבר, ועם כל   את עצמו שזה לא הוא אלא הקב"ה, אז
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כי אני    ור,גמ  זה כמו שהוא בתוך הצמצום הוא גם כן קדוש ונבדל, ואין הפרש והכל אחדות 
ועל ידי זה מוכח שכל אדם יכול להיות נבדל אף שהוא תוך הטבע, והבן דברים   ד' לא שניתי.

א"כ אותו דבר אדם יכול להיות בעולם ולא להיות בעולם. וברגע שמבטל    אלו שהם ברורים.
 את החיות וחי שכל מה שיש לו הוא מאת הקב"ה אז הוא לא נמצא בעולם הגשמי. 

 רדו למצרים נשארו בקדושה שי  ילו בני ישראל אפ 

כענין דאיתא בשם האר"י ז"ל ביציאת מצרים, דכתיב אני  בהמשך )תרנ"ה(:    בשפ"א איתא  
והקב"ה לפי עצם  יכול מלאך לכנוס בתוכו,  כי מרוב טומאת מצרים לא היה  ולא מלאך, 

 אם   קדושתו הוא נבדל ומרומם בכל מקום, וזה מרום לעולם ד', רוממות אתה וכו' בעולמך.
וכתיב ואתה, ו' מוסיף, לומר לאך היה נכנס לשם היה מתגשם מרוב טומאה שהיה שם.  מ

בו יתברך   גם המה מתרוממין וחיים שהחיות שלהם מגיע מהקב"ה  שהצדיקים הדבקים 
ירדו   ישראל  בני  שהרי  המלאכים,  על  בישראל  יש  זו  ומעלה  הקדושה,  לבחינת  וזוכין 

 לא היה מסוגל לרדת למצרים.  לאךל מאבלמצרים ומכל מקום נשארו בקדושה. 

 מלאך לא יכול לרדת לגשמיות כלל 

וזה הרמז שכתוב במדרש כי למלאכים קדושה אחת ולבני ישראל שני קדושות, דקדושת 
אבל לרדת לגשמיות הוא לא מסוגל לעמוד שם, המלאך מה שהוא נפרש ונבדל מגשמיות,  

וש גשמיי, אף על פי כן  בלבת ואבל יש עוד קדושה שניתן לישראל, שהגם שהם בגשמיו
 א"כ עיקר עבודת האדם הוא להתבטל לגמרי להקב"ה.. יכולין להישאר בקדושה

 אדם יכול לקדש את עצמו בתוך הטבע 

כי הש"י מחיה הכל, אף כי הוא קדוש ונבדל מכל, וזה שאמר כי  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
האדם להתקדש בכל מעשיו אף  וח  בכ   כישזה מודעות  קדוש אני ד', ועל ידי זה יכולין להבין  

 שהם תוך הטבע.

 הקב"ה אף פעם לא מתנתק ממך 

הקב"ה אף פעם לא מתנתק  וזה שאיתא במדרש ואתה מרום לעולם ד', לעולם ידך בעליונה.  
שם.   נמצא  הקב"ה  ודין  טבע  שזה  אפילו  האלוקים  הוא  ד'  הכל  ממך,  חיות  כי  הפירוש, 

ד שנתכסה בחינת הפנימיות, אבל לעולם מהש"י, רק הטבע נמשך מדרגה אחר מדרגה ע
אתה הוא עד שלא נברא העולם  והחיות מהש"י שיש תוך ההעלם. ידך בעליונה, שהוא כוח 

 ברא העולם הקב"ה לא השתנה אף פעם. ואתה הוא משנ 

   עבודת האדם הוא לעשות בכל פעולה התבוננות

ור לחשמל של הקב"ה,  ועבודת האדם הוא להגיע לביטול דהיינו להתנתק מחיבור לעזה ולעב
ולהגיע להכרה שלא הגוף מחייה  ועל ידי זה יכולין להתבטל לנקודה הפנימיות בכל מעשה,  

להכרה   ולהגיע  לפנימיות  החיצוניות  את  לחבר  צריכים  העיקר,  זאת  הנשמה  אלא  אותך 
להיות נבדל מחומר המעשה, שהפנימיות זאת העיקר ואז החיצוניות מתבטל מאיליו, ואז  

א"כ בכל פעולה צריכים לתת התבוננות מה קורה כאן, כי בקלי  נימיות כל דבר. להתדבק בפ
קלות מגיעים לחיצוניים, ולהגיע לכל זה הוא או על ידי אחדות או על ידי שבת או על ידי  

 מצות.
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 שיעור ב' 

 יום ב' ז' אייר 

כל   במדרש בזאת יבוא אהרן, ד' אורי וישעי, בים, עיין שםתרנ"ד(    -)אחרי  בשפ"א    איתא
' שבתי בבית והנה אחר כך נאמר בפסוק אחת שאלתי מאת ד' כו הענין עד בזאת אני בוטח.

 ד' כו'. 

   כל מי שגוזל הקב"ה לא שומע תפילתו 

איתא בעוד מדרש: כשם שהם הסמיכו שירה אחר האמנה והקריעה. וכשם שהן טהרו לבם  
אמר   איוב  וכן  שיתפלל,  קודם  לבו  לטהר  אדם  צריך  כך  שירה,  בכפי  ואמרו  חמס  לא  על 

, אלא כל מי שידיו  ילה עכורהותפילתי זכה, אמר רבי יהושע הכהן בר רבי נחמיה, וכי יש תפ
מלוכלכות בגזל הוא קורא להקדוש ב"ה ואינו עונה אותו, למה, שתפלתו בעבירה, שנאמר  
ויאמר ד' לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס, אבל איוב שלא היה בעמלו גזל היתה  

 . פלתו זכה, לכך אומר על לא חמס בכפי, לפי שאין עול בכפי ובעמלי, תפלתי זכהת

 מי שמרחיק את עצמו מגזל תפילתו זכה 

ובפרשכם  בידו תפלתו עכורה, שנאמר  חנינא, מנין שכל מי שהגזל  רבי  רבי חמא בר  אמר 
שכל מי  כפיכם וגו', אינני שומע ידיכם דמים ימלאו, מפני מה, שידיכם דמים מלאו. ומנין  

אחריו ישא ברכה  שמרחיק עצמו מן הגזל תפלתו זכה, שנאמר נקי כפים ובר לבב, מה כתיב  
 מאת ד', זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה. 

 אסור להשתמש בכספים של אנשים אחרים 

רשות   מהם  ושאלתי  למוסדות,  לשמה  כספים  שתרמו  אנשים  כאן  היו  שנים  הרבה  לפני 
רים שהיו צריכים אז, וכולם הסכימו לזה. בזמנים ההם היה גר  להשתמש בכסף לכל מיני דב 

וסיפרתי לו את כל הנ"ל ואמרתי לו שלכאורה אין בזה  דן סגל שליט"א  הרה"ח רבי  כאן  
אנשים   של  בכספים  אז, שאסור להשתמש  לי  אמר  הוא  לזה, אבל  כי הם מסכימים  בעיה 

 זאת אין בזה ברכה. אחרים, ולא רואים בזה שום ברכה כלל, ואפילו שהוא מאשר 

 כל חיסרון מגיע למלאות אותי נפשית 

כל חיסרון שיש לאדם זה מגיע כדי למלאות אותו נפשית, כי אדם חי מהנפש ולא מהגוף וכל  
חיסרון שיש הוא כדי להגיע ולחיות אחד עם הקב"ה, טוב לי כי עיניתי למען אלמד חוקיך,  

כד וזה  חוקיך,  אלמד  למען  הוא  לאדם  שיש  עינוי  ובלי  כל  להבין  בלי  הקב"ה  עם  לחיות  י 
ין ומשיג כל דבר, אבל אדם צריך מצד אחד לעשות השתדלות ומצד להשיג, אדם חושב שמב 

היה אומר אם הכלי לא  ר' אשר  שני אח"כ להרפות ואז וברכתיך לתת לברכה להיכנס שם,  
י  נקי לא יכול להיכנס לשם הברכה, א"כ אם אדם עשה השתדלות ולא הלך בסוף הוא כד

 החלודה שיש שם. לזכות את הכלי ולנקות אותו קצת, וזה כדי להוריד את  

 על ידי הכאב מורידים את החלודה  

אומר כמו שיש לאדם שתי מטבעות של כסף ועליהם חלודה אי אפשר לחבר  הפרי הארץ  
אותם, וצריכים לנקות אותם מכל החלודה ואז אפשר לחברן, וממילא השיגוני עונותי ולא  
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חלודה אי  זמן שיש עליו  אות, יש כסף גשמי וכסף רוחני דהיינו נכסוף נכספתי וכליכולתי לר
אותך   ולזכות  להוריד ממך את החלודה  בא  שיש לאדם  הכאב  לשום מקום,  להגיע  אפשר 

בכל דבר. זי"ע    שתוכל לראות את הקב"ה  בונם מפשיסחא  רבי  לו  הרבי  אמר אחד שאין 
, אחד שיש לו פרנסה אני לא יודע  ה ובטחוןמונוא  פרנסה אני יודע מאיפה הוא חי מהקב"ה

 חי.   מאיפה הוא

 כדי להגיע להקב"ה צריכים סבלנות 

אומר כדי להגיע להקב"ה צריכים סבלנות וגם זה הקב"ה נותן לך, אם הילד  החובת הלבבות  
שלך מבקש ממך משהו ומתעקש על זה עבודה שלך הוא סבלנות ולחכות עד שיירגע ואז לתת  

כל מה שאדם עובר    לא הגיע לעולם כדי לאכול היום כי אולי מחר ימות, אלא  לו את זה. אדם
הוא בשביל עבודה, כשאדם מתפלל הוא מבקש הב הב, אבל עבודת האדם בעת תפילה הוא  
לו את זה, אבל אדם שניגש לתפילה כמו קמחא דפסחא ומבקש מהקב"ה   נותן  לזהות מי 

א את העולם, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו  תביא לי מה שאני צריך לא בשביל זה הקב"ה בר
 ם למנף כל דבר לאמונה ובטחון, עבודת האדם לפני התפילה הוא אמונה ובטחון. אנחנו צריכי

 עיקר התפילה הוא להגיע לקשר בורא 

החזון איש  ומה נקרא אמונה ובטחון, אלא  אמונה ובטחון הוא הכנה אל התפילה השלימה.  
אומר אדם שיש לו אמונה לא חייב  הרמב"ן  וך של בטחון.  מסביר שאמונה הוא השולחן ער

היות שיש לו בטחון אבל אדם שיש לו בטחון חייב להיות שיש לו ג"כ אמונה. ויש ג"כ אמונה  ל
  שהקב"ה נמצא בכל העולם ולית אתר פנוי מיניה   אמונה  כללי ופרטי, כללי נקרא  שהם  ובטחון

ולם, ובטחון זה כבר השגחה פרטית  אתה הוא משלא נברא העולם ואתה הוא משנברא הע 
ו דבר באופן פרטיות ממש. אותו דבר כשאדם מתפלל אפשר רק   מהווה כלשהקב"ה מיה 

לומר את המילים וללכת הלאה ולמעשה זה ג"כ טוב מאוד, אבל העיקר של התפילה הוא  
 להגיע לקשר בורא ואז זה תפילה שלימה. 

 הקב"ה   עיקר התפילה לזהות שגם הדברים הקטנים הוא מאת 

הקב"ה נותן לנו את התפילה כל יום מחדש, כדי שאנחנו נראה אותו כי עיקר התפילה הוא  
לדעת ששום דבר לא שלו וכל דבר הוא מאת הקב"ה, וככה אנו מתחילים את המודה אני כל  
יום שהחזרתי בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, ועיקר לזהות שכל דבר הקטנים הם מאת  

ם הם ג"כ מאת הקב"ה, וזה אמונה ובטחון שהם הכנה  הגדולי  הקב"ה ואז כש"כ הדברים
 לתפילה השלימה. 

 בלימוד לפני התפילה פותחים את כל הסתימות שיש לך 

ועל ידי שאדם לומד תורה לפני התפילה בזה הוא פותח את הסתימות הכי גדולות שיש לו,  
התורה   אותיות  החוצה  מוציא  הוא  בזה  התפילה  לפני  לומד  שאדם  ידי  נבועל  ראו  שבהם 

אמר שכתוב אלוקים עשה את האדם ישר  הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע  שמים וארץ,  
והמה בקשו חשבונות רבים, וע"י לימוד התורה לפני התפילה אדם חוזר להיות ישר כמו לפני  
שהתחיל לעשות חשבונות. וכמו רכבת שירדה מהפסים וצריכים להחזיר אותו על הפסים.  

לגמרי זה בגלל ומעביר יום ומביא לילה אשר בדברו מעריב    מבולבל  וזה שאדם קם בבוקר 
ערבים, אבל ע"י בדברו שזה דיבורים של תורה אז מעריב ממתיקים בזה את ערבים החושך  

 וההסתר שלך, וזה עבודת האדם כל יום מחדש. 
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 אדם צריך לטהר את עצמו לפני התפילה 

בשלח כמו שהם הקדימו   א במדרשולכן מקדימין השירה בכל יום קודם התפילה, כדאית
המדרש אמר שד' אורי וישעי הולך על הים, האמונה כן צריך אדם לטהר לבו קודם התפילה,  

עליהם אימתה ופחד,    ה, תפול-ואז היה התיצבו וראו את ישועת ד', ואל תיראו עזי וזמרת י
לגמרי לחיק   ופרעה הקריב, ומאז הם הגיעו למצב של כגמל עלי אמו דהיינו שזורק את עצמו

 אמו. 

           עבודת האדם הוא להגיע לכגמל עלי אמו 

הלבבות   ענין  כותב:  החובת  בכל  שמחתו  ומהן,  תקותי.  ממנו  כי  נפשי  דומי  לאלקים  אך 
מפני בטחונו באלקים שלא יעשה לו אלא הטוב לו    שיעתיקהו אליו, ואם יהיה כנגד טבעו,

וחיתולו וקשירתו והתרתו על כרחו,   בכל ענין, כאשר תעשה האם החומלת לבנה ברחיצתו
עלי אמו כגמול עלי נפשי.   כמו שאמר דוד עליו השלום אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול

ועבודת האדם כל יום  מו. זאת היה הקבלת פנים שלנו כגמל עלי אלר' אשר כשהיינו נכנסים 
 מחדש לחדש את כגמול עלי אמו. 

 רים יש אנשים שנכנסים לתפילה כדי לפגוש חב 

אפשר להיכנס לתפילה רק כדי לפגוש כמה חברים ולהנות, או שאפשר להיכנס כדי להגיע  
לדביקות ואז ע"י אמונה ובטחון אפשר להגיע לתפילה בשלימות. וגם בתפילה אנחנו אומרים  

לכאורה הרי זה היה לפני אלפי שנה ואיזה שייכות יש לנו עם זה ועוד לאומרה כל  שירה אבל  
 כמו שהם הקדימו האמונה כן צריך אדם לטהר לבו קודם התפילה. יום מחדש, אלא 

 עיקר התפילה הוא לברר שכל דבר הוא מאת הקב"ה 

י שאינו  לכן איתא שצריכין להתפלל בכל יום על מזונות אף מ)מטות תרל"ט( בשפ"א איתא 
מחוסר פרנסה, כי עיקר עבודה שבלב זו תפילה הוא על שאין חסר לאדם, כי מה שחסר לו 

אבל התפילה הוא לא  רמו הוא מבקש, רק חכמים קבעו י"ח ברכות על כל הצורך לאדם,  לג
שיברר שהכל ממנו יתברך, ויבקש שמאתו יתברך יבוא לו אלה הדברים, לבקש אלא לברר  

העיקר לראות לא להיות מנותק כלל משורש ן ח"ו מן שורש החיים.  שלא יהיו צרכיו נפרדי
 החיים כלל. 

 אלמד חוקיך   כל חיסרון הוא למען 

תרמ"ד(  בשפ"א  איתא   הנצרכים )תרומה  דברים  כל  בשמו"ע  האמצעיות  הברכות  והם 
למלאות   רק  המכוון  שאין  התפילות,  ניתקן  זה  ועל  לשורשם,  להעלותם  וצריכים  לאדם, 

להעלות כל משאלותיו להיות נזכרים לפני  רק שצריך להיות רצון האדם    משאלות המתפלל,
טוב לי כי עניתי למען  נות אליו, על ידי זה זוכין לדביקות עליון.  הש"י, ובזה שמעלה כל הרצו

אלמד חוקיך, כל חיסרון הוא למען אלמד חוקיך, כל חיסרון הוא לאני קרבת אלוקים לי טוב  
להיות שהקב"ה ייתן לך מה שאתה צריך אבל למעשה חסר  לראות כמה הקב"ה טוב, יכול  

 תה חיים אולי אבל זה לא חיים אמיתיים. לך את אמונה ובטחון ואת הקשר עם הקב"ה, א
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 אדם שלא חי עם הקב"ה נקרא גזל 

לכאורה האם יש כזה דבר  דכתיב לא חמס בכפי ותפילתי זכה,  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
כו',  וכי יש תפילה  זכה ולא זכה,   יוצאת,  עכורה  מי שידיו אלא תלוי מאיזה פה התפילה 

אמר זה  ר' אשר שאדם גונב משהו מהשני, אבל  גזליש מלוכלכות בגזל אין תפילתו נשמעת, 
לבד שאדם לא חי עם הקב"ה ולוקח משהו לעצמו זה ג"כ נקרא גזל, כאן קודם הברכה וכאן  

ר הברכה נאמר והארץ נתן לבני  לאחר הברכה, לפני הברכה כתוב השמים שמים לד' ולאח
חושב שהכל שלו וזה    אדם, נתן נקרא שאדם חי שהקב"ה נותן את זה, א"כ לפני הברכה אדם

 . בחינת גזל, ולאחר הברכה אז אדם יודע שנותנים לו כל דבר ושום דבר לא שלו

 ברגע שזה יהיה נקי כפים ובר לבב יהיה לך ברכה מאת ד' 

זה לא אומר שהקב"ה לא רוצה לתת לך, אלא הוא רוצה  א"כ אם לא מקשיבים לתפילה שלך  
זה בלי    שאדם חושב  , אבל ברגעלתת לך אבל רק כשזה יהיה לתועלת כוחי ועוצם ידי אז 

נקי כפים תועלת, אולי יהיה לך מה לאכול בשפע אבל התכלית הוא לבנות נפשו של האדם,  
הקב"ה נותן לך את התפילה כדי שיהיה ישא ברכה  ובר לבב ישא ברכה מאת ד', עיין שם.  

את ד', אבל מאוד  מאת ד', א"כ ככל שאדם יהיה נקי כפים ויהיה בר לבב אז יהיה לו ברכה מ
קשה לאדם להיות נקי כפים ולא לעשות איזה משהו קטן בכזה צורה שאף אחד לא ירגיש  

ועל ההיתר צריכים לעבוד  מאוד להיות בר לבב, האיסור הוא בהישג יד  אותו כלל, וגם קשה
 קשה מאוד, אבל זאת עבודת האדם בעולמו. 

 מה שאדם צריך יקבל גם בלי תפילה 

לא הקב"ה יודע בדיוק מה אני צריך ושיביא לי  ריכים את התפילה הלכאורה בשביל מה צ
, מאן דיהיב חיי שיביא גם מזוני, וגם הלא אנחנו רואים הרבה אנשים ושיש להם מה  אותו

ה בלי שום תפילה כלל, א"כ בשביל מה צריכים את התפילה שלי. אלא מה שאדם שצריכים וז 
ה לא צריכים להתפלל כלל, כי מאן דיהיב חיי  צריך הוא יקבל באמת אפילו בלי תפילה ועל ז 

אומר מה שאדם צריך בשביל עצמו יהיה לו בלי תפילה, ואח"כ  החובת הלבבות  יהיב מזוני,  
לו לפרנס ובנותיו, ואח"כ עוד זכות ג"כ לפרנס    הוא צריך זכות שיהיה  ואת בניו  את ביתו 

 אחרים, א"כ מה נקרא תפילה?

 ב לקבל השפעות על ידי התפילה אדם הופך לכלי טו 

אלא ע"י התפילה אדם הופך לכלי טוב לקבל את השפעות טובות מאת הקב"ה, וככל שאדם 
כיר שהקב"ה עושה  מבטל את עצמו אז הרי אני ככלי מלא בושה וכלימה, התפילה הוא לה

כל דבר, לך ד' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ, ומה שמבקשים 
 ות כלי ריק בלבד.מאדם הוא להי 

 אדם שלא חי עם הקב"ה אזי תפילתו עכורה 

לקבל   עיקר המבוקש  להיות  וצריך  לקבל השפעת הקב"ה,  כי התפילה היא  הוא,  והענין 
וצריכים לבקש מהקב"ה שנראה שאתה זה  אמת בשורש העליון,  השפעתו יתברך בדבקות ה

הקב"ה הוא עיקר חסר מן   שנותן לנו כל דבר, וזה שאני חברמאן ויודע לעשות ולפעול בלי
לא שלו  הספר, אדם שלא חי עם הקב"ה אז הוא תפילה עכורה, כי הוא לוקח משהו שזה  
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אדם שחי שכל דבר הוא  כפים,  וזה פירוש נקי  שזה החכמה שלו.    וגונב זאת לעצמו כאילו
 אדם שלא חי שזה מאת הקב"ה. ולהיפוך מאת הקב"ה, 

 לוכלך אדם שלוקח תקציבים זה טוב אבל זה כלי מ 

רצו לקחת כספים מכל מיני תקציבים שיש מהמדינה לכל מיני דברים, ר' אשר  בזמנים של  
וככה לא יחסר כסף ליד עזרה. אבל אמר אז שזה כלי טוב ורעיון טוב אבל זה כלי מלוכלך.  

לא נתן לקחת כסף מתקציבים שיש רק עד חמישים אחוז. כדי לדעת שיש  הרב שך זצ"ל וכן  
ה יביאו להכיר שגם החלק שלוקחים הוא מאת כים בכל דבר לעזרתו. ומז הקב"ה בעולם וצרי

הקב"ה. אבל לקחת הכל מהם לא נתן בשום אופן, דבר ראשון כי אז לא יחיו עם הקב"ה,  
טוב  יום  יהיה  ואז  הללו  התקציבים  את  לתת  להפסיק  שיחליטו  ברגע  יעשו  מה  שני  ודבר 

 ברחובות, וממילא לא נתן לקחת הכל משם.

 את נפשו ומוחו   ם הקב"ה מלכלך בזה א חי ע אדם של 

כי הקב"ה רוצה  ולהיפוך נקרא ידיו מלוכלכות בגזל, מאחר שאינו מקבל כפי רצונו יתברך.  
שאדם ידע שהוא נותן לו כל דבר, אבל אדם שחושב כוחי ועוצם ידי המחשבה הזאת הוא  

ובטחון אז מטהר  בחינת גזל ומלכלך את הכוח ואת המוח של אדם. אבל אדם שחי עם אמונה  
ם שלו ואת המוח שלו ואת עצמו, וברגע שלא חיים עם הקב"ה אז אדם עלול לעשות  את הידיי

 כל מיני דברים שאסור לעשותם, וזה יכול ללכלך לך את הנפש שלך ואת המוח שלך. 

 כשנכנסים למקום שאתה יודע שמנתקים אותך שם אל תיכנס לשם 

א חושב בכלל שזה אסור  שנה בה נעשה לו כהיתר ולוזה דברים עדינים מאוד כי עבר עבירה ו
שמציעים לי לחתום על איזה מסמך וזה יכול להביא  ר' אשר  לעשות. פעם אחד שאלתי את  

לי הרבה רווחים, ולמעשה לא ענה לי ורק עשה לי עם האצבע שאסור לעשותו אפילו שזה  
כאלו דברים אני אפילו  נראה לי שזה יביא לך הרבה כסף, ועד היום כל מי שירצה להציע לי  

רוצה    לא שאדם  מקום  בכל  א"כ  כלל.  מעוניין  לא  שאני  האצבע  עם  לו  יעשה  רק  לו  יענה 
להיכנס לשם ויודע שהוא יכול להתנתק שם מקשר בורא יכול להיות שירוויח שם הרבה כסף 

 אבל אם מאבדים את הנפש זה לא שווה שום דבר.

 אדם שחי עם הקב"ה מגיע לשלוות הנפש 

אז הוא שקט ובשלווה  אדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי,  ואם הלדבר חיובי.  נעבור  עכשיו  
איתא  מיוחד הדאגות .  מן  הלב  מנוחת  מהן,  בעולם,  הבטחון  תועלות  אך  הלבבות  בחובת 

העולמיות, והשלוה מנדנוד הנפש וצערה לחסרון תאוותיה הגופיות, והוא בהשקט ובבטחה 
ד' מבטחו. הבעש"ט הק'    הגבר אשר יבטח בד' והיה  ובשלווה בעולם הזה, כמו שכתוב ברוך

אומר שיש בוטח מובטח ומבטיח, בוטח זאת האדם שבוטח בהקב"ה, מבטיח זאת הקב"ה  
 שאדם בוטח בו, והדבר והסיבה שדרכו אדם מקבל את השפעותיו הוא המובטח. 

 אדם שחי עם הקב"ה הוא סבלן וחי בשקט 

יוכל לגבות חובו,   אצלו פרקמטיא, או אם לא  ומהן, מיעוט צער נפשו במסחרו, ואם תתעכב
מפני שהוא יודע כי הבורא אדם כזה הוא תמיד סבלן ובשקט,  או אם יפגעהו חולי בגופו,  
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יתברך מתקן ענינו יותר ממנו, ובוחר לו טוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו, כמו שנאמר אך 
 .וזה כל האדם ועבודתו בעולםלאלקים דומי נפשי כי ממנו תקותי. 

 הקב"ה הוא בצער ובדאגה אדם שלא חי עם  

ההפרש שבין הבוטח על האלוקים וזולתו בענין התעסקו בסיבות הטרף, ועוד איתא שם:  
אומר כי הבוטח באלקים נפשו במנוחה ולבו שליו מצד הגזירות, לדעתו כי הבורא ינהיגו 

נפש דומי  לאלקים  אך  השלום  עליו  דוד  שאמר  כמו  ואחריתו,  בעולמו  ממנו  לטובתו  כי  י 
לו בטחון,  ואשר איננו בוטח באלקים    תקותי. ודאגה ארוכה, אדם שאין  הוא בצער תדיר 

אפילו שנמצא בזמני שמחה ויכול לשמוח אבל הוא  ואבל ועצב לא ימישו ממנו בטובה וברעה,  
הוא לא שמח בטובה, מפני מיעוט רצונו במצבו,  בעצבות עדיין ולא יכול לצאת מזה כלל,  

ף ולהרבות ולכנוס, וברעה, מפני שהוא קץ בה, והוא כנגד  ושאיפתו להוסי  ו,במצב שנמצא ב
 תאותו וטבעו ומידותיו, וכן אמר החכם כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד. 

 החיסרון מגיע לתת לך ערך נוסף של נפש 

למה נקרא ישראל שולמית, כי מלך שהשלום שלו. כל אחד יש לו חסרונות, אבל הם לא באים  
ממך אלא לתת לך ערך נוסף של נפש ולהכניס את הקב"ה בכל מקום,   ניש אותך או לקחתלהע

ואם האדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי, אז לבו בטוח כי ואיפה שהקב"ה נמצא שם הברכה. 
טוב מכל הטובות  היותר  צד  על  לו  ונצרך  כפי הטוב  הוא  והכל  הנהגה שלו מהקב"ה,  כל 

 שבעולם.

 לים את העולם כאילו שאנחנו מנה הקב"ה נתן לנו לחשוב  

שפעם אחד היה בארה"ב ונכנס לרכבו של יהודי וראה  כ"ק אדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל סיפר 
לידו ילד שיש לו הגה וכאילו שגם הוא נוהג, ושאל אותו לפשר הדבר. וענה הנהג שיש לי ילד  

מצא בבית, ותמיד  שיש לו כל מיני קשיים בהתנהגות ויש לו מוסד לחצי יום ובחצי השני הוא נ
וזה היה מסוכן מאוד, עד שמישהו נתן לי עצה להתקין  כשיוצאים ברכב היה קופץ על ההגה 

לו ברכב ליד המקום שלו הגה ודוושא וככה הוא עושה את עצמו כל הזמן כאילו שהוא הנהג  
וככה הוא רגוע. סיים הרבי זצ"ל הנ"ל שאותו דבר הקב"ה עושה אתנו הוא נותן לנו הגה  

כאן את העולם, ועבודת האדם הוא לדעת שהקב"ה הוא מנהל את ו שאנחנו מנהלים  כאיל
העולם ולא אנחנו. וכן בתפילה הקב"ה נותן לנו הגה כאילו שאנחנו נוהגים כאן, אבל עבודת  

 האדם הוא לדעת שאנחנו כלום והעיקר לחבר כל דבר להקב"ה שהוא מנהל הכל. 

 עבודת האדם הוא להחזיר כל דבר להקב"ה 

אומר,  בת הלבבות באר היטיב, ואז אחת שאלתי, הדגל מחנה אפרים  ו שביאר בספר חומכ
שאנו אומרים ביום כיפור אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלוש וכן הלאה, דהיינו  
עבודתנו להחזיר כל דבר לאחת שזה אחד יחיד ומיוחד שכל דבר מגיע מאת הקב"ה. דהיינו  

אבל הוא צריך לדעת שהעיקר הוא דבר בחיים    רבה דבריםלאדם יש הופונה לבו מכל דבר,  
ואדם צריך לדעת שאין בעולם משהו אחר חוץ  כמו שכתוב ואותו תעבוד,  לעבוד את הקב"ה,  

מזרח גאט מעריב גאט דרום גאט  אם אתה פונה עצמך ואין לך עבודה אחרת אלא זו,  מזה,  
 בר לבב.ולפי הנקי כפיים נמדד ה וזה נקרא בר לבב. צפון גאט, אז 
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 עם הקב"ה הכל מסתדר לך בסוף  אדם שחי 

וז"ל המדרש: ואותו תעבוד, אם אתה מפנה עצמך לתורה ולעסוק במצוות ואין לך עבודה  
, דתיבת אותו מיותר, דהיה לו לכתוב  שם: פירושוברש"ש  אחרת, לכך נאמר ואותו תעבוד.  

. עכשיו  דאותו לבד תעבוד  את ד' אלקיך תירא ותעבוד, בוא"ו העטוף, לכך פירשו דרוצה לומר
אין לי משהו אחר רק הלימוד. ואדם צריך לדעת שהוא רק עושה עם הידיים אבל תכלית כל  
דבר מגיע מאת הקב"ה. לפעמים נכנס לאדם מהלך באיזה עניין וחושב שזה מבלבל אותו,  
אבל למעשה שלחו לו את זה כדי לחבר אותו עוד יותר להקב"ה, וברגע שמחבר אז את עצמו  

 לו הרבה יותר מעד עכשיו. להקב"ה זה יסתדר 

 עיקר עבודת האדם הוא אחת שאלתי 

הים,   ועל  מצרים  ביציאת  ונפלאות  הניסים  ישראל  לבני  הקדים  שהגיעו  והקב"ה  וברגע 
לנקודה של התיצבו וראו את ישועת ד' אז היה ד' ילחם לכם ואתם תחרישון דבר אל בני  

בל כל הניסים והנפלאות שקורה  איפה אני נוסע, אישראל ויסעו, לכאורה איך אני נוסע ול
 כדי להיות מובטחים בו כראוי, ולא ידאגו על שום דבר, רק אחת שאלתי. לאדם הוא 

 צריכים ללמוד כל יום קטע של חיזוק לפני התפילה 

זי"ע   יוסף  בעניניהרה"ק האמרי  חיזוק  של  לפני התפילה קטע  יום  כל  לומד  אמונה    היה 
טע שנה שלימה, וכל שנה התחיל קטע אחר  גש לתפילה. והיה לומד כל קובטחון וככה היה ני

של חיזוק. וכן יש לכם עכשיו שנה שלימה ויכולים ללמוד את הקטע הזה כל יום לפני התפילה  
וככה מתחזקים באמונה ובטחון. והיות שאנחנו כ"כ רגילים להתפלל אזי שוכחים מה זה  

ניין ללמוד קטע  ה זה חיבור להקב"ה, וזה העצריכים תזכורת לדעת שתפיל  תפילה וממילא
. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם התפילה, דהיינו  של התחזקות לפני התפילה

היו מתפללים לפני התפילה שיהיה להם כוח להתפלל. ושוהין זה להתכונן כדי לדעת מה זה  
 כים לזה. נה של אמונה ובטחון ואז זותפילה, וכדי להגיע לתפילה צריכים הכ

 על ידי הכנה לתפילה מגיעים לשלימות התפילה 

שהיינו מדברים הרבה  כ"ק אדמו"ר מספינקא זצ"ל מוויליאמסבורג  וכן ראיתי אצל דודי  
ביחד. וכל פעם רבע שעה לפני התפילה היה מבקש ממנו לצאת מהחדר כי עכשיו צריכים  

זה אי אפשר להגיע לתפילתו  ך לעשות הכנה לתפילה ובלי להתכונן לתפילה. דהיינו אדם צרי
שלימה. היות שאדם כ"כ עסוק בדברים אחרים ותפילה זה עניין של אמונה ובטחון ממילא  
צריכים הכנה לזה. אפשר לעשות הכנה על ידי לימוד תורה, או על ידי לימוד פירוש המילות,  

 שהקב"ה נותן לך בתפילה.   כל זה מכין את האדם להיות כלי טוב לקבל את השפעות

 דם צריכים לסדר שבחו של מקום ואח"כ אפשר להתפלל ו ק 

קודם יסדר אדם שבחו של הקב"ה, שלוש  וכן צריכין לסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל.  
ברכות ראשונות אבות גבורות וקדושת השם, שאין בהם תפילה אלא שבח, ואחר כך בשאר 

לה, רנה זה סידור שבחו. כדאיתא במדרש אל הרנה ואל התפי ברכות יש דברי תחנה ותפילה.  
 קודם צריכים לסדר את השבח של הקב"ה ואח"כ אפשר ללכת להתפלל.
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 הקב"ה הוא תמיד בשמחה   מי שחי עם 

רק אחרי שאתה מחזק את האמונה שלך בהקב"ה אז אפשר וכן כתיב ויאמינו בד' אז ישיר. 
להקב"ה.   לשיר  זצ"ל  להתחיל  מלעלוב  אדמו"ר  אתכ"ק  נתתי  ולמכיר  אומר  גלעד,    היה 

ילה ולמכיר בלי נקודות, וממילא אפשר לומר ולמכיר מלשון הכרה, מי  התורה כותב את המ
את הקב"ה וחי אחד אתו יתברך, נתתי את נתתי סימן לדעת האם זה ככה, גלעד מי  שמכיר  

ובמדרש אין אז אלא בטחון, כמו שכתוב אז תלך לבטח, שחי עם הקב"ה הוא תמיד בשמחה.  
י בתוך כל הז' מידות שלו עם אל"ף שזה אלופו של  מר, שאז הוא מי שחובדרך רמז אפשר לו

 הכניס בתוך כל דבר את הקב"ה. עולם, דהיינו עבודת האדם הוא ל

 אחד שיש לו אמונה הוא מלא שמחה תמיד 

)פסח בשפ"א  איתא  "והבוטח בד' הוא מלא שמחה".  עכשיו מגיע הכותרת של הקטע הזה:  
ו, ובאמת מי שיש לו אמונה  מהווה הטבע ואפס זולת  זה עיקר האמונה שהקב"התרנ"ה(  

 אתו ית"ש בלבד.שלימה הוא מלא שמחה תמיד, בהיותו יודע כי הכל מ

 על ידי אמונה חזקה משוררים יפים תמיד לד' 

הכלל הוא כששופע על על הפסוק נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר. בקדושת לוי איתא 
דות לד', וידוע דרגלים נקרא אמונה כנזכר בכתבי האדם אמונת הבורא מתחיל לשורר ולהו

לו רגלים חזקים, שעל ידי זה הוא  . זהו שאמר נפתלי אילה שלוחה, פירוש שיש  האריז"ל
קל ללכת, דהיינו הרמז שיש לו אמונה חזקה בד' שנקרא רגלים כו', ועל ידי זה הנותן אמרי  

מז בתרגום יונתן בן עוזיאל  שפר, מחמת האמונה משורר ומהלל באמרי שפר כנ"ל. וזהו דר
ידי ששבטו  בפסוק זה, דמשבט נפתלי הם משוררים יפים עיין שם. דלפי הנ"ל הרמז שעל

 יש להם אמונה חזקה בד', הם משוררים יפים תמיד לד'. 

 אחד שחי עם הקב"ה סובל כל אחד וכל דבר 

רז"ל   , כמו שאמרו מצות הסוכה הוא מדת הבטחון בהשי"תסוכות תרמ"ה( )בשפ"א איתא 
ירת קבע, שלא לבטוח בעושר ובנכסים, רק לבטוח בד', ולכן הוא זמן שמחתינו, כי צא מד

הלבבות.   חובת  בספר  שמבאר  כמו  באמת,  בד'  הבוטח  כשמחת  שמחה  שם: אין  ואיתא 
והבוטח בקל, בבטחה מהפגעים, ולבו בטוח ממצוא הרעות, וכל אשר יבואנו מאת האלוקים 

ועתה נחזור לענין השמחה, כי המאמין  איתא:    רחות צדיקיםלשמחה. ובאויהיה לו לששון ו
כי אחד שחי עם הקב"ה  בלב שלם והבוטח בעזר הצור, הוא שמח לעולם, והוא סובל כל דבר,  

 ויש לו אמונה אזי סובל כל אחד וכל דבר. 

 בכל דבר צריכים סבלנות 

צליח  ה לא הובהתחלאשר   ר'היה אברך שהגיעו מיוחד מארה"ב לעשרה ימים כדי לדבר עם 
להיכנס, עד שביום האחרון החליט שהלא בשביל זה הגיע ודחף את עצמו לדבר עם ר' אשר. 
פתאום אמר בקול ובאידיש יונגערמאן מיט געדולט. וגם אני בעצמי היה לי משהו שרציתי  
הייתה   אז התשובה  ועד  זה,  על  ולדבר  ולקח כמעט שנה עד שהצלחתי להיכנס  לדבר אתו 

 והסובל הוא חפשי מדאגת העולם. לט. ות מיט געדוסבלנ
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 אחד שכועס אין לו אמונה 

בגור אריה מי שבוטח בו יתברך אין לו בו רק שמחה, שזה ענין אמונה, שמאמין בו איתא  
ובוטח בו, ועם הבטחון השמחה, אבל עם הכעס אין כאן אמונה. ודבר זה ידוע, כי מי שאינו  

 . ס ובמכאובותמור הוא בכעמאמין ובוטח בו יתברך בבטחון ג

 אדם שיש לו בטחון הוא תמיד בפניו שוחקות 

בשבט מוסר אל יהא אדם מיצר מה יולד יום, אלא יהיו פניו שוחקות ובדחן, שזהו איתא  
מורה על הבטחתו בהקב"ה, ולכך הוא שמח תמיד, כי בוטח ביוצרו. וטוב לב משתה תמיד, 

תמיד במשתה, אך  כאלו עומד    ם הוא בשמחהירצה, מי שהוא טוב לב, בטוח ביוצרו, לעול
 מי שאינו בעל הבטחון, תמיד הוא עצב יומם ולילה. 

 עיקר התפילה הוא להחזיר כל דבר להקב"ה 

וא מתפלל, התפילה יכול להיות רק הב הב,  הכנה לתפילה הוא להכין את האדם בשביל מה ה 
נה זכרו בשמווהגם כי נ .  ויכול להיות להגיע לזהות שכל מה שיש לנו הקב"ה נותן לנו אותו

לו אל   עשרה כל בקשות הנצרכים לאדם, אך באמת המכוון לקשר כל הדברים הנצרכים 
נכון שמצד אחד תיקנו שאדם יבקש בשמונה עשרה כל הבקשות שלו, אבל  הבורא יתברך.  

ונפש ועבודת   גוף  יש  כל הדברים שהוא צריך להקב"ה. לאדם  עיקר התפילה הוא להחזיר 
יחד, ושם יש את החיות ואת הברכה מברכה עליונה  נפש שיהיו ב ר את הגוף ל האדם הוא לקש

ואת השמחה ושם ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום, יכול להיות שיש לך כל  
 טוב אבל חסר לך חיות ואתה חי מנותק לגמרי מהקב"ה. 

 עיקר התפילה הוא להגיע לקשר בורא 

ברכה שאומר  פעם  כל  יהודי  של  הכוח  ברלהמשיך    וזה  עליונה  שפע  מברכה  והצלחה  כה 
וזה הברכות שבכל הבקשות, להיות הפרנסה והרפואה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה,  

אדם והמשפט הכל מקושר אליו יתברך. וזה אחת שאלתי כו' שבתי בבית ד' כל ימי חיי.  
ה  שנכנס לתפילה וחושב רק על הכסף וכשיוצא משם מיד מתקשר לבנק לשמוע מה קורה ז

, אבל העיקר הוא להגיע לקשר בורא ולדעת שמה שיש לך שזה לא שלך אלא כל דבר גם טוב
 שייך להקב"ה, זאת עיקר התפילה. 

 כשאדם חי עם הקב"ה זה עת רצון  

ולכאורה איך נכנס כל השיחה הזאת בפרשת אחרי מות זה מתאים יותר לחודש אלול, אלא  
כי לכל זמן  ל הטבע אין זמן כלל,  טבע ומע   אלא אמרנו זמן זהוזה הרמז אל יבוא בכל עת,  

כשיהודי מתקשר להקב"ה זה עת רצון,  ועת כו', אבל בני ישראל ואני תפלתי לך ד' עת רצון,  
כשיהודי מגיע לעת רצון ומגיע לזאת שזה ובזאת  וברגע שמחברים כל דבר להגיע זה עת רצון.  

אז   ובטחון  הקודש.  אמונה  אל  ובטיבוא  אמונה  לו  שיש  הוברגע  אז  שלימות  חון  אל  גיע 
 התפילה. 
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 שיעור ג' 

 יום ג' ח' אייר 

 יהודי צריך להתנהג אחרת 

בפסוק תשמרו ללכת בהם. פירוש רש"י שלא ליפטר מהם תרמ"ד(    -אחרי  )בשפ"א  איתא  
וצריכים    התורה אומרתכו'.   בני ישראל צריכים להתנהג אחרת  כנען, אנחנו  כמעשה ארץ 

ולכים. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא  להיות מחוברים לתורה איפה שאנחנו רק ה
תלכו. את  תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקותיהם לא  

אלקי ד'  אני  בהם  ללכת  תשמרו  חוקתי  ואת  תעשו  תפטר משפטי  אל  רש"י:  ופירוש  כם. 
 מתוכם, שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת האומות. 

 יודעים עוד לא יודעים חכם נקרא שכמה ש 

שכמה  האמת  אבל  הלאה.  ומה  הכל  מבין  אני  רבי  שאמר  אברך  לי  היה  שנים  כמה  לפני 
עוד משהו כי  שיודעים עוד לא יודעים, אל תאמר שאין לך כבר מה ללמוד ואתה רוצה לדעת 

אמר לי שכל ספר שתפתח תמצא שם את הדרך. דהיינו אף פעם  ר' אשר  תמיד זה לא נגמר.  
 ם ללמוד ותמיד אפשר למצוא עוד חידושים על הדרך.לא גומרי

אבל לכאורה הרי כבר גמר ללמוד ורוצה לדעת עוד משהו ומה בעיה בזה, הוא גמר ללמוד  
 יכים אנו להבין מה מונח בזה? וצר ר,ולהיות דוקטור ורוצה להיות פרופס 

 אדם שמתחבר להקב"ה ממשיך על עצמו חיות 

לכאורה מה הכוונה וחי בהם, הלא ובחרת בחיים  ם,  דכתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בה
ומה מונח בוחי בהם? אלא בכל דרכיך דעהו עבודת האדם הוא לראות את הקב"ה בכל דבר, 

רק לא מת ממש אבל לא חי עם הקב"ה. וכן  יש אדם שחי את זה, ויש אדם שחי אבל הוא  
מצוה לעשות  ויש  חובתו,  ידי  לצאת  רק  מצוה  לעשות  יש  מצות  לדביקות    בעשיית  להגיע 

בהקב"ה ושזה יוסף לך כוחות קדושה ומוחין, וברגע שאדם מתחבר לכוח התורה הוא ממשיך  
 , אבל בכל דבר תלוי איך עושים את המצוות.על עצמו חיות

 ת אחרי חיות גשמיות או אחרי חיות של הקב"ה יש ברירה או ללכ 

תרס"ג(  בשפ"א  איתא   חי)קדושים  למעט  פירוש,  בהם,  וחי  הטבע וכתיב  שמצד  ות 
כמו תמיד יש לאדם ברירה או ללכת עם חיות הגשמיות או עם חיות של הקב"ה.  והגשמיות.  

חז"ל וחי בהם ולא שימות, מכל מקום במקום אחר אמרו   שכתבנו במקום אחר דהגם דדרשו
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ופרשנו כי הכל דבר אחד, כמו שכתוב 

ו כוח, וכפי מה שממעט אדם כוחות הגוף בעסקו בתורה ומצות, נתחדש לו כוח וקוי ד' יחליפ
וצה להתחבר לנפש ולהרגיע  אדם שראחר בכוח התורה והמצות, כמו שכתוב משיבת נפש.  

 אותו ולהחיות אותו זה אך ורק על ידי שאתה מחובר לתורה ושם הכל נמצא. 

 צריכים למעט את הגשמיות ולהוסיף רוחניות 

מה שנמשך הקדושה והחיות מהנשמה אל הגוף, כמו כן מתרבה וניתוסף קדושה והנה כפי  
ולות למעט את הגשמי ולהוסיף  דהיינו יש כאן שתי פעוחיות ביותר אל הנשמה מחי החיים.  
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ועל זה כתיב לך את הרוחני, ואז לא רק שאתה מחליף כוחות אלא אתה גם מקבל חיות חדש.  
דהיינו לעשות  מה בגוף, כך מקבלת לעולם כוח חדש. יחליפו כוח, שכפי התרחבות כוח הנש

 תורה ומצות אפשר לעשותן רק כדי לצאת ידי חובתו או שאפשר לעשותן עם נשמה. 

 פה שהחיות שלך שם אתה חי אי 

פירוש, על פי מה שאמרו חז"ל רשעים בחייהם קרוים מתים, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
היה אומר  הרה"ח רבי חיים אלי' ראטה ע"ה  השאלה תמיד ממה אתה חי, מה אנו מה חיינו  

מה אנו אתה רוצה לדעת מי אתה, מה חיינו תסתכל ממה אתה חי ואיפה החיות שלך וזאת  
הרשעים החיות שלהם זה עולם הזה וממילא הם בחינת מתים, הכל נמצא הכל עובד    אתה.

ומצותיו.    אם כן עיקר החיות הוא כשעוסקין בתורת ד'אבל אתה לא מחובר לחיי החיים,  
 אבל שוב הכל תלוי איך שאתה עושה את המצוות. 

 עבודת האדם הוא להפוך מכותנות עור לאור 

דהיינו שמכניס כל כולו  מצות,  וחייו בעסק ההנשמה שלו  שזה  וכל מה שהאדם מכניס כוחו  
ואז לא רק שמסלק את הגשמי אלא מקבל  ניתן לו חיות חדש,  לתוך התורה והמצוות, אז  

חיות הזה הוא במדרגה גבוה מחיות שהיה לו בראשונה, וכמו שכתוב וקוי ד' והרוחני חדש,  
ום וברא אותו אצילות בריאה  דהיינו הקב"ה ברא את העולם צמצום אחר צמצ  יחליפו כוח.

יצירה עשייה ובתוכו נברא האדם, לפני החטא גופו היה ג"כ רוחני ואחרי החטא גופו נהיה  
מתקן בזה את עצמו מכותנות עור לכותנות אור עם    גשמי, וכל פעם שאדם עושה מצוה הוא

 אל"ף, דהיינו הוא הופך בזה את הגשמי לרוחני. 

 ות חדש שלא היה לו עד עכשיו כל פעם שאדם נותן ביטול מקבל חי 

ובכיוון    וזה תלוי בחשק שלו ובחשיבה שלווכל מה שהאדם מכניס כוחו וחייו בעסק המצות,  
אם הוא חי רוחני אז  ניתן לו חיות חדש,  ך התורה, אז  שלו ובתשוקה שלו מה הוא מחפש בתו

הזה הוא  והחיות  הוא מקבל חיות חדש ואם הוא לא חי רוחני אז הגוף שלו נהיה העיקר,  
בראשונה,   לו  שהיה  מחיות  גבוה  שאתה  במדרגה  ברגע  אבל  אותך,  מגביל  בעצם  הקב"ה 

ל עלמין הוא מגיע  ממשיך חיות עליך דהיינו אתה מאמין שהחיות שיש לך שהוא ממלא כ
חי   לך חיות חדש מהסובב שלא היה לך מקודם, דהיינו אתה  ואז מגיע  כל עלמין,  מסובב 

ברגע שאתה ממשיך משם חיות חדש אותו חיות הופך למושג  שהמושג מגיע מאינו מושג, ו
 ואז שוב אתה צריך לבטל אותו ולקבל חיות חדש.

   עצם ההשתוקקות מביא לאדם חיות חדש 

קוי הוא מלשון השתוקקות כמה שאדם משתוקק ומקווה  וקוי ד' יחליפו כוח.  וכמו שכתוב  
שלא היה יכול לקבל בלי    להקב"ה צפית לישועה, עצם ההשתוקקות מביא לאדם חיות חדש

ההשתוקקות שלו, דהיינו צריכים מעשים טובים וגם השתוקקות ואז אדם משנה בזאת את 
 ל צריכים קודם לעשות ואח"כ אפשר להשיגו. עצמו, דהיינו על ידי התורה אפשר להשיגו אב 

             אם אני נותן להקב"ה את הכוחות שלי הוא ייתן לנו את הכוחות שלו 

אלא אני נותן לך את הכוחות שלי ואתה    אומר מהו הלשון וקוי ד' יחליפו כוח,הקדושת לוי  
גשמי לרוחני,  הקב"ה תביא לי את הכוחות שלך, וזה נקרא יחליפו כוח. דהיינו להפוך את ה
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אני נותן לך את הכוחות המוגבלים שלי ואתה תביא לי את הכוחות העל טבעיים שלך. כל  
ה  אל  הולכים  לנחלים  הנחלים  ויורדים  יוצאים מהרים  דהיינו המים  איננו מלא,  והים  ים 

ומשם לים ומשם לתהום וחוזרים עד פעם לצאת מההרים, לכאורה למה צריכים את המעגל  
ן שהמים מתחברים לתהום מתחדשים וברגע שלא חוזרים לא מתחדשים הזה, אלא כל זמ

 ריח. כלל, וברגע שהמים יוצאים לכיוון אחר מיד מתחילים להס

   אדם שנכנס לשאננות מיד מתנתק מהמקור 

אותו דבר אדם הדם יוצא מהלב ומתפשט לכל הגוף ואח"כ חוזרים ללב כמו מעגל, ואם הדם 
ן בעבודת השם ית' אדם חייב כל הזמן להחזיר כל דבר עוצרים באמצע קורה נמק ח"ו. וכ

ברגע שאדם נכנס    להקב"ה ומיד יקבל עוד ומיד צריכים להחזיר גם את זה להקב"ה, אבל
 לשאננות מיד הוא מתנתק מהמקור וקורה אז נמק בעסק, כי חסר לך בהחלפה הנ"ל. 

 היצר הרע רוצה רק שלא תחזיר שום דבר להקב"ה 

רע רוצה דבר אחד שלא תחזיר להקב"ה שום דבר ותישאר איפה  אומר שהיצר ה  רמח"לה
ם אדם מתחבר לעצמו  , והוא לא רוצה שתבוא לבית המדרש כי הוא יודע שששאתה נמצא

ולנשמה שלו ולמקור שלו, ושם יתפרדו כל פועלי און ושם אדם משנה את ההסתכלות שלו  
הוא יכול דבר אחד להפריע  ואת החשיבה שלו, ולמעשה היצר לא יכול למשוך אותך החוצה ו

לך שלא תחשוב ושלא תגיע לדביקות כלל, ואחד מהדברים שהיצר עושה הוא עושה אותך  
 ואז באמת אדם רץ מאחד לשני ואין לו זמן לשום דבר.עסוק מאוד 

 על ידי התבודדות אדם מוצא את עצמו 

ופו של  העצה לזה הוא התבודדות כי אז אדם מוצא את עצמו ונקרא אדם שממשיך את אל
דבר   שכל  לדעת  הוא  עבודה  שעיקר  לדעת  צריך  ואדם  עצמו,  ולתוך  שלו  הדם  לתוך  עולם 

 דבר ובלעדו אין כלום. הקב"ה מחיה ומהווה ועושה כל 

 אדם שעוסק בתורה מקבל חיות שקיים לעד 

ממעט )תרנ"ד(  בשפ"א  איתא   וכל הכוחות שאדם  נפש,  משיבת  ד' תמימה  תורת  דכתיב 
שיבה התורה אליו, ונמצא מחליף חיות עובר בחיות קיימת לעד. בנפשו בשביל התורה, מ

נשמתן של ישראל במתן   וכענין שדרשו חז"ל שיצאההחיות של הקב"ה הוא קיים לעד.  
בכל   הוא  וכן  שם.  עיין  נפש,  משיבת  דכתיב  הוא  הדא  נשמתן,  התורה  והחזירה  תורה 

בתורה.   מהעוסקים  מתחלף  וזה  חדש  חיות  מקבל  בתורה  שעוסק  לחיות  מי  שעובר  חיות 
שקיימת לעד. ודברנו מזה בשבוע שעבר שזה העניין של תחיית המתים, ברגע שאדם חי עם  

 ומזה יש לו תחיית המתים. ך על עצמו חיות שקיימת לעד  הקב"ה הוא ממשי

 יש כמה מדרגות בעניין החיים 

מב"ן: הרז"ל  וכן הוא תמיד, שיש כמה מדרגות בענין החיים.  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
ודע, כי חיי האדם במצות כפי הכנתו להם. כי העושה המצות שלא לשמן על מנת לקבל  

רבים בעושר ובנכסים וכבוד, ועל זה נאמר בשמאלה עושר   פרס, יחיה בהן בעולם הזה ימים
וכבוד, ופירשו למשמאילים בה עושר וכבוד. וכן אותם אשר הם מתעסקין במצות על מנת  
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שהם העובדים מיראה, זוכים בכוונתם להינצל ממשפטי הרשעים לזכות בהן לעולם הבא,  
 ונפשם בטוב תלין.

   ליהו מי שעוזב כל עניני עולם הזה נהיה כמו א 

הנזכר בתורה בפרשת   והעוסקין במצות מאהבה כדין וכראוי עם עוסקי העולם הזה, כענין
כמנהג העולם, אם בחקותי והשיג לכם דיש את בציר וגו', יזכו בעולם הזה לחיים טובים  

ולחיי העולם הבא זכותם שלמה שם. והעוזבים כל עניני העולם הזה ואינם משגיחים עליו  
נפשם  בלבד כענין אליהו, בהדבק  וכוונתם בבוראם  וכל מחשבתם  גוף,  כאילו אינם בעלי 

 נכבד יחיו לעד בגופם ובנפשם כנראה בכתוב באליהו.בשם ה

 עבודת האדם הוא לעשות מבשר חי וחי בהם 

התפקיד למה הקב"ה שם    בתולדות יעקב יוסף: כי תכלית בריאת אדם בחומר וצורה,איתא  
חומרו, ושיהיה נעשה מן כדי לזכך  את החומר וצורה ביחד את הגשמי והרוחני ביחד, הוא  

התפקיד שלך הוא לעשות מן  וב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.  חומר צורה, וזה שכת
מב"ן שיש בזה כמה מדרגות ובחינות, מדרגות חנוך  כמו שכתב הרבשר האדם וחי בהם.  

 ואליהו שהיו מזככים כל כך חומרם שנעשו מלאכים חיים וקיימים.

 הדרך שלנו הוא כל יום עם חיות חדש 

שהתחלנו[.   לשפ"א  תמיד,]נחזור  הוא  שיש    וכן  כמו  החיים,  בענין  מדרגות  כמה  שיש 
והכל תלוי כמה  ממדרגה למדרגה,    חילוקים במדרגות הצדיקים, וצריך אדם להתעלות תמיד

ויש לו תמיד תורה חדשה וחיות חדש, תשוקה אתה נותן וכמה הכנה אתה עושה לכל דבר,  
חדש שלא היה    וכן הוא הדרך שלנו שיש כל יום חיות חדש ומשהווזה ללכת בהם, וחי בהם. 

נכנ הוא  מסוים  בשלב  אתמול  של  רעיון  אותו  עם  חדש  ליום  שנכנס  אדם  אבל  ס  אתמול, 
הוא   דווקא  לחיות  להתחבר  הזמן  כל  שמחפש  אדם  ודווקא  כלל,  מתחדש  ולא  לסטאטי 

 . מתחדש כל הזמן

 צריכים לבטל את עבודה של אתמול וללכת הלאה 

נגמר אף פעם, ולהגיע לללכת בהם הוא  וזה נקרא ללכת בהם, אדם הולך והולך והשביל לא  
ם מנוחה ילכו מחיל אל חיל, אתמול  צדיקים אין לה על ידי וחי בהם, מרבה תורה מרבה חיים,  

אמר שראה בחלום את  שהרבי מזידיטשוב זי"ע  הייתי גוי והיום אני יהודי. וכמו שמסופר  
וענה לו שהיות    ושאל אותו מה קורה שם למעלה.הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי"ע  

לה נותנים לי  שכאן למטה פסלתי כל יום עבודתי והלכתי כל יום עוד יותר, כמו"כ עכשיו למע
הלאה לעשות אותו עבודה ואני הולך מעולם לעולם, מה שאני משיג היום זה אצלי כבר כמושג  

 ואני מבטל את זה ומקבל עוד פעם אינו מושג חדש שלא היה לי עד עכשיו.

 חוקי העולם   אסור ללכת נגד 

: ולא  בפסוק כתוב הרי הוא אומר ולא תקיא הארץ כו' כאשר קנאה כו' הגוי אשר לפניכם.  
לכאורה   לפניכם.  אשר  הגוי  את  קאה  כאשר  אותה  בטמאכם  אתכם  הארץ  והיתכן תקיא 

כמו שיש בעבודת  שיהיו חשודין בני ישראל להיות כטומאת האומות. אך הכל לפי המדרגה,  
כנס לשם מופשט לגמרי אחרי הכנה ותשוקה חזקה להקב"ה, וכן יש  מדרגות ויש מצב להי
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להם רק ז' מצות, ובהזידם לעבור עליהם קאה הארץ אותם,   כי האומות היהבאומות העולם,  
בעולם יש סדר מסוים איך שזה מתנהג, אדם שהולך לפי הסדר אז כל העולם עוזר לו להיות  

לם מתנקם בך, וזה נקרא קאה הארץ אותם,  בזה, אבל מי שמתנהג נגד חוקי העולם אזי העו
ם אזי קאה הארץ אותם, וברגע שאדם כי כל מקום בעולם יש לו חוקים משלו ומי שהולך נגד

פוגע במערכת הוא פוגע בעצמו ואז אתה תמצא את עצמך בחוץ מהעולם ובחוץ מהקהילה  
 ומכל מקום בעולם.

 גם אומות העולם אסור להם ללכת נגד חוקי הז' מצות 

ן היה כאן כל זמן שאומות העולם הלכו אחרי הז' מצות נשארו בעולם וברגע ובהזידם  וכ
ברגע שעזבו את  וכפי החוק שהיה להם, ויצאו מזה החוק, הם קאה הארץ אותם, לעבור עלי

 לא סבלה אותם הארץ. המהלך הזה, וממילא  

 בסדום הארץ הקיא אותם 

שהאכילוהו דבר מאוס, שאין עומד    איתא ברש"י שם: ולא תקיא הארץ אתכם, משל לבן מלך
כי  וברמב"ן  .  במעיו אלא מקיאו, כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה איתא: ודע, 

משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל, כי היא מכלל נחלת ד' ואינה סובלת אנשי תועבות,  
מכולם  וכאשר תקיא את הגוי כולו מפני תועבותם, הקדימה וקאתה את העם הזה שהיו רעים  

לשמים ולבריות, כי יש באומות רעים וחטאים מאוד ולא עשה בהם ככה, אבל למעלת הארץ  
ומיד שאדם לא מתנהג כמו כולם אתה מרגיש שאתה לא  זאת היה הכל, כי שם היכל ד'.  ה

 רצוי כמו עד עכשיו. 

 ככל שהמקום יותר קדוש זה מחייב יותר 

כן בני ישראל, לפי החוקים השייכים להם, צריכין לשמור את חוקם שתסבול הארץ אותם. 
הקב"ה, כי ארץ ישראל הוא לא  וזה לשמור תרי"ג מצות שהם תרי"ג עצות להגיע לדביקות ב

חתיכת נדל"ן אלא ארץ אשר עיני ד' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וזה מחייב  
ם שנכנס למלך חשוב אינו דומה ישיבתו כשיושב לבד כשיושב  את כל אחד ואחד, וכמו אד 

  לפני מלך, א"כ בארץ ישראל יש כאן עשר קדושות עד שמגיעים לקדשי קדשים, ושם הכהן 
מקדש קדשיו, ומזה אנו לומדים ככל שהמקום יותר    טומאת  היה מביא קרבן על חטאיו ועל

 מקום שאתה נמצא בו. קדוש יש לך התחייבויות להתנהג עוד יותר והכל בהתאם ל

 אדם שחי את הסכנה משים לב יותר לדברים 

עם    איך שאתה חי בכל דבר ככה אתה מחובר לכל דבר, הקב"ה מדקדקוכן שייך בכל פרט,  
אומר  הייטב לב  צדיקים כחוט השערה, לכאורה למה באמת כן, אלא שזה קולא וחומרא,  

ירו בתשובה, אבל הצדיק רק  שאצל הרשעים הם צריכים לקבל משהו גדול מאוד כדי שיחז
שערה יוצאת מהמקום בזה לבד הם חוזרים בתשובה מיד, כי הם ממילא  הזה לבד שחוט  
כל שאדם חי את הסכנה יותר הוא יכול לשום לב יותר  היה אומר כר' אשר  כ"כ מחוברים,  

לכל דבר ולא לכעוס, אבל אדם שלא חי עם הקב"ה אז שהשני מרגיז אותי ועד שאני חושב  
ואז משים    אחרי הכל, אדם ככל שמעריך יותר מה שיש לו אזי חי את הסכנה הרבה יותר כבר  

 לב לדברים יותר. 

 



 קודש                         קדושים -חרי א                        שיחות

 ~ כח~ 
 

 צריכים להוציא מהתורה ואז זה תורתו 

אדם שהולך עם בעקיטשע  י מה שמתעלה, יש לו חוקים ותורות מה שלא היה לו מקודם,  כפ
ובתורתו יהגה, נקראת    וזה שאמרוזה מחמם הרבה יותר ממה שהולך רק עם סוודר לבד.  

ז"ל הגמרא: ואמר רבא, בתחילה התורה נקראת על שמו של הקדוש  תורתו, כמו שכתבנו.  
ש  שמו,  על  נקראת  ולבסוף  הוא,  ולילה.  ברוך  יומם  יהגה  ובתורתו  חפצו  ד'  בתורת  נאמר 

וברש"י שם: נקראת על שמו, של אותו תלמיד שטרח בה, כדכתיב ובתורתו, דמשמע של כל  
שניגש לתורה לכולם זה אותם אותיות וזה לא משנה כלום, אבל אדם שמוציא    אדםאדם.  

 מהתורה זה כבר נקרא תורתו.

 סיפור על מטבע זהב 

הרה"ק רבי אלימלך  למד בבית מדרשו של מנחם מנדל מרימנוב זי"ע שהרה"ק רבי מסופר 
כי לא    יום אחד הלך לבית המדרש בבוקר וראה ברחוב מטבע של זהב והתכופף לקחתו  זי"ע

היה לו מה לאכול בביתו, אחרי דקה אמר לעצמו מענדעלע גם אתה כבר מתכופף למטבע  
תיישב ללמוד, אחרי כמה דקות נכנס  ועזב אותו והישאירו שם. וכשהגיע לבית המדרש מיד ה

אדם לבית המדרש ומטבע בידו וניגש לרבי מענדעלע ואמר לו עכשיו אני מגיע מרחוב ומצאתי  
א צריך את זה והחלטתי ללכת לבית המדרש ולתת את זה למי שצריך, מטבע וב"ה אני ל

 וכשנכנסתי לכאן אתה מוצא חן בעיני מכולם וממילא החלטתי לתת לך את זה. 

 ביל הרה"ק מרימנוב זה היה פגם באמונה בש 

שמישהו אחר שמוצא מטבע ברחוב וזורק את זה  הדברי בינה  היה אומר בשם  הביאלה רבי  
רבי מענדעלע שאמר עשרים ושתים שנה תורה על פרשת המן בשבילו    הוא סתם שוטה, אבל 

 לעשות כן היה כבר פגם באמונה שלו בהקב"ה. וזה נקרא תורתו. 

 ונה ואח"כ מקבלים הטעם קודם עושים באמ 

במשנה כתוב שם שלא יהיה חכמתו מרובה  וכן מצינו במשנה שמעשיו מרובים מחכמתו.  
ברבינו יונה אבל יש לשאול איך אפשר להיות תא  אי  ממעשיו אלא מעשיו מרובה מחכמתו.

מעשיו מרובין מחכמתו, ואם אינו יודע התורה והמצות וכי יש לו לעשות המעשים האלו על  
ם. אלא שזו המשנה דברה לפי עצה טובה נאה ומוקבלת שיש לו ולמי שאינו יודע  מה עשא

החכמים ולא יסור ימין  שלא יאבד נפשו, שיקבל על עצמו לעשות כל הדברים אשר יגידו לו  
אלא יעשה אותם באמונה, טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי,  ושמאל כאשר ידעם,  

בסוף הקב"ה יביא לי את הטעם של זה, והעיקר לעשות  בהתחלה צריכים לעשות עם אמונה ו
 את החוקים ולא משנה אם זה מסתדר לך או שזה לא מסתדר לך כלל. 

 נשמע קודם לעשות ואח"כ  

ועל פי התורה אשר יורו אותו ועל המשפט אשר יאמרו לו יעשה, ומיד שקבלה זו יקבל על  
וקודם צריכים  יו כל המצוות. עצמו בלבב שלם ובנפש חפצה מעלה עליו שכר כאילו קבל על

 לעשות ואח"כ יהיה נשמע. 

 



 קודש                         קדושים -חרי א                        שיחות

 ~ כט~ 
 

 בכל מעשה צריכים להכניס שם חכמה 

ל מעשה כשמכניסים לשם חכמה זה חכמה  בכאכן האמת, ד' יתן חכמה,  לומד  אבל השפ"א  
מרובה ממעשיו כי זה חכמה חדשה, וכל אחד מכניס את החכמה שלו וכל מצוה מביא את  

ויש בכל בריאה נקודה מחכמה, ני ואין מצוה דומה לשני,  החכמה שלו ואין אחד דומה לש
כניס  הקב"ה הדכתיב כולם בחכמה עשית,  כל החכמה הוא כל כולו לא יותר מיו"ד בלבד,  

את הנקודה של חכמה בכל מקום, רק השאלה מה אתה הולך לעשות עם אותו נקודה, או  
תה לא תראה שום דבר,  שאתה הולך לגשם את זה עוד יותר ואז עונותיכם מבדילים ואז א 

 או שאתה מרחיב את זה. 

   כפי ההתלהבות שלך למצוה ככה המצוה מאיר לך 

התלהבות שלך, וכן אצל חברים ככל שאתה  ועבודה הזו הוא לפי ההשתוקקות שלך ולפי ה
מחייך יותר הוא מחייך אליך יותר וככל שאתה מתלהב יותר הוא ג"כ מתלהב לך יותר, וככל  

פנים  שאדם נכנס למצווה ע ם יותר התלהבות אזי גם המצווה מאיר לך פנים יותר, כמים 
לך אותו דבר.    לפנים כן לב האדם אל האדם, וכן כמה שאתה מחייך לכולם אזי כולם יעשו 

וכן כשהולכים לפעלד צריכים לדעת שהקב"ה שמח איתך, ואפילו שזה רק בדמיון תיידע לך  
מראה שהנשמה הוא יותר חשוב לו, וכמו  שזה אמת לאמיתו, וברגע שאדם הולך לפעלד בזה 

 שהנשמה שלי מחכה לי. שאני יודע שהחבר שלי מחכה לי כמו"כ אני צריך לדעת  

 דה ועוד נקודה עבודה בונים עוד נקו 

וזה עבודה כל הזמן  ואותה הנקודה צריכין להמשיכה ולהרחיבה שתתפשט בהרבה מעשים,  
שחברות לא בונים ביום אחד ועוד מלא  וכל פעם בונים בזה עוד נקודה ועוד נקודה, וכמו  

דברים שלא קורים ביום אחד אותו דבר צריכים לדעת שזה לא יקרה ביום אחד וזה משהו  
כמים  להמשיך הכל אחר זאת הנקודה, ואז יש ברכה על זו החכמה,  ת אותו.  שצריכים לבנו

 פנים לפנים כן לב האדם אל האדם, ומאיתערותא דלתתא נהיה איתערותא דלעילא. 

 צריכים לראות להוסיף בכל מעשה נקודה של חכמה 

וכמו שאמרנו ללכת בהם, אתה חושב שכבר יודע את הדרך ומה  וניתוסף לו חכמה בכל עת.  
אמר שאני כבר ר' אשר  לאה, תיידע לך שכל יום אפשר להוסיף עוד נקודות ועוד נקודות.  ה

וכו אני מוסיף בזה עוד  מדבר שבעים שנה אבל כל פעם בכל מעשה שאני עושה עם החכמה בת
 חכמה, ואתה לא באותו מקום איפה שהייתי לפני זה. 

 כשמוסיפים חכמה אדם משתנה מזה 

כל פעם שאתה מכניס בכל מעשה חכמה אתה  תוסף החכמה,  נמצא על ידי שינוי מעשה ני
משתנה מזה, אתה מכיר את שם שלי אבל אתה לא מכיר אותי אישי. כי גם הגוף משתנה  

ואחר ה והכל משתנה למשהו אחר לגמרי וכל ההסתכלות שלך משתנה לגמרי.  והחומרי משתנ 
ש לך ג"כ חכמה חדשה,  ברגע שיש לך מעשה חדשה יכך צריכין לתקן המעשים כפי חכמה זו,  

ואחר כך יש עוד חכמה, וזהו ללכת  ואחרי שיש לך חכמה חדשה מקבלים מעשים חדשים.  
ה אתה לומד, אם בשביל הידע יש לזה קורס  ללמוד אף פעם לא גומרים. השאלה רק למבהם.  

והולכים הלאה, אבל אדם שלומד תורה בשביל ללכת   מזורז מקבלים תעודה על רב העיר 
 ם התורה אף פעם לא נגמרת. בהם וחי בה
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 ~ ל~ 
 

 שיעור ד'

 יום ד' ט' אייר

 אדם בקול אל תוכיח 

ת הוא  אחד מהמצוות מאוד חזקו בפסוק הוכח תוכיח.  תרמ"ג(    -)קדושים  בשפ"א  איתא  
להוכיח את השני.   ומיד מתחילים  כשרואים משהו,  מיד  ישראל  לחפש את הצדק  האוהב 

המכתב אומר הקב"ה נתן לנו לראות את החיסרון של השני כי את חיסרון עצמו לא רואים.  
 אומר אל תוכיח אדם בקול כי אתה לא יודע את החיסרון שלך. מאליהו 

 גלוי   אל תבקר חברך באופן 

איך מתחברים אחד עם השני, דבר ראשון אל תבקר חברך באופן גלוי.    ומביא כמה דברים 
הכי   והפושעים  הרוצחים  ואפילו  יותר.  יתעקש  הוא  גלוי  באופן  אותו  עושה  שאתה  וברגע 

 גדולים אל תוכיח אותם בגלוי כי הם לא יודעים כלום על פשעם ועל חטאתם. 

 להכניס לו רצון להשתנות 

כי אני רוצה שהוא ישתנה ממה שהוא עשה עכשיו, א"כ    למה אני מוכיח את החברדבר שני  
כשאתה מוכיח אותו אל תעשה שהוא יעשה אלא תכניס לו ג"כ רצון שיעשה את הדבר הטוב  

 ויהיה מאושר בזה שעושה אותו. אבל למעשה איך מגיעים לכל זה? 

 צריכים להוכיח גם את עצמו 

מוכיח את השני אתה צריך  כשאתה  ח בכלל התוכחה.  כתבו המפרשים, להיות המוכיאלא  
נכון   אלא  לשני,  שמוכיחים  לפני  קודם  לעצמו  להוכיח  אפשר  ואיך  עצמך,  את  גם  להוכיח 
שבפועל אתה לא הייתי עושה ככה אבל בכוח אתה צריך לדעת שאתה יכול לעשות אותו דבר,  

שות אותו כדי להראות  היה אומר אפילו יותר גרוע, ומוסכן שהוא צריך לעשר' אשר  וכמו  
 ך ולהביא לך את הכרה לדעת שמה שיש לך זה חסד ד', וזה נקרא הכוח תוכיח. ל

 כל דבר שקורה קשור לך 

מגן סאקר, ועבר  ר' אשר מסופר שפעם אחד בשבת חזר . פירוש, לידע שיש לו חלק בהחטא
ועקים  רכב והתחילו לצעוק שבת, אמר להם ר' אשר למה אתם צועקים עלי, ענו לו שלא צ

יודע מה זה שבת, אבל אם אני  עליך אלא על הרכ ב. והסביר שההוא כבר כמה דורות לא 
הייתי יודע ששבת הקב"ה נותן וזה לא קשור אלי כלל ההוא לא היה צריך לחלל את השבת 
בשבילי, אבל היות שאני מסתובב ברחבות וחושב שאני השומר שבת הכי גדול שיכול להיות,  

שלא שומרים את השבת, לא יודעים מה    קב"ה שיש יהודים בעולםומשום הכי מראה לי ה
זה שבת ולא יודעים שמחללים את השבת, וזה קורה כי אתה לא חי שהקב"ה נתן לך את 
זה שנותן לך את השבת, ואם אני   גנזי לך והודיעם שאני  יש לי בבית  השבת, מתנה טובה 

 . יך לחלל את השבת בגלליהייתי חי שהקב"ה שומר שבת ולא אני אז ההוא לא היה צר
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 עבודה מתחיל מאדם בעצמו ואח"כ לאחרים 

דהיינו כל פעם שאתה רוצה להגיד תוכחה צריכים להתחיל ממני לדעת שזה אני ולא השני.  
וזה הדרך לקנות שלימות, וזה הדרך שאנשים משתנים, עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים  

ואז כולם ישתנו בסוף.  צריכים לשנות את עצמו  עלי ועל כל בני ישראל עמיה, דבר ראשון  
זי"ע   מצאנז  פולין,  הרה"ק  לפחות  החליט  לו  הולך  שלא  וראה  העולם,  את  לתקן  החליט 

וכשראה שגם זה לא הולך אז לפחות עיר צאנז כי שם אני מרא דאתרא, ובסוף ראה שגם זה 
ך החליט קודם  לא החליט שלפחות ביתו ושם אני יעשה סדר בעסק, ובסוף שגם זה לא הל

 עצמו ואח"כ יתקן כבר את כולם. וזה נקרא לידע שיש לו חלק בהחטא. לתקן את  

 כשהראש בחטא אזי כולם בחטא 

בתולדות יעקב יוסף: כי סיבת חטא ראש הדור גורם אשמה לכל אנשי דורו. האמרי  איתא  
זי"ע   בשם  יוסף  זי"ע  מביא  למטה.  הרה"ק מקאזניץ  גם הראש  בור  בתוך  נמצא  כשאדם 

אם הראש דאי רישא דעמא טב כולהו טב וכו',  אזי כולם חוטאים.    דהיינו כשראש הדור חטא
הדרך להוכיח את  ולכך אין צריך דברי תוכחה התלוין בפה המוכיח,  טוב אזי כולם טובים,  

רק במעשה, שיתקן את עצמו תחילה,  השני הוא לא בזה שאתה הולך לדבר עליו כל הזמן,  
 קן את עצמו ואח"כ כולם יהיו מתוקנים. קודם לתו הכלולין בו, ונתקן כל בחינות של דור

 כל ישראל יש להם ערבים זה לזה 

יש פרט וכלל יש פרט הצריך לכלל וכלל הצריך לפרט, ע"י הפרט שזה אדם בעצמו שעושה  
יהודי   עושה  בירושלים  קטנה  עבירה  שעושה  יהודי  ממילא.  הכלל  את  מתקן  בזה  תשובה 

הרה"ק היה אומר בשם  כ"ק אאמו"ר זצ"ל    ל ישראל ערבים זה לזה.עבירה גדולה בפאריז. כ
שלעולם אני מדבר לעצמי, אלא אני מדבר קצת יותר בקול כדי  רבי מיכל מזלוטשוב זי"ע  

 שעוד אנשים ישמעו מה שאני מדבר. 

 אחד שחי בשפלות יכול להשפיע על השני 

לא צריכים לדבר מדי הרבה אומרים קצת לעצמו וכולם  ובמעט דברים נכנס באזני הדור,  
אומר  וכמו שאיתא כל אדם שהוא ירא שמים דבריו נשמעין. הפרי הארץ  עשו אותו דבר.  י

יוכיח   וכבד לשון אז לא רק שאני לא  שמשה רבינו היה בטוח בעצמו היות שהוא כבד פה 
וה, אבל אחד שחי בשפלות  אותם אלא אני יעשה אותם עוד יותר גרוע, וזה רק אחד שחי בגאו 

וזה נקרא ירא שמים שיודע שאין לו מצד עצמו שום דבר.   שמעין כן משפיע על השני ודבריו נ
וזה שכתוב לא תשנא את אחיך, רוצה לומר, שאין לך לשנאותו, כי אחיך הוא, אף אם יש בו 

 חטא אשר ראוי לשנאותו, מכל מקום יש פגם זה בך גם כן. 

     דרך סיפור עם אברך שירד מה 

ו שצריך להיות. ודנו מה לעשות אתו  מסופר שהיה אברך בשיטבל של גור שלא התנהג כמ 
הרה"ח רבי גדל  החליטו לשאול בדעת    זה  והחליטו שצריכים לזרוק אותו משם, אבל לפני

ולפי מה שהוא יגיד יעשו. וכשהגיעו אמרו לו שיש בדעתם לזרוק אותו מבית  אייזנער ע"ה  
המדרש,   המדרש, שאל אותם רבי גדל תגידו האם האברך הזה עשה פעם צרכיו באמצע הבית 

ענו כולם בוודאי שלא, ולמה באמת לא, ענו כולם כי זה בושה לעשות כן. א"כ שאל רבי גדל  
ה לא  הזה  הזה האברך  הוא מתבייש  למה הדבר השפל  צרכיו  לעשות  ולמה  לעשות  תבייש 
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לעשות, אלא מאי הבעיה הוא לא באברך אלא בכם שאתם לא מספיק חזק ביחד כדי שהוא  
שפל כשאתם לא רואים זאת. ואם הוא היה יודע שלא יהיה מקובל  יתבייש לעשות כזה דבר 

 אחרי זה הוא לא היה עושה ככה. דהיינו צריכים למצוא את הפגם בעצמו. 

 לל הם קומה שלימה כ 

לומר,  ורוצה  כי כלל ישראל הם פרצוף אחד קומה שלימה, רק הוכח תוכיח את עמיתך, 
עליו חטא, כשתוכיח לחברך, תוכיח את עצמך אתו עמו, מאחר ש ולא תשא  הוא עמיתך, 

ולא בך גם כן, רק שניכם כאחד שוין, ובזה לא   רוצה לומר, שלא תטיל החטא עליו לבדו 
 אהבת לרעך כמוך.תקום ולא תטור ו

 כל כאב הוא הזדמנות ולא עונש 

]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. כל כאב שיש לאדם אפשר להסתכל עליו בתור הזדמנות או בתור  
שהולך ברחוב ורואה בנין ישן ושבור אפשר לחשוב על זה איזה לכלוך יש כאב, וכמו אדם  

בנינים   כמה  זה  על  לחשוב  ואפשר  כאן,  יש  שבור  בנין  ואיזה  וכמה  כאן  כאן  לבנות  אפשר 
אותנו   מלמד  חסידות  זה.  על  שלך  בהסתכלות  תלוי  בעולם  דבר  בכל  כאן,  יש  הזדמנויות 

ע כדי לבנות אותי. אדם שיש לו רכב שנוסע  כל דבר שקורה בעולם מגיבשבילי נברא העולם  
 על בנזין ומכניס לתוכו סולר המונע הולך מזה. 

   אנחנו לא אשמים אלא יש לנו חיסרון ידיעה 

אותו דבר אדם שיש לו כאב מחבר ברגע שהוא לא לוקח את זה בשבילו לתקן את עצמו הוא  
למי אותו  לקחת  כלל במקום  בדרך  לגמרי, אבל אדם  עצמו  אותו  מקלקל את  לוקחים  נוף 

הפוך, איזה ילד הכי שונאים הילד שהכי דומה לך, החיסרון שלי מגיע על ידי השני ומזכים  
עד כמה רח יראה  לא  אותי שאני  אני  כי  ומוסכן שההוא צריך להיות ככה  צריך,  מים אני 

תפסתי את עצמי בזמן. ואסור לחשוב שאנחנו אשמים בכל דבר אלא שזה חיסרון ידיעה וזה  
בונים בהרבה זמן, אדם שעולה על אוטובוס ופתאום אומרים לו שזה עולה כסף, הוא  דבר ש

 תלוי איך אתה מסתכל על זה.לא אשם בזה אלא זה חסרון ידיעה, אלא כל דבר בעולם  

 הוכח תוכיח הולך גם על עצמו 

א"כ הוכח תוכיח אפשר לחשוב על השני ולא על עצמו ואפשר לחשוב גם על עצמו, ולמעשה  
סר היה רק אצלי לא הייתי שומע זאת אף פעם, והקב"ה עשה אתי חסד ואני רואה  אם הח

, ואז אתה מתקן לא רק את  כדי לדעת כמה רחמים אני צריך לא להיות שםזאת על השני  
עצמך אלא גם את כל העולם כולו. ואז ירננו כל עצי יער, כמו שהעצים של היער עוזרים לי  

ותו דבר כל אחד עוזר לי גם בסור מרע וגם בעשה טוב,  שיהיה לי מצב רוח טוב ומוחין, א
תלוי  זה  הזדמנות  או  אשמים  לחשוב  אם  לכלל,  צריך  והפרט  לפרט  צריך  הכלל    דהיינו 

 בהסתכלות שלך על כל דבר. 

 ובחרת בחיים יש לבחור באיזה חיים ללכת 

  ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע, אם אתה כל דבר מסתכל על 
החיובי אתה חי אם אתה מסתכל על השלילי אתה במוות, עכשיו ובחרת בחיים אתה יכול  

לחיות שאני אשם ואפשר לחשוב שזה   לבחור לך איזה חיים אתה רוצה. וכן בכל דבר אפשר



 קודש                         קדושים -חרי א                        שיחות

 ~ לג~ 
 

ואיזה   הוא  זכות  איזה  לחשוב  ואפשר  שלילי  כולם  על  לחשוב  אפשר  בשבילי,  הזדמנות 
 ובלי זה הייתי יכול להסתובב בשלימות שלי.   תזכורתהזדמנות יש כאן, וב"ה שנתנו לי 

 העיקר להמשיך רחמים על כולם 

אומר מה שאדם רואה אצל עצמו ואצל אחרים הוא צריך להגיע להמקור של  הפרי הארץ  
כללא דמילתא להמשיך רחמים על כל הברואים ואפילו על הדבר שזה כולם בחכמה עשית,  

ב"ה שלח אותי שאני יראה אותו ולהרגיש את הכאב  כי יש נקודה שמחיה אותו, והקהרשעים  
גמים שלי, וזה שאתה מדבר עליו אולי  ולדעת שזה כלום לעומת הכאב שיש להקב"ה מהפ

הרשע  כי מי יודע מה בלבו של אדם אתה צודק ואתה גם ראיתי איך שהוא עושה אותו אבל  
ים להגיע לשם, במשך כל החי אולי הגיע בתשובתו בשעה אחת מה שאין צדיק גמור יכול  

 .יכול להיות שלא ג"כ אבל זה הברירה שלך האם לחשוב טוב או רע

 דול שם תמצא את הקב"ה בלכלוך הכי ג 

ושלא  הכי גדול שיכול להיות תתחבר שם עם הקב"ה, ואז  והעיקר כשאתה רואה את הלכלוך  
אדם,   שום  על  לקטרג.  לקטרג  אסור  בעצמו  האדם  על  החכמה  וגם  מאתנו  ניטלה  שכבר 

דע לדון את האדם אפילו על פי שנים עדים והשפעת שכל זה לא היה רק בזמן הסנהדרין והמ
בזמנם היה כזה דבר לדון האדם על פי עדים אבל היום אי אפשר  בלא עדות וראיה. וכל שכן 

 לעשות כן.

 העיקר לא להיות צודק אלא חכם 

איזה חוצפה שהוא  לכאורה הרי אני לא יכול לראות את העוולה הגדולה שאותו האדם עשה ו
ומעשים טובים אין זה כי אם גדול דעה שהוא רב עלילות  מתנהג ככה וזה מרגיז אותי מאוד,  

ואם לא היה  ומקנא לד' צבאות אם רוצה לקנאות יקנא לעצמו בלבו כנ"ל בכל אשר ימצא.  
בשורש שלך מזה לא הייתי מתרגז כ"כ, וזה אדם הוא יכול להסתכל ברע על כולם והוא יכול  

סתכל בטוב על כולם, והעיקר לא להיות צודק אלא חכם, מצד אחד אפשר לחשוב מה  לה
 שייך אחרת כלל, ומצד שני אפשר ללמוד ממנו דרך בעבודת השם.קורה כאן ולא 

 מה שאתה חושב על עצמך זה אתה חושב על חברך 

אומר איך שאדם מחזיק את עצמו ככה הוא חושב על חברו. אם צדיק צדיק  השם משמואל  
רבקה ידע שבית לבן הוא מקום של כישוף ובינתיים אף אחד עוד לא ניצל    אם רשע רשע.ו

יעקב בצדקתו יתגבר עליו ויתקומם נגדו וינצח אותו וכמו שהיה באמת אח"כ,    משם, אבל
אבל עשו שמח שיעקב הולך לשם כי הוא היה רע וידע ששם יש רע ויש שם מכשירים בלי  

ם, דהיינו רבקה חשבה טוב ובאמת זה השפיע על יעקב לנצח  סינון ובטוח שלא יחזיק מעמד ש
רע, דהיינו בכל  חי את    אותו, אבל עשו חשב  ידי שאני  ועל  רע,  דבר אפשר לחשוב טוב או 

 הסכנה כמה שאני צריך רחמים מאת הקב"ה זה יכול להשפיע על השני להינצל ממנו. 

 אין אדם בעולם שאין לו מידה טובה 

ראל, כי אין אדם בעולם שאין לו מידה טובה בעצמו או איזה דבר  וזה לימוד חזק לאהבת יש
נקודה  טוב, נכון שאתה רחוק ממנו כ רחוק מזרח ממערב אבל אתה יכול למצוא בו איזה 
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טובה, וממילא עבודת האדם הוא לסבול את כל אחד ואחד איך שהוא ולא משנה איך הוא  
 ה, וזה כל הבחירה שלך. נראה כלל, כי תמיד אפשר למצוא אצל כל אחד נקדה טוב

 חינוך הוא לא להגיד מה לעשות אלא להכניס רצון 

כמו שכתוב ולא תשא עליו חטא, פירוש, שלא להשליך כל החטא  נו[.  ]נחזור לשפ"א שהתחל 
קח על עצמך חלק בזה כי הלא כל ישראל ערבים זה לזה,  על החוטא, רק להתערב עצמו,  

זה,   על  אבלולשוב  שם  לא  אתה  שבפועל  לחזור    נכון  יכול  אתה  וממילא  שם  אתה  בכוח 
אחרי לשרש  שצריך  תאבדון  אבד  נקרא  וזה  זה,  על  חבירו ה,  בתשובה  גם  ירגיש  וממילא 

חינוך זה ואז אתה כבר לא צריך לדבר הרבה והוא כבר יחזור בתשובה.  ויתעורר בתשובה.  
תם, וברגע  לא להגיד מה לעשות אלא להכניס בילדים שלנו את החוויה ואת הרצון לעשות או

  שאדם מכניס אותם לאווירה אחרת אז הכל משתנה והכל נהיה אחרת לגמרי. ואז כבר לא
 צריכים להגיד אפילו מילה אחד והכל ילך בטוב ובנעימים.

 אדם שאוהב את עצמו יאהב גם את חבירו 

ברגע שאדם אוהב את עצמו אז הוא ג"כ יאהב  ואהבת לרעך כמוך, פרשנו לשון פועל יוצא,  
השנ כמוךי.  את  שיאמר  עצמו  את  האדם  שיאהב  מצינו  היכן  כי  ד'.  אהבת  על  רק וקאי   ,

אתה הרי אדם מושלם שיש לך אהבת השם אהבת  ת השם לרעך כמו לך,  הפירוש, להאהיב א
התורה ואהבת ישראל, וכמו שאתה מכניס לעצמך אהבת השם תדאג להכניס גם בשני אהבת  

לשני ואתה אוהב אותו ואת עצמך ואתה לא  ד', וזה תלוי בך כמה שאתה לא מכניס שנאה  
לכל ונתתי לי הזדמנות לראות אותך על ידי  שונא את עצמך, ואתה אוהב את עצמך כי טוב ד'  

השני, ומוסכן שהוא צריך לסבול כי אני לא שמעתי את הקב"ה עד עכשיו, ומזה אני אוהב  
ללמד אותי משהו לפני   את עצמי ואת הקב"ה עוד יותר מעד עכשיו, כי הוא נותן לי הזדמנות

 שיהיה מאוחר מאוד. 

 השני   צריכים לראות את חיסרון שלו ואת המעלות של

להיות שם שמים  אבל לא רק שאתה אוהב את הקב"ה אלא  כמו שאמרו חז"ל ואהבת את ד',  
וברגע שאתה רואה את החיסרון שלך ואת המעלות של השני כולם יאהבו  מתאהב על ידך,  

ת המעלות שלנו ואת החיסרון של השני וממילא אף אחד לא אוהב  אותך, כי בדרך רואים א
עצמו פחות מכולם אוהבים אותו ומי שמחזיק את עצמו יותר גדול  אותנו, מי שמחזיק את  

 מכולם לא אוהבים אותו כלל.

 הלומד תורה להגיע לקשר בורא אוהב את כולם 

ד' בלב חבירו. לכן אמרו וכמו שהאדם מייגע עצמו להכניס אהבת ד' בלבו, כן יכניס אהבת  
אומר שאדם הפרי הארץ  ,  אפשר לומר שכלל הוא לשון של מדידהשהוא כלל גדול בתורה.  

שלומד תורה שכזה אופן שהתורה ילמד אותו דרך בעבודת השם, אז הוא לא שונא אף אחד  
ואין לו טענות על אף אחד, ועוד הפוך הוא רואה הזדמנות בכל אחד ואחד ורואה אצל כל  

רחמים וחסד מאת הקב"ה, אבל אחד שלא מסתדר עם אף אחד ושונא את כולם אז אחד  
ולא בכיוון של אהבת ד' ואהבת התורה  כנראה שהל ימוד שלו הוא לא כמו שצריך להיות 

 ואהבת ישראל אלא בתור ידע בלבד.  
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 כפי אהבת ישראל שיש לך ככה תורה אתה לומד 

אדם איך הוא לומד תורה תסתכל על אהבת  א"כ כלל גדול בתורה אם אתה רוצה למדוד את ה
ולפי אהבת ישראל שלו אפשר לראו ת איזה תורה הוא לומד, אם הוא חושב ישראל שלו, 

להגדיל את עצמו או שחושב לקשר את עצמו להקב"ה, אחד שחי עם הקב"ה אזי כל דבר 
ייך  בעולם הוא הזדמנות בשבילו להגיע להקב"ה, א"כ אם אנחנו מחייכים להקב"ה הוא יח

 אלינו בחזרה. 
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 שיעור ה'

 יום ה' י' אייר 

 לו ודי הוא הנשמה ש יה הכוח של 

בהקהל.  תרמ"ג(    -)קדושים  בשפ"א  איתא   נאמרה  זו  פרשה  תהיו,  ביום  קדושים  דברנו 
ראשון איך אדם יכול להגיע לקדושה, כי יהודי הוא חלק אלוקי ממעל ממש, רק יש את הגוף  

ה חלודה בין הגוף לנשמה, אבל יהודי צריך לדעת שהכוח שלו הוא הנשמה  שמפריע והוא מעל
ע לעשותו  צריכים  עושה  שאדם  פעולה  מן  וכל  הרבה  דוחה  האור  מן  מעט  ואז  הנשמה  ם 

 החושך. וזה עבודת האדם בעולם. 

 ת אפשר להחזיק מעמד רק על ידי אחדו 

ודים הגוף מהנשמה ולזכך  הקב"ה נתן לנו שלושה דרכים איך להיות עם עצמינו ולא להיות פר 
ר' אשר את הגוף כמו שצריך להיות, דבר ראשון זה אחדות, ואחרי זה שבת, ואחרי זה מצות,  

אחדות, כל זמן שהיינו באחדות הקב"ה לא החריב את הבית    היה שם לפני הכל את העניין של
וה הבדים,  על  חרב  לבד  להיות  יכול  לא  אדם  דבר,  כל  הורס  זה  אחדות  ובלי  כל  המקדש, 

מתחיל מלהיות באחדות עם עצמו ואח"כ עם הילדים ואח"כ עם הבית ואח"כ עם כולם. כל  
ילו העדר חיים כבוד וכסף, נתק שיש באחדות בסופו של דבר זה פוגע בעצמך, ולפעמים אפ

אמר פעם אחד שכל יד עזרה יישרף אם אני יתרגז פעם אחד בגלל זה, דהיינו  שר' אשר וכמו 
 קר שיהיה אחדות בין כולם, איזה כבוד המכבד את הבריות. היה מוכן על הכל העי

   ת הרבי זה סכנה וודאיתלעזוב א 

והרה"ק המלאך זי"ע  וגם על ענין של חיים וכמו שמסופר שפעם היה מגיפה בעיר לעכוויטש
היה אז שם, ונשאר בבית מדרשו של רבו, ואחרי זמן מה יצא רבו וראה אותו שם שלא הלך  

ל זה כי הלא זה סכנת נפשות ולמה אתה לא הולך הביתה, ענה המלאך  לביתו ושאל אותו ע 
ללכת הביתה זה אולי סכנת נפשות אבל לעזוב את הרבי זה בטח סכנת נפשות, א"כ העיקר  

 חשבון חיים כבוד או כסף. הוא האחדות אפילו שזה על  

    ו ולנפש שלך העיקר להתחבר לעצמ 

ים בהתבודדות וכל אחד יעשה זאת בזמנים  בהקהל נקרא להיות באחדות עם עצמו, וזה עוש
שלו, אפשר לצאת לפעלד ואפשר לעשותו בביתו ג"כ, אבל העיקר להתחבר לעצמו ולנפש שלו,  

ן  והעיקר שבזמן של התבודדות אדם נמצא עם עצמו כי אז אין אף אחד אין טלפונים ואי
הוא, וחוץ מזה כי  מפריעים, וכן כל הענין של תיקון חצות קודם יש את הסגולה שיש בדבר ה 

 אז אין לך שום מפריעים ואפשר להיות עם עצמו לגמרי. 

 חוסר אחדות יה תוצאה של  א ה החט

אבל אנשים מאוד מפחדים להיות עם עצמם ולא לחשוף את עצמם לפני מישהו אחר, העיקר  
ן, אדם שחושב ככה אז כבר אין  שאדם יעצור את עצמו ויחשוב מי אתה ומה אתה מחפש כא

מה אמרו שחסידים היו, מה לחפש אצלו. בסוף של הקטע הנוכחי כותב השפ"א:  ליצר הרע  
רק ששנאת חינם היא סיבה בעצם, שאי אפשר להיות הקדושה כשחסר האחדות, ואינו 
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החטא היה תוצאה של חוסר באחדות שהיה אז, ברגע שאין אחדות  מצד עונש עוצם החטא. 
תחבר עם כולם אבל אדם שמחובר  א. אדם שלא מחובר לעצמו מאוד קשה לו לה היה חט
מיד הוא מחובר לכולם למשפחה שלו ולקהילה שלו, וברגע שאדם מחובר לעצמו קל  לעצמו  

 לו מאוד להגיע למשימות שלו גם בגשמיות וגם ברוחניות. 

 להיות באחדות אפילו שזה עם מחיר כבד מאוד 

חך עשה שזה עם  איפה שמדברים מקדושה הכוונה הוא בכושאין יכולין לזכות להקדושה,  
מאוד   כבד  מחיר  עם  שזה  ואפילו  באחדות  להיות  והעיקר  עשית,  בחכמה  כולם  כי  חכמה 
צריכים לדאוג לא לאבד את האחדות אף פעם, וברגע שאין אחדות הכל מתפרק, ואז ברגע  

של הסביבה, בשבילי  שאין לך אחדות זה פוגם בעצמך, האחדות שלך נבנה על ידי האחדות  
 אפשר להגיע לקדושה. ל ידי הביטול לכלל ישראל. ורק ענברא העולם 

 בית שמאי ובית הלל לא הכניעו את עצמם 

קרח ידע את הסוד איך אפשר להגיע להיות קדוש שזה על  דכתיב כל העדה כולם קדושים,  
ידי אחדות, אבל הם טעה כי הם חשבו שהם קדושים אבל אני יותר קדוש ממך וממילא לא  

אבל כאן כל אחד היה עסוק שאני אמלוך.  שהם באחדות אחד.  כ  פירוש, הגיעו לאחדות כלל,  
אומר שכתוב כל מחלוקת לשם שמים הוא בית שמאי ובית הלל, לכאורה למה  המאור ושמש  

כתוב בית שמאי ובית הלל ולא שמאי והלל בעצמו, אלא שמאי והלל נכנעו אחד לשני אבל  
על הרבי שלו כמה שהוא יותר    שבבית שמאי ובית הלל הם כבר רבו אחד עם השני וכל אחד ח

 גדול מהרבי שלך. 

 יש רביס יותר גדולים ממני 

היה נוסע להרבה רביס בזמנו. ושאלו אותו הרי אתה לבד רבי ואם ככה  הדברי שמואל זי"ע 
למה רבי צריך לנסוע לרבי אחר. ענה הדברי שמואל אני רוצה ללמד את החסידים שלי שאני  

פרשה זו שבין אדם לחבירו.   לכן רוב דיניר גדולים ממני.  לא הרבי הכי גדול שיש ויש יות
מדברים כאן מלשון הרע ורכילות ועוד דברים כאלו, להגיד לנו שנכון אולי אתה צודק אבל  

 העיקר לא להיות צודק אלא חכם, חכמה נקרא להגיע לנקודה שכל דבר הוא מאת הקב"ה. 

 ת ישראל ם כללו העיקר הוא להיכלל ע 

ה, ך יש לבאר עצה לעם ד' איך יתנהגו לבוא אל אמיתות עבודת השם ב"בנועם אלימלאיתא  
כי הטעם למה שאנו אומרים קודם כל עבודתינו ותפילתינו לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה  
בשם כל ישראל, והכוונה היות שאין צדיק בארץ אשר יעשה ולא יחטא, א"כ האיך יכול 

איזה עבירה חלילה ונפגם אותו האבר  לעשות איזה דבר קדושה באברינו כיון שנעשה בהם 
 ת העבודה ההיא. ואיך יכול להשרות עליו קדוש

אך שהתיקון לזה הוא במה שכולל עצמו עם כללות ישראל, כי יש עולם הנקרא כל ישראל  
כולם  ועמך  כמ"ש  הצדיקים  הם  ישראל  הכללות  כי  פגם,  שום  בלי  שלם  ההוא  והעולם 

ים אבל הכללות הם תמיד קיימים בקדושתם צדיקים, וא"כ אף שהפרטים חוטאים לפעמ
ב  רע  פגע  ואין  שטן  עינים  ואין  המאור  למעלה.  חקוקה  צורתם  ותמיד  חלילה.  אומר  הם 

כשאדם מדבר לשון הרע הוא גורם עצבות להקב"ה, ומבטל בזה את העונג שלו של ואתה  
 . קדוש יושב תהילות ישראל, וזה עצמו שיושבים עכשיו בשיעור גורם תענוג להקב"ה
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 ת ישראל אין שליטה לחטא כלל בכללו 

והאדם מקשר עצמו והוא הנקרא בספרי קודש אדם קדמון, ושם אין שליטה לחטא כלל,  
יכול  ואז  עליונה,  בקדושה  ונתקן  בכללות  נקשר  האבר  אותו  ואז  ההיא,  בהתכללות  שם 

 לעשות המצווה או העובדא ההוא. וזה עצה אחת. 

 ם את החכמות בקופה לשו 

ן הבעש"ט הק' שמו את כל העניין על אחדות, ברגע שאנחנו חיים באחדות אנו  האר"י הק' וכ
ת מאוד קשה לשמור על התורה. מסופר  יכולים לשמור על התורה, וברגע שאנחנו לא באחדו

כשהגיע להבעש"ט הק' אמר לכולם שכל אחד יכניס את  הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע על 
ככה אנו יכולים לשבת ביחד באחדות, אבל אם  החכמה שלו לתוך הקופה באמצע השולחן ו

אחד   שלו  כל  בעקיצות  עסוק  אחד  כל  כי  ביחד,  לשבת  אפשר  אי  שלו  בחכמה  מסתובב 
להראות עד כמה שהוא חכם ועוד יותר ממך וכן הלאה, א"כ העיקר שכדאי לבטל על חכמה  וב

 העיקר להיות באחדות עם כולם.

 לקדושה   יע ת אפשר להג רק עם אחדו 

ישראל אך יש אנשים כשרים פחותי ערך שאין בכוח השגתם להגיע בעצמם   באוהבאיתא  
ואז    למדרגת קדושה בלתי עזר וסיוע לזאת עצה קמ"ל לכלול עצמו עם כל אחינו בנ"י יחד.

איש את אחיו יעזורו. דהנה כתיב נר ד' נשמת אדם ר"ל דהנשמה נמשלה לנר, וכמו שראינו  
יפה ולהאיר בפני עצמו עכ"ז כשמדביקין זה הנר    כמה פעמים באיזה נר שאינו יכול לדלוק

 לכמה נרות יפים אז גם הנר הזה בטל ונכלל בכלל נרות היפים ודולק גם הוא ביניהם. 

ם כלולים יחד אז אף הנשמה שאינה מאירה כ"כ בפני עצמו  כמו"כ בנשמות ישראל כשה
היא   גם  ומתעוררת  ג"כ  מאירה  ישראל  נשמות  שאר  עם  כלולותה  מתוך  לעבודת מכ"מ 

 דהיינו בלי אחדות אי אפשר להגיע לשום קדושה.השי"ת. 

 אם האב עושר אין לבנו מה לדאוג 

ואז היה פרשת   ,יוסף מטורבין ז"ל ביחוד  ביפעם אחת אמר להחסיד רבחשבה לטובה  איתא  
ואמרנו על תיבת גוף נוטריקון    .בפשיסחא היינו חברה וקראו אותנו דורשי רשימות  ,קדושים

גוף וועט    ,זאגט מען צוריק גוף וועט פייגערין  ,ויל פאפיןוגוף    ,גוף וויל טיען  ,עסיןגוף וויל פר
   .נישטוסוף דבריו היו זארגט גאר  .גוף וויל פארט ,גוף וועט פאלין ,פענקין יתבקע

כי קשה שלא מצינו בשום מצוה שנאמר אל כל עדת בני ישראל רק פרשה זו היינו אם נאמר  
שוטי בני ישראל איך שייך אלינו פרשת קדושים זה שייך אל ראשי  אל ראשי המטות ידמה לפ

לזאת נאמר אל כל עדת בני ישראל היינו שכל אחד מבני ישראל יוכל להיות קדוש    ,המטות
והיינו כי    ,יינו כמו שאומרים העולם אם האב הוא עשיר אין לבנו מה לדאוגה  , כי קדוש אני

דהיינו הכל תלוי באחדות שלך, וכמו    .ישראל  קדוש אני ויש לי קדושה עבור כל אחד מבני
בספר תורה אם חסר אות אחד התורה פסול, א"כ כל אחד חייב לומר בשבילי נברא העולם  

 נהיה באחדות יהיה לנו את כל השפעות. וזה מביא לנו אחדות, וברגע שאנחנו 
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 על ידי האחדות אין לגויים שליטה כלל 

ין לגויים שום שליטה עלינו. והיום אפשר לראות  אבל יש עוד רווח על ידי האחדות שאז א 
את זה כי כל הגויים שונאים אותנו, למה נקרא שמו שנאה כי הגויים שונאים אותנו. ומה  

ו אז לגויים  מונח מאחורי השנאה הזאת, אלא ברגע שאדם חי עם הקב"ה הוא באחדות עמ 
שזה הבעיה שלך, אם    אין להם שליטה עלינו, ואם הם יכולים לעשות לנו משהו תיידע לך

מישהו מלחיץ אותך הסיבה לכך הוא כי אתה בעצמך לחוץ, ואיך אפשר לא להיות לחוץ, זה 
על ידי שאדם חי שהקב"ה נותן את זה ונותן לנו את הכוח לעמוד בזה והקב"ה רוצה למהף  

א  לכזה  להגיע  אותך  והזדמנות  תזכורת  רק  וזה  זה,  בלי  להגיע  יכולתי  שלא  גדול  חדות 
וגם כשבני ישראל הם אחד אין יד האומות   , ואז אף אחד לא יכול לשלוט עליך כלל. להקב"ה

 שולטת בהם, ונבדלין מהם, ועל ידי זה שורה קדושה בישראל. 

 רך מלמדים גם לקטנים הד 

ו נבזה ונמאס בעיניו, רק בתניא והנה על ידי קיום הדברים הנזכרים לעיל, להיות גופאיתא  
עבודת האדם הוא להתחבר לעצמו ולנפש שלו ואז יהיה  ה, שמחתו תהיה שמחת הנפש לבד

שמחה,   נפש  לו  לכל  כמוך,  לרעך  ואהבת  מצות  קיום  לידי  לבוא  וקלה  ישרה  דרך  זו  הרי 
והדרך שלנו מלמדים גם לקטנים מאוד כי העיקר להתחבר בכל  מישראל למגדול ועד קטן.  

או כל ישראל אחים ממש, שכולם מתאימות ואב אחד לכלנה, ולכן נקרחניות שבו,  דבר לרו
מצד שורש נפשם בד' אחד, רק שהגופם מחלוקים, ולכן העושים גופם עיקר ונפשם טפילה, 
שמשקיעים כל העיקר שלו בגופם ומייפים את החיצונות שלהם כדי להראות לכולם עד כמה  

יפים,   ואחשהם  אהבה  להיות  אפשר  לבדה. אי  בדבר  התלויה  אלא  ביניהם,  אמיתית  וה 
 יש להם איזה אינטרס מסוים אז הם באחדות. דהיינו ש

 ברגע שאתה שוכח מהקב"ה הם אצלך 

עבודה שלנו הוא להפוך את החומר לצורה ולהתחבר לעצמו, ואז אפשר להתחבר עם כולם  
ג"כ, ואז ג"כ אין אף אחד שליטה עליך, ושם יתפרדו כל פועלי און, אבל ברגע שאתה שוכח  

 .אצלך ממשמהקב"ה מיד הם 

 ה ם גדר מיד יש קדוש שי ברגע שעו 

ברגע שאתה גודר את החיצוניות וחי עם  גדר ערוה יש קדושה.   כדכתב רש"י כל מקום שיש
הפנימיות מיד יש שם קדושה. וברגע שאדם לא חי פנימיות אז מחפש מקומות לא טובים כי  
שם זה מהנה את הגוף ומענה את הנפש וממילא הולך למקומות אחרים. א"כ דבר ראשון זה  

 ות. אחד

 שר להוריד חלודה על ידי שבת אפ 

דבר שני זה שבת, שבת הוא כזה זמן שאפילו עם הארץ ירא לשקר ונהיה אדם אחר לגמרי  
ף צריכים להסיר את  כשרוצים לצרף כסף בכס  בחשבה לטובהואי אפשר להכירו כלל. איתא  

וכ החלודה,  להוריד את  ידי שבת אפשר  ועל  שו שאנמ החלודה,  רואים  אפילו  ו  עמי  בשבת 
דנשמתאה יומא  אלא  דגופא  יומא  לאו  שבת  כי  וזה  לשקר,  ירא  קודש .  ארץ  בשבת  לכן 

 דמתאחדין ברזא דאחד וסטרא אחרא מתעברין, יש קדושה.
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 אסור לחפש אחדות בשביל כבוד 

י לזכות להתדבק בו יב כי קדוש אני ד', פירוש, שגם הקדושה צריך להיות לשם ד', כדוכת
אך.  יתבר חיפש  שקרח  זמן  הכבוכל  בגלל  האחדות  דהיינו  ת  שקרה,  מה  קרה  מיד  שלו  ד 

כלל כמטרה  ולא  אמצעי  בתור  האחדות  עם  להשתמש  שלו  צריכים  כבוד  וברגע  בשביל   ,
ה כבר באחדות, ואז אתה במקום לשבש שלוקחים את האחדות כדי להגיע להקב"ה מיד את

 את האחדות אתה ממנף אותו.

 מדרש על פרעה 

וז"ל המדרש: אמר רבי  ולמדין מפרשת פרעה אני פרעה כו'.    המדרש יכול כמוני, רמז  וזה  
שמעון בן לקיש, שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה, ואנו למדין אותן מפרשת פרעה הרשע,  

היו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני ד' אלקיכם, ן קדושים תכתוב אחד אומר, והדי 
מר ויאמר פרעה אל יוסף  ה הרשע, שנאמקדושתכם, ואנו למדין אותה מפרע   קדושתי למעלה

ת רגלו בכל ארץ מצרים, יכול כמוני, תלמוד  בלעדיך לא ירים איש את ידו ואאני פרעה ומ
 לומר אני פרעה, גדולתי למעלה מגדולתך. 

 את הגדלות הוא בחינת פרעה   אדם שמחפש בהכנעה 

ת הגדלות  א נעה שלךלה הוא מה אתה מחפש בגדלות שלך, אם אתה מחפש בהכדהיינו השא
פירוש, כמו ף אלא של עצמו,  לא חיפש את הגדלות של יוסקרח ובחינת פרעה, פרעה    שלך זה

היה אומר כל העולם חושב  שפרעה לא העמיד את יוסף רק לטובת עצמו, כ"ק אאמו"ר זצ"ל  
וברגע  ,  על זיך ואני חושב על מיך. אדם חושב כל הזמן על עצמו ואז אנכי עומד ביני וביניכם

  ה שהוא חכם העמידו לשמור את מלכותו שלשראבאחדות אין שם אני ואתה,    שאדם חי
 פרעה.

 ה לחץ ואחדות זה סימן אם אתה חי עם הקב" 

אומר הסימן אם היה  כן לא יהיה הקדושה דבר נפרד, רק כדי להתדבק בו יתברך, ר' אשר  
בזמני לחץ,  לא, וכן אם אתה יכול לעמוד  ם יש לך אחדות או  אתה חי עם הקב"ה או לא, זה א

ים להיות  ולזכות לקדושה צריכ להתדבק בו רק כשזוכין לקדושה. קדוש אני, ואין יכולין כי
 חדות. בא

 ם לאחד את הרצוי ואת המצוי צריכי 

ם להיות אחד עם אחרים ועם שבת אבל הכל מתחיל להיות אחד עם עצמו, אבל כל זמן  צריכי
נו אדם לא ן לכל מיני מקומות, דהיי ם כל הזמ רצי  מו והרצונות שלושאדם נמצא בפירוד מעצ

ותם הוא  ג ובין העבר להווה וברגע שאדם לא יכול לחבר אששג לאינו מויכול לחבר בין המו
וענין קהילה זו שייך בכל פרט ם שיש להקב"ה.  כבר בפירוד, העיקר לאסוף את כל המצבי

א יהא  של חד, לדבר א שזה הרצוי ל הרצונות וכשזה המצוי גם כן, לאסוף כל הרמ"ח אברים 
צא במקום אחד שזה המצוי שלך ואתה רוצה להיות  לבך חלוק על המקום, דהיינו אתה נמ

מאת  חר שזה הרצוי שלך אז ואהבת את ד' אלקיך ואז אתה יודע שגם המצוי זה  במקום א
וק ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך,  כמו שאמרו חז"ל בפסנך מפני רצונו,  הקב"ה, בטל רצו 

 קודם צריכים להתחבר לעצמך ואז אתה מחובר עם כולם. ברים שבך. "ח אברמ
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 איזהו עשיר השמח בחלקו אפילו ברוחניות 

א המלך  בעצדוד  שלום  אין  חטאתימר  מפני  הק'  הבע ,  מי  את  ש"ט  אומר  כשאדם  אומר 
המילה חטא לא שומעים את האות אל"ף כי כשאדם חוטא הקב"ה לא נמצא שם. א"כ למה  

א שם, וברגע שאדם חי  א נמצטא הקב"ה לשאדם נמצא בחתי כאני לא שלום בעצמי כי חטא 
  שהקב"ה נמצא אותו כל הזמן ולא משנה איפה הוא ואיך שהוא אז איזהו עשיר השמח בחלקו 

 לך. חלק שיות לראות שזה האפילו ברוחנ

 ת החומרי כים א על ידי המצות מזכ 

-ה הוא שם הוי יר את המצוות, מצו ם להסב ת עכשיו הולכיעד עכשיו דברנו על אחדות ועל שב
וא מכוסה כי זה בלבוש, אבל ברגע שאדם עושה את המצווה ומתבונן שהוא גשמי  ה מצ ה 

ל עכ"ז אני עושה את המצווה כי הקב"ה נתן לנו להתחבר על ידי  וה גשמי אב ותשמישי המצו
לאחדות ומזכך את החומרי לחיות רוחני. ועל    המצווה להקב"ה, א"כ על ידי המצווה מגיעים

 ת זוכים לקדושה.ת ושבת ומצווידי האחדו

 תה בשורש אין אני וא 

י על  במצותיוולכן  קדשנו  שאומרים  כמו  לקדושה,  זוכין  המצוות  קדשנו די  ומבקשין   ,
הרמ מתחברין  המצוות  ידי  על  כי  יש  במצותיך,  ואז  האחדות,  לבחינת  לזכות  אברים  "ח 

תה  אז אין אני וא  ברגע שאדם עושה את המצוות ומתחבר לשורש של המצווהוקדושה, כנ"ל.  
 מצוות אלא הכל זה אחד יחיד ומיוחד, ואז אתה מחובר לכל המצוות.ן תרי"ג כלל, ואי

 קושיות התולדות 

חנן, ריש לקיש אומר אדם שעולה  מה פעמים, מחלוקת ריש לקיש ורבי יו מביא כהתולדות  
עלה  למעלה ויחסר לו מצוה אחת יקבל מכות על זה, אבל רבי יוחנן אומר אדם שיעלה למ

בלבד יקבל שכר על זה, לכאורה איך יכול להיות כזה הבדל גדול בין  אפילו אם מצוה אחד  
 פי אחד אסור שיחסר אפילו אחד ולפי השני אחד מספיק? של טותשתי השי

 ם אבינו לא יוציא אותנו מגיהנם אברה 

אדם שמקיים את המצוות כי צריכים למלאות את    אלא תלוי איך אתה מקיים את המצוות 
ם  חד שעושה אותאת כולם, אבל אתי  מן שלו ואת החובה שלך, אז באמת בודקים אם עשיהיו

ת מספיק להגיע לשם, כי תרי"ג מצות הוא תרי"ג  לו במצווה אחלקשר בורא אז אפי  כדי להגיע
היה אומר אמרו לחסידים שאברהם אבינו יעמוד על  ר' אשר  עיטין עצות להגיע להקב"ה.  

ק כשאתה חי כמו אברהם אבינו שהוא  נס לשם, אבל זה רד להיכיתן לאף אח פתח גיהנם ולא י
 .היה והאמין בד' ויחשבה לצדקה

 מוכן לאבד הכל העיקר לא לאבד את האחדות אברהם היה  

ל הנ"ל,  ור כשדים והיה במלחמות כל הזמן אבל הוא לא נשבר בככי אברהם אבינו היה בא
והיה מוכן אפילו במחיר של כבוד  לשנייה אחד,    וידע שאסור להתנתק מהאחדות שלו אפילו

יון שם היה כי השטן  , הניס את החיים שלו באור כשדיםחיים וכסף, הוא היה מוכן לאבד  
תה היחיד בעולם  ן יותר, כי אלו מה לעשות כאהגיע לאברהם ואמר לו שהרבש"ע לא יהיה  
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ינו  אבהם  הלאה, אבל אבר   יה כאןחר, וברגע שאתה קופץ מה יהשמפרסם אותו ואין מישהו א 
דאוג להקב"ה כלום, כמו שמצא אותי הוא ימצא עוד אחד כמוני  א צריך לל  מר לשטן אניא

 על חיים.  אני לא נפרד מהקב"ה אפילו 

     חכמה כולם מסתדרים  ב

ברגע שאדם חי באחדות עם כולם אז כלל ישראל אבל קדושת הכלל ישראל הוא גבוה ביותר,  
היא  ן כנסיה שכול.  רא בשם כל ישראלום שנקוכמו שאמרנו מקודם שיש מק  ם גבוה ביותר,ה

שחל עליה שם שמים, וקדושה על ידי שזה באחדות עם כולם,  לשם שמים סופה להתקיים,  
שמים נקרא אש ומים, וברגע שאתה חי בשורש שם אש ומים הם באחדות גמור,  שורה בהם.  

מה  בחכ  כולם  אלאם להסתדר ביחד,  רבו מעשיך ד' לכאורה איך אש מים רוח ועפר יכולימה  
 . עשית בנקודה של חכמה כולם מסתדרים ביחד

 על ידי השכינה אפשר להיות אחדות רק  

ם משכן ובית המקדש והשכינה  ל, על ידי שהיתה אחדות בישראל, היה להו כן בפועכמו
ידי השכינה וממילא אתה    כי אין דרך אחרת שיהיההיתה שורה ביניהם.   אחדות רק על 

לא המברך את עמו ישראל בשלום.  גדול השלום מאוד. וממי   את השכינה. וממיל מחזיק א
כנ"לועתה ע ידי שאין קדושה רק באחדות,  על  ידי שנאת חינם חרב  וברגע שלא היה  .  ל 

 אחדות לא היה קדושה. 

 הפיזור הוא לטובה אבל הפירוד לא לטובה 

דעים  הוא להתאחד, הגויים יו  ברלה וכל דכל מה שאתה עושה חינוך תפיוזה עיקר הגלות,  
מה פורד בין העמים,  ילא מחפשים כל הזמן להפסיק את האחדות, מפוזר ומוממ  הסוד  תא

מת הפיזור הוא לטובה, לפרסם בא:  )פורים תרס"א( איתאשאין יכולין להתאחד. בשפ"א  
ני ישראל צריכין להיות אגודה פורד הוא הפחיתות, שבשמו יתברך בכל המקומות, אבל מ

מפוזראחת   שהם  כמואע"פ  וכשניטל    ין,  יחיד,  לשון  נפש  שבעים  שנקראים  שאיתא 
האחדות ע"י הפיזור, זה תוקף הגלות, ולכן אחר הישועה נקהלו בעריהם, ותיקנו משלוח  

 ומתנות, להיות אגודה אחת.מנות 

 פעם על ידי דיבור אחד זה החזיק אותנו לשנה שלימה 

 על ידי שנתפזרנו ביןחד.  וזה עיקר הגלות, מה שאין יכולין להתאור לשפ"א שהתחלנו[.  ]נחז
שומעים  פעם היו  הרשעים, והם מעכבין הקדושה שאינה יכולה לשרות בישראל על ידם.  

מילה אחד מהרבי וזה החזיק אותנו לשנה שלימה, דהיינו על ידי האחדות של המילים ושל  
 שנה שלימה. תם והחזיק אותם הכנעה זה מאחד או

 חסיד נקרא אחד שחי באחדות 

גילוי עריות כו', אבל    , בשלמא בית ראשון היה בהם עבודה זרהמרא שםוכן משמעות הג
לגודל החטא, נם. אם כן אם היה רק עונש  בית שני שהיו חסידים כו', ומשני משום שנאת חי

היו.   שחסידים  אמרו  להימה  ישראל  כל  חברים  נקרא  באחדוחסיד  כולם.  ות  עם  רק ת 
היות  שאי אפשר ללהם,  ת החסידות שואז בעצם איבדו אששנאת חינם היא סיבה בעצם,  
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וברגע שיהיה אגודה אחת יוכלו  הקדושה כשחסר האחדות, ואינו מצד עונש עוצם החטא.  
 בלבב שלם.לעשות רצונך 

 

         


