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 שיעור מיום ו' פרשת שלח

 כ' סיון

בפסוק כי לחמנו הם. דאיתא ברש"י וכן היינו בעיניהם, שהיו )תר"מ(  בשפ"אאיתא 
ז"ל של רש"י: וכן היינו בעיניהם, שמענו אומרים זה לזה נמלים אומרים נמלים יש בכרמים. 

יש בכרמים כאנשים. ובגמ' סוטה לה, א. איתא, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אמר 
רב משרשיא, מרגלים שקרי הוו, בשלמא ונהי בעינינו כחגבים לחיי, אלא וכן היינו בעיניהם 

מרי קחזינן אינשי דדמו לקמצי כו'. וברש"י ולא היו מנא הוו ידעי, ולא היא, שמעי דקא
 שקרנים בזאת, דאינהו שמעינהו לאמוריים שקורין אותן חגבים.

לכאורה ובמדרש איתא החטא שלהם כי מי הגיד להם, שמא היו אצלם כמלאכים, עיין שם. 
יש כאן סתירה כי בגמרא סוטה שהבאנו משמע שאכן שמעו שאומרים עלינו כחגבים, וכאן 

על המדרש ובעץ יוסף במדרש כתוב שזה היה החטא כי בעצם הם לא שמעו כזה דבר אף פעם. 
כתוב: לא הייתי מקפיד עליהם כל כך אם בעיני עצמם היו כחגבים, אלא על מה אני מקפיד, 

בעיניהם, שאיך ידעו אם היו בעיניהם כחגבים או כמלאכים, שמי היינו  על זה שאמרו וכן
 יאמר שלא עשה הקב"ה אותם בעיניהם כמלאכים. א"כ לכאורה מה קורה כאן?

איך שאתה מסתכל על עצמך כך השני מסתכל עליך,  מהרה"ק מקאצק זי"עאלא יש ווארט 
כולם מסתכלים, אם אתה אתה נכנס לבית המדרש וחושב שכולם מסתכלים עליך אז באמת 

לחוץ אז כולם מלחיצים אותך, בשבילי נברא העולם. ילד הגיע הביתה ואמר אבא הרבי רצה 
להרביץ לי היום, שואל האבא איך אתה יודע שהוא רצה להרביץ לך, עונה הילד כי הוא באמת 

אז  הרביץ לי. דהיינו הוא כבר יודע שרוצה וכבר הרביץ, אבל אם הילד לא היה חושב ככה
 הרבי לא היה מרביץ לו כלל, איך שאדם מסתכל על עצמו ככה כולם מסתכלים עליו.

אומר כמו שיש מצוה להאמין בהקב"ה יש מצוה להאמין בעצמו.  הרה"ק רבי צדוק זי"ע
הכוונה בזה הוא, שאדם יש לו שתי חלקים גוף ונשמה, הגוף הוא פחות מחגב כי הוא לא 

בהמות הייתי עמך, ואם יש לי כן משהו, זה  מות נדמו.מקלקל ואדם כן מקלקל, נמשל כבה
ומצד שני יש לאדם נשמה כעת יאמר ליעקב מה פעל אל,  הקב"ה שנותן לי את הכוח לזה,

המלאכים ישאלו אותנו מה הקב"ה רוצה עכשיו, עד לכזה דרגה גבוה יכול אדם להגיע, וזה 
י נשמה אז וראו כל עמי הארץ תלוי אם אתה חי גוף ורגש או שאתה חי נשמה ושכל, אדם שח

וזה רק אחד שחי עם הפנימיות ולא עם  ואז זה רק נמשל כבהמות נדמו כי שם ד' נקרא עליך,
החיצוניות, וממילא יש מצב של ויראו ממך, אבל אדם שמסתובב כמו סמרטוט ברחוב ולא 

 מאמין בעצמו אז אף אחד לא מאמין בך ג"כ.

אבל הלא זה דבר טוב להיות בעיניהם כחגבים, אלא תלוי אם אתה חי גוף או נשמה, כשאתה 
חי רק גוף אז אתה צריך לדעת שאתה פחות מחגב, ואדם שחי נשמה הוא יכול להגיע מעל 
המלאכים, ולמה הקב"ה ברא אותנו בצורה כזאת גוף ונשמה, אלא כי רק אז יש עבודה כי 

ור אצלו, משא"כ יהודי יש לו עבודה כל הזמן לבטל את מלאך אין לו עבודה הכל בר
החיצוניות ולחיות פנימיות, אם אדם שמסתכל חיצוני יכול להיות שהוא גדול וחזק אבל כל 
אחד יודע גם את החולשות, משא"כ אדם שחי פנימי וחי את הסכנה אז חי שאין לו שלימות, 

 ומי כן, זה הקב"ה שהוא מלך שהשלום שלו.

ני חי את החסרונות שלי או את השלימות שלי, אם אני חי שהחיסרון מביא אותי ותלוי אם א
לשלימות אז היה כדאי להביא ולראות לי את החסרונות שלי, אבל אדם שחי את החסרונות 
שלו ולא מוכן להיכנע להקב"ה ורוצה לחיות עם הגאווה שלו שהוא כן יכול אז חבל שרואה 
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ים להיעזר על ידי עוד מישהו, או אדם או היצר הרע ששולח את זה, כי כדי לראות את זה חייב
לי כאבים שעל ידם אני יכול לחיות עם האפסיות שלי, וצריכים ללמוד מהיצר הרע, מי נותן 

  ה.לו כוח הקב"ה א"כ מזה צריכים לראות שכל דבר זה הקב"

ציע לי אומר שצריכים ללמוד מהיצר הרע, הוא לא מתעייף אף פעם ולא משקר ומ ר' אשר
דברים שמעולם לא חלמתי עליהם והולך עם חוצפה, ואפילו שמתוך מאה פעמים הוא מצליח 

א"כ אדם צריך להכיר שהקושי שהקב"ה שלח לו הוא להביא פעם אחד ג"כ לא אכפת לו, 
אותו להכיר את האפסיות שלו שזה הפנימיות שלו ששם זהו המקור של שמחה, אבל צריכים 

שפלות, אבל אחד שמשתמש עם השפלות שלו שזה פוגע בגאווה לדעת להשתמש נכון עם ה
שלו אז הוא חי בגאווה מדומה, ואז גורם שהשני באמת מציק לי, כי הוא בס"ה רוצה לעזור 
לי לחזור אליו יתברך, קול דודי דופק פתחי לי, בהתחלה דופקים חלש, שזה אדם בבוקר שיש 

כול להגיע לראות את הקב"ה, אבל זה לו כל מיני צרכים שהוא צריך לעשות ומזה הוא י
דווקא על ידי שחושב בהתחלה שהוא חגב ומזה מתחזק הלאה בעבודת השי"ת, אבל אם 
אתה שומע שהשני אומר לך שאתה חגב זהו סימן שאתה לא חי בפנימיות אלא בחיצוניות 
ואז הקב"ה רוצה לעזור לך שתחיה עם הקב"ה א"כ בהתחלה דופקים חלש וברגע שרואים 

 ה לא עזר מתחילים לדפוק חזק כדי שאולי אז אדם יישמע.שז

שהם לא רצו להשתמש עם הנקודה אבל הכל אמת, כי על ידי שהיו שפלים בעצמם כחגבים, 
לכן כן היו של חגב לשמוע שאדם הוא חלק אלקי ממעל והוא בעצם יותר גדול ממלאכים, 

לקשר בורא ולחיות עם  ברגע שגם השני אומר עלי שאני חגב זה מביא אותיבעיניהם. 
כי הכל תלוי בעבודת האדם כמו שכתבנו במקום הקב"ה, ובלי זה אי אפשר להגיע להקב"ה. 

שאם היו מאמינים בד' היו באמת בעיניהם כמלאכים, רק על ידי ובליקוטים כתוב: אחר. 
אם אדם משתמש עם החגב להגיע מזה להקב"ה שהוא חסרון אמונה נשפלו גם בעיניהם. 

תר מהמלאכים, אז מגיעים למצב של וראו כל עמי הארץ כי שם ד' עליך ויראו ממך, בעצם יו
אבל ברגע שאדם חי חגב אז הוא גורם לעצמו שתהיה שפל גם בעיני אחרים ולא רק בעיני 

 עצמו.

אדם שהוא לחוץ מלחיצים אותו, ולמה הוא לחוץ, כי הוא לא חי עם הקב"ה אלא חי 
חושב שזה לא יצא בדיוק כמו שהוא רצה ולא כמו שצריך  חיצוניות, ולמה זה כן, כי הוא

לקשר בורא, איזהו עשיר השמח בחלקו, הפרי  ה מגיע לאדם להביא אותולהיות, אבל זה בס"
הארץ אומר שזה אפילו ברוחניות, אפילו שזה לא בדיוק כמו שאני רוצה אבל זה בא להראות 

י עם הקב"ה זה הרבה יותר מזה שאני אבל זה שאני חלי שבלי זה לא מגיעים בכלל להקב"ה, 
 הייתי יכול להסתובב ולהגיד שיש לי הרבה, א"כ הכל תלוי באדם בעצמו.

אמרנו אתמול שלפי גודל הקדושה שיש כך גודל התנגדות לזה, בפסוק ולאום מלאום יאמץ. 
וככל שיש יותר התנגדות יש שם יותר קדושה, וככל שיש יותר התנגדות הכוונה בזה הוא 
שנעלמת מהקדושה אז כואב להקב"ה שאתה לא מתייחס עליו, וכדי להחזיר אותך הוא נותן 

ל אז גם הסטרא אחרא נהיה גדול, לך כאב שזה בעצם לעזור לך שתתעורר, וברגע שאתה גדו
ואז הכאב להקב"ה גדול ואז הכאב שלך ג"כ גודל וזה מעגל שלם, והיחידי שיכול להפסיק 

 אותו זה אדם בעצמו.

וזה שאמרו כי כל כוחות הסטרא אחרא רק כדי שיהיה לישראל במי להילחם וכדי שיהיה 
ה לנו כ"כ קשה אפשר לקום הסתר ונעלם, אל תעשכוחות הרע לכאורה למה צריכים בזכותם, 

בליקוטי תורה אלא כתוב  בבוקר ומיד לראות אותך בלי לעבור כ"כ הרבה מעברים בעולם,
פרשת האזינו: אלא רצה הקב"ה שתבא בעולם הזה ותסגל מצות ומעשים טובים, ואז תתענג 
על ד' בשכר מעשיה ולא בחנם, שלא יהיה נהמא דכסופא, נמצא להיות כי כל דרכיו משפט 

 וצרך להיות באדם שני יצרים יצר הרע ויצר הטוב.ה
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פרשת בראשית: דנשמתין עד לא אתו לעלמא, לפני שמגיע לעולם, דמו במגיד מישרים איתא 
למאן דאכיל נהמא דמלכא בלא פולחנא, ומשום דא אמרו נוח לו לאדם שנברא, כלומר, 

ה, למיכל נהמא דנשמתין מכספן מגרמייהו, הנשמה מתביישת בתחילת ביאתה לעולם הז
דמלכא בלא פולחנא, ומשום הכי מתאוות למיתי לעלמא ונוח להם להבראות, וכדי למיפק 
מההוא כיסופא, וכדי לצאת מההוא בישה, בעי למיתי בהאי עלמא למתעסק בתורה ובמצות, 

 לעבדה ולשמרה, ויכלון נהמא בלא כיסופא.

ו משום שכר ועונש, או משום אומר שלושה סיבות שלא יהיה נהמא דכיסופא, א הפרי הארץ
זה נמאס לו, אדם שנוסע לחופש תענוג תמידי אינו תענוג, אדם שנמצא כל הזמן באותו תענוג 

אחרי כמה ימים נמאס לו להיות שם יותר, אבל ברגע שהקב"ה לוקח ונותן לך כל הזמן אז 
ידי אינו אדם מגיע לתענוג שיהיה להתענג על ד'. הקדושת לוי שגם להקב"ה הוא תענוג תמ

תענוג, כי הוא ברא את העולם בשבילו שיכירו וידעו כל יושבי תבל, א"כ גם לו יש תענוג וגם 
אצלו שייך העניין של תענוג תמידי אינו תענוג. א"כ כל ההתנגדות שיש בעולם הוא לא נגדך 

 אלא בעדך שזה בא לעזור לך להגיע להקב"ה.

, אתה שמעתי שהרבי רוצה להרביץ א"כ שניהם אמת אתה שמעתי שאומרים עליך חגבים
לך, אבל זה בגלל שאתה הרגשת אצלך שאתה כלום וממילא מתעורר אצל השני להרגיש את 
זה ואז הוא באמת חושב שאתה כלום ולכן הוא יכול להרביץ לך, אתה מעורר אצל השני 

 ך.לחשוב שאתה חגב ואז באמת הוא חושב ככה. בקיצור הכל תלוי בהסתכלות שלך על עצמ

סוף פרשת בלק: כי השי"ת ברא את האדם לעבוד לפניו בתורה ומצות דלא בליקוטים איתא 
יאכל נהמא דכסופא, ולכן יש סטרא אחרא ויצר הרע ושבעים אומות, כדי שבני ישראל ישיגו 
השלימות בכוח עבודתם, כדכתיב ולאום מלאום יאמץ, ועל זה אמר בלק כי עצום הוא ממני, 

ו מתאמצים עוד בני ישראל. הסטרא אחרא נברא כדי שיהיה תענוג ממני דייקא, שעל ידינ
 תמידי אינו תענוג, וכדי שיהיה שכר ועונש, וכדי שלא יהיה נהמא דכיסופא.

וזה שאמרו כי כל כוחות הסטרא אחרא רק כדי שיהיה לישראל במי להילחם וכדי שיהיה 
ראות מה מונח מתחת לכל וזה הסיבות שיש כל הזמן, ואז לפי הקושי שיש אפשר לבזכותם, 

זה. אמרנו כשבני ישראל נכנסו לארץ ישראל ראו שקוברים מתיהם, ואז לא קלטו שארץ 
אוכלת יושביה הוא. לכאורה מה היה לפני זה ואחרי זה? אלא אומר רש"י שלא יראו שהם 

תלוי רו אז יצרו גדול הימנה, אבל ארץ ישראל ים, ומצד שני איפה שאתה גדול מחבמסתובב
שנכנס לא רואה כאן כלום אבל יהודי שנכנס רואה מיד את הפנימיות, וברגע שהפנימיות  גוי

עולה גם הצד האחר עולה ואז אתה רואה קושי בדבר, וזה בא לתת לך עבודה כדי לקבל ארץ 
ישראל בזכות עצמם, א"כ מצד אחד עבודה שלנו הוא לקלף את הרע ולראות הטוב, אבל בלי 

 דה, וזה שיש לי רע הוא כדי לזכות אותי להגיע להקב"ה.זה לא היה לי בכלל עבו

הנשמה לא רצתה לרדת לעולם כדי שלא כמו שאיתא בספרים שהכל מרוב טובות הבורא. 
ואיתא דמאן דאכיל יהיה מצב של נהמא דכיסופא, א"כ הקב"ה עשה טובה וירדה לעולם. 

שיזכו בני ישראל ות שיהיה התנגדדלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה, לכן עשה השי"ת 
ברגע שבני ישראל אמרו ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בכוח מעשיהם, ונקרא לחמנו, שלנו. 

בעיניהם, אז פספסת את ההזדמנות שהקב"ה רצה לתת לך הלחם שלו, אדם שקם בבוקר 
 ואמר אין לו כוח, ואין לו עצבים ללכת ולעשות שום דבר, וברגע שמרגיש שכן יכול, אז אומר

להקב"ה הנותן לייעף כוח וברגע שרואה שעושה משהו אומר העושה לי כל צרכי. אם אתה 
נשאר בחולשות שלך אז אתה נשאר בגוף ואז נמשל כבהמות נדמו, אבל אם אתה משתמש 
עם זה להגיע למינוף להקב"ה אז אפשר להגיע למקום הרבה יותר ממלאכים כעת יאמר 

 ידי ההתנגדות שיש לנו כל הזמן. ליעקב מה פעל אל, אבל זה אך ורק על
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כמו שהעולם הזה בא בשביל ובודאי היה בידו יתברך לתת מיד ארץ ישראל לבני ישראל, 
למנף עולם הבא, וככל שיש יותר התנגדות הוא פחות נהמא דכיסופא, אותו דבר ארץ ישראל 

הזה שזה שהיא נקנית ביסורים, ויש כאן עבודה מיוחדת להגיע לזה, וכמו על ידי העולם 
התנגדות אני מפרק את החיצוניות ומתחיל לחיות עם הפנימיות, אותו דבר כדי לזכות לארץ 

מקודם לכנען כדי שיקחו בני ישראל בכוח מעשיהם  רק נתנו ישראל צריכים עבודה מיוחד.
אין מדינה שנקראת על שמם של ומעשה אבותיהם. לכך נקראת ארץ ישראל על שמם, 

י שם מספיק שאני חי ונושם שם ומסתובב שם, אבל החיבור לארץ אנשים הגרים בתוכו, כ
 זה רק בני ישראל שקנו וקיבלו אותו כדי לזכות לפנימי של זה ולא לחיצוניות לבד.

זה שהם מסתכלים עלינו נמוכים כי הוא אנחנו מסתכלים על עצמינו וזה שאמרו לחמנו הם, 
כל פעם שאדם אוכל לחם עמהם. ילהרומז גם על המלחמה, שכל כוחם רק שיהיה לנו ככה, 

יש לו ג"כ מלחמה האם לחיות עם הפנימיות של האוכל או עם החיצוניות, כל פעם שאדם חי 
עם הפנימי אז החיצוני הולך ממילא וזה נקרא לחם, שזה נותן לנו קיום בעולם איפה שאנחנו 

מלחמה בין  נמצאים ובלי זה אי אפשר לחיות, ויש ג"כ לחם רוחני שזה כל פעם שיש לי
החיצוניות לפנימיות ויש לי מזה כאב, וזה בא בשביל לפרק את הפנימי מהחיצוני, וזה נקרא 
לחם, וזה הזכות קיום שלי בעולם ובארץ ישראל וזה הזכות קיום שיש לנו היום בכל הלא 

 נודע שאנו נמצאים בו, וזה הכל כדי להגיע מזה להקב"ה.

סר צלם, פירוש, שאין להם בעצמותם סדר וציור וקיום באמת, רק כמו אחיזת עינים, כמו 
כי כל כוח הסטרא אחרא הוא רק דמיון, בתרל"ח כותב השפ"א: שכתבנו במקום אחר מזה. 

 כמו הצל שאין בו ממש, ולכן מי שיפה כוחו לגשת למלחמה כראוי רואה כי הוא רק צל. 

ק ולהאמין כי הוא רק צל, על ידי שרואה שהצדיקים גוברים וכמו כן צריך כל אחד להתחז
ועל ידי ואיך אפשר לראות שהוא רק צל, ע"י שרואים שהצדיקים יכולים, נגד היצר הרע, 

ר' אשר אומר שאדם בעצמו לא האמונה והביטול להצדיק יכולין לדבק במעשיהם, כנ"ל. 
עם הצל, אבל אדם על ידי שנותן  יכול להילחם עם הצל הזה, רק צדיקים הם יכולים להילחם

 ביטול לצדיק מקבל ג"כ כוח על ידי הצדיק להילחם עם הצל.

צל שחור, והצל ככל שמתרחקים אה מולו יש משל לילד קטן שיצא בחשכת הלילה החוצה ור
שמשהו גודל מאוד בא , ככל שהילד התרחק השחור גדל עד שחשב ממנו זה גודל עוד ועוד

, ונתנה ה ופחד, הילד התחיל לצעוק, והאימא הבינה שזה רק דמיוןלקראתו שמפיל עליו אימ
שזה משהו קטן ובסוף עוד נעלם לחלוטין. עכשיו הילד יודע  לו ידה והתקרבו לאור עד שראו

 שהכל היה רק דמיון.

אותו היה עם יהושע סר צלם וד' אתנו, כל הבעיה הוא שצחקתם על משה רבינו ואז נדמה 
בל ברגע שאתם תתקרבו למשה רבינו ואז תראו שהכל זה רק דמיון. לכם שזה משהו אדיר, א

וכמו כן צריך כל אחד לדעת שכל הכוח של הסטרא אחרא הוא רק דמיון, וברגע שמסתכלים 
על הצדיק איך שהם מנצחים אותו אז ג"כ אנחנו יכולים לנצח את היצר הרע. אפילו שיש לי 

ול להתקרב לצדיק, אלא אומר ר' אשר שגם מחשבה שהצדיק יכול ואני לא, א"כ איך אני יכ
משה רבינו יש לו אותם מלחמות וכן כל הצדיקים יש להם מלחמות, ומזה אפשר ללמוד כמו 

 שהם מנצחים ויש להם כוח לנצח כמו"כ אנחנו ג"כ יכולים לנצח.

אמרנו שילד חזר מחיידר ואמר אבא הרבי רצה להרביץ וי"ל עוד בפסוק וכן היינו בעיניהם, 
שאל אותו אביו מאיפה אתה יודע שרצה, ענה הילד שבאמת הרביץ לי בסוף, אותו דבר  לי,

המרגלים חשבו בעצמם שהם חושבים עלינו כחגבים ובסוף היה שאכן באמת כן חשבו ואמרו 
 שהמרגלים חגבים. 
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יש אנשים שמרגישים בעצמם כי כל זה הרגישו המרגלים, וגם זה לא הוטב בעיניהם, 
ם את השלימות שלהם החוצה, וכולם עוד מקנאים בהם וחושבים שהם בשלימות ומשדרי

כ מאושרים וטוב להם, ודווקא אנחנו מיד שמים לב שלא טוב לנו וכולם שואלים למה כ"
אנחנו היום בלי מצב רוח. וזה כאב להם למה הם כ"כ חשופים שאם יש להם משהו מיד כולם 

ני דברים שיש להם עד שהם מוכנים אפילו יודעים את זה, יש אנשים שמוכנים להסתיר כל מי
ללכת למיטה בגלל זה, אבל דוד המלך הפוך מיד אמר מזמור לדוד כאשר בא אל בת שבע 
והגיע לבית המקדש ולא ברח לאף מקום, אבל דוד המלך לקח את המקומות האלו להתקרב 

ל, א"כ היינו עוד יותר להקב"ה, עד יום מותו היה לו הפגנות נגדו ולא חלם שהוא משהו בכל
 צריכים המרגלים לקחת את זה לסיבה ולא כמציאות.

א"כ דבר ראשון יש שהשני מעליב אותי, ודבר שני איך אני צריך להסתכל על זה שהוא מעליב 
אותי, זה שהשני מעליב אותי כי יש לו בחירה ומגלגלין זכות על ידי זכאי וחייב על ידי חייב 

ם שמעתי שם את הקב"ה אז גרמתי למניף כל העסק וזה לא החשבונות שלי, ועוד יותר א
לעוד יותר ואם לא שמעת את הקב"ה אז גרמת חורבן לשני, אבל העיקר הבחירה שיש לי 

 הוא איך לקבל אותו אם בתור סיבה או בתור מציאות.

שעל ידי קצת שפלות שהיה להם והיינו כחגבים, מיד וכן היינו בעיניהם, וגם על זה הוציאו 
, אבל באמת כך הוא המדה, וכמו שאיתא בדברי קדשו של אא"ז מו"ר ז"ל בפרשה זו דבה

 יהודי הקב"ה מוביל אותו שיהיה ינחני במעגלי צדק.בענין והתחזקתם כו'. 

וזה שאמר להם משה רבינו וראיתם היש בה עץ, היינו עץ החיים, כמו הזכות איתא בספר 
קדש ארץ ישראל בקדושת גן עדן ויהיה שם שאיתא בזוה"ק, היינו אם יפעלו בקדושתם שתת

עץ החיים נטוע, לא יצטרכו לניסיונות, ואם אין והתחזקתם, צריך חיזוק, שיהיה על ידי 
ניסיונות. אם צריכים והתחזקתם או שלא צריכים, תלוי בהסתכלות שלנו, אם אנחנו חיים 

לך, וזה שמביאים עץ חיים אז לא צריכים להגביר את הניסיונות הללו, מספיק השפל שיש 
לך עוד ניסיונות כי אתה לא ראית את הקב"ה וממילא צריכים להביא לך עוד. ועיקר החסרון 

 היה שהיו חסירין חיזוק אצל עצמן.

היה אומר אתם נופלים ואני נופל, ההבדל הוא שאני מיד תופס את המהלך שהקב"ה  ר' אשר
 את עצמם מה הקב"ה רוצה כאן.רוצה לקרב אותי, ואתם לוקח לכם זמן עד שאתם תופסים 

שגם שיושבין בחושך ד' אור להם, וזה שאמר תרגום יונתן כד חמא ענוותנותיה דיהושע 
ברכיה יה יושיעך, היינו שנקרא הושע שתמיד בחינת תפילה שיושיע ד', והיה צריך כאן עזות 

היינו נ"ל. דקדושה, שיהיה לבו בטוח בד' שוודאי יושיע, לא דרך בקשה, וזה שאמר יהושע, כ
 שהקב"ה עוזר לנו תמיד ולא דרך בקשה.

א"כ היוצא לנו אם אתם לא תחיה עם הקב"ה אז יצטרכו כל הזמן והתחזקתם, אבל אם 
תחיה עם הקב"ה אז לא רק שלא יצטרכו והתחזקתם אלא יהיה לכם כזה ברור שיש הקב"ה 

היינו לא צריכים כאב ואז כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך, כמו שר' אשר אומר ואני תפילה 
         ואז אנחנו מתפללים להוריד את הכאב, אלא אנחנו כל הזמן בתפילה שזה דביקות בהקב"ה. 
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 שיעור א'

 יום א' כב' סיון

היה אומר למה כתוב 'יפה נדרשת' כ"ק אאמו"ר זצ"ל כתוב ברש"י: 'פרשה זו יפה נדרשת'. 
 ועדתו עם משה רבינו?הלא בפרשה זו אנו מוצאים מחלוקת קרח 

אלא הדרך הוא שהרב שדורש כל שבת מחפש למצוא פסוק מהפרשה שמתאים לדרוש עליו, 
אבל לא כל פרשה קל למצוא פסוק מתאים, אבל פרשת קרח זו יפה נדרשת כל רב מוצא פסוק 

 מהפרשה שמתאים לדרוש עליו.

ז"ל, לראות איך המתנגדים על  אמוז"ל הגיד בשם הרב מפרשיסחא)תר"מ( בשפ"א איתא 
הצדיק בוחרים לדבר עליו דוקא במדה המתוקנת אצלו ביותר. כאשר אמרו ומדוע תתנשאו, 

כתוב כל הפוסל במומו פוסל, בדרך כלל מה והכתוב מעיד והאיש משה עניו מאוד וכו'. 
א דהיינו במקום לטפל במידה הזאת שאתה פגום בו אתה מוצשאתה אומר על השני זה אתה, 

 את זה על השני כאילו שהוא פגום בו.

שהרה"ק מרוזין זי"ע כידוע התנהג במידת מלכות. והיה לו סכום מזהב. וכידוע הפרי הארץ 
ג"כ התנהג במלכות כמו הפרי הארץ, ואומרים שהספר לא ירד משלחנו לעולם. לכאורה הלא 

ן שהתנהג בכזה היה שפל באמת, וכן בספרו מרבה לדבר על שפלות והכנעה, א"כ איך יתכ
 עשירות?

אלא אמר משל שהיה מלך שהיה לו טבעת יהלום, וחיפש מקום איפה להחביא אותו, ולא 
מצא מקום מתאים כי לא סמך על אף אחד, בסוף החביא אותו בזבל כי שם אף אחד לא 
יחשוב שזה שם ולא ייקחו אותו. אותו דבר נכון שאני חי בשפלות ובהכנעה אבל בשנייה אחד 

גנוב הכל לעצמו, א"כ החליט להחביא אותו בזבל הכי גדול שזה גאווה שבשביל ענוה אפשר ל
 הוא הזבל הכי גדול, ומשום הכי התנהג בכזה עשירות גדול.

מסופר על ויש להוסיף על דבריו, כי על ידי שהיה ברור לבו של משה רבינו ע"ה בענוות, 
שפעם אחד עמד ליד החלון הרה"ק המלאך זי"ע בנו של הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע 

והסתכל על ההר ממול, ושאלו אותו על מה הרבי מסתכל, ואמר אני מסתכל איך יתכן שגוש 
לכן לא היה חש להתנהג בדברים שהיה נראה לגאים עפר כזה יכול להתרומם לכזה גבוה. 

הרה"ק אהבת מסופר על לומר עליו שמתנשא עצמו, כי לא היתה מציאות ענין גיאות אצלו. 
שהיה לו חסיד נלהב ר' מרדכי חנא ע"ה שאמר על רבו ספאלט איהם גארנישט שראל זי"ע י

איין אז מדארף ארבעטען אויף ענוה. אותו דבר משה רבינו היה כ"כ ברור אצלו מידת ענוה 
 ולכן לא היה ניכר בעיני ההמון בחינת הענוות שבו.שהיה יכול להסתובב במלכות ובעשירות. 

תכלים על אנשים גדולים אי אפשר לראות מי הם, כי בדרך כלל הם דהיינו בזה לבד שמס
גנבים גדולים. יש כאלו שעובדים את הקב"ה בלילות כשאף אחד לא ידע מזה, והיו אפשרי 
למכור עבודתם בכמה גרושים, וכדי לראות אותם אתה לא תשלם אפילו כמה גרושים אמר 

  הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע.

שהיה חי בפשטות מאוד ולא ראה שם שום דבר, והיה שנים עם אותו ר' אשר ל וכן ראינו אצ
כובע וחליפה ואף פעם לא חשב לקנות חדש. וגם היה בושה להיכנס לשם מרוב שאין שם 

שהיה אדם גדול מאוד, ומצד שני בקושי היה לו  כ"ק מוח"ז מביאלה זצ"לכלום. וכן אצל 
וגם היה  כ"ק אדמו"ר רבי משה מרדכי זצ"למנין לתפילה. וכן הסתובבתי בלעלוב אצל 
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בקושי היה מנין. דהיינו כדי להכיר אנשים גדולים לא מספיק להסתכל על החיצוניות שלהם 
 אלא העיקר הוא הפנימיות שלהם.

כל שנאה וקנאה על השני בא מזה שאדם חי חיצוניות, יות, והכלל, בכל דבר עיקר הוא הפנימ
ואז אדם מחליט שאני יכול לעשות יותר ממנו וממילא אני יותר חשוב, אבל אדם שחי 
פנימיות אז לא נותן לקנאה תאווה וכבוד לחדור לנפש שלו, ומשם יתפרדו כל פועלי און, כל 

פנימיות אז זה קנאה אחרת, קנאת הקנאה שולטת על האדם רק כשחי חיצוניות, וברגע שחי 
סופרים תרבה חכמה, חכמה הוא כוח מה, קנאה שמביא אותך לחכמה סימן שהוא קנאה 
פנימיות, אבל אם החכמה מביא אותך לרשעות אז סימן שיש לך קנאה חיצוניות שהוא לבוש 

 לפנימי, והפוך אחד שחי קנאה פנימי רוצה להיכנע ולהתחבר עם הצד השני.

אדם שחי מר ורקב גימטריא קרח עצמות קנאה, כי היה חסר לו הפנימיות. ועל קרח נא
קנאה חיצוניות מיד נרקב, פרח שמחובר לקרקע הוא פריש עם חיות, וברגע שמפרידים אותו 
מהחיות מיד נרקב, משה רבינו היה מחובר לשורש שלו כל הזמן וממילא היה פריש כל הזמן 

 ולא נס ליחה. 

הכוונה ופרח מטה אהרן, כי מי שהוא מחובר לשורש כל הזמן הוא  שזה היה השפ"אומסביר 
פריש כמו פרח, וכן עץ כל זמן שמחובר לקרקע הוא יכול לגדול, וברגע שחתכו אותו הוא לא 
יכול להמשיך לגדול, אבל ברגע שמכניסים אותו לקודש הקדשים זה מפריח את העץ מחדש, 

הכהן שרק העץ שלו היה ופרח מטה אהרן, כי למה, כי החזרת אותו לשורש שלו, אותו אהרן 
היה מחובר לשורש ולעומת זאת שאר המטות לא הפריחו כי הם לא היו מחוברים, וברגע 
 שאהרן היה מחובר היה לו כוח שגם המטה שלו יוציא פרח כאילו שהוא מחובר עדיין לקרקע.

כל התחיל אומר כששלמה המלך הכניס את הארון לבית המקדש בחזרה, ההבעש"ט הק' 
לפרוח עם מלא פרחים כאילו שהכל היה מחובר לקרקע. וזה הכוח של יהודי שחי פנימיות, 

 משא"כ מי שחי חיצוניות אז הכל נרקב לגמרי.

שפעם אחד הגיעו לעיירה אחד וראה שאף אחד לא מכבד הרה"ק רבי זושא זי"ע מסופר על 
ה ועלה על סוס ועגלה מפואר אותו, לעומת זאת ראה שבחוץ יושב הראש הקהל ויצא מהתפיל

ואנשים פשוטים דוחפים אותו, ולמעשה אנשים פשוטים קרבו אותו והשיינע אידן לא 
הסתכלו עליו, בסוף ביקשו שיעלה ג"כ, ואמר שהסוסים ילכו קדימה ואני הולך עם אנשים 
 פשוטים מאחורה. כי אנשים האלו השבורים מיד חיים עם פנימיות ומתחברים עם כל אחד.

שהיה סובל הרבה על כאבי לב, והיה שם כדור להרגעה מתחת הלשון, יום ר' אשר ופר על מס
אחד הגיעו דר' גאטסמאן לבדוק אותו, וראה שיש לו את הכדור מתחת הלשון, ושאל אותו 
למה אתה מחכה עד שיהיה כאבים ואז לשום אותו, למה אתה לא שם אותו מיד בהתחלה. 

אלי עם מלא כאבים, ואני לא יכול לעזור להם עד שאני לא ענה ר' אשר יש אנשים שנכנסים 
ירגיש עד הכאב שלהם, ומשום הכי אני לא לוקח את הכדור כדי להרגיש את הכאב שלהם 

דהיינו הצדיקים שחיים עם פנימיות הם  וככה אני יכול לעזור להם לצאת מצרותיהם.
 מחוברים עד האין סוף ב"ה ומשם הם מחוברים לכולם ממש.

קרח היה עסוק בחיצוניות ועם דברים טכני, ובתוכו לא היה שום דבר והיה רקוב לגמרי, כי 
היה חסר לו הפנימיות, ולקח א שיינע דעס און א שיינע יענס, אבל פנימיות לא היה שם. 

כי היו חיים את ומשה רבינו ע"ה ואהרן היו הפנימיות הדעת של בני ישראל, משא"כ 
ים את המקום איפה שהקב"ה שם אותם, ומשם הגיעו לקשר בורא הפנימיות שלהם, והיה חי

ומשם נהיו מחוברים לכולם, כי אדם שחי קשר בורא מחובר לכולם, משא"כ אחד שלא חי 
לא חיים עם אף אחד אלא עם  פנימיות אלא חיצוניות שם מתעייפים וזה לא מתחדש ושם

  עצמם.



 קודש קרח שיחות

 ~ ח~ 
 

ל הכנעה ושפלות לראות את החסד אבל אם אתה משתמש באותו מקום שאתה נמצא בו בשבי
של הקב"ה, שם אדם חי והוא בשמחה ולא מתעייף שם ומתחדש כל הזמן, ואדם מגיע לזה 
רק ע"י הסכנה שנמצא בו כל הזמן, וזה ע"י שהוא לא יודע איך זה הגיע אליו, אהרן הכהן 

 היה חי כל הזמן ואהרן מה הוא כי תלינו עליו. 

להגיד מה הוא, אלא השאלה הוא בשעת לחץ כשאומרים  כותב שכל אחד יכולהאמרי יוסף 
עליך תלינו עליו האם גם אז אתה מסוגל להגיד מה הוא או לא. היה אחד שהציק לחבירו, 

על  נה אותו אדם אני מוכן לעבוד בעצמישאלו אותו למה אתה מתרגז האם אתה לא עניו, ע
הוא אפילו שהיה מצב של תלינו , אהרן היה בחינת מה ענוה שלי אבל לא שהשני יעבוד על זה

 עליו, וידע שאין מישהו אחר רק הקב"ה.

ולא רק שלהם אלא של כל כלל ומשה רבינו ע"ה ואהרן היו הפנימיות הדעת של בני ישראל, 
ברגע שהם התרוממו כולם התרוממו ביחד והם האירו לכל בני ישראל ונתרוממו, ישראל, 

 .כמו שאיתא המאור שבה מחזירן למוטבאתם, 

כל מעשיהם טובים מאוד. וקרח ועדתו נתדבקו בחיצוניות בלבד, והיה נראה משא"כ 
אומר שהמרגלים היו יותר גדולים מהבעש"ט הק'. דהיינו כלפי חוץ יש החידושי הרי"מ 

אבל אהרן היה נראה איש פשוט, אנשים שיכולים לעשות אותו הרבה יותר טוב ממשה רבינו, 
ובאמת היתה לו הפנימיות, ועל זה נאמר שתולים בבית ו. ולא ידע מה אנשים מחפשים אצל

שזה כמו הקופאי בבנק שיוכל למנות הרבי רבי בונם מפרשיסחא כתוב בשם ד' בחצרות כו', 
עשרות אלפי מטבעות ואיננו חש כל גאוה בכך, מכיון שיודע שאינם שלו. וכן הצדיקים אפילו 

וזה היה סימן המטה, להראות כי  מה שהיה להם ידעו שזה לא שלהם והכל מאת הקב"ה.
 פנימיות שלו דבוק בשורש.

בפסוק והיה האיש כו' מטהו יפרח והשכותי כו'. וצריך להבין, )תרל"ט( בשפ"א  ועוד איתא 
האם בשביל שיוצא קצת פרחים בזה לבד מורידים את למה יוסר בזה תלונות בני ישראל. 

 כל הטענות שהיה להם?

כל הוא, להודיע לבני ישראל, כי לא מצד עבודת אהרן נבחר מכלל בני ישראל,  והעניןאלא 
המחלוקת מתחיל כי אני חושב שהוא לקח לבד ולעצמו וממילא גם אני רוצה וגם לי מגיע, 
אבל האמת הוא שאדם עושה את שלו ואיזה מעמד הוא יקבל זה אין לו שום שייכות אתו. 

שקינא בחבר מנעוריו שהוא לא נהיה רבי, ואז "ע הרה"ק המגיד ממעזריטש זימסופר על 
וכן הלוים, אם כי היו צדיקים גדולים שזכו הוא יכול הלאה לעבוד את הקב"ה באין מפריע. 

הוא מתנה מאת המקום להיות כהן לוי נשיא או מנהיג לזאת המעלה, אבל המעלה הזאת 
ותו לפני זה שיהיה ראוי וממילא הקב"ה הוכן א ב"ה באהבתו לבני ישראל הוכן כלי מובחר,

לקחת את התפקיד אבל הוא מעצמו לא עשה שום דבר, ואקח את אביכם הקב"ה הוציא את 
 אברהם והחליט שהוא יהיה אברהם שיפרסם אותו בכל העולם.

אומר על הפסוק ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב. בשם האמרי יוסף 
ם מלא חיטים וצריכים לתת תרומה לכהן, אז חיטה הרבי מזידיטשוב זי"ע, שאם יש לאד

אחת פוטרת את כל הכרי, והוא יש לו דינים שלימים איך אוכלים אותו מתי אסור ומתי 
 מותר, ומי מותר לאכול אותו ומי אסור. לכאורה מה החיטה הזה יותר מכל החיטים? 

לא, א"כ ונחשב אלא הקב"ה החליט שהוא יהיה החיטה אז הוא דווקא יוצא ושאר החיטים 
לכם תרומתכם מה שהקב"ה נותן לך אל תחזיק את זה לעצמך ותהיה גדול מזה ואל תקנא 
בשני, למה, כדגן מן הגרן זה כמו החיטה האחת שיוצא מיוחד מכולם אותו דבר הקב"ה 
מחליט בדיוק מי כן ומי לא. אבל כנ"ל תלוי איך אנשים חיים, אחד שחי חיצוניות אז הוא 

כי הוא קיבל ואני לא, ואז מתחיל מחלוקת כעס קנאה ושנאה, אבל ברגע  מתחיל לקנאות
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שאתה חי פנימיות אז אין לך שום תרעומת, אבל לא רק במצות ובמעשים טובים צריכים 
 לחיות עם הקב"ה אלא בכל מידה ומידה צריכים לחיות אחד עם הקב"ה בכל דרכיך דעהו.

אומר לי זו, הרה"ק מקאמרנא זי"ע והוא אהרן משרת עליון, והשי"ת שלח מלמעלה כ
וזה שמטהו יפרח הוא סימן שהקב"ה לקח לפיד אש וזרק אותו למטה ויצא אביי ורבא מזה. 

ברגע שאדם דבוק בשורש אז זה פורח ויוצא עלים ובאים עוד, כי הוא כלי דבוק בשורשו, 
לכאורה איך יכול להיות מדבר כזה יבש שיוצא פרחים? אלא ברגע שאדם דבוק בשורש יוצא 

כמו מתי ששלמה ועושה פירות בדביקות וחיבור שיש לו בבית המקדש, פירות ופרחים. 
ש ויצא פרחים ופירות, אותו המלך הכניס את הארון לבית המקדש אז הכל נהיה טרי וחד

דבר ברגע שאהרן הכהן היה דבוק בהקב"ה עשרים וארבע שעות אז לא רק שהוא מפריח 
 עושים פירות, ולא רק שלא נרקב אלא נהיה פריש כל הזמן.אלא גם כל החפצים שלו 

כי ברגע שאדם חי פנימיות אז ממילא הכי מסתדר וכל וממילא על ידי זה סרה קנאתם, 
עליך יורד, והסימן שאהרן היה חי פנימיות הוא שהמקל שלו יצא פרח לעומת  הקנאה שיש

כיון שהוא מצד מתנת עליון, כמו שכתוב ואהרן מה. זה שאר המקלות נשארו אותו דבר. 
הקב"ה בוחר באדם ומחליט לתת לו מתנת עליון, ואז כל החפצים שלו אפילו דברים יבשים 

 לגמרי מוצאים פירות ופרחים.

הם יכולים להיות ה משה רבינו ע"ה לברר אצל בני לוי, המעט מכם כי הבדיל כו', וזה שרצ
גם כהנים וגם לוים וגם ישראלים, אלא זה דווקא אם אתה חי שהמקום שאתה נמצא בו הוא 
לא שלך אלא של הקב"ה וברגע שאתה דבוק בו יתברך שם כולם אחד ואתה אחד עם כולם. 

בלי חברים ובלי ללכת לישיבה, אבל אין לבד ד' בדד  יש כמה בחורים שיושבים בבית לבד
ינחנו ואין עמו אל נכר, אפילו שאתה לבד אבל ברגע שאתה מכיר שהקב"ה שם אותך שם אז 

 אתה מחובר עם הקב"ה ואז אתה ממילא מחובר עם כולם. 

איפה שהקב"ה שם אותו ובאופן  בקשר בורא א"כ אמר משה רבינו שאדם צריך להתמקד
שכל הבדלתם הוא ם אותו, בצורה המיוחדת של המחשבה דיבור ובמעשה שלו, המיוחד שש

וקרח ועדתו כל אחד מה שיש לו הוא בס"ה מתנה מאת הקב"ה, גם כן רק מתנה עליונה, 
הם חשבו שמשה רבינו זכה לזה מכוח עבודתו וכן אהרן עלה על דעתם שהוא מצד עבודתם, 

חכם אני הרבה יותר גדול ואני יודע יותר טוב  זכו לזה על ידי עבודתו, אז אמר קרח תלמיד
ללמוד ממך, אני קדוש יותר גדול מהם, אבל למעשה הכל היה מתנת מאת הקב"ה ולא היה 

אני אומר תבין את השני שהוא לא מבין ולכן היה שייך בזה קנאה. שייך לעבודתם כלל, 
ר מה ולא למה, אבל אותך, תבין שקרח לא הבין איך אהרן גדל, אבל אהרן היה חי בכל דב

 הם היו עסוקים למה אני ככה והוא ככה.

השכותי שהקב"ה נתן שכולם יכניסו את המטות שלהם בתוכו, ולכן על ידי ניסיון המטות, 
דהיינו הוא לימד אותם חשיבה נכונה בכל דבר, אנחנו כו' את תלונות בני ישראל כנ"ל. 

כל הזמן, ואז אדם יודע אפילו מה קוראים לזה מודעות, תחיה את הסכנה שאתה נמצא בו 
שיש לו הוא לא שלו אלא הכל מאת הקב"ה, וברגע שאדם משנה את החשיבה שלו ממילא 
יורד לו כל הקנאה וכל התאווה וכל השנאה על כולם, אבל לא שנעלם לו אלא הוא יכול לחיות 

 עם זה, כי הוא חי עם הסיבות שהקב"ה שולח לו כל הזמן ששומר עליו.
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 שיעור ב' 

 יום ב' כג' סיון

ויקח קרח ואתפליג. דאיתא במשנה מחלוקת לשם שמים סופה )תרנ"ו( בשפ"א איתא 
לכאורה מחלוקת נקרא שאני אוחז בדרך אחד ואתה חולק עלי ואוחז בדרך להתקיים. 

אחרת, ולכאורה הרי כל אחד רוצה שיהיה שלום ולא מחלוקת, א"כ מהו הכוונה שאם זה 
 לשם שמים סופה להתקיים? ועוד מהו הנפק"מ בין לשם שמים ולא לשם שמים?

בר יש אסור ומותר, יש טמא אלא הקב"ה ברא את העולם שבכל דבר מעורב טוב ורע, בכל ד
ויש טהור, בהשתלשלות שירדה מלמעלה הכל השתנה, כי יש אנשים שחושבים יותר פנימיות 

 כל אחד לפי הנפש שלו ככה הוא חושב ואין אחד שדומה לשני. , ויש שחושבים יותר חיצוניות

ה היה אומר תבין שהשני לא מבין אותך, אם אתה מחפש שאתה תהיה צודק אז ז ר' אשר
משהו אחר, כי תלוי לאן אדם חותר או לצדק או לחכמה, אם אדם חותר לחכמה שזה כוח 
מה, הפרי הארץ אומר על זה כמו קשוטי כלה, אף אחד לא מתכוון על עצמו אלא לייפות את 

אבל אם אתה  הכלה, כל אחד חושב על הקב"ה ולא על עצמו אז אלו ואלו דברי אלקים חיים,
לא יצא שום דבר מהמחלוקת הזה, כי אני לא קיים לעולם ואתה  מחפש את הצדק שבדבר אז

לא קיים לעולם, אבל אדם שנלחם לפי הביטול ומבקש מהקב"ה שיעזור לו ללכת בדרך 
האמת אז סופה להתקיים, וכמו דוד ויונתן שבעצם היו צריכים לשנוא אחד את השני, אבל 

 למעשה אהבו אחד את השני ואז הגיעו בדרך הנכונה.

אם אתה יכול ללכת לטעון בלי קנאה ובלי  ר' אשראחד היה מחלוקת ביד עזרה, אמר  פעם
שנאה ובלי תאווה אז אפשר ללכת, אבל אם יצא מזה מחלוקת אז כל יד עזרה לא שווה 
בשביל קנאה שנאה ומחלוקת. עבודת האדם הוא לגשת בכל דבר עם פנימיות, ואז זה לשם 

אבל קרח ועדתו לא חיפשו את הפנימיות וממילא לא  שמים, וזה היה הדרך של קרח ועדתו,
היה לשם שמים, ורק חיפשו אם יש לך אז גם לי מגיע, זה ההבדל הראשון בין פנימיות 

 לחיצוניות.

עוד ההבדל יש ברגע שאני חי פנימיות אז אתה לא יכול לבוא בטענות שאתה גם רוצה כי אני 
ר' אשר עשה דברים מה שאף אחד לא עשה,  ואתה זה משהו אחר אני חי פנימי ואתה חיצוני,

הקים צרכניות ובית דפוס ואולמות וישיבות, וברגע שהציעו לו לעשות דברים שיש כבר אמר 
אני התפקיד שלי גמרתי. מבחינת צדק יכול להיות שקרח צודק שגם לו מגיע, אבל מבחינת 

י צריך להיכנע ואנחכמה ברגע שהקב"ה נתן אותו למשה אז ברור שקרח לא מקבל כלום, 
עכשיו אפילו שאני לא מבין ולא משיג כי בזה אני מראה את אהבה שיש לי להקב"ה, ובאופן 

אומר שצדיק כתמר יפרח ס"ת קרח  הזוהר הק'כזה נקרא לשם שמים שסופה להתקיים, 
שלעתיד לבוא הלכה יהיה כמו קרח ועדתו, א"כ נכון כרגע ההלכה הוא כמו בית הלל אבל אז 

 כמו בית שמאי, וזה נקרא אלו ואלו דברי אלקים חיים.יהיה הלכה 

והיסוד לכל זה הוא סבלנות, שאדם צריך לעבוד עם הסבלנות כל הזמן, כי הגוף עובד עם 
היה אומר צדק צדק תרדוף צריכים  הרה"ק מקאצק זי"עהצדק ואז אי אפשר להגיע לחכמה, 

אבל צדק בלי חכמה לא מגיעים לרדוף אחרי הצדק עם חכמה ואז מגיעים לאיזה מקום בסוף, 
לאף מקום, ר' אשר היה קורא לזה סיבות, נכון שלי נפל כזה רעיון אבל ברגע שיש כבר משהו 

 שעשה אותו אז אני מפרגן לו עם כל הלב.

ואין אחד שדומה וא"כ יש לכל אחד דעה אחרת כי באמת עולם הזה נקראת עלמא דפרודא, 
לא הייתי כאן, א"כ כל אחד חייב לכבד את כל אחד לשני, ואם היה עוד אחד דומה לי אני 
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שכל הנבראים יש לכל אחד בחינה לעצמו, ולכן כולא קטטה. וגם את הדעה של כל אחד, 
אבל בני ישראל זוכין אל השלום בכוח אחד אומר יעלה ויבוא אומר השני לא יעלה ולא יבוא. 

בני ישראל היות שיש להם התורה תמיד הם יכולים להחזיר כל דבר לאין סוף, ושם  התורה.
נמצא הכל יום ולילה אני ואתה, ושם יש מצב של אלו ואלו דברים אלקים חיים, ורק בני 
 ישראל יש להם את הכוח לחיות בשלום ולהיכנע אחד לשני, גוי אין לו את הכוח הזה להיכנע.

כדי יש מצב של עבודתו ויש עובד ד', אם אתה מחפש עבודת ד' וכל עובד ד' לשמו יתברך, 
יש לי רצון אחד שמה שהקב"ה רוצה שיעשו יהיה, וברגע להיות נגמר רצונו יתברך בעולם, 

שעושים את זה אז יש לי שכר על עבודתי ועל ההכנעה שנתתי לא פחות ממה שהוא מקבל 
ולעשות מה שאומרים לו, והשני  שכר על מה שעשה באמת, דבר ראשון צריכים לתת הכנעה

שהיה לו רעיון כזה אפילו שלא עשה אותו בפועל אבל על ידי הכנעה שנתן במקום לעשות 
מחלוקת כעס קנאה ושנאה הוא ג"כ מגלה שם את הקב"ה. א"כ כל זמן שיש עדיין קנאה 

 תאווה וכבוד אז מוצאין את האדם מן העולם.

רתי ונעשה רצוני, הקב"ה עשה צמצום אחר נחת רוח שאמאם מתכוון באמת לשם שמים, 
 צמצום לבוש אחר לבוש וזה העולם אבל אני רוצה שתחזרו לרצוני ולגלות את כל הצמצום

שיש, נכון שכרגע אני נמצא במצב לא נעים או במצב שלא בדיוק כמו שאני חשבתי שיהיה, 
א להיכנס לשברון אבל ברגע שאני נכנע אז איפה שאני לא יהיה אני קשור להקב"ה, העיקר ל

וייאוש, כי השיברון וייאוש הוא כי אני חושב שהיה צריך להיות כך וכך ואני לא נכנע לסיבות, 
 וברגע שאני חי סיבות אני מגיע לקשר בורא ורצונו יתברך.

מבחינת צדק אתה צודק, אבל אם מתכוון באמת לשם שמים, אין בו שום קנאה על חבירו. 
כי מה האדם שיהיה מעשיו מתקבלים בשמים, רק אחרת.  מבחינת חכמה צריכים להסתכל

כל זמן שאין הכנעה אין מצב להשלים את רצון מכלל ישראל נגמר רצונו יתברך בעולם, 
 הקב"ה, עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו.

שהקב"ה ברא את העולם עם ד' יסודות נפרדים, אש,  האר"י הק'מביא בשם  עבודת ישראל
עפר, והם כל אחד לבד ואין שום קשר ביניהם, מים לא סובל אש והאש לא סובל מים, רוח, 

מים, רוח לא סובל עפר ועפר לא סובל רוח, והם בעצם לא מסתדרים, א"כ לכאורה איך יכול 
 להיות שבכל דבר יש מד' יסודות הללו אם הם לא מסתדרים? 

חכמה זה  ,בחכמה עשית אלא מה רבו מעשיך ד', נכון שבעצם הם לא מסתדרים אבל כולם
שגם הם רוצים  באחדות, המים התחתונים בכו לחיותם כוח כוח מה, הקב"ה הכניס לה

להיות למעלה, אבל האמת הוא אפילו שלמעשה הם למטה במקום נפרד אבל על ידי הכנעה 
אז עם ההכנעה שלהם הם באמת ה ככה צריך להיות, שהם נותנים שאם זה רצון הקב"

 כי בעצם המחשבה שלהם הוא למעלה. למעלה מחוברים,

אותו דבר נכון שהמים צריך לכבות את האש או האש לייבש את המים, אבל ברגע שהקב"ה 
אומר למים להיכנע לאש או הפוך לאש להיכנע למים, להיכנע הוא לחזור לשורש כי שם אין 

ו מעשיך אלא כל ההבדל הוא למטה אחרי שנהיה צמצום, א"כ מה רב הבדלים בין מים לאש,
ד' איך אפשר באמת שהם יהיו באחדות, אלא כולם בחכמה עשית הקב"ה הכניס להם כוח 

    הכנעה שכל אחד יהיה מוכן להיכנע לשני ואז כולם מסתדרים.

ובמי זה תלוי, באדם בעצמו, ברגע שאדם נכנע אז כולם נכנעים וברגע שאדם חי נפרד ולא 
 ואז הוא זה שגורם מחלוקת קנאה ושנאה וכעס.מוכן להיכנע אז גורם שאף אחד לא ייכנע, 

אומר שאם אבא אומר משהו לבנו והוא לא מקשיב, או מעביד לעובד, או בעל  הבעש"ט הק'
לאישה, הסיבה לכך הוא היות שאתה חי בפירוד מהקב"ה אז הניצוץ שאתה היית אמור 
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הוא בא אליך כי הוא רוצה שאתה תיכנע, ואז  ת נשאר למטה ואז הוא שולט על השנילעלו
בצורה אחרת אם דרך בנך או עובד או אישה והם מציקים לך ואז ברגע שאתה תיכנע להם 
אז הניצוץ משתחרר ואז הכל מסתדר, אבל ברגע שאדם לא מוכן להיכנע אז הם ימשיכו 
לרדוף אותך. אבל בעצם יש לאדם רשימה ארוכה מי הוא אוהב ומי הוא שונא ויש לו לפחות 

 שעליהם לא חל מצות ואהבת לרעך כמוך, ומה עושים? חמש עשרה אנשים 

עבודת האדם הוא כל מה שאתה רואה אצל השני זה בעצם אתה בעצמך,  הבעש"ט הק'אומר 
וברגע שאתה חי בפירוד אז הניצוץ שלך שולט על השני וזה מרגיז אותך כי זה קשור אליך, 

כ נכון שלקרח היה טענה א" י.ה אצל השני וגם בזה שהוא מציק לוזה גם בחסרונות שאני רוא
אבל באותו דקה שהוא נכנס לפני ולפנים ואני לא אם קרח היה נותן הכנעה מוצדקת, 

כי הוא הגיע  להקב"ה באותו דקה הכל היה מסתדר ולא היה יוצא מזה שום מחלוקת,
  להקב"ה דרך הכאב שלו, וזה יותר מהר ועדיף מלעשות מחלוקת.

ס למצב של אין כניסה הוא חייב לתת הכנעה, וכן כשרואה לימד אותנו כשאדם נכנ ר' אשר
ולהפסיד את  שעובר אור אדום אז עדיף לתת הכנעה להקב"ה מאשר להיכנס למחלוקת

א"כ במקום לחיות בהפקרות אדם חי עם הקב"ה, א"כ במקום לחיות במחלוקת , הקב"ה
ודע איך, וזה עושה כעס קנאה ושנאה חי עם הקב"ה, ואז הדברים מסתדרים ואני בעצמי לא י

שלום במרומיו שאני עולה מהצדק לחכמה, אם אני יכול להישאר בצדק אבל בלי להציף את 
סערות רגשות ולהגיע לשם להכנעה זה ג"כ טוב, אבל ברגע שאתה רואה שאתה לא שולט על 
עצמך אז עדיף לסגור כל דבר ולעלות לחכמה ואז הכל יסתדר, וזה נקרא עושה שלום במרומיו 

אני חי בחכמה אז הוא יעשה שלום עלינו, ואז יש שלום ביני לעצמי ואז אני כבר ימצא את כי 
שלום בכל כלל ישראל. ורק בני ישראל הם יכולים לתת הכנעה ולהגיע לשורש הדרך להכניס 

 של כל דבר, אבל גוי לא יכול אף פעם להגיע לשם.

ן הפרש אצלו בינו לבין חבירו. ולכן צריך כל אחד למסור חלקו יפה יפה לצבור, וממילא אי
דבר ראשון על ידי שעושה כן הוא מקיים רצון הקב"ה, ודבר שני על ידי שהוא מבטל ולא 

כי יש צדיק שעובד רק לעשות תענוג בקדושת לוי עושה מחלוקת ג"כ מגיע להקב"ה. איתא 
ברוך הוא, או  לבורא ברוך הוא, ואצל זה הצדיק אין חילוק אם הוא עושה תענוג להבורא

צדיק אחר עושה תענוג להבורא ברוך הוא, אבל מי שרוצה לקבל שכר על עבודתו ולא מתכוון 
להקב"ה, זה רוצה שהוא בעצמו יעשה תענוג להבורא, וזהו ויקח קרח, שרצה שהוא יקח ולא 
אחר, וזהו פירוש שלקח מקח רע לעצמו, שבשביל זה חלק על משה ורצה להיות כהן גדול, 

ה עובד רק לעשות תענוג להבורא ברוך הוא, בוודאי לא היה חולק שיהיה הוא כהן ואם הי
אבל ברגע שהתענוג הוא הקב"ה הוא שאהרן יהיה אז התענוג של הקב"ה הוא ג"כ  גדול.

 שאתה נותן את הביטול למציאות.

אנשים עסוקים אף כי נראה שרצה קרח להיות כהן גדול ועובד ד', )תרל"ה( בשפ"א איתא 
עושים רק לשם שמים ואני לא מתכוון לכבוד שלי אלא של הקב"ה, אבל אני יכול  שהם

לעשות אותו יותר טוב ממנו ואף אחד לא חושב על עצמו, אפילו שאתה חושב שאתה יכול 
עם כל זה לגרמייהו הוא, כי גם מי שרוצה לתקן עצמו יותר טוב ואתה כהו גדול יותר טוב, 

 כי עיקר הכל הוא לתת הכנעה להקב"ה.מים. לעלות למדרגה אינו נקרא לשם ש

ובנתינת מחצית השקל היה צריך להיות מוסר לצבור )פרשת שקלים תרל"ב( בשפ"א איתא 
יפה יפה, הפירוש, להיות רק לשם שמים ולא לגרמייהו, ומי שרוצה באמת רק לעשות נחת 

מקארלין זי"ע אמר הרה"ק רבי שלמה רוח להשי"ת אין הפרש בין על ידו או על ידי חבירו, 
אם מציעים לי להיות אברהם אבינו לא הייתי מסכים, כי אברהם אבינו יש רק אחד ויהודי 
פשוט אחד, נכון שאולי אני יהיה אברהם אבינו ואז הוא יצטרך להיות יהודי פשוט אולי אני 
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ירוויח אבל מה הקב"ה ירוויח מזה. א"כ כל זמן שאדם עסוק עם עצמו לא מגיעים לאף 
 ם.מקו

אהרן הכהן היה וזה היה מדת אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{ 
מוכן לוותר על הכבוד שלו ועל המעמד שלו העיקר לשכון שלום, אם היה כאן שאלה או שלום 
או להתעקש, אז הוא לקח את הדרך של שלום שהוא לשתוק ולהבליג כי אז אני מחובר 

, שלום אותיות שלם עם אות ואו שהוא אות החיבור, ע"י שלום להקב"ה, אני אשכון את דכא
 אנחנו מחוברים להקב"ה. 

לכן בחר בו הקב"ה לכהן. ולכן כתיב ואהרן מה הוא, כי לא היה נפרד כלל מעצמו, וכל מעשיו 
אם אתה שואל אותו האם עשה משהו אתמול, הוא היה עונה אני לא יודע על מסר לצבור, 

אני חשבתי אני עשיתי אני אמרתי הכל אני, רח כתיב ויקח, לעצמו, אבל בקמה אתה מדבר. 
ואפילו יהיה גדול שבגדולים, כשהוא לעצמו אומרים אם זה אין זה אני ואם זה אני זה אין, 

 מה הוא.

בשם הדגל מחנה אפרים, שיש צדיק המדבר עם הקב"ה פה אל פה, בחידושי הרי"מ איתא 
אבל בכל רגע הוא עלול ליפול, וזה היה אצל המרגלים. ומסתמא המרגלים היו יותר גדולים 
מהבעש"ט הק'. אבל ברגע שאדם לוקח כל דבר לעצמו ולא מוכן להיכנע אז נופלים ולא נשאר 

 ממך שום דבר.

בפרשת בהר מסביר שיש שתי דרכים ללמוד תורה, , השפ"א וכתיב ואהבת לרעך כמוך אני ד'
או בשביל הגדלות שלך או בשביל להגיע להקב"ה ולדביקות ולרצון ד', ואיפה רואים את 

אלא אומר השפ"א בחברים, אם אתה מסתדר עם חבר אז סימן שאתה משתמש עם ההבדל, 
סתדר אז סימן שאתה התורה בשביל הכנעה שפלות ובשביל להגיע להקב"ה, ואם אתה לא מ

לוקח את התורה בשביל גדלות, כלל הוא כל מילחא, מה הוא המדידה איך תורה אתה לומד, 
אלא ואהבת לרעך כמוך תסתכל אם אתה מסתדר עם חברים ולפי זה אתה יכול לראות 

 לאיזה כיון הולך התורה שלך.

את החבר שלך אם אתה אוהב ואמרו זה כלל גדול בתורה, רש"י פירוש רעך זה הקב"ה, 
סימן שאתה אוהב את הקב"ה, וברגע שאתה אוהב הקב"ה אתה אוהב כולם. מי שאוהב את 
האבא אוהב את הילדים שלו. והיות שכל אחד אוהב את הקב"ה חייב לאהוב את כולם כי 

 כולנו בניו של הקב"ה. 

כמו מלאכי השרת שנותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש )וארא תרמ"ג( איתא בשפ"א 
שכל אחד יוצרם, וכמו עשרה בני אדם עוסקין בעסק אחד, לא יעלה קנאה ושנאה במה ל

שהעסק יצליח מאוד, מתגבר לעשות בהעסק ככל יכולתו, ואדרבה כך רצון כל אחד ואחד, 
כי מי שהוא איש )מטות( איתא לכן ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בתורה. ובליקוטים 

ובדים לו יתברך, כענין מה חזית דדמא דידך סומק, ואולי אמת ליוצרו, מבקש להיות הרבה ע
 טוב בעיני המלך עובדת חבירו יותר ממנו. 

)ריש שער השמחה( כתוב ועוד יש שמחה רעה מזאת, כמו השמח כשחבירו  אורחות צדיקיםוב
נכשל בעבודת הבורא יתברך, משל צריך שתבין, עבד המשרת למלך באמונה, יש לו להצטער 

ם המורדים באדוניו והמחרפים אותו, ומי ששמח במכשול חבירו אין רצונו בראותו אנשי
כרצון הבורא יתברך, על כן התפלל רבי נחוניא בן הקנה אל יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח 
בהם, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי. שלא יהיה מצב שאני אכשל והם ישמחו אתי ולא 

שתי תפילות קודם שאני לא יכשל, ודבר שני אפילו שהם יכשלו ואני ישמח. דהיינו צריכים 
 שהוא נכשל שאני יבין אותי ושיהיה לי את המוח להתפלל עליו.



 קודש קרח שיחות

 ~ יד~ 
 

על הרשעים, כי  אפילווכללא דמילתא להמשיך רחמים על כל הברואים בפרי הארץ איתא 
בשעה אחת מה שאין צדיק גמור יכול, ושלא בתשובתו  הגיע אולימי יודע מה בלבו של אדם, 

לקטרג על שום אדם, שכבר ניטלה מאתנו החכמה והמדע לדון את האדם אפילו על פי שניים 
עדים, והשפעת שכל זה לא היה רק בזמן הסנהדרין וכל שכן בלא עדות וראיה, רק שאתה 
ראיתי את זה באיזה מקום, אין זה כי אם גדול דעה, אפילו שכולם מדברים מזה, שהוא רב 

נא לד' צבאות, ואדם חושב שהוא צריך לעשות סדר בעולם ואי עלילות ומעשים טובים ומק
אפשר להשאיר את העולם בהפקר, אם רוצה לקנאות יקנא לעצמו בלבו כנ"ל בכל אשר ימצא. 
אם אתה רוצה תראה את זה אצלך ואז מגיעים למקום של אחדות וברגע שאתה לא חי שזה 

 אתה אז מגיעים למקום של פירוד.

מו יתברך, ממילא אוהב את חבירו העובד ד' כמוהו, וזה כלל גדול והיינו כשעובד ד' לש
אם אתה אוהב את הקב"ה אתה אוהב את בתורה, רעך הקב"ה ורעך ממש הכל אחד, כנ"ל. 

 בניו של הקב"ה שהם בני ישראל.

והנה העולם הזה רחוק מן האחדות, כדאיתא במשנה בעשרה מאמרות נברא, והלא במאמר 
שעים וליתן שכר טוב לצדיקים, שעל ידי שנתרחק מן האחדות הוא אחד כו', להפרע מן הר

ר' אשר היה אומר מי שרוצה לפטור את עצמו מן ניסיונות שיהיה באחדות עם עולם הנסיון, 
קנאה, שנאה, כולם אז לא יהיה לו יותר ניסיונות, ומה מונע האחדות, פחד, אי אימון, 

י מכניס שם את החכמה יהיה אחדות, ואיך מחלוקת, וכל זה למה כי אני צודק, וברגע שאנ
 אפשר לדעת אם אני בדרך הנכון או לא, אם אני חי באחדות או לא.

ולכן היו עשרה מאמרות, ונחלק מעשה בראשית לכמה נתיבות, וזהו ל"ב אלקים דעובדא 
 שיש ל"ב דרכים איך להגיע לנקודה של חכמה.דבראשית. 

ש בו נפש רוח ונשמה וגוף שמרמז לעולמות ובאמת האדם כולל כל העולמות כידוע, וי
ויש הדומיננטיות שלהם הוא פנימיות, פנימים וחיצונים, ויש אנשים שרב כוחם בפנימיות, 

 בחיצוניות, ובוודאי היה קרח אדם גדול, אבל בחינת אהרן היה בפנימיות.

בחינת  ולכן אמר משה רבינו ע"ה בוקר ויודע ד' וכו'. כמו שכתבנו לעיל בפרשת שלח שיש
אמר שיש אנשים שאמרו שראו אליהו הנביא בליל ידיעה וראיה, הרה"ק מקאצק זי"ע 

הסדר, אני לא ראיתי אותו אבל אני מאמין שהיה כאן בליל הסדר. דהיינו נכון שהוא ראה 
ועדת קרח נתאחזו בבחינת אבל זה לא כמו שאני מאמין, כי תכלית הידיעה לדעת שאינו יודע. 

ולכן אמרו העיני ככל שאתה רואה יותר אתה רואה בעצם פחות,  הריאה יותר מדאי,
האנשים ההם תנקר, שבודאי ראו בעין איזהו הארה, וכמו שאיתא עינו הטעתו. הרה"ק 

אמר קרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, דהיינו מה ראו לשטות זה להיות מלעלוב זי"ע 
 . דהיינו שהיה צריך לתת הביטול מהצדק לחכמה.פקח

דהיינו אדם צריך לדעת שמה שהוא רואה שיש משהו אבל בחינת ידיעה היא למעלה מזה, 
שאין עין שולטת בו, לכן אמר ואהרן הרבה יותר מזה, כי תכלית הידיעה לדעת שאינו יודע, 

חיצוניות היה נראה אדם פשוט מאוד, מה הוא, כי לא היו רואין ומבינים בחינת אהרן כלל. 
וכן איתא כהנים שומרים מבפנים ולוים בחוץ. ם גדול מאוד. אבל בפנימיות היה אד

 הדומיננטיות של הכוהנים היה הפנימיות ושל הלויים היה בחיצוניות.

 

 

 



 קודש קרח שיחות

 ~ טו~ 
 

 

 שיעור ג' 

 יום ג' כד' סיון

במשנה כל מחלוקת שהוא לשם שמים סופה להתקיים, זו מחלוקת )תרל"ו( בשפ"א איתא 
צריכים אנו להבין מה היה הו"א של הלל ושמאי, ושאינה לשם שמים, זו קרח וכל עדתו. 

קרח ללכת עם זה עד הסוף? ועוד לכאורה הלא קרח רצה להיכנס לפני ולפנים, ולא עשה אותו 
 א לשם שמים?בשבילו אלא להגיע לדרגה גדולה מאוד, ולמה זה ל

בעבודת הבורא. אחד על פי הדין, מי שמיישר כל מעשיו  דרכים דיש ב'אלא מתרץ השפ"א 
דברנו כבר מזה כמה פעמים שיש שתי דרכים בעבודת וזכה בדינו. ואחד על פי חסד הבורא. 

השם יתברך, אחד משלו נתנו לו, יוסף זכה לכל מה שזכה על ידו בדין, כל פעולה שהיה לו 
בניסיון ועמד בזה בסוף קיבל את המלכות במצרים, ולעומת זאת יש הנהגה שנקרא יהודה 

ה ושפלות, ודוד המלך היה ה, דלת בתוכו כי להגיע לזה צריכים בחינת ענו-שהוא שם הוי
פעמיים דלות עם ואו החיבור להקב"ה, וזה כולו רחמים. ואח"כ היה אותו דבר בהמשך כי 
שאול היה בחינת יוסף והיה משכמו ומעלה והיה הכי נקי שיכול להיות, ולעומת זאת היה 

ברו דוד המלך שהיה אין מתום בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי כי עונותי ע
ראש כמשא כבד יכבדו ממנו. שאול היה חי דין ודוד היה חי חסד ורחמים, ואני בחסדך 
בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לד' כי גמל עלי. ואלו שתי הדרכים רצים שנים במשך 

 הדורות בכלל ישראל.

אומר שהדרך של דין ברגע שלא מגיע לך אתה לא מקבל, שאול באחת עלתה לו,  השפ"א
לו עבירה אחד מיד איבד את המלוכה, כי יש דרך של שלימות ויש שלימות הפגם,  ברגע שהיה

היות שהם כ"כ פגומים שאין להם שום סיכוי לחיות רק מחסד הבורא, אלו שחיים בדין 
עשית מגיע לך לא עשית לא מגיע לך, אלו שחיים עם חסד עם הקב"ה אז אפילו שלא עשיתי 

 א חושב שעשיתי משהו.שום דבר ג"כ מגיע לי, כי אף פעם ל

קרח הלך עם הדרך של דין, והיה יכול להביא קבלות על מה שעשה, והיה אומר מגיע לי, 
ובפרט בסוף החודש היה אומר למדתי ומגיע לי והיה חשבון בדיוק כמה מגיע לו בסוף 
החודש, משא"כ הדרך השני הוא לך ד' הצדקה ולנו בושת הפנים, מה נאמר ומה נדבר ומה 

 נצטדק.

ואני רק משתדל לעשות, רק אני מבקש פירוש, שזוכה במעשיו שיעשה השי"ת עמו החסד, 
מהקב"ה שיביא לי רצון לעבוד אותו, היהודי הק' היה אומר שייתן לי את הרצון לעשות רצונו 

וגם שיכול לקבל חסד עליון שלא לבוא על ידי זה ח"ו להתנשאות ושאר דברים. יתברך. 
שזה חסד? אלא הקב"ה דואג שידע שזה חסד, בכוח הוא נמצא  לכאורה איך באמת אדם חי

בסכנה כל הזמן וחייב לבקש מהקב"ה תעזור לי לקבל חסדים ממך, וזה חסד מהקב"ה שנותן 
ולזה האיש מתנהג עמו הקב"ה בחסדו. ונודע לנו את השפל כדי לבקש רחמים כל הזמן, 

רן היה חי כל הזמן למה אתה אה שאהרן הכהן הוא המיוחד לבחינת החסד, והלוים בדין.
בוש כי לכך נבחרת, דהיינו היה חי כל הזמן שמה שיש לו זהו חסד מאת הקב"ה, והיות 
שאהרן נכנס לפני ולפנים הקב"ה היה צריך כדי להשפיע חסד אחד שהוא כולו חסד, ואם 
נכנס לכאן אחד שהוא דין אז רק אלו שמגיע להם על פי דין מקבלים אבל אלו שלא מגיע 

אבל אחד שהולך בדרך של חסד אז כולם מקבלים, וגם אלו שלא מגיע  הם לא מקבלים,ל
להם קמחא דפסחא ג"כ מקבלים, אבל במקומות שמקבלים רק על פי דין אז אלו שלא 

 מגיעים להם לא מסתכלים עליהם ולא מקבלים.



 קודש קרח שיחות

 ~ טז~ 
 

ת מסביר בפרשת ויגש למה צריכים את הדרך של חסד, כי לא כל אחד יכול להיו השפ"א
תמיד במצב של דין, ובפרט בדור כזה של שפל צריכים חסד ולא דין, ומשום הכי בהתחלה 
יהיה משיח בן יוסף שהוא משלו נתנו לו והכל רק על פי דין, ואח"כ יגיע משיח בן דוד דלית 
ליה מגרמיה כלום, והוא כולו חסד ומבקש מהקב"ה שיביא לו את הישועה, כי לי לא מגיע 

 לי שום דבר.

כתוב על הדרך של חסד שזוכה במעשיו שיעשה השי"ת עמו החסד, לכאורה משמע  אבשפ"
שזה כן תלוי במעשים שלו, אלא נראה לומר שהכוונה הוא שיש אחד שעל פי מעשיו זוכה 
בדינו כי הוא עושה כל דבר כמו שצריך להיות ומגיע לו, אבל יש אחד שאם מסתכלים על 

חד כזה מעשיו שלו מביאים שהקב"ה חייב ללכת אתו מעשיו שעושה לא מגיע לו שום דבר, וא
 בחסד ואז גם על מעשיו מגיע לו כמו ההוא שעשה על פי דין.

היוצא לנו שיש שתי דרכים דרך של חסד כמו הדרך שלנו, אבל יש אנשים שלא מבינים מה 
היה אומר שהיסוד של הדרך הוא להבין שלא מבינים אותך,  ר' אשרר' אשר רצה בכלל, 

הקב"ה זיכה אותנו להיות בדרך הזה. יש צדיק ורע לו ויש צדיק וטוב לו, יש צדיק  ובאמת
שהנפש שלו הוא יותר והוא יכול ללכת עם הנהגה של דין, ולעומת זאת יש צדיק שהנפש שלו 
קצת פחות והוא לא יכול ללכת עם דין רק עם חסד ורחמים. ר' אשר היה אומר שצריכים 

חסד ואי אפשר עולם שכולו דין, ראה הקב"ה שאין העולם שתיהם אי אפשר עולם שכולו 
 מתקיים במידת הדין שיתף מידת הרחמים, א"כ צריכים שתי הנהגות ביחד.

אם אנחנו מסתכלים על העולם אי אפשר לנהל עולם רק על פי אך באמת עולם חסד יבנה, 
חסד מצד אחד הוא בלי מוגבל ודין מצד אחד לא נותן לחיות, ואי אפשר להתקיים בדין, דין, 

כמו וצריכים כל הזמן את הצמצום שהוא דין והקב"ה הכניס רחמים כדי שיוכלו לעמוד שם, 
שאמרו ז"ל עלה במחשבה במדת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, ושיתף עמו מדת 

 הרחמים, הרי שאי אפשר להתקיים במדת הדין בלבד.

אדם לא יכול להגיע לעולם לשלימות, רק הקב"ה כי י העולם הזה אינו בשלימות, והטעם, כ
הוא מלך שהשלום שלו, ואפילו אלו שמשדרים שלימות הוא לא אמת והם חיים בהכחשה, 

ועל כרחך יש בו חסרון, ובכוונה ברא השי"ת או שחושבים שזה נקרא שלימות וכולם ככה, 
רק השאלה כמה, יש אנשים שאומרים רובא ר עליון, כן שלא להיות הקיום בשלימות בלי עז

, ואני עושה חלק קטן בעסק, ויש אומרים שהם לא עושים כלום והכל דרובא סייעתא דשמייא
 רק הקב"ה.

הקב"ה ברא את העולם שלושה צדדים סתומים וכמו בגשמיות נברא צד צפון פרוץ, כידוע, 
בטוח, אבל פתאום רואה שיש צד וצד אחד פתוח, בשלושה צדדים הפתוחים אדם מרגיש 

אחד פתוח דהיינו נקודה ששם הוא לא בטוח ולא יכול להגיד כוחי ועוצם ידי, תמיד אדם 
עושה ומתכנן דברים אבל תמיד יישאר נקודה שזה לא בטוח, אדם מתכנן חתונה לאב אבל 

א"כ עדיין לא יודעים מה יהיה עד אז, והדברים יכולים להשתנות ונא להתקשר לפני זה, 
בעצם בהתחלה הקב"ה ברא את העולם שכאילו אני יודע מה יהיה אבל בהמשך יהיה כמה 

שמג' רוחות העולם סתום וצד צפון פתוח, הכל להראות שאין לעולם דברים שאני לא יודע, 
ואם יש משהו הוא רק הקב"ה, והוא קיום מצד עצמו, אך הקב"ה הוא שלימות העולם. 

 לימות שלך.משלים לך בשלימות שלו את הש

אמר שלימות הפגם, ושאלו אותו אם זה שלימות הוא לא פגם ואם הוא פגם הוא לא  ר' אשר
שלימות, אלא אמר הקב"ה ברא את האדם בכוונה עם פגם או מעצמו או מהסביבה שלו, 
לאדם יש כישלונות ויש לו דברים שלא יכול לעמוד שם, ובכל מקומות האלו שהוא פוגש את 

בכוונה כדי להתחבר שם עם הקב"ה, וזהו שלימות הפגם, כי במקום  האפסיות שלו הוא



 קודש קרח שיחות

 ~ יז~ 
 

שהפגם לוקח אותך לשיברון וייאוש ועצבות, הפגם הוא להגיע לשלימות אבל לא שאתה 
שלימות אלא להגיע להקב"ה שהוא שלימות מלך שהשלום שלו, ומשום הכי ברא את העולם 

 כדי שהוא יתפרסם בעולם.

לא מגיע להקב"ה, אבל העיקר הוא שיש חציה לכם לכם משא"כ אדם שחי לעצמו חציה 
וחציה לשם נכון שהקב"ה נמצא בחציה השני אבל אי אפשר להכיר אותו רק מחצי לכם, ככל 
שאתה רואה את המציאות שלך שהוא אין וחוסר אונים ושברורי, וממילא אתה חי מה מחיה 

 קיים.את החצי לכם החצי השם אבל חצי לכם בלי הקב"ה לא יכול להת

ולמעשה הקב"ה עשה ניסוי לזה, בוקר ויודע את אשר לו, דהיינו נכון שקרח אתה צדיק ואין 
לך כזה עבר כמו אהרן ויש לך עבר הרבה יותר יפה ממנו, אבל מצד שני אני צריך בשביל כלל 
ישראל אחד עם חסד ולא עם דין, כי עם חסד אפשר לנהל עולם אבל עם דין אני לא יכול, 

ואג שיהיה חסד בעולם, למעשה הנפש של אדם שואף להגיע לשלימות, אבל הקב"ה ואני גם ד
דואג להגיע לחסד על ידי שנותן לנו כאבים כל הזמן ואז מגיעים לראות את השפל וחסר 
אונים וממילא אז אפשר להתקיים רק עם חסד, וכן כישלונות מעצמו ומהסביבה שלו, מי 

ותו הקב"ה יכול לזכות עם חסד, אבל מי שאין לו שהקב"ה מזכה אותו עם החולשות האלו א
את כל הנ"ל וחי שלימות אז החסד לא הולך אתו, כי גם את זה הוא ייקח לעצמו, כי הוא 
יחפש איזה זכות אבות או של עצמו יש לו שבגלל זה זכה לזה, ויש לו הסברים למה הוא 

 מקבל ואחרים לא, ואז הפך את החסד לדין.

זה חסד לוי זה גבורה, אתה רוצה חסד אין בעיה אבל זה רק כשהוא כהן  הזוהר הק'אומר 
כולו חסד, בלילה שאז שורה הדין אתם חזקים, אבל דין לא קיים ורק חסד, כי כשמקבלים 
חסד צריכים לדעת שזה חסד ולחיות עם השפלות ולדעת שגם זה חסד, אבל אתם שחיים דין 

עם סכום גדול מסתבך עם כולם ובסוף  ייקחו כל דבר לעצמכם, אומרים שאדם שמקבל פיס
עוד נשאר לבד, למה, כי הוא קיבל כזה סכום גדול והוא לא יכול לשאת את זה ונחנק מרוב 
חסד שקיבל ולא יודע איך אוכלים אותו, אבל ככל שאדם רואה יותר את השפל שלו אז הוא 

רק מי שחי עם מעריך יותר את החסד שמקבל ואז יכול לשאת אותו, א"כ הקב"ה יכול לתת 
לקרח שאתה לא יכול לעמוד שם בחסד ואתה עלול לאבד השפל שלו, א"כ משה רבינו אמר 

 את השפיות שלך, א"כ צריכים גם את הנהגה של חסד וגם של דין.

: ולית מאן דאבחין מלה אלא בוקר, אי תתחזון לאשתארא בסטר דינא הזוהר הק'וז"ל 
, ואי תתחזון לאשתארא בחסד, זמניה לאו זמניה הוא בחינת לויה, בוקר לא סביל לכו, דהא

 הוא, ותשארון גביה, ויקבל לכו.

וזה בחינת שבת קודש שנקראת שלום כידוע בזוה"ק בערב שבת בין השמשות נבראו מזיקין 
ורצו לשלוט בעולם, רק שהקב"ה השפיע קדושת שבת קודש ונשבתו המזיקין, והיינו שסוף 

ר השלימות, ועל זה אמרו מה היה העולם חסר, מנוחה, ימי המעשה הוא בחסרון, שחס
פירוש, השלימות, ובא שבת והשלים. ופירוש הענין, שהשבת מעלה כל הבריאה לשורשו 
והתחלתו, נמצא קודם שבא הגמר שהיה שולט המזיקין כיון שהגמר חסר, בא שבת ומעלה 

 הכל אל ההתחלה.

פירוש, שהוא חסד אז העולם מתקיים, רק כשיש שלום וזה שאיתא כלי מחזיק ברכה שלום, 
הקב" ברא את שכיון שהגמר חסר, הרי הכלי כמו שיש בה נקב, וכמו צד צפון שפתוח, 

 המזיקין ביום שישי ואז אפשר לראות ששבת זהו חסד.

אמר שהיה אחד שהיה בחושך והרגיש שמחזיק משהו ביד שלא עושה לו טוב, הלך  ר' אשר
וראה מאה, מיד זרק אותו, ונהיה שוב חושך, ומיד רץ לאור מיד לאור וראה שזה נ' שער טו

שזה עוד פעם נ' שערי טומאה, וזרק אותו. והלך לחכם לשאול ואמר לו שהקב"ה ברא את 
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האור כדי שתראה את הנ' שערי טומאה. דהיינו אדם צריך לראות שבעצם בכוח הוא שם 
 וע"י האור רואה כמה רחמים שיש שהוא לא שם בפועל ג"כ.

ששנה אחד בראש השנה הסתובב ליד הצריפים איפה שישנו, וראה אחד  ר' אשרופר על מס
שהביאו מגזין עם תמונות לא יפים מה שלא מתאים בכלל לראש השנה, כולם היו בהעלם 
האם בשביל זה הוא מגיע למירון, ורצו לראות מה ר' אשר יגיד כאן, ורואים שר' אשר לוקח 

 ה. דהיינו החיסרון פותח לך הרחמים.-ל מן המיצר קראתי יאת כל החבילה מתחת ידו ומתחי

וזה עצמו ענין פי הארץ לבלוע קרח שנברא בערב שבת בין השמשות, פירוש, כיון שרצה 
קרח להתנהג רק על פי דין קפץ עליו רוגז הגיהנם שהוא הצד צפון, שנאמר מצפון תפתח 

 חסד עליון.הרעה, כנ"ל שאי אפשר להתקיים במדת הדין בלי השתתפות 

ועל פי פשוטו, יש ללמוד דרך איש הישר בעבודת הבורא, כל שעולה מדריגה יותר, יודע 
ככל שאתה מתקרב להקב"ה יותר אתה מעריך הרבה יותר כל דבר חשיבות כל דבר קטן. 

מספר שפעם אחד נכנס לר' אשר ושאל אותו כמה  רבי אברהם משה קיפר שליט"אקטן. 
מאה שקל, אמר ר' אשר והסתובב בכל הבית ואמר שמעתם הוא כסף עשית היום, ענה שרק 

עשה היום מאה שקל, אדם שחושב בשלו נתנו לו אז באמת חושב למה הוא עשה רק מאה 
 שקל, אבל אדם שיודע ששום דבר לא שלו אז כל דבר חשיבות בעיניו.

שניתן  שהרי משה רבינו ע"ה שהיה כמה מדריגות למעלה מהם, הבין חביבות בחינת הלויה
להם מהשי"ת, והם התנשאו. והיה זה להראות להם על אשר אמרו ומדוע תתנשאו כו', 
הראה להם, כי אף על פי שזכה לכל אלה המדריגות, חביב בעיניו כל דבר קטן וגדול בעבודת 

ואתם עוד מבקשים כהונה, צריכים לשמוח עם מה שיש, אבל טבע האדם מה שיש הבורא, 
ולכן זכה לכל זה, לאפוקי הם שמיד זלזלו בשירות הוא רוצה עוד.  לו הוא כבר שלו ועכשיו

 שלהם וביקשו יותר.

אני תמיד אומר את המשל שסאדאת מלך מצרים נפגש עם בגין ראש הממשלה ורצו לעשות 
שלום, ושאל אותו מה זה שלום, ענה בגין שיהיה גבולות פתוחים ויהיה שגרירות בכל מקום, 

סיני, אז סאדאת שמע והקשיב ואמר לו מה אתה הולך לתת לי בשביל ואני נותן לך בעד זה כל 
זה, ענה בגין אמרתי לך אני נותן לך את כל סיני, ענה סאדאת זה יש לי כבר ומה אתה נותן 

 לי בעד השלום.

אותו דבר רק בבוקר אדם יכול להגיד מודה אני לפניך שהחזרתי בי נשמתי, המחזיר נשמות 
לחיות שכל דבר זה חסד, ואח"כ אפשר לומר ואתה מושל בכל, כי לפגרים מתים, ואז אפשר 

 בבוקר זהו חסד הראני בבוקר חסדך ואז אפשר לומר שכל דבר זה הקב"ה.
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 שיעור ד'

 יום ד' כה' סיון

במשנה כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, זו מחלוקת )תרמ"ז( בשפ"א איתא 
לכאורה קשה בשמים הכל אחד ואין וקת קרח כו'. שמאי והלל, ושאינה לשם שמים, מחל

שם מחלוקת, א"כ זה סתירה כי אם זה לשם שמים זה לא מחלוקת ואם זה מחלוקת הוא 
 לא לשם שמים?

דהיינו שהוא וכן הוא בזוה"ק דפליג על שבת שנקראת שלום, ואחיד במחלוקת, עיין שם. 
 חלק על שבת שהוא שלום.

שלך על ששת ימי המעשה, מי שטרח בערב שבת יאכל אמרנו שזה תלוי מה ההסתכלות 
בשבת, לכאורה מי שלא טרח בערב שבת רק ביום חמישי האם לא יאכל? אלא מי שטרח 
הכוונה דיש אדם שחי את ששת ימי המעשה חיצוני ולא בפנימי, ויש אחד שחי את הפנימיות 

ם, ואח"כ מי של ששת ימי המעשה דהיינו שהוא מחפש במשך השבוע איפה השבת נמצא ש
שטרח בערב שבת למצוא את השבת במשך ששת ימי המעשה דהיינו שחי פנימי אז יאכל 
בשבת יגיע לפנימי יותר שהשבת נותן שזה אחדות, אבל מי שחי את ששת ימי המעשה חיצוני 

 ולא פנימי אז לא מגיע לשם שמים.

, א"כ היות שאי כי מחלוקת נקרא כי אתה נמצא כל יום בנפרד ואתה רוצה להגיע לאחדות
אפשר לקבל הכל בפעם אחד ואני חייב לתת לך כל יום קצת, נכון שהצמצום הוא הנברא אבל 
התכלית הוא לחזור לבורא ית', הקב"ה ברא יש מאין וברא בורא ונברא כי אם לא היה עושה 
ככה הכל היה חוזר מיד להקב"ה ולא היה העולם כלל, ואז היה חייב לעשות שש ימים ואז 

 שחי בכל יום את הקב"ה אז הוא יכול להחזיר אותו לאין שזה הקב"ה. אדם 

אדם שחי את השני בפנימיות דהיינו התורה, כי ישראל אורייתא וקוב"ה חד הוא, ישראל 
יוצא מהתורה והתורה מהקב"ה, א"כ הקב"ה ברא את התורה ושם יש שישים רבוא אותיות 

לו צורה מיוחד של עשייה ודיבור ומחשבה, שזה נגד שישים רבוא נפשות ישראל, כל אחד יש 
ואין אחד שדומה לשני, כשם שפרצופיהם שונות כך דעותיהם שונות, וברגע שאני חי פנימי 
אז אני אחד עם כולם עד הקב"ה, ואז אפילו שאנחנו כל דבר נפרד ואנחנו במחלוקת אבל 

עת המחלוקת בסופו של דבר אנחנו באחדות, אבל ברגע שאתה לא חי את הלשם שמים וב
אתה קורא לזה לשם שמים אבל זה לא באמת לשם שמים כי זה  אתה חי חיצוני ולא פנימי

רק לדבר מזה אבל אתה לא חי את זה, וזה יותר הרושם של הדבר ואיך אני יהיה מחר ומה 
יהיה אתו, כל אלו חשבונות מפריד אותי מהפנימיות, ומרחיק אותי מאחדות, זה לא לשם 

 שמים.

הקב"ה ברא את העולם שאין אחד י יש מקום לחילוקי דיעות שנמצא בבני ישראל, כי בוודא
שדומה לשני, והקב"ה היה חייב לבורא אותו בצורה של המון פרטים כדי שיהיה מצב של 

כמו שאיתא כשם שאין פרצופיהם שוה כך אין נברא, כי לא היה הנברא היה חוזר לבורא. 
אבל הוא אחר בגלל הפנימי שהוא אחר, כי כל אחד יש הפרצוף הוא חיצוני דיעותיהם שוות. 

לו את הדרך שלו להכיר את הקב"ה, כל אחד יש לו הרכבה של אש מים רוח ועפר וכל אחד 
 יש לו הרכבה מיוחדת מהם, ואין אדם שדומה לשני.

הקב"ה כי באמת שלום שהוא מדה טובה הוא ג"כ מתוך המחלוקת, )תרנ"א( בשפ"א ואיתא 
כדי שיהיה שלום בעולם, וזה להיות בחזרה שלם, כל התענוג של הקב"ה הוא  ברא את העולם

שהרי לא שייך שלום רק בין שבורא אותנו נפרד ואנחנו חוזרים בחזרה ומתאחדים ביחד. 
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ב' צדדים, אבל אם הוא במחלוקת שלשם שמים זוכין אל השלום. כי באמת כל אדם יש לו 
ואין יך לידע כי גם לחבירו יש דעה אחרת, דיעה מיוחדת בתורה, וכל בעל מחלוקת צר

כל פעם לדעת ולא להיות עומד על דעתו, רק לבקש האמת, מציאות שלא יהיה לו דעה אחרת, 
 ואז השי"ת מאיר עיניהם ונעשה שלום מתוך המחלוקת.ולהכיר את הפנימיות בכל דבר. 

גע שאדם חי ככל שאדם מתמקד שתכלית להגיע להקב"ה להכנעה לאחדות ולביטול, אז בר
את הסכנה שזה ימשוך אותו מהתכלית אז תגיע לתכלית, ואז אפילו שאדם בפירוד יגיע בסוף 

 לאחדות.

אומר אפילו שכתוב שצריכים לשנוא את הרשעים, אבל צריכים לשנוא את  הבעל התניא
המעשים שלהם ולא אותם וחייבים לאהוב אותם, ואם אתה חי את הפנימיות שלהם אז 

אבל ברגע שאתה חי את החיצוניות שלהם עם החיצוניות שלך אז יישאר בסוף יכנעו, 
, ואז בסוף גם החיצוני יתאחד מחלוקת, אבל אם אתה חי פנימי שם צריכים לאהוב אותם

 עם הפנימי והכל יהיה אחד באחדות הבורא.

 והענין, על פי מה שהגיד אא"ז מו"ר ז"ל על המשנה אם אין אני לי מי לי. הרה"ק מקאצק
אומר אם אני אני בגלל שאתה זה אתה, אז אני זה לא אני ואתה זה לא אתה, אבל אם זי"ע 

אני זה אני ואתה זה אתה אז אני זה אני ואתה זה אתה. דהיינו אם אני לא חי את הפנימיות 
שלי ואני רוצה רק לחקות אותך בלי פנימיות, אין כזה מציאות כי כל אחד בפנימי משהו אחר 

ח, אבל אם אני חי עם הפנימיות שלי אז ממילא תוכל להגיע לפנימיות של השני ובחיצוני בטו
ואפשר להיות אז אחד עם כולם. א"כ אם אין אני לי אם אני לא חי את הפנימי שלי אז מי לי 
אז כל אחד לא חי את התפקיד שלו המיוחד בשבילו, כי כל אחד צריך לעשות את התפקיד 

 בדיבור והן במחשבה ואין אחד שדומה לשני.שלו בצורה שלו הן בעשייה והן 

כי אם היה כאן עוד אחד שיש לו כי כל אדם נברא לתקן דבר מיוחד שאין אחר יכול לתקן, 
לעשות אותו דבר כמוך אתה כבר לא הייתי כאן, ואם אתה כן כאן בעולם הזה סימן שיש לך 

כמו שאנחנו אומרים אחר, וכן בכל זמן וזמן מיוחד תיקון משהו מיוחד שרק אתה יכול לתקן. 
שאין אחד שדומה לשני ועל כל אחד להוציא את המקסימום שיכול מהפנימי שלו ואז כולם 
באחדות. אותו דבר זמנים שיום ראשון זה לא יום שני וכן הלאה כל השבוע, ואדם שחי כל 

שחי יום את הפנימיות של אותו יום אז בשבת יכול להגיע לפנימי של כל דבר, וכן אדם ע"י 
מה שעליו לתקן יכול להגיע בסוף לכל אחד, אותו דבר עולם שנה נפש, לא רק בנפש שזה 
אנשים ולא רק בשנה שזה הימים, אלא גם בעולם אם אתה חי איפה שאתה נמצא שהקב"ה 
שם אז על ידי זה הוא מחובר לירושלים, אבל אם הוא לא מחובר לעצמו אלא לחיצוניות שלו 

 מחובר לירושלים.אז אין דרך שהוא יהיה 

אם השבת באחדות אז יכול להיות כל ששת ימי המעשה באחדות, אם ירושלים באחדות אז 
כל העולם הוא באחדות, אם הצדיק באחדות אז כל האנשים באחדות, כל אחד לפי הנפש 
ונשמה ועולם שלו יש לו בחינת אחדות שלו, לפי האחדות שלך ככה יהיה האחדות של השני 

 ל בלי השני.ואין אחד שיכו

כתוב שכל אחד הביא המטה שלו למשכן ורק ממטה אהרן יצא פרח. לכאורה הוי דן את כל 
האדם לכף זכות, הכוונה אני תתפוס אף אחד ברגע האמת באמצע לעשות עבירה, תן לו את 
הרוויח של הספק, התורה לוקח שתים שבטים ומפשיט אותם מול אהרן ובסוף מאף אחד 

 אהרן, לכאורה האם זה מדד ונכון לעשות כזה דבר? לא יצא פרח רק ממטה

נכון שאתה צודק אבל כל הכוח של אהרן שיכול להוציא פרח הוא כי הם  השפ"אאלא אומר 
לידו, עצם הכנעה שאתה נכנע לעצמך ולשני זה גורם אחדות ונותן כוח שהשני יוציא את 
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כולם הביאו את המטות שלהם המקסימום שלו וגורם שאהרן יכול להשפיע עליך, ומשום הכי 
 ואז על ידי ההכנעה שלהם יש לאהרן כוח להוציא את הפרח שלו.

פרח נקרא, ככל שהעץ מחובר לקרקע הוא מוציא פרחים, ואם מוצאים אותו מהקרקע כל 
העסק נובל, אותו דבר המשכן של שלמה המלך ברגע שהכניסו את הארון לתוכו הכל היה 

הארון לשורש, איפה השורש שכל כל העולם, ירושלים עיר  רטוב וחי, למה כי החזרנו את
הקודש, והשורש שלו הוא אבן שתיה, ואז ברגע שאתה מחובר לירושלים אז כל העולם גודל. 
שלמה המלך אמר שמצא כל נטיעה בעולם שאפשר לגדל אותו בארץ, ואיך הוא מצא את זה? 

מיות של כל העולם יוצא דווקא אלא היה אבן שתיה שממנה השתית את העולם, דהיינו הפני
מארץ ישראל, א"כ חייב להיות שכל דבר נמצא בארץ, ושלמה המלך היה כזה חכם שירד 

 לכוש ושתל שם פלפולים לפי החכמה שלו, ובירושלים שם יש כל דבר שיש בעולם.

וכן בשבת יש בתוכו את ששת ימי המעשה, וברגע שאתה חי ככה אפשר למצוא את הקב"ה 
פרד מכוח השבת שהוא הפנימיות של ששת ימי המעשה, וכן צדיקים כי בכל דור בכל יום בנ

ודור אני מאמין שיש צדיקים כמו אברהם יצחק ויעקב, ואנחנו צריכים להאמין שיש צדיק 
שהולך בדרך וע"י צדיק האחד הזה הוא מאחד את כל כלל ישראל, וכמו משה רבינו שהיה 

אתה חי את הפנימיות שלך אתה יכול להגיע לחיות  שווה כנגד שישים רבוא אנשים, וככל ש
את הפנימיות של משה רבינו ואתה יכול לקבל ממנו, א"כ זה הולך כל הזמן הולך וחוזר ואם 
אנחנו אחד כל אחד מקבל אחד מהשני ואם לא אנחנו דברים נפרדים, ולך יהיה חסר וגם 

חסר מה שהשבת יכול לתת לצדיק, בחוץ לארץ יהיה חסר ובירושלים יהיה חסר, לך יהיה 
 .לך

דהיינו הקב"ה הכניס שכל דבר יהיה לשם שמים לחיות את הפנימיות, ואז ברגע שאדם חי 
את הפנימיות של עצמו יכול לחיות את הפנימיות של כולם, ואדם שלא חי עם עצמו אז לא 

ולם יכול לחיות עם אף אחד, ואם אתה חי עם עצמך אתה חי עם כולם ואז אתה נותן כוח לכ
והם נותנים כוח לך, אותו דבר משה רבינו נתן כוח לכולם והם נתנו כוח למשה רבינו להוציא 

 את הפנימיות שלו שזה הפרח אבל זה רק על ידי כולם ביחד, ואז יוציא פרח. 

אבל זה רק ע"י אחדות אחד עם השני, ועל ידי שיש אחדות בין ששת ימי המעשה עם השבת 
ל להוציא מה שיש לו לתת, אותו דבר ירושלים ע"י האחדות שאנחנו וכן להיפוך ואז השבת יכו

ביחד אתו הוא יכול להוציא הרבה יותר, וע"י האחדות של כל העולם עם ירושלים הוא יכול 
להשפיע להם, וכמו שהגמרא אומרת שאם הגויים היו יודעים איזה טובה יש להם מהבית 

ש להם הוא בכוח ירושלים ואז מקבלים המקדש לא היה מחריבים אותם, כי כל ההשפעה שי
השפעה, וברגע שנפרדו מירושלים אז ירושלים נשאר במקומו אבל הפסדתם את ההשפעות 
שהיה יוצא מהמקום הזה, שבת נשאר שבת אבל על ידי שאתה חי את הפנימיות של שבת 

צדיק הוא יכול לתת לך הרבה יותר, ואותו דבר הצדיק נשאר אותו דבר אבל על ידי הכנעה ל
      הוא יכול להשפיע לך הרבה יותר.

מה שאמרנו מקודם שכל אחד כלול מכל אחד וכל אחד מקבל וענין זה נוהג בעולם שנה נפש, 
כי בששת ימי השפעה מהשורש, אותו דבר הוא בעולם ובשנה ובנפש. ומתחיל עם שנה, 

בכל יום יש מידה אחרת, ביום בראשית נברא בכל יום ענין מיוחד, לא ראי זה כראי זה, 
ראשון יש חסד וביום שני גבורה וכן הלאה, הרה"ק האמרי יוסף זי"ע היה נוהג בכל יום 
רביעי לתקן מידת נצח, והיה מסתובב לחלק אוכל בבתי חולים והיה עוסק בשלום בית. 

אז ואך השבת הוא הכולל כל הימים, דהיינו שיש עבודה מיוחד בכל יום לראות את הקב"ה. 
והוא כלי מחזיק ברכה על ידי שיש בו האחדות, אדם יכול להפנים מה שהשבת יכול לתת לך, 

ולכן הוא קיום כל על ידי שאתה חי באחדות עם השבת אז השבת יכול לתת לך הרבה יותר, 
 הימים. 
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דהיינו שזה הולך הולך וחוזר, אני מחזק אותך ואתה מחזק אותי, אני מחזק את עצמי ואז 
לחזק אותך, ואם אני לא מחזק את עצמי אני לא יכול לחזק אחרים, וזה הולך כל  אני יכול

הזמן אחד מול השני, וזה ע"י שאדם חי את הפנימיות שלו, אמרנו פעם שזה עלי ועל כל בני 
ביתי ועל כל הנלווים עלי ועל כל בני ישראל עמיה, קודם זה מתחיל עם עלי ואח"כ ועל כל 

הנלווים עלי, יש אנשים שחושבים היות שאני אמרתי ככה חייב  בני ביתי, ואח"כ ועל כל
להיות, אבל העיקר להגיד לעצמו ואתה תשמע הראשון ואז גם אחרים ישמעו, כ"ק אאמו"ר 
זצ"ל היה אומר אני מדבר לעצמי רק קצת יותר בקול כדי שעוד אנשים ישמעו, אבל זה רק 

 אם אני מדבר לעצמי אז שומעים ואם לא לא שומעים.

אם יש שבת כדאיתא באת שבת באת מנוחה ונגמרה המלאכה, כי אם אין שלום אין כלום. 
שנקרא שלום יש הכל ואם אין שבת אין כלום. כ"ק אאמו"ר זצ"ל היה תמיד אומר שמקנא 
את בני הרה"ק מסערעט זי"ע שהיו באחדות, אפילו שאחד היה קצת יותר ואחד פחות היו 

ד מעלות יותר אבל אם חיים את הפנימיות תמיד ימצאו באחדות ממש. אפילו שיש לכל אח
את השבת, אם חיים בפנימיות יש הכל, ואם לא חיים בפנימיות אז אולי יש לך הכל אבל אין 
לך כלום, וברגע שיש שלום אפילו שאין לך כלום יש לך הכל. ובמה זה נמדד? לפי הפנימיות, 

 א להתחבר עם הפנימיות שלך.אם דעת קנית מה חסרת דעת חסרת מה קנית, דעת נקר

כל נפש יש בו ענין מיוחד וכמו כן בנפשות, כל נפש יש בו ענין מיוחד, ובני ישראל הם הכלל, 
אף על פי כן בבני אפילו בכל העולם, ובני ישראל הם הכלל של כל העולם, ובתוך בני ישראל 

 ישראל עצמם יש גם כן צדיק הכולל כל הפרטים.

שאף שיש חטאים בישראל, הם במקרה, אבל בכלל ישראל )סוכות תרל"ו( בשפ"א איתא 
אפילו שאתה בפירוד תמיד יהיה אחד בכלל ישראל  לעולם יש אחד שיכול להחזיר ולתקן.

שכל חטא שבישראל הוא מצד המקרה, ואין חטא מצד במהר"ל שהוא באחדות אחד. ואיתא 
מצד עצם ישראל הם טובים, כי עצם צורתן, אף שהם חוטאים מצד המקרה, מכל מקום 

הצורה בישראל צורה אלקית, ולכך אין חטא בהם מצד עצמן, רק מצד המקרה, דהיינו מצד 
 היצר הרע.

אין דור שאין בו כמשה. ר' אשר היה מדבר מזה הרבה שבכל דור יש משה במדרש איתא 
בחינת משיח,  ובחינת דוד המלך ע"ה הוא הלב של כל ישראל, והוא בפרי צדיקרבינו. ואיתא 

ומה זה בחינת משיח? שהוא יחיד ששב שמוחלין לכל העולם כולו, והפירוש הוא, והיינו 
כל אחד צריך לדעת ברגע שהוא עושה תשובה שיכניס הדרך תשובה בלבבות נפשות ישראל, 

הוא מעורר לכל הסביבה שלו לתשובה, ומשיח יהיה בחינת עני רוכב על החמור, והוא יהיה 
ת וענותן, והוא יכניס אותו לכל הדור. וכמו כן בכל דור ודור נמצא נפש כזאת בחינת השפלו

 המכניס הרהור תשובה בלב כללות נפשות ישראל. 

איתא שלעשות תשובה צריך קודם להתעורר הגדול שבדור, וברגע שהוא עושה  ובתולדות
ק אליו תשובה אז כולם יעשו תשובה. כל אחד צריך לדעת שהוא נותן כוח לצדיק והצדי

בחזרה, כל אחד צריך לדעת שהוא נותן כוח לארץ ישראל וממנו ואני מקבל כוח בחזרה מארץ 
ישראל, כל הימים אני צריך למצוא בשבת ואז השבת נותנת לי כוח, וזהו החיות רצוא ושוב 
כל אחד נותן לשני, וזה אך ורק שחיים ביחד וברגע שחיים נפרד אז אף אחד לא נותן לשני 

 כלום.

כל אחד צריך לדעת את השפלות שלו יתא שיהיה יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד. כדא
ולדעת שבעצם הוא משוגע, ואם הוא לא ככה זה הקב"ה שמרחם עליו, ואז אתה מחובר 
לכולם, אבל הצדיק צריך לעבור את כולם, כי הוא היה נגד בלעם, והוא צריך ללכת נגד רוחו 

וקצת כבוד ותאווה שיש לך להצדיק יש הרבה יותר.  של כולם, וכמה קצת קנאה שיש לך
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אמר שלהיות רבי הוא תאווה ככל התאוות, ולהגיע לתאווה  הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע
הזאת צריכים לשבור לפני זה את כל התאוות, דהיינו הצדיק יש לו את הרוח של כל אחד 

 התחבר עם כולם.ואחד שכל דבר עובר דרכו, והוא חי שם עם הקב"ה ואז הוא יכול ל

וכמו כן הוא הולך להסביר את הכוונה בעולם,  אמרנו ששנה זה שבת ונפש זה צדיק, ועכשיו
בעולם, ציון מכלל יופי, שיש בכל מקום ענין ויופי מיוחד, וארץ ישראל ובית המקדש היה 

שם יש לך הכל, אתה מחובר לירושלים וירושלים בו שורש כל מיני יופי של כל המקומות. 
ך ואז יש לך כל דבר. השי"ת יעזור לכם שיהיה לכם השפעות שכל העולם ושיהיה לכם עלי

 .כוח להשפיע לכל העולם
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 שיעור ה' 

 יום ה' כו' סיון

י ולא הזכיר בן יעקב, שבקש רחמים על עצמו "פרש ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי.בפסוק 
אל תחד כבודי, והכין נזכר שמו על קרח,  קהלםבשלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר ו

בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן סף אבהתיחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר בן אבי
כשמדברים על מחלוקת לא רצה יעקב שייזכר שמו, וכשמדברים מעבודת  היינוד ישראל.

 השם אז הסכים שייזכר שמו.

לא כתוב שבקש רחמים על קרח רק על ומה ענין רחמים על עצמו,  (ח"תרמ)א "בשפאיתא 
 ?לכאןעצמו, לכאורה מה ענין עצמו קשור 

שלא ה נקודה של אמת בתוך בני ישראל, על זה ביקש "הנקודה שנטע יעקב אבינו עאך 
בזה הוא, ברגע שאדם עובר עבירה אז בחינת ישראל הכוונה יוכל להתקלקל לעולם. 

עבירה יכול לעלות למעלה כל הדורות אבל עד יעקב מסתלקת ממנו, הפגם שאדם עושה בזה 
 ששם אי אפשר לפגום כלל.

המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי  (ג"ויחי תרל)א "בשפאיתא 
כמו שהלאך גאל אותי שלא יקרא לי שום ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ, 

ו דבר אני מבקש אפילו שאחד מהילדים שלי או יוצאי חלציו יעשו איזה דבר רע רע כלל, אות
אלי כלל, וזה המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שזה לא יגיע 

ל על הנקודה שנשאר בבני ישראל "ויגאולה היה צריך יעקב אבינו. ומה שמי ושם אבותי. 
ל פירוש מגן אברהם, שיש נקודה ממנו בכל איש "ר ז"ז מו"מהאבות, כמו שכתב אא

לא רק אצל אברהם אלא גם אצל יצחק ה מגין עליה, וכן בכל האבות, "מישראל שהקב
 נו לזרעו, וזה צריך שמירה מכל רע.ואותי הוא אות קודש שנשאר ממויעקב, 

איתא או אפשר שסובר שיש לו חלק לעולם הבא, כל יהודי באשר הוא שם החיים הק' ובאור 
גיע כוח החטא יש לו חלק לעולם הבא שבא מיעקב אבינו, וזו היתה תפלתו של יעקב, שלא י

דהיינו עד עיקר השורש שביעקב, ולא ינתק חבל הכסף מעיקרו, ויש תקוה לאחריתם. 
כ ביקש יעקב אבינו רחמים שאם אחד מיוצאי חלציו "פנימיות אף פעם לא נפגם, אהנקודה ה

 יעשו חטא הפגם לא יגיע אליו והשורש שלו יישאר תמיד.

ל "ולכן אמרו חזק שזה עזר ליעקב אבינו שהפגם לא מגיע אליו אלא שזה עזר גם לנו, רולא 
ת לאברהם אבינו אנכי "ה שאמר השיכתוב וזהזכות ר ובספשחטא ישראל הוא.  אף על פי

מגן שלא יאבד אותה, ומזה הוא, אף ת הוא "מגן לך, שיש נקודה בלב כל איש מישראל שהשי
ה שם מגן מהאבות "הקבת מגן אברהם. "על פי שחטא ישראל הוא, ועל זה אנו מברכין להשי

שראל יש להם חלק לעולם הבא, והיינו שאם אדם חוטא יוכל  ששם לא מגיע שום פגם.
 מסתלק ממנו אותה הנקודה, אבל לא יוכל לחטוא בזה. 

כי אין החטא נוגע לבחינת יעקב וישראל, כמו שביקש יעקב  (ח"בלק תרנ) א"בשפאיתא 
ה בקהלם אל תחד כבודי, וזה הכוח של יעקב וישראל שיש בכללות בני ישראל לא "אבינו ע

מכלל יעקב וישראל, נפגם לעולם, אכן החוטא נסתלק ממנו מקודם הארת הקדושה שיש בו 
ת יוצאת ממנו, נכנס בו רוח שטות, ולפני שזה נכנס הרוח של אמ כ"אא חוטא אין אדם

 , וכשאדם חוזר בתשובה נכנס בחזרה הרוח של אמת.של יעקב נקודהע לוממילא אין מג
כוח הנשמה בהם אין בחטא מסתלק מקודם חלק הנשמה שבהם, ונמצא בעוד כשנכשלין 

כתוב השיב את חמתי, ובסוף נהיה כהן, לכאורה הלא היה טמא בפנחס  בהם רושם חטא,
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ה עשה שהנשמה שלו יצאה וממילא לא נהיה טמא באותו זמן כשהרג זמרי "מת, אלא הקב
 בן סלוא.

לא הביט און ביעקב ו הזו ו'.ולכן לא היה שולט הקללה בהם, כמו שכתוב ד' אלקיו עמו כ
 , אלא לנקודה של יעקב לשם לא מגיע חטא.למה, כי ד' אלקיו עמוולא ראה עמל בישראל, ו

יפגום בו, ואם איתא וחלק אלוקי כשאדם חוטא מסתלק קודם כדי שלא תורה ובליקוטי 
ו, כי בחלק נשמת חיים אינו פוגם לעולם, שהיא מסתלקת "האדם חוטא ושחת לו לא פגם ח

באותו  אדםמסתלקת מ של יעקב א לומד שהנקודה"לנו מכל זה שהשפיוצא ה קודם שחוטא.
 י תפילת יעקב אבינו.", וזה עזמן של החטא

אלא הפירוש הוא שביקש שבשעת  כתוב באופן אחר, (פרשת בלק)בישמח ישראל אבל 
ן, היינו לא שהנקודה מסתלקת באותו זמחטא בעצמיות ופנימיות לבבם, החטא לא יגע ה

לא נכנס לפנימיות ללבם, כל יהודי יש לו תמיד נקודה פנימיות  שזה רקה נשאר ונמצא אלא ז
לכפור באלקי ישראל אז ויבקשו ממנו  דיוקחו יהישנמצא, וכמו שהבעל התניא אומר שאם י

כ לכאורה "יתעורר אצלו הנקודה הפנימיות ולא יעשה זאת ויהיה מוכן למסור נפשו על זה, א
מותר וזה  או שעובר עבירות אחרות, אלא שאז חושב שזה הרע ןאיפה הנקודה כשמדבר לשו

כ אז לא נוגעים בנקודה הפנימיות והפגם שיש לאדם נשאר "עוד לשם שמים וזה עוד מצווה, א
ומרים לאדם להתנתק מבחינת יעקב ולוותר על הנקודה כ כשא"בחיצוניות בלבד, משא

 ישארזמן שחושב שאפשר לה מוכן לזה, כלהפנימיות אז ברור לו שזה אסור ואז הוא לא 
בעצמו, אבל ברגע שאתה רוצה לקחת ממנו את די ולא קרה שום דבר זה עבודה של אדם יהו

 הנקודה על זה הוא לא מוכן.

ה הוא בריח התיכון היוצא מקצה אל "בחלק יעקב אשר בקרב לבבם, כי יעקב אבינו עהיינו 
שלא יגע החטא של ישראל בחלק יעקב מעם  ז היה תפלתו"הקצה בתוך כללות ישראל, וע

ל אף על פי שחטא ישראל הוא, היינו "ה הקשיב לקול תפילתו, וכמאמרם ז"ישראל, והקב
 שחלק יעקב אשר בקרבו לא חטא.

ז יוכל לזכות כל אחד "יועומר הישמח ישראל א ?ל"אנחנו מרוויחים מהמהלך הנומה 
כי הנקודה של איך שיהיה יוכל לזכות לתשובה,  מישראל בכל מדרגה שהוא עומד, יהיה

 כי בחלק יעקב באמתתשובה לא נפגם אף פעם, לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, 
האמת הוא כן, כאשר איש ישראל גונח וצועק בל א .אין שם שום שמץ ופגם מחטא חלילה

ר הרוצה להפילו לבאר שחת, "י שירחם עליו להוציאו מרשת היצה"מקירות לבו אל הש
ל, ואינם "ה נבראו מקטריגים ומזיקים ראולם להיות כי פועל אדם ישולם לו מהעונות שעש

ה שהוא צופה ומביט בחדרי הלב ובוחן "מניחים לו להיכנס בשערי התשובה, אזי הקב
לו כאילו עשה כליות ולב, כאשר הוא מביט לפנימיות לב איש הישראלי אזי מיד נחשב 

ואז בסופו של דבר כופין אותו עד שיאמר רוצה אני ל חפצים ליראה, תשובה בפועל, כי הכ
 .הנקודה הפנימיות מתעורר אצלו

לכן אינו מועיל  הפוך כושי עורו,שר גם פנימיות לבבם הוא שחור, והכ אומות העולם א"משא
תשובה לאומות העולם, כי תשובה הוא שישוב אל פנימיות לבבו, וזה הוא רק בישראל 

נקי מכל סיג ופגם, כאשר הועיל זאת יעקב יעקב אשר בקרבו הוא שפנימיות לבבו וחלק 
 אבינו בתפלתו באמרו בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחד כבודי.

ל שתמיד אדם שחוזר בתשובה מתעורר אצלו בחזרה בחינת יעקב שזה "לנו מכל הנהיוצא 
שזה ל אף על פי שחטא ישראל הוא, וכל ישראל "אמרו חזולכן  הפנימיות של כל יהודי.

א "חוטא לפי השפ וכשאדםיש להם חלק לעולם הבא, הנקודה הפנימיות שיש לכל יהודי 
הנקודה מסתלקת ממנו וכשחוזר בתשובה זה חוזר, ולפי הישמח ישראל תמיד זה היה ולא 
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מסתלק טא ואדם חאם והיינו שנעלם אף פעם רק זה לו חודר לפנימיות לבבם של ישראל, 
 לא יכול להגיע לנקודה בעצמה.הפגם ממנו אותה הנקודה, אבל לא יוכל לחטוא בזה. 

שהוא בחינת א "למה זה באמת כן שאי אפשר לנגוע בנקודה של יעקב, אומר השפרה לכאו
אנשים חושבים שאמת הוא הפוך משקר, אבל ר' אשר אומר זה שאתה לא תתן אמת ליעקב, 

וא משקר ומדבר אמת זה לא אומר שאתה איש אמת, כי מי שאומר שהוא איש אמיתי ה
ה שהוא ד' אלקיכם "שקרו ומי שאומר שהוא שקרן הוא אמיתי, אלא אמת הוא רק הקב

אמת, אמת הוא משהו שחייב להיות כל הזמן שהיה אמת ושהוא עכשיו אמת ויהיה אמת, 
ל שאמת הוא דבר "ז ז"ופירוש אמה, "רק הקבאבל אדם לא יכול לקחת על עצמו כזה דבר 

כ אתה כבר "ושזה לא משתנה אף פעם, אבל אדם כל נשימה גונב לעצמו אהמתקיים לעד, 
נחל שנקרא נחל כזיב, כי יש כי המים המכזבים פעם אחת נקראים כזב היפך האמת. שקרן, 

יש נחלים שיש להם זרימה רק שירד גשם וכשאין גשם אין זרימה, לעומת זאת יש נחלים 
איתא ק "וברדב. כזי לאז תמיד יהיה זרימה שם, וזה נחשנמצאים ליד המקור של המעיין ו

וכלות הדבר מוצא מים, והוא המקור, אשר לא יכזבו מימיו, כי אפילו בעת היובש הוא נובע, 
 הוא כזב, כאלו מכזב בו שלא היה שם מעולם.

 ר' אשרמר אואלא  ?הבו ריק יבקשו כזב סלה, לכאורה מה זה כזביהמלך אומר עד מתי דוד 
הוא כמו נחל כזיב,  את זה שאדם צריך להבין שהמידות שלו מגיעים מהמקור אדם שלא מבין

דהיינו ניתקת את המקור של המידות ואז הוא כזב, אדם שחי כל דבר כמציאות ואם השני 
ה, זה נקרא עד מתי יהבו ריק שמחפשים כל הזמן "בה הקמציק לו הוא לא מוכן לחיות שז

ה, וזהו יבקשו כזב סלה ולא "החלק הריק שבדבר, ואז אתה מתנתק את עצמך מהקב את
ה נכון שזה לא נעים וכואב "ה, וברגע שאדם מיחס כל דבר להקב"מייחסים כל דבר להקב

 אבל אז אדם נמצא במקור החיים.

ה שהוא אמת לאמיתו, "כ אמת נקרא שזה מתקיים לעד ולא מפסיק אף פעם, וזה רק הקב"א
 ו נשאר לנצח ואף פעם לא מפסיק.לש הה שבחינויעקב אבינו זכה לז

דהיינו יעקב אבינו ביקש רק בקהלם אל תחד כבודי בהתיחסו על הדוכן כתיב בן ישראל, לכן ו
חמים על עצמו, על עצמו ועל עליך, שאדם אבל בעבודת השם כתיב בן ישראל, כי יעקב ביקש ר

שחלק זה מצטרף ול תמיד לעשות תשובה ולחזור בחזרה כי הנקודה שלו לא נפגם אף פעם, יכ
 ברעה יעקב לא מצטרף רק בטובה.כי לטובה ולא לרעה. 

לכן התורה נקראת אמת, שהיא בכל מקום ובכל זמן, וקיום  (ט"וישלח תרמ)א "בשפאיתא 
ובליקוטי ה, כל מה שעשה היה דבר קיים לעולם. "הכל מן התורה, וכמו כן יעקב אבינו ע

ו, אלא היינו כמו "מן השקר לבד חאיתא ועיקר פירוש אמת, אין רצונו לומר הפך תורה 
שכתוב וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו, דהיינו הפך הנרות המכזבים במשנה פרק ח דפרה, 

לקידוש מי חטאת שצריך מים  הרות המכזבים פסוליםשהוא מה שנפסקים לפעמים, ולכן הנ
 חטאת צריכים ממקום אשר לא יכזבו מימיו.מי ו חיים.

כשיש שביקש שלא יזכר שמו על המחלוקת, כי כוחו של יעקב אינו מתגלה במחלוקת, וזה 
שרוצה לקבל כוחות מעל יהודי  רק אם דבוקין באחדות.א שם, מחלוקת יעקב אבינו לא נמצ

ם א רצה לפרק את האחדות מכולם.ח רק הטבע זה רק עם אנחנו באחדות אחד עם השני.
אם הוא הולך לפרק את  ,אפילו שאומר שזה לשם שמים ,דבר אתנולרוצה נכנס יהודי ש

 רבה יותר מהרוויח., כי ההפסד הוא ההאחדות לא כדאי להכניס אתו

שונה מכל השבוע, אלא כי לכאורה מה שבת בשבת קודש כתיב והאכלתיך נחלת יעקב, ולכן 
ה הוא ד' אלקיכם "דה פנימיות אי אפשר כי רק הקבוא נקודה פנימיות, ולחיות עם נקויעקב ה

ברוך הוא, ושבת  דשאואמת, שבת עוזר לך שתוכל להיות נחלת יעקב, כי שבת הוא שמא דק
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לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, שבת הוא מצב שעם הארץ ירא לשקר, ואז אפשר להגיע 
שזוכין בשבת קודש להארת הנקודה של אמת שהוא נחלת שהוא אמת, לנקודה של יעקב 

 יעקב.

והכוונה בזה הוא  ,אמצע השבועשכל שבת היה יותר גדול מ ע"הבאר מים חיים זיעל מסופר 
מסופר על ר' כן ו .ר גבוהתכ מי שזוכה לזה נהיה בשבת יו"שניתוסף בשבת הראש של יעקב א

 .צא ונכנס לביתו היה צריך להתכופףאשר כשהלך למקווה בערב שבת הלך ישר וכשי

יש לו חלק לא הביט און ביעקב ובכל איש מישראל שיש לכל איש ישראל חלק מזה, שהגם 
כל השבוע לא רואים את אבל בשבת היא מתגלה ומאיר, חבל נחלתו,  כי יעקב ,מיעקב אבינו

 ונותן קיום ומזון לעובד ד', כמו שכתוב והאכלתיך נחלת יעקב.זה בשבת זה מתגלה ומאיר, 
      ה מכניס לכל יהודי נקודה של אמת שהוא בחינת יעקב שאין אותו בכל השבוע."הקבבשבת 

   

       


