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 פרשת כי תבוא
 שיעור א'

 יום א' י' אלול

 אם שמחה אפשר להפעיל כל דבר

אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב  בפסוק תחת אשר לא עבדת את ד')תרמ"ג(  בשפ"אאיתא 
לכאורה מכל עבירות שבתורה האם לא מצאנו משהו אחר חוץ משמחה? אומרים כל. 

מדבר מזה הרבה שאסור להישבר,  ר' אשרהראשון שלהם היה שלא היו בשמחה.  שהגליטש
 וברגע שאדם נשבר הוא מאבד הכל, אדם שהוא בשמחה תמיד הוא יכול להפעיל הכל מחדש.

 אדם שלא בשמחה הקב"ה לוקח ממנו כל טוב

דותיו של הקב"ה, שהן מדה כנגד מדה, הם לא עבדו להקב"ה יזה ממברבינו בחיי איתא 
מרוב כל, לפיכך יעבדו את האויבים בחוסר כל. ברגע שאדם לא עבד את הקב"ה כשהיה לו 

 כל טוב סלה, והיות שלא היה בשמחה הקב"ה צריך לקחת ממך הכל.

 עם שמחה מרוויחים כל טוב

בה הוא ממידת פרעוניות, אדם שלא מידה טובה מרו יש ללמוד מזה דמכל שכן במדה טובה,
בשמחה מאבד כל טוב, לעומת זאת אדם שהוא כן בשמחה מרוויח כל מיני טוב. שמחה הוא 

 מפתח להגיע לכל דבר בעבודת השם יתברך.

 הקב"ה אוהב אותנו יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמינו

אבא שלנו, אתה לזכור שהקב"ה  היה אומר שאדם צריךר' אשר ואיך מגיעים לשמחה? אלא 
שכל מה שהקב"ה  לדעת אוהב אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. אדם צריך

מגיעים לשמחה. ועוד היה אומר שהשמחה היא מכך  העושה הוא לטובתנו, וממילא מז
שרואה את עצמו כאילו כבר נושע. והוא אוהב אותי ומנהל את העניינים, העניק לי גם את 

 בהם אוכל לחיות את החיים הטובים ביותר שאפשר. הכלים המושלמים

השמחה הכי גדולה הוא כגמל עלי אמו, ככל שאני חי יותר את השפלות שלי אני יכול להיות 
היה אומר ולמכיר נתתי את הגלעד, היות שאין נקודות בתורה הלעלובער רבי יותר בשמחה. 

 סימן, גלעד מי שהוא בשמחה. אפשר לומר ולמכיר מלשון הכרה, מי שמכיר את הקב"ה, נתתי

ברגע שאדם חי עם הקב"ה הוא בשמחה, כי המקום של הקב"ה הוא  :אומר)תרל"ח( השפ"א 
ועיקר השמחה היא באדם כשכל מעשיו המקום שלו הוא עוז וחדווה במקומו. שמחה, 

 דבקים בשורשן והעמדת כל דבר על מקומו מביא שמחה.

 רון ויבעטהסיבה הוא וישמן ישו ,כשמאבדים רוב כל

כשבני ישראל עובדין להשם יתברך בגלות בשמחה. אף על פי }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
אדם שמאבד את הרוב כל, הסיבה  שהם בחוסר כל, מזה יבוא הגאולה בעזרת השם יתברך.

הוא שלא עבד את הקב"ה בשמחה, וברגע שיהיה בשמחה אזי מידה טובה מרובה ממידת 
כל. לפעמים מזה לבד שיש לאדם רוב כל מפסיק לעבוד את הקב"ה  פורעניות ואז יהיה לו רוב

בשמחה, כי וישמן ישורון ויבעט, כי אז נכנס לאדם מחשבות של כוחי ועוצם ידי עשה לי את 
 החיל הזה, ואז לא עובד את הקב"ה בשמחה.
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 העושר שוכח מהקב"ה, משא"כ העני זוכר שהכל מאת הקב"ה

גדול ניסיון העושר מניסיון העוני, למה, כי העני מחפש כבר דרך איך באלשי"ך הק' איתא 
אפשר לעזור לו, משא"כ העשיר יש לו סכנה שישכח לגמרי את הקב"ה. כי באחד מב' דרכים 
מנסה הוא יתברך את האדם. א, בעוני אם יסבול חרפת רעב וחוסר לחם ולא יקוץ. ב, בעושר 

העני עוד מחפש שיעזרו לו, לעומת זאת העשיר עלול  אם ישמן ויבעט או יכלכל דבריו במשפט.
 ואז הוא יותר גרוע מכולם.לשכוח לגמרי את הקב"ה, 

אין ספק כי  וברגע שאדם חי עם הקב"ה, אז כי אין לך דבר מכשיר את האדם כהכנעה. והנה
העוני הוא המביאו אלי ימשך מזה, כי טוב לגבר כי ישא עול עוני וייסורין בראשיתו, למען 

כנע לבבו, כמאמר הכתוב טוב לגבר כי ישא עול כו'. ואז אפילו שיהיה עשיר אח"כ הוא כבר י
 לא ישכח את הקב"ה. וכמו שאמר יעקב אבינו כי במקלי עברתי את הירדן הזה.

 עושר בתחילתו יישאר בגאותו תמיד

 משא"כ אשר תחלתו בעושר ונכסים כי הלא ישמן ויבעט עד כי גם כי יעני אח"כ לא תסיר
היה ממילא אבדתי את כ"ק אאמו"ר זצ"ל מעליו אולתו וגאונו וגאותו אשר קנה בעשרו. 

הכסף, אבל מה עם החכמה שלי. דהיינו אדם שמתחיל בעניות אפילו שמגיע בסוף לעשירות 
עוד יזכור מי נתן לו את העשירות. אבל אדם שמתחיל בעשירות אפילו שיהיה עני בסוף עדיין 

 ישכח את הקב"ה.

 תחילתו יישאר בהכנעה תמידעני ב

את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה כתוב במשנה כל המקיים 
הכוונה הוא כל מי שמקיים את התורה מעוני, אפילו שיהיה עשיר  מעושר, סופו לבטלה מעוני.

כי  אח"כ ימשיך לקיים את התורה, ולא יבעט בגלל עשירות שיש לו. אמנם אם נהפוך יהיה
תתעשר בתחילתך הלא תתעתד לבעוט ולבטל התורה כטבע העושר ורעת העושר רבה, עד כי 
הלא גם תעני לא תקיים את התורה, כי רב הוללת העושר אשר לא תסור גם בעוני, ואז כבר 

 לא יהיה מוכן לרדת מהרמה שהיה בו לפני זה.

חוסר כל, מזה יבא כשבני ישראל עובדין להשם יתברך בגלות בשמחה, אף על פי שהם ב
כי הקב"ה רואה שאתה עובד אותו ולא נהיה אבוד שם, ואז הגאולה בעזרת השם יתברך. 

 אתה תזכור חטאתי נגדי תמיד, ואז יהיה אח"כ שויתי ד' לנגדי תמיד.

 איזהו עשיר השמח בחלקו, אפילו ברוחניות

אתה רוצה לדעת איך אפשר ולכן נכתב סיבת הגלות, לידע איך לתקן זה על ידי ההיפוך, 
להתחזק בשמחת עבודת השם יתברך גם מתוך לקבל את הרוב כל בחזרה, זה על ידי 

אומר הפרי הארץ אמר שזכה לכל מה שזכה, על ידי שמחה של מצוה. היסורין. האר"י הק' 
איזהו עשיר השמח בחלקו, אפילו ברוחניות. ובשמחה של מצוה זו יזכה לגדולה ממנה. ואם 

תורה והי מצוה שאין לו כלום, זה אינו, והלא פושעי ישראל מלאים מצות כרימון,  יאמר הי
כי אדם צריך לשמוח עם מה שיש אבל אינו שמח ונהנה ממנו, וממילא נהיו פושעי ישראל. 

 לו, ואז זה תכלית בריאת האדם בעולמו להכיר את הקב"ה ולשמוח עם מה שיש.

 הקב"ה מקרב אותנו ע"י מחשבות זרות

מך ד' חזקי, הכוונה הוא ע"י שהקב"ה נותן לנו זכות לאהוב אותו, זה עצמו מביא לי את ארח
השמחה. ולמדנו שבוע שעבר אפילו שנכנסים לך מחשבות זרות המבלבלים אותך באמצע 
תורה ותפילה ג"כ צריכים להיות בשמחה, כי הקב"ה חושב עליך והוא רוצה לקרב אותך 
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מתעשרת בסופו, הכוונה הוא הרי כל אחד במצב של רשע בזה. כתוב כל מי שרשע בתחילתו 
מבולבל ועם מלא ספיקות, אבל אנחנו בכל זאת עובדים את הקב"ה, א"כ מתעשרת בסופו 

 שהקב"ה יחזיר אותנו למקום איפה שהיינו לפני זה.

ובאמת היה רצון המקום ברוך הוא וברוך שמו שנעבוד לפניו מתוך הרוב כל. ואיתא שיש 
ינת העושר ויש בבחינת עניות, ושניסיון העושר קשה משל העוני, והראיה, שלא ניסיון בבח

 יכולנו לעמוד בניסיון העשירות, ומתוך העניות יהיה הגאולה במהרה בימינו.

וזה כמו שאיתא במשנה המקיים התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, ומבטלה מעושר סופו 
לא רק בגשמיות אלא אפילו עוני ברוחניות, המקיים את התורה מעוני, עוני לבטלה מעוני. 

שאתה עושה את המקסימום שאתה יכול לעשות, סופו לקיימה מעושר הקב"ה יעזור לך 
שבסופו של דבר תקיים אותו מעושר. אבל אדם שמבטל אותו מעושר סופו לבטלה מעוני, כי 

 מאוד קשה לו לרדת מהרמה שהיה לו לפני זה.

וד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. אם ראית דור שמתמעט בגמ' סנהדרין איתא: אין בן ד
והולך חכה לו, שנאמר ואת עם עני תושיע. ובמהרש"א שם: שמתמעט והולך וכו', רוצה לומר 
בממון, שהעניות מוסיף והולך ואינו פוסק, כדכתיב ואת עם עני תושיע, וכדאמרינן לעיל 

כלה פרוטה מן הכיס, אלא פעם שתכלה פרוטה מן הכיס. לכאורה קשה מהו הכוונה עד שת
היו מחזיקים כסף אמיתי בבית, היו מחזיקים חתיכות זהב וכסף, אבל היום הכסף הם 
ניירות שאין להם שום ערך, מדפיסים אותם, ואולי לצור על פי צלוחית הוא טוב. והקב"ה 

 יעזור שיהיה כבר הגאולה שלימה ושלא נצטרך לעבור את הניסיון הזה.

 ות לעבוד אותו בשמחהעבודת האדם בגל

בהתחלה היה לנו עשירות, אבל היות שלא עבדנו את הקב"ה בשמחה ושניהם נתקיים בנו, 
כי על ידי שלא עבדנו בשמחה כו', ומכל מקום יתקיים גם הסיפא, שעל אבדנו את עשירות, 

ועם כל הקושי שיש אנחנו משתדלים לעבוד את ידי שמתחזקים בגלות לקיים התורה, 
בסוף הקב"ה יחזיר לנו את עשירות, כי אנחנו לא סופנו לקיימה מעושר. הקב"ה בשמחה, 

 הולכים לשכוח את הקב"ה ח"ו.

 כאב זה הזדמנות לעשירות

כל כאב זהו הזדמנות לקבל עשירות, כי ברגע שאדם חי את הכאב דהיינו המתקת דינים 
זה עם שמחה ורואה את הפוטנציאל שיש בכאב, אז מידה כנגד מידה ויהיה בשורשם וחי את 

כותב במכתב ג': באותה שעה הוא מתעקש בכל כוחו ונפשו להתגבר ר' אשר לו כל טוב. 
ולהתחזק ולקבל הכל באהבה ובשמחה משום שהוא מכיר לדעת כי הקב"ה מסתתר בכל אלו 

לאור היותר נערב אור הגנוז למעלה מן היסורים הרי בכוח זה מתהפך הכאב העמוק ביותר 
הטבע, והוא נכלל באור הנצחי, החושך ממני והלאה משום שהוא הפך להיות לאור עולם. 
משא"כ אדם שהוא בעצבות מפסיק את השפע, דהיינו השמחה נותן לאדם לקבל כל דבר 

 בחזרה מה שנחסר לו לפני זה.

 לשמוח שזוכים לעבוד את הקב"ה

ל פירוש מרוב כל, להיות שמח בעבודת השם יתברך יותר מכל מיני ואיתא בשם האר"י ז"
החשק והאהבה להשי"ת ולתורתו בשל"ה הק' איתא טוב שבעולם, עיין שם דפח"ח. 

הקדושה ולמצותיה, ולשמור ולעשות ולקיים את הכל בשמחה גדולה, שישמח שזוכה לעבוד 
ם המצוה השמחה הגדולה את השי"ת ולהיות דבק בו. וזה לשון ספר חרדים, מתנאי קיו

במצוה, דכל מצוה ומצוה שתזדמן לו, דורנא דשדר ליה הקב"ה, ולפי רוב השמחה יגדל שכרו. 
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וכן גילה הרב החסיד המקובל מהר"ר יצחק אשכנזי זצ"ל לאיש סודו, שכל מה שהשיג 
שנפתחו לו שערי חכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין 

 ת. תכלי

 על ידי השפלות מגיעים לשמחה

ואיך מגיעים לשמחה, ע"י שרואים שכל דבר מאת הקב"ה, וברגע שאדם מחובר להקב"ה אז 
עוז וחדווה במקומו, ואז מקבלים כוחות אין סופיים והשגות אין סופיים, ואז עדות ד' נאמנה 

אדם רק מי מחכימת פתי, ברגע שמחזיק את עצמו לפתי אז אפשר לתת לו. אפשר לעזור ל
היה אומר שהעיקר הוא לראות את השפלות וזה איתערותא ר' אשר שרוצה שיעזרו לו. 

                       וד יותר בבחינת איתערותא דלעילא.דלתתא, ואז הקב"ה יביא לך ע

 כשמתפללים הוא יותר מאלף אלפים דינרי זהב

צריך האדם בעת קיומו כל מצוה ומצוה, או בהתעסקו בתורה, או בשער רוח הקודש איתא 
כשמתפלל התפילה, להיות שמח וטוב לב, יותר מכאשר מרויח או מוצא אלף אלפים דינרי 
זהב. וזה התורה אומרת לך שזה גם בגשמיות וגם ברוחניות הכל חוזר על ידי שאדם חי 

לך מה זה רע, אדם שאומר שטוב  בשמחה. אדם שאומר שרע לי, אזי אומר הקב"ה אני יראה
 לי, אזי אומר הקב"ה אני יראה לך מה זה טוב.

 תפילה הוא להכניס ערך למה שיש ולא להביא לך מה שאין

לא רק כשרע לך ולפי דברינו הנ"ל נאמר, כי זה עצמו העצה להישאר גם במדריגת העושר, 
פעלד, ואז אפשר לשמור אזי על האדם לחפש נקודות של שמחה, אלא צריכים לצאת כל יום ל

גם על מה שיש לך, וזה כמו קב חומטין שזה חומר משמר, ואי אפשר לשמור עליהם רק ע"י 
שמחה, וזה שאין לך ואז אדם מגיע לתפילה, התפילה הוא לא רק להביא לך מה שאין לך, 
אלא ע"י השמחה שהיה לך כשלא היה לך זה מכניס ערך למה שכן יש לך, ואז אתה הופך את 

ציאות שאין לך לסיבה שהקב"ה רוצה שאני יכניס שמחה ולהעריך אפילו מה שיש לי, המ
וברגע שאדם הופך את המציאות לסיבה אז אין שום סיבה לסיבה שלא יהיה לך, קול דודי 

 דופק פתחי לי, אבל אדם שלא שומע צריכים לקחת ממנו כדי שישמע.

וב שיש לו, ממילא מתקיים גם אם החשק והרצון יותר בעבודת השם יתברך מכל הרוב ט
ואז אדם מגיע להכרה שאפילו מה שיש לו הוא לא שלו, אלא הכל מאת הקב"ה,  הרוב כל.

 ושום דבר לא מובן מאיליו.

היה כותב במכתבים הרבה וזה ענין השבח תורה וגדולה במקום אחד. כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
בל זה הולך עם תורה ביחד, את הלשון, תורה וגדולה במקום אחד. כל אחד רוצה גדולה, א

אם אין לך תורה לא יהיה לך גדולה. וזהו קבעת עיתים לתורה. נשאתי ונתתי באמונה. צפית 
פירוש, שצריך להיות כלי שיוכל לקבל טובת עולם הזה ושלא לפשוע בתורה על ידי לישועה. 

 זה.

 להיות בעל השגה ולא לשכוח מהקב"ה

אומר והשיגוך במקומך, היינו שלא תשתנה ונם זי"ע וזהו הברכה והשיגוך כו'. הרבי רבי ב
על ידי הטובות והחסדים והברכות, שלא ישכחו כי ד' אלקיך הנותן לך כוח לעשות חיל. אלא 
להישאר בעל השגה, ולא לקחת לעצמו שום דבר. ואם אדם נשאר בהשגה, אז אין שום סיבה 

יהיה נשאר בעבודת הבורא גם והותירך ד' לטובה כו'. פירוש, ששהקב"ה ייקח לך את זה. 
 כשיהיה לו כל הטוב.
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 לקחת את העניות להזדמנות ולא לעונש

אנחנו אשמים אך כשפשענו מתוך השביעה, צריכין אנו לתקן בבחינת העניות והיסורים. 
. והאם זה עונש או שזה בא למנף, תלוי באדם בזה, היות שלא ראינו את הקב"ה בעת השביעה

ונש, אז עסוק בלהאשים או לחפש תירוצים, אבל אדם שלא עסוק עצמו, אדם שעסוק שזה ע
שזה עונש אלא מינוף והזדמנות שהקב"ה נותן לי, אז מצליחים לתקן את העניות והיסורים 

 ע"י שמחה.

 לחפש את הקב"ה בעניות הוא יותר מכל הרוחניות

', לא תוסיף עוד לראותה, כי וזה שכתוב והשיבך כו' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי כו
גם בגשמיות וגם ברוחניות. ושלא יהיה חסר לנו השם יתברך רצה שנהיה לגמרי בני חורין, 

ועתה צריכין לחזור לעבוד מתוך היסורים שום דבר, והיה לנו אז מן באר וענני הכבוד. 
הוא אומר אדם שמחפש את הקב"ה בתוך העניות ובתוך העולם הזה והמצרים. הפרי הארץ 

להקב"ה שמחה הרבה יותר גדולה מכל הרוחניות בעולם. כי זה שמחה נצחי, כי דווקא בתוך 
העניות אדם מתחבר הכי חזק להקב"ה. א"כ דווקא בלא נודע ואז אדם חי עם הקב"ה הוא 
מתחבר הרבה מאם לא היה מצב של לא נודע אלא היה מצב של נודע. ואז אדם מגיע לשמחה 

 , הרבה יותר מאם היה לו כל טוב סלה.הכי חזקה שיכול להיות

 אין קץ לשמחת עבודת הגשמים יותר על כל הרוחנים

ואומר בפרשת ראה לשון: והיא השמחה היותר גדולה לפניו יתברך, ואין קץ לשמחת עבודת 
הגשמים יתר על כל הרוחנים. והראיה לזה שהרי אנו מצפים לתחית המתים שיהיה לעתיד 

ם זוכה, כי לא כן הרשעים, ולכאורה תמוה מה ענין השמחה במהרה בימינו ולא כל אד
בהתחדש הגוף הגשמי והלבשת הגשמי בו, הלא טוב לו אז בעולמות עליונים בלי גוף מעתה 

 בגוף?

אבל האמת הוא כדברינו מגודל שמחת עבודת הגוף לבורא ית"ש אין קץ. וזהו שביקש משה 
אלא לקיים המצות התלויות בארץ בעודו ליכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה הוא צריך, 

 והעיקר לעבוד את הקב"ה מרוב כל, וזהו השמחה הכי גדולה שהקב"ה רוצה. בגוף.

וזה נקרא דרך רחוק, כמו שכתוב היתה כאניות כו', ממרחק תביא לחמה כו'. ובזוהר חדש 
 תחילתהמ מי שרשהדורש אל תקרי באניות, אלא בעניות, עיין שם, והכל אחד, כמו שכתבנו. 

סופו מתעשרת, אבל עבודת האדם הוא לשמוע שהקב"ה הכניס אותך במצב של עניות כדי 
שתיידע שזה הזדמנות, פתחי לי שערי צדק, הקב"ה מכניס אותך למצב של שבתי בבית ד', 
כדי שיהיה מתעשרת בסופו. ושיהיה לך מה שאתם צריכים גם בגשמיות וגם ברוחניות ושלא 

 יחסר לך שום דבר.
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 שיעור ב'
 יום ב' יא' אלול

ולא נתן ד' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע כו'. וקשה כי )תרל"ד(  בשפ"א איתא
ואיך יתכן שלא קיבלו לב לדעת ועינים לראות דור המדבר הוא דור דיעה שעמדו על הר סיני. 

 ואזנים לשמוע?

 יש שמיעה גשמי ויש שמיעה רוחני

לא כתוב שהקב"ה לא נתן לכם דעת וראיה ושמיעה, אלא אך לא כתיב לא נתן לכם דעת כו', 
היה לכם דעת ראיה ושמיעה, אלא שיש שמיעה גשמיות ושמיעה רוחניות, שמיעה רוחניות 

אבל שמיעה גשמיות זה הולך לפי הרגשות הוא אין סופית, אבל הוא לא יכול להיות גשמיות, 
ים אני יכול לדבר לחבר והוא כבר שמע שאני פגעתי בו, לפעמים אני של כל אחד ואחד, לפעמ

מדבר עם חבר והוא בטוח שביקשתי מהם כסף, לפעמים מישהו מדבר איתי ולוקח לו קצת 
זמן לתפוס שאני לא הכתובת שלו. כל אחד שומע מה שהוא רוצה לשמוע, ומה שהגוף שלו 

 רוצה לשמוע.

 את הקדושהקודם לסלק את הקליפה ואח"כ לגלות 

הקב"ה הוריד אותנו לעולם הזה בגוף ונשמה ביחד, עבודת האדם הוא קודם לסלק את הגוף, 
דהיינו לקחת את הקליפה שמפריע לאדם להתעלות, ואח"כ צריכים לגלות את הקדושה שיש 
בכל דבר ולמשוך אותנו כלפי מעלה. ומשום הכי נתן לנו רמ"ח מצות עשה שע"י שאדם מקיים 

ניס את האור והקדושה לתוך איברים שלו, שזה נקרא הפשטת אור, ונתן לנו את המצות מכ
 שס"ה לא תעשה שהם שומרים על האדם.

  ההבדל בין איברים לגידים

 הדם ידוע שבגוף האדם יש איברים וגידים, איברי הגוף מיועד להפשטת כוחות האדם, כמו
לא יברח, אם אדם מקבל וכדומה, לעומת זאת הגידים יש להם תפקיד הפוך, שהדם מהלב 

אדם יושן הוא מוציא פחות, וכשאדם ער הוא שמכה הוא מיד מוציא יותר דם מרגיל, וכ
מוציא יותר, עבודת השס"ה גידים הם לנווט את העסק שלא יקרוס. דהיינו הגידים נמצאים 
בשביל תקדים שלא יברחו. אבל איברים נבראו בדיוק הפוך לא לשמור אלא להתפשטות 

 האור. 

ותו דבר שס"ה לא תעשה הם גדרים וסיגים לא להיכנס למקומות שאסור להיכנס לשם, א
ושלא יכנס השפעה לאיפה שלא צריכים, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וברגע 
שהעין שלך נמשך לאיפה שלא צריכים אתה צריך לשמור על החיות שיש לך מהקב"ה באותו 

שלך מסתכלים על אותיות התורה ומקבלים כוח  דקה, וכשאדם לומד תורה אז העיניים
להמשיך הלאה, ואז הם נהפכים לעיניים טהורות, או שאתה מסתכל איפה שלא צריכים אז 

שהאור החיים הק' אתה צריך לראות שלא יברח לך כל השפעה שהיה לך עד עכשיו, וכמו 
חושב, שאדם אומר על הפסוק כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, בחינת הראות ובחינת ה

צריך לראות שלא יברח לו השפעה שהיה לו לפני זה. וכן לא תקום לא תטור ולא תשנא את 
 אחיך בלבבך.

 קודם לא תעשה ואח"כ עשה

היוצא לנו שכל פעולה שאדם עושה יש לו שתי פעולות, דבר ראשון להגדיר את הנושא, דהיינו 
ברגע שאדם משתיק את הגוף לשתוק ולהשתיק את הגוף עד שאתה קולט את הסדר בדבר, ו
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ס אותו, וכמו שיש בבית כל מיני הוא נותן שיכניסו לכאן רק מה שבונה אותו ולא מה שהור
ים, שהם לא מתאימים לכל אחד, ואז אם אתה רוצה לעשות סדר, או שאתה מוציא לאכמ

מהבית כל דבר שהוא לא מוגדר כאוכל בריא ואתה מתחיל להכניס רק אוכל בריא, או שאתה 
ושה סדר מתי אתה אוכל אותם ומתי לא, דהיינו צריכים פעולות של לא תעשה שהם לא ע

יברחו, ואח"כ יש פעולות של עשה, כי הגוף צריך את הכוחות שלו ואת המקום להתרחב 
 .הלאה

מה דסני לך לחברך לא תעביד. כל התפקיד של אדם בעולם  מהמגיד ממעזריטש זי"עאמרנו 
אמר וועלט וועלט טוב מי שלא  הבעש"ט הק'גם בשביל הנשמה, הזה, הוא לא רק לגוף אלא 

היה אצלך, אבל וועלט וועלט טוב מי שהיה אצלך אבל לא היה שם. אדם שנמצא כאן כדי 
להכניס את הנשמה לבית כלא אז יותר טוב שלא יהיה כאן, אבל מי שנמצא כאן כדי להפוך 

 הוא להפריד את הגוף מהנפש.את הגוף לנשמה אז מאוד טוב שנמצא כאן, עבודת האדם 

 מה שמפריע לך להתחבר להקב"ה, לא תעביד תתרחק מהם

דהיינו כל המצות שהקב"ה נתן לנו, הוא דבר ראשון לא להתנתק ממנו, דבר שני שזה עוזר 
לנו להתחבר אליו יתברך. ועבודה שלנו הוא מה דסני לחברך מה שמפריע לך להתחבר 

ואידך פירושא זיל גמור, ואז אפשר לקחת אותם  להקב"ה, לא תעביד תתרחק מזה, ואד
להתפשטות ולהכניס את התורה לתוך הגוף ולהפוך את הגוף לנפש, אבל קודם צריכים את 

אמר שהיצר הרע נותן  כ"ק אדמו"ר מקלויזנברג זצ"להלא תעשה ואח"כ את מצות עשה. 
פ. שיגרדו את הראש. להם ללמוד תורה כל היום, אבל בתנאי אחד זיי זאלן זיך קראצן דו טשו

כי אז חייבים ליטול ידיים, ואז כל הלימוד הולך אליהם, אדם צריך כל הזמן לעשות הפרדה 
 מלאה, לא לתת להשפעות שיש לו לברוח, ולהפשיט ולהפוך את הגשמי לרוחני.

 דהיינו לא כתוב דעת, אלא לב דעת, שהם הכלים לדעת, אך לא כתיב לא נתן לכם דעת כו',
כשהייתם בדור המדבר הייתם מלאכים  לשמוע.ואזנים לראות ועינים לדעת רק הכלים, לב 

היה מצב של דור דעה, ולא היה לכם את הניסיון שיש היום, שיש בזה שתי פעולות גם לנטרל 
את הגשמי וגם למנף אותו שיהיה רוחני, וגם הלא תעשה יש בו שתי פעולות, ישב ולא עבר 

כעושה מצוה, וגם העשה יש בו כנ"ל, רצה הקב"ה לזכות את ישראל עבירה נותן לו שכר 
לפיכך הרבה להם תורה ומצות, א"כ עבודת האדם הוא קודם לפרק מה שמפריע ואח"כ 

 לבנות משם ולהגיע להקב"ה.

 קודם סור מרע ואח"כ עשה טוב, או להיפוך

דם עשה טוב לכאורה הלא יש מחלוקת האם עושים קודם סור מרע ואח"כ עשה טוב או קו
ואח"כ סור מרע, א"כ כאן לכאורה אנו אומרים שקודם צריכים לעשות סור מרע, ואצל 

על הפסוק יקח נא  מהרה"ק מזידיטשוב זי"עמביא  האמרי יוסףחסידים אמרו הפוך? אלא 
מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ, כתוב בספרים שלפני שאדם מתחיל ללמוד הוא 

לא יברחו לו להחיצוניים, לרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי, זה צריך לראות שהשפעות 
יכול להגיע לסטרא אחרא, ואם אדם יחכה עד שנהיה טהור הוא לא יגיע לשם אף פעם, וכל 

 .הזמן ילך רק לסטרא אחרא

  יקח נא מעט מים, תתחיל קצת להיכנס לעבודה

ח נא מעט מים, שזה יעזור העצה לזה הוא יקח נא מעט מים, תתחיל להיכנס קצת לתורה יק
לך לסלק את החיצוניות ואז משם תמשיך הלאה בעבודת השם יתברך. אבל הוא צריך את 

המחשבות ועל העיניים ועל  המודעות שלא צריכים רק לעשות שטייגען אלא גם לשמור על
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הידיים, ואז אפשר להגיע לשלימות. וכשהיו במדבר עוד לא היה להם את עבודה הזאת של 
 ינים ואזניים.לב וע

היו כאלו צדיקים שזכו להגיע לכאלו דרגות. כי בוודאי כשעמדו על הר סיני היו כמו בלי גוף, 
כשהיה שותה את הקפה בבוקר, היה  הרה"ק רבי שמעלקא מניקלושבורג זי"עמספרים על 

לוקח בידו קובייה של סוכר, ואח"כ ראו שלא היה בידו שום דבר. כי הם עשו את הפעולות 
 באיברים שלהם. הנ"ל

 עבודת האדם לפשט האור לכל איברי הגוף

נכון שמצד אחד זה מצומצם כי הלב הוא רק לדעת ועניים הוא רק לראות ואזנים רק לשמוע, 
, וירץ אברהם אל נעריו אבל עבודת האדם הוא עם הזמן לפשט את האור לכל המקומות בגוף

שפעם המאור עינים זי"ע  הרה"קכל איברים שלו נהפכו להיות חלק מהקב"ה. מסופר על 
אחד נכנס בליל שבת הביתה, ושאל למה חושך כאן, ואז התברר שהדליקו את הנר שהתכבה 
על ידי גוי, אבל היות שהיה בכזה דרגה גדולה העיניים שלו לא ראו בכזה מצב כלל. עבודת 

 גשמי לרוחני.האדם הוא להפוך את החומרי לצורה, ואת ה

 בין הגוף לנשמהלמצוא את הדרך הממוצע 

והם ממש דור דיעה אז היו בלי גוף, והיה בבחינת נפש בלבד, כמו שכתוב נפשי יצאה בדברו, 
ועכשיו שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, מגיע שלימות האדם, והעיקר למצוא את דרך בלי גוף, 

הממוצע, כי אדם שהוא בלי גוף לא יכול להתקיים בעולם כלל, ואדם שנמצא רק בגוף ובעולם 
הזה ובחומרי ג"כ לא יכול להיות בעולם הזה, כי אף פעם לא יגיע לרוחניות כלל, א"כ העיקר 

רך הממוצע ביניהם, ככל שאדם הולך מהגוף הנפש מאיר יותר, הוא ללכת ולמצוא את הד
וככל שאדם מגביר את הגוף אזי הנפש מאיר פחות, הנפש אף פעם לא יכול להיות גוף, אבל 
הגוף יכול להיות נפש, וברגע שיש לאדם כאבים הסיבה לכך הוא, כי נכנסת לגוף יותר, ואז 

ה וא כלום לעומת הכאב שיש להקב"ה מזהיה אומר שהכאב שלך הר' אשר שכינתא בגלותא, 
  שאתה לא שומע אותו ולא חי אותו.

אדם שחי רק טכני וגשמי הוא מלא כאבים, אדם שחי כולו רוחני הוא באצילות ולא כאן 
בכלל. מסופר על יהודי אחד שחזר מרבו, ורצו לדבר אתו ואמר לכולם תעזבו אותו הרבי אמר 

ביקשו לו משהו וענה לכולם אני באצילות, עד שבסוף מאמר באצילות ואני לא כאן, הילדים 
נכנס שכן ואמר לו הלא אתה חייב לי מאה רובל, לפני שנסעת לקחת ממני הלוואה, ענה גם 
לו מה אתה רוצה ממני הרבי אמר מאמר באצילות ואני לא כאן, עד שההוא נתן לו דפיקה 

. אדם צריך למצוא את הדרך חזקה בגב, אז ענה אותו יהודי כנראה שאני עוד לא באצילות
 הממוצע בכל דבר. 

הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן כתוב במשנה אל תאמר כשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. אמר 
הנפש שלך הוא להמשיך בלא תפנה. אבל החלק המחשבה אף אחד לא יכול לקחת ממך, זי"ע 

רל את הגוף כי אם המחשבה הוא העיקר והגוף הטפל זה בידינו לעשות, העיקר הוא לנט
 ולמנף את הנפש.

 העיקר הוא האיכות ולא הכמות

עבודת האדם מתחיל בארץ ישראל, שיש בו עשר קדושות, ומצות התליות בארץ, וכאן יש 
עיני ד' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, בני ישראל קיבלו כוח בארץ ישראל 

רבי מענדלע מוויטעבסק  כשהרה"קלהאיר את הגוף, ואוירא דארץ ישראל מחכים. מסופר 
עלה לארץ ישראל, שאלו אותו מה נתחדש לך כאן יותר מחוץ לארץ. ענה הרה"ק הנ"ל זי"ע 
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בחוץ קויתי מתי אני יתפלל שמונה עשרה שלימה בכוונה, כשהגעתי לכאן ראיתי שמונה 
עשרה שלימה אני יכול לשכוח, אולי ברכה או אות אחד אני יכול לכוון. והכוונה בזה הוא 

שאני חי עם הגאווה שלי אז ככל שהוא שלימות בכמות ושלימות בגוף זה מה שאדם רוצה, כ
 הכמות אלא האיכות. אבל כשאדם בא לארץ ישראל מגלה שהעיקר הוא לא

  אוירא דארץ ישראל מחכים

וזה אוירא דארץ ישראל מחכים, מלשון חכמה, שזה איכות ולא כמות, חכמה הוא כמו כוח 
רק מצוה אחד או נשימה אחד בצורה נכונה אז יש לו כוח להפוך את כל גרעיני אדם שעושה 

משך כל חייו, אם הוא עשה והופך לו את כל המעשים שלו שעשה בהשלא לשמה ללשמה, 
אם יהודי בגיל שבעים הרה"ק מקאליסק זי"ע הכל בשביל להגיע למחכים, א"כ כמו שאמר 

ת כל בריאת העולם. וזה אדם צריך מניח תפילין כמו שאתה הנחתי היום גם היה כדאי א
שהעיקר הוא דעת קנית מה חסרת דעת חסרת מה קנית, שלחו את הגוף לכאן בשביל לשנות, 

 דעת ולא בשביל הגוף.

 מהו חלישות הדעת על פי הדרך

לכאורה אם אנחנו לא ניתן לגוף מה שמגיע לו יהיה לי חלישות הדעת, אבל האמת הוא דעת 
חי גוף אתה מחליש את הדעת שלך, וככל שאתה חי עם הקב"ה זה התקשרות, ככל שאתה 

הוא מגביר את הדעת, א"כ חלישות הדעת נקרא שאתה חי בכמות ולא באיכות אז אתה 
מאבד את הקשר ואת הדעת ומחליש את כל המערכת שלך, ואדם צריך להכניס בכל דבר 

על כל דבר, דבר  ללמוד מזה קשר בורא, ואדם שחי ככה הוא משנה את כל ההסתכלות שלו
 ראשון הוא מסלק את הגוף ודבר שני הוא הופך את גוף לנפש ונותן לאור להשתלט עליו.

בשביל שיהיה לנו כוח לעשות שתי פעולות והכלל, שהקב"ה נתן לבני ישראל ב' אלו הדברים, 
הללו, דבר ראשון להגביל את החומרי, ודבר שני להגביר את הנפש, והקב"ה נתן לנו את 

תורה וזה נותן לנו כוח איך לצאת מהגשמיות, וזה ע"י מצות עשה ומצות לא תעשה,  התורה
הקדושה שמלמדת לאדם דעת איך לצאת מחומר הגוף והגשמיות, וארץ ישראל ובית 

ואז יש לנו כוח להפוך את המקדש היא לקרב הגשמיות וחומר הגוף גם כן אל הקדושה, 
 החומרי לצורה.

 הדמיון ולהגיע להקב"ה בארץ ישראל אפשר לנטרל את

אומר כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקי, וכל הדר בארץ ישראל המאור עינים 
דומה כמי שיש לו אלוקי. דומה זה דמיון, בעולם הזה יש הרבה דמיונות הגוף הוא דמיון, 

וזה ג"כ הוא משל כחרס הנשבר וכחלום יעוף, והמציאות הוא ואתה הוא מלך חי וקיים, 
דמך אכנך ולא ידעתיך הנך אחד בכל הדמיונות, ובסופו של דבר הוא ג"כ דמיון, אלא הדר א

בארץ ישראל מהדמיון שיש לו הוא יכול להגיע לראות שיש הקב"ה, כי ארץ ישראל יכול 
להרגיל אותך שהנך אחד בכל הדמיונות, וישויך לפי מעשיך כל פעולה שאדם עושה במקום 

 הוא מושך את הדמיון כלפי מעלה.שזה ימשוך אותו כלפי מטה 

  בחוץ לארץ מאוד קשה לנטרל את הדמיון

אבל כל הדר בחוץ לארץ הרבה יותר קשה להם כי שם הדמיון מושך אותך למצב שאין לו 
שבחוץ לארץ אמרתי ונפשי כעפר  הטשיבינער רבאלוקי. ואפשר לראות בחוש, וכמו שאמר 

לכל תהיה, וכשבאתי לכאן התחלתי להרגיש ונפשי כעפר. וכאן הקב"ה נותן לצדיקים 
 להרגיש את ונפשי כעפר לכל תהיה.
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והכלל, שהקב"ה נתן לבני ישראל ב' אלו הדברים, תורה הקדושה שמלמדת לאדם דעת איך 
וארץ ישראל ובית מצות לא תעשה, וזה מורכב ממצות עשה ולצאת מחומר הגוף והגשמיות, 

ולהפוך את הגוף לנפש. וכמו המקדש היא לקרב הגשמיות וחומר הגוף גם כן אל הקדושה, 
 שאיתא בב"ח שהקב"ה נתן לנו את התורה כדי לדבק בפנימיות.

אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון בין הגוף לנשמה, להיות חיבור הנשמה והגוף ביחד, 
הרה"ק על הנשמה, ושהנשמה יעזור שהגוף יהיה חלק ממנו ג"כ. מסופר על  שהגוף לא ישלוט

שאני כבר לא גוף אלא נשמה, אמר לו בנו  הרה"ק רבי משה זי"עשאמר לבנו מקאזניץ זי"ע 
הרי נגעתי בך ואני מרגיש גוף ולא נשמה. ענה לו הרה"ק מקאזניץ זי"ע אני נוגע בי עם גוף 

 ני כבר נשמה.אזי אתה מרגיש גוף, אבל בעצם א

עד עכשיו לא היה להם מצות גשמיות, ונטעתם כל פרי עץ כמו שכתוב כי תבואו ונטעתם כו', 
וזה תיקון הגוף ולקחת דברים ביד, אבל עכשיו בארץ ישראל צריכים לעשות עבודה מעשית, 

 היה חסר להם קודם ביאת הארץ.

 הישיבה של ר' אשר

צות. חלק אחד הגיע רק לתפילת שחרית, ואח"כ היה לו ישיבה, והיה שם שלושה קבו ר' אשר
הלכו לחלק אוכל לנזקקים, והיה חלק שלמדו רק חצי יום, או בבוקר או אחרי צהריים, והיו 

מנטרל את הגוף כאלו שלמדו יום שלם. וביום חמישי כולם יצאו לעשות חסד. כי אז אתה 
דה וחסד, והם מנטרלים שלך בשביל להאיר את הנפש. והעיקר לעשות פעולות של תורה ועבו

 את הגוף ומנפים את הנפש.

אבל כל וכן עתה בגלות, שהשאיר לנו הקב"ה התורה הקדושה, ובית המקדש אין לנו, 
הלומד תורת עולה כאילו הקריב עולה. ר' אשר היה אומר היום אתה הבית המקדש ואתה 

יטול הגוף לכן אי אפשר להתקיים בקדושה רק כפי בהכהן ואתה הקרבן ואתה המזבח. 
א"כ כל פעולה לצאת מהגשמיות על ידי הדעת מהתורה, ותיקון הגוף הוא בגלות כנ"ל. 

שאתה עושה תחשוב לפני זה, וזה תראה לא להיכנס לגוף, ולעשות את החשבון לא לגשם את 
המצווה, ואח"כ אתה ניגש למצווה מתוך אמונה ואז המצווה עושה את הפעולה והופך את 

 הגוף ג"כ לנפש.

דבר ראשון לעזור ל ב' אלו הבחינות מבקשין שיבנה בית המקדש כו' ותן חלקנו בתורתך. וע
לנטרל את הגוף ושהקדושה ישלוט עלינו, ואז ותן חלקנו בתורתך, וע"י הבית המקדש וארץ 
ישראל יש לנו כוח שהקדושה יתפשט עלינו. גם הדיבורים של ר' אשר בהתחלה מרגישים כמו 

 אח"כ זה מחבר אותך להקב"ה. וכנ"ל. וזה עבודת האדם בעולמו.אלכהול על הגוף, אבל 

ברית מילה לנטרל את והם ב' האותות שצריך להיות בכל איש ישראל, ברית מילה ותפילין. 
ובשבת קודש החיצוניות, ותפילין להכניס את הקדושה, ומשפע מצות תפילין יתמשך עלי. 

כמו שאמרו מכניס אותנו לקדושה.  ואז לא צריכים את התפילין אלא השבתמילה ושבת. 
 חז"ל והם ב' ענינים הנ"ל. והם תורה שבכתב ושבעל פה.

ושבת הוא בחינת ארץ ישראל ובית המקדש, ויש בו תיקון הגוף, לכן יכולין לקבל בחינת 
 נשמה יתירה, והיא הארת הנשמה בגוף, כנ"ל.

 

 
 



 קודש כי תבוא שיחות

 ~ יז~ 
 

 שיעור ג'
 יום ג' יב' אלול

היום הזה ד' אלקיך מצוך, ברש"י ובמדרש תנחומא להיות בכל יום )תרל"ה( בשפ"א  איתא
לא כתוב 'כחדשים', אלא 'חדשים'. בפסוק כתוב: היום הזה ד' אלקיך מצוך חדשים כו'. 

לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. וע"ז 
ו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוית פירוש רש"י: היום הזה ד' אלקיך מצוך, בכל יום יהי

 עליהם. 

האמת הוא שהמצות הם חדשים, אלא אנחנו צריכים שגם בעיניך יהיו חדשים, המצות ברור 
שהם חדשים בכל יום, כי המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ומה שהיה אתמול 

ול להתקרב לקדושה, אלא לא יהיה מחר, והיום זה כזה יום שאפילו בריה שפלה כמוני ג"כ יכ
  אנחנו צריכים שזה יהיה בעיניך חדשים.   

 עבודת האדם להכניס התחדשות לתוך הגוף

וכי הרצון )תרל"א( כותב: השפ"א פרשנו כבר שהתחדשות הימים הוא לפי עבודת האדם. 
אך בכוח האם זה מתחדש או לא? אלא להטעות להאדם אף שבאמת אינו התחדשות ח"ו. 

אדם יש לו כוח להכניס את ההתחדשות לתוך הגוף. כל יום הבריאה ל דבר. האדם לחדש כ
כי וודאי יש בחינת מתחדשת, אלא עבודה שלנו הוא להכניס את ההתחדשות לתוך הגוף ג"כ. 

התחדשות בכל דבר, שהרי הקב"ה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ופירוש תמיד 
החיות מכאן אפילו לשניה אחד הכל חוזר  וגם אנו יודעים שאם הקב"ה לוקח אתבכל רגע. 

וגם כי הלא אין דבר בלתי חיות הש"י, והנקודה שממנו יתברך לעולם לא מיד לתוהו ובוהו. 
לעולם כי דבריו חיים ונובעין תמיד. זה לא נהיה ישן אף פעם. וזה מתחדש כל הזמן, יתישן, 

 ד' דברך ניצב בשמים. וזה כמו נביעה ממעיין.

 האור גם תוך המעשההעיקר להכניס 

יכסה ארץ הקליפה חיצוניות אנחנו נמצאים במקום של חושך והסתר, שהם אך כי החושך 
היא המסתרת נקודה הנובעת. דכתיב אין כל חדש תחת השמש, והיא הטבע ועולם הזה 

אך בכוח האדם להאיר הנקודה בתוך הטבע נראה לנו שאין חדש. שמסתיר ההתחדשות. 
הזה ד' אלקיך מצוך לעשות, פירוש, למצוא בחינת היום הזה שהיא מהחשיכה. וז"ש היום 

התגלות האור בחינת אספקלריא דנהרא. גם תוך המעשה ממש שהיא המסתיר הנקודה 
העיקר להכניס את האור גם תוך המעשה. ולגלות את חיות של הקב"ה בתוך כל עשייה הנ"ל. 

 שאנו עושים.

 םאדם שחי עם הקב"ה משפיע זאת על כל העול

'עולם' נקרא איפה והענין, שיש ג' בחינות עולם שנה נפש, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
שאתה נמצא, 'שנה' נקרא כל יום, 'נפש' נקרא כל אחד ואחד. העיקר למשוך את הנשמה 

ברגע שאתה חי עם הקב"ה אתה משפיע את זה על כל העולם ועל והם תלוין זה בזה, לנפש. 
 כל אחד ואחד ועל כל השנה, בכל מקום שאדם נקלע לשם הוא משפיע על כל המקום. 

איזהו חכם שנמצא במקום, הרה"ק מבעלזא זצ"ל איזהו חכם המכיר את מקומו. מסביר 
משפיע שכולם ג"כ יחיו  וכולם מכירים את מקומו, דהיינו על ידי שהוא חי עם הקב"ה הוא

עם הקב"ה. וכן היה אצל חסידים שכל רבי היה לו עירייה קטנה, כמו גור ספינקא, ומשם 
, כי המקום של הצדיק הוא המקום של הקב"ה, והמקום של יצא תורה וחסידות לכל העולם

 הקב"ה הוא המקום של הצדיק, א"כ כולם ידעו כבר את המקום הזה איפה שהיו.



 קודש כי תבוא שיחות

 ~ יח~ 
 

אומר שט כוח הנשמה בגוף בא התחדשות החיות בנפש האדם. הבעל התניא וכפי מה שמתפ
בפרק לח, הנשמה אינה צריכה תיקון לעצמה במצוות, והיא ירדה לעולם רק להמשיך אור, 
לתקן נפש החיונית והגוף, על ידי אותיות הדיבור שהנפש מדברת בחמשת מוצאות הפה. וכן 

ף. דהיינו עבודת האדם הוא להמשיך את אורו במצוות מעשיות שהנפש עושה בשאר אברי הגו
יתברך לגוף, מאותו מקום שהנשמה מגיעה שזו מחכמה מאין תמצא. מבקשים אל תשליכנו 
לעת זקנה, כי אנחנו צריכים כל הזמן לחדש, ומבקשים הקב"ה תעזור לנו לא ליפול לאדישות 

כאלו שאומרים שהם  שב ולא צריכים לחדש שום דבר, וגם יוזקנה וכזה סוג דיבור שהכל טו
חסידי ספינקא ומתנהגים לפי המנהגים ויש להם סידור ומחזור לפי המנהג, אבל זה לא 

 מספיק אלא צריכים לחדש כל הזמן.

 יש התחדשות חיצוניות ויש התחדשות פנימיות

ואיך באמת אפשר לחדש את עצמינו כל יום? אלא תלוי אם אתה מסתכל על החיצוניות או 
דם שמסתכל רק על החיצוניות אז הכל אותו דבר, אותו אף ואותו פה וכן על הפנימיות, א

הלאה, אבל בפנימיות אפשר להשתנות מיום ליום, ומה אנשים עושים במקום זה, משנים 
את החיצוניות שלהם מחליפים משקפיים כל חצי שנה, מחליפים ביגוד כל הזמן, אני מכיר 

ל כדי לשנות את עצמו בחיצוניות, אבל אדם אדם שמחליף כל יום לכמה סוגי משקפיים, הכ
שחי את ההתחדשות של הקב"ה שם נצח ישראל לא ישקר, ואצל הקב"ה שום דבר לא הולך 

 לאיבוד וזה נשאר לנצח.

העיקר לחדש וכפי מה שמתפשט כוח הנשמה בגוף בא התחדשות החיות בנפש האדם, 
וכמו כן מתחדש בתוך הגוף, ולהמשיך חיות בנפש האדם, הנשמה נמצא למעלה והנפש למטה 

. וזהו ראש השנה, שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה , כל שנהעכשיו מגיע ראש השנההזמן, 
  ובכלל הבריאה גם כן. כל דבר תלוי לפי תחילת השנה,

 עבודת האדם לתת את הראשית להקב"ה

וכל דבר בראשיתו צריך שמירה, בתחילת שבא הדבר מן השורש אל )תרל"ד( השפ"א אומר 
האדם עומד לחסרון. והעצה היא קבלת מלכותו יתברך, להתדבק בו, ולהחזיר אליו 

וכן כל יום יש הראשית, לזכור כי הכל שלו. לכן מיד שבאו לארץ היתה המצוה ביכורים. 
ה, וכן בור הראשון להקב"מצות ביכורים, לתת את המחשבה הראשונה להקב"ה, ואת הדי

וכן התפילות, כי כל יום אתה מחדש, כי אנחנו מתפללים כל יום שחרית מנחה  המעשים.
ואדם צריך כוחות  וערבית, ואנו מתפללים כל יום אותו דבר, כי יום זה מתחלף מחדש,

משחרית למנחה, וממנחה למעריב, וממעריב לשחרית, א"כ כל יום מחדש אנו מחזירים את 
 ת להקב"ה.הראשי

וכן בזמן הקב"ה נותן כי על ידי ההכנעה להשי"ת יש קיום להראשית, א"כ מראשית שנה, 
לנו ראש השנה כדי להתחדש, וכן בכל שבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, שבת לאו 
יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, ומיניה מתברכין כל שיתא יומין, ע"י השבת מקבלים ברכה 

כאן עולם שנה נפש, אדם איך שחי משפיע על כל הגוף ועל כל הסובבים יש  על כל השבוע.
אותו, אותו דבר בזמן, איך שהוא מקבל כל דבר, בינו שנות דור ודור, זה היום תחילת מעשיך, 
ויאמר כל אשר נשמה באפו ד' אלקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ועבודה שלנו הוא וידע 

יציר כי אתה יצרתו, וזה תלוי ברגע שאתה חי מלוך על כל כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל 
העולם כולו בכבודך, אז יש מצב של וידע כל פעול כי אתה פעלתו, וכן בעולם, ברגע שאתה 
נמצא במקום מסוים איזהו חכם המכיר את מקומו, אתה נותן השפעה משם על כל הסובבים 

הזדמנויות מתקרבים אליך, אבל היה ברגע שאדם חי עם הקב"ה, אזי כל הר' אשר אותך. 
 אדם שחי גוף אז כל דבר בורח ממנו, כי במקום לעלות אותם אתה מוריד אותם.



 קודש כי תבוא שיחות

 ~ יט~ 
 

 יש אנשים שמחפשים את המנין הכי מהר

ומצות ביכורים היה על זה התחדשות, ובמקום זה תיקנו תפילות }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
רב, תיקון שלוש תפילות ביום כתוב שמשה רבינו ראה שהבית המקדש הולך להיח כו'.

דש, באו נשתחווה ונכרעה, וקתחוו לד' בהר הבמקום זה. ובעצם כל הבית המקדש היה והש
הכל היה נקודות של הכנעה ושפלות, והיום שאין לנו את זה קבלנו במקום את התפילות, 
א"כ כשנכנסים לתפילה צריכים לראות בשביל מה נכנסת לשם, יש אנשים שנכנסים כדי 

צאת ואז מחפשים את המנין הכי מהר שיכול להיות, לעומת זאת יש אנשים שנכנסים כדי ל
להיכנס ואז מכין את עצמו לפני זה, וסופר כל מילה כמונה מעות, ובעצם התפילות הוא 
להמליך את הקב"ה על כל העולם ועל כל השנה ועל כל הנפשות, וזה שאנו אומרים ואתה 

 מושל בכל.

ואיך באמת מגיעים למחשבה שהנשמה מחיה את הגוף, הלא אדם דרייט זיך און פרייד זיך, 
שאדם ר' אשר הוא שמח ורוקד כל הזמן, ומה הקב"ה רוצה מאתנו כל הזמן? אלא אומר 

צריך לחיות את חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד, ועם הגוף אי אפשר להגיע לאף מקום, 
והמצוה להזכיר וזה חלק אלוקי ממעל ממש וזה הקב"ה בעצמו, ומי מוביל אותו הנשמה, 

מזכירין יציאת מצרים בביכורים, וכן בתפילות, ולמה דווקא יציאת מצרים היא גם כן כנ"ל, 
בפרשת וארא שאדם צריך לדעת שמצד עצמו מוכן הוא לכל השפ"א יציאת מצרים, אומר 

וזה הנשמה, אבל בשביל לדעת שהנשמה חטא ועוון, וזה שהוא לא שם, כי הקב"ה שומר עליו, 
ולמה אני לא עכשיו במצרים, כי מחיה את הגוף צריך אדם להזכיר יציאת מצרים כל יום, 

 הקב"ה הוציא אותי משם.

 על ידי יציאת מצרים מגיעים לאנכי ד' אלקיך

לכאורה למה בני ישראל היו צריכים לעבור מצרים, ולמה לא באו ישר מכנען לכיוון הר סיני? 
אלא אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בלי יציאת מצרים לא היינו יכולים להגיד 
אנכי ד' אלקיך, ולמה דווקא מצרים? אלא מבריאת שמים וארץ אדם לא יגיע לדחף לחיות 

ב של בעל כרחך אתה חי, אלא דווקא ע"י שהיינו במצרים אז אני חי אחד עם הקב"ה במצ
שבעצם אני מצרים, ואם אני לא שם זה הקב"ה, א"כ חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 

מוסיף בכל יום ויום חייב אדם לראות הבעל התניא יצא ממצרים, בכל דור ודור חייב אדם, 
, היום יצאת ממצרים, ואם אני לא שם זה את עצמו, וברגע שאתה חי שבעצם אתה מצרים

 הקב"ה ששומר עלי כל הזמן.

ואיך אדם מגיע לעורר את החדשים, כי הלא הכל ממילא מחודש כל היום, רק איך אדם 
בעצמו מעורר אותו? אלא עבודת האדם הוא להמשיך את הנשמה לתוך הגוף, ואיך באמת 

עם חיות חדש, ועם רעיונות חדשים,  אפשר לדעת שהגוף הוא לא מחודש, הלא אני קם בבוקר
ואדם צריך מחדש לאכול ולשתות, אלא באמת אדם לא יכול לדעת, אלא צריכים לעשות 
מודעות לזה, לזכור שבעצם אני מצרים ומ"ט שערי טומאה, וזה שאני לא שם זה הקב"ה 

 שנותן לי את זה.

א באו למקומם הראוי והמצוה להזכיר יציאת מצרים היא גם כן כנ"ל, שכמו שבני ישראל ל
ואם יש להם משהו, הודו להקב"ה על זה, עד שירדו למצרים וביררו כל אותן המקומות, 

ומשם נמשך כוח עד עצם היום הזה להגיע לאנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. 
וכן בזמן יש כאלו זמנים שאתה לא מצליח וכמו כן נמצא דברים אלו לכל פרטי הבריאה, 

, ובמשך השנה יש כמה זמנים שלא הצליחו בו בדיוק כמו שרוצים, וכן בנפש שבע בהם כל כך
יפול צדיק וקם, אבל התכלית של היפול הוא בשביל הקם ולא הקם בשביל היפול, השאלה 
איפה האדם שם את הדגש שלו, במצב של יפול או במצב של הקם, בשעת הנפילה אדם צריך 
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ל הקם, אבל אדם לא יכול להגיע להקב"ה רק ע"י לראות שזה לא מציאות אלא סיבה בשבי
 הנפילות, וכמה נפילות צריך האדם לעבור במשך חייו?

 יש יציאת מצרים בכוח ויש בפועל

אלא זה תלוי באדם בעצמו, יש יציאת מצרים בכוח ובפועל, אדם שחי יציאת מצרים הוא לא 
זיק את עצמו ורק הוא חייב צריך נפילה אפילו בכוח, כי הוא יודע שבכוח הוא לא יכול להח

עזר אלקי. אבל אדם שחי כולו בשלימות אזי הקב"ה עוזר לו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל 
יום, וחייבים להגיע לעזר אלקי, והכל בשביל להגיע אליו יתברך. אבל אדם שחי עם הקב"ה, 

שם משם  האזי היצר יכול להתחדש עד מחר, כי כל היתר הוא בגוף, וברגע שחיים עם הקב"
  ושם מנטרלים את כל הכוחות הרעים. יתפרדו כל פועלי און,

ויש חלק של הנשמה שהיא נשארת טהורה תמיד, אלקי נשמה שנתתי בי טהורה היא, וכמו 
שאמרנו לעיל מהבעל התניא שהנשמה לא צריכה תיקון, רק איפה שיש טוב ורע שזה בגוף 

, ואדם צריך למשוך את ותך כלפי מטהשם צריכים תיקון, כי יש שם פחד שהרע ימשוך א
הגוף כלפי מעלה, וע"י עזר אלוקי שעוזר לך להכיר שאתה בעצם מסוכן, אז אתה רץ להקב"ה 
ולהגיד לו שזה אתה, תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך, ואז אתה מכניס את כוח 

דם שאתה הנשמה לתוך הגוף, וזה עבודת האדם בעולם, בכל מקום שאתה מגיע, ולכל א
פוגש, ובכל יום שאתה נמצא בו, מצד אחד לזכור את יציאת מצרים, ומצד שני אם יש לך יום 
חדש מציאות חדש וכן בכל דבר אתה נושם וצריכים להחזיר את זה להקב"ה, ואז מקבלים 

 כוחות חדשים, ברכה והצלחה.

 ביאור מצות ערלה ע"פ הדרך

לאכול שלוש שנים, אלא כדי לדעת שבעצם זה לא למה אסור וכענין ג' שנות ערלה באילן. 
שלך, ואז תיידע אם יש לך משהו שזה מהקב"ה, ומשום הכי שלוש שנים אסור לי לאכול וזה 

 נותן לי לראות את הקב"ה הלאה אפילו אחרי שלוש שנים.

כשמביאים ביכורים אומרים ארמי אובד אבי וירד מצרימה, ולכן על ידי מצות ביכורים, 
ש לי בכלל פירות, ולמה צריכים לומר זאת, אלא כי הנשמה אין לו את המלחמה ומאיפה י

הזאת כי אצלו אין רע כלל רק טוב, אלוקי נשמה שנתתי בי טהורה היא, אלא בגוף שם יש 
מלחמה האם הרע ימשוך אותי כלפי מטה או שאני ימשוך אותו כלפי מעלה, וזה נעשה ע"י 

הסיפור ביציאת מצרים יכול לפדות הפירות מסטרא ומצות ומעשים טובים. וכן ביכורים 
ומשם יתפרדו כל פועלי און, אדם שנכנס לחדר חשוך עם אחרא להיות חל עליו הקדושה. 

 אור הוא מבריח את החושך. 

 על ידי עצבות וייאוש מושך היצר החיות

אותו דבר כל החיות של הסטרא אחרא הוא רק כשאתה נמצא בשברון ובעצבות ובייאוש, 
ברגע שאדם עדיין עסוק בכישלון ובייאוש שלו משם הוא מושך חיות ואתה ממשיך לפרנס ו

אותם, וברגע שאתה משנה את המציאות ואתה מכניס לשם התחדשות משם הם בורחים 
ואז אתה מפריד את הסטרא אחרא מהקדושה, וכן אנו עושים בשיעור כל יום, לכאורה הם 

, ועולם חדש, ונפש חדש. ולפי השמחה וההתחדשות אותם מילים, אלא כל יום הוא יום חדש
 והאחדות שלו אפשר לראות איפה הוא אוחז.

  עמלק עבד עלינו למצוא ראשית אחרת

בסוף פרשת כי תצא מוזכר מחית עמלק, ומה הם ונסמכה פרשת ביכורים למחית עמלק, 
ב ראשית כי ביכורים היא לתת הראשית להקב"ה, ועמלק היא היפוך זה, כדכתי רצו, אלא
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הוא יעבוד עם כל הכוח למצוא לך ראשית אחר, העיקר לא ללכת אחרי ראשית גוים עמלק. 
להקב"ה, אדם צריך מיד בבוקר להגיד אני מאמין, כי בלי זה שום דבר לא מתחיל, והם רצו 

 לנגוע בשורש של כל דבר ובראשית השורש שלו.

אף  שלא התרגש משום דבר.ק. שמעו עמים ירגזון, לבד עמל)יתרו תרל"ה( כותב: השפ"א 
שהבין גדולת בנ"י וממשלת השי"ת, עכ"ז בא וילחם ומסר נפשו ע"ז לרעה. ולכן הקב"ה 

כי הוא חיפש כל הזמן רק לעקור. אנחנו צריכים לתת את הראשית להקב"ה, ימחה שמו. 
ועמלק רצה את ההיפוך שאדם יכנס לאדישות וקרירות וכן הלאה, ולא לחשוב מחוץ 

 ולא לחשוב לכיוון הנולד, והוא ימצא לך נולד אחר, הגאווה והכוח שלך.לקופסא, 

פירוש, שמקודם מלחמת עמלק היו בני ישראל מתקנים כלל הבריאה להיות נכנעים תחת 
ולכל מקום שבאו, היו כ"כ בריאים בדבר שהיה מלוך על כל העולם כולו בכבודך, הקדושה. 

ל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו והיה וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כ
ד' אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. והיה התפשטות אורו יתברך בכל העולם. והיו 

 נכנעים תחת הקדושה.

בנ"י הם ממליכים אותו ית"ש על כל הנבראים. וכפי מה שקיבלו בנ"י עמ"ש במתן תורה 
ת יודעין כי הקב"ה שליט על הכל וקראן כן היה בכלל הבריאה. וכמ"ש בגמרא שגם האומו

ליה אלקי דאלקיא. ולכן ניתקן כלל הבריאה. לבד עמלק ימ"ש שלא הכניע עצמו. ולכן לא 
יהיה לו תקומה לעתיד. ולכל האומות יהיה איזה ניצוץ ואחיזה בקדושה. וז"ש ראשית גוים 

ובד. משא"כ עמלק. פירוש שלקח לו הראשית שכפר לגמרי בעיקר. ולכך אחריתו עדי א
שאר האומות כנ"ל. ולכן צריכין לשנוא את עמלק. כי לולא הוא היה ניתקן הכל כראוי כמו 

 לעתיד. ועל ידו אין הכיסא שלם כו'. לכן מחה אמחה כו'.

 למה אנשים אוהבים לשמוע חדשות כל הזמן

ואיך מוחקים את עמלק? אלא כל אחד יש לו את עמלק שלו ואת זה צריכים למחוק, אבל 
אדם שלא מקשר כל דבר להקב"ה וחי בטבע ולא מעל הטבע, אז הוא ממשיך את בחינת 

ראשית שלנו הוא נצח אבל עמלק המציא לו ראשית אחר שאין לו אחרית. עמלק הלאה. 
כל יום להביא פרישע נייעס, וזה הבעיה שאנשים ישראל לא ישקר, אבל ראשית שלו צריכים 

הולכים לשמוע חדשות כל הזמן, ובזה הוא מגביר את הגוף ולא את הנפש, מותר לדעת מה 
קורה, בדרך כלל או שקוראים את זה, או שיודעים את זה מאנשים אחרים, עד שבועיים ש

שומע כל רגע מה בטח תשמע מזה, מותר לשמוע פעם ביום, אבל אדם שנכנס לכפייתיות ו
שקורה, וזה עוד נכנס לו עם תמונה וחייב עכשיו לראות מה קיבל, אז הוא בחינת עמלק 
לשלוט על הטבע, ושיהיה לך הסברים בכל דבר, ועד שאתה מסדר את הראשון מגיע כבר עוד 

 והעיקר לא ללכת אחרי נשמה. סיפור שקרה,

 האם אפשר לקרוא חדשות מלפני שבועיים

הוא מוכר לך דברים בלי תכלית. כדכתיב ואחריתו עדי אובד. ה חדשה, כי ולמה מגיע פרש
והאמת הוא קח לך חדשות מלפני שבוע אין מה לקרוא שם, כי הכל כבר מתחדש הלאה. וזה 

הקב"ה שם אותנו והיא חיות הרשעים שבא מסטרא אחרא. הכל מושך את האדם מהנפש. 
כאילו יש להם ראשית לבד הקדושה.  שמדמה לרשעיםבעולם הזה איפה שיש לנו בחירה. 

 אבל האמת הוא שאין להם שום ראשית ושום דבר.

משל הנכנס לחנותו של בושם אע"פ שלא קלט. ריח טוב קלט. )יתרו תרל"ט( כותב: השפ"א 
וברגע שאדם מחזק ושיריים הללו של הגוף נשארין להתחזק גם בימי נפילה וירידה כנ"ל. 

ב עבודת בנ"י נמשך הריח גם לאומות שא"י לקבל גוף כי מרואת עצמו עם הקב"ה, אז 
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הקדושה רק ריח טוב. ובמתן תורה אף שהדיברות היו לבנ"י, מ"מ ע"י שזכה העולם לקבל 
 חבלים אלו. נכנס בכל אלו הברואים רוח טהרה. 

וכמו כן באדם עצמו עולם קטן שכולל הכל. ועיקר תורה ומצות הם הנפש האדם. אבל הגוף 
דהיינו כל פעם לחדש מחדש, ח קדושה וטהרה להתחזק גם בימי נפילה וירידה. מקבל ג"כ רי

 ומזה נשאר רשימה, ומזה חיים משחרית למנחה, ועד מעריב, וכן חוזר חלילה.

ואיך מבטלים זה, ע"י וכל עבודת בני ישראל רק לבטל זה. }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
ולברר כי כל ואיך יש לך כוחות, אלא  המודעות של חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד,

ומי נותן לך את הכוחות, רק מאת הקב"ה. וזהו ראש הראשית היא להשם יתברך בלבד. 
 השנה להחזיר כל דבר להקב"ה.
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 שיעור ד'
 יג' אלול

', מזוזות פתחי, כמו במדרש לשקוד על דלתותי, דלת לפנים מדלת כו)תרל"ו( בשפ"א איתא 
 מזוזה קבוע וכו'.

וז"ל המדרש: זה שאמר הכתוב אשרי אדם שומע לי, מהו אשרי אדם שומע לי, אמר הקדוש 
ברוך הוא אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי. מהו לשקד על דלתותי, אמר הקדוש ברוך הוא 

אלא הוי אם הלכת להתפלל בתוך בית הכנסת אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם, 
מתכון להיכנס דלת לפנים מדלת, לשקוד על דלתי, אין כתיב, אלא על דלתותי, שתי דלתות, 

 ולמה כן, שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעותיך ונותן לך שכר. ומהו לשמור מזוזות פתחי. 

אמר רבי יהודה בר סימא, וכי יש מזוזה בבתי כנסיות, אלא מה המזוזה הזו אינה זזה 
הא זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות, אמר הקדוש ברוך הוא אם תעשה כן מהפתח, כך לא ת

דע שאתה מקבל פני שכינה, מה כתיב אחריו, כי מוצאי מצא חיים, אמר הקדוש ברוך הוא 
 מי הוא זה שבא לבית הכנסת ולא מצא את כבודי שם.

, מנין, אמר רבי איבו ולא עוד אלא שאתה עומד בבית הכנסת והקדוש ברוך הוא עומד עליך
שנאמר אלקים נצב בעדת קל, אמר הקדוש ברוך הוא ולא דיך שאת מקבל פני השכינה בבית 
הכנסת, אלא שאתה יוצא משם טעון ברכות, מנין שנאמר כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון 

 מד', הוי והיה אם שמע תשמע וכו'. ע"כ לשון המדרש.

א"כ דבר ראשון מה שיוצא  היום אנשים מחפשים סגולות לזכות לברכות ולשפע רב,
 מהמדרש הנ"ל שאדם שבא לבית המדרש יהיה לו טעון ברכות ושפע רב.

 בכל דבר יש זה לעומת זה

כי בכל פתיחת פתח חדש נולד כוח הסטרא שואל למה כל פתח צריך מזוזה? אלא השפ"א 
תמיד מדבר מזה, שבכל דבר יש זה לעומת זה,  הפרי הארץוזה יסוד גדול וכן אחרא גם כן. 

מה שיש לך יהיה משהו מנגד ואין כזה דבר שאין מנגד כלום, דהיינו כמו שיש קדושה ככה 
יש לעומת זאת טומאה, חכמים המה להרע כי זה לעומת זה עשה אלקים, הפרי הארץ מסביר 

 למה הקב"ה ברא כן את העולם, כי תענוג תמידי אינו תענוג, ושיהיה שכר ועונש.

כל דבר יהיה זה לעומת זה, אני מכניס ילד לחיידר או לישיבה או דהיינו אדם צריך לדעת שב
שאני מחתן או שאני פותח עסק בכל דבר ומקום יהיה זה לעומת זה, באידיש אומרים אם 
זה כזה טוב למה כ"כ רע לי, אם זה טוב חייב שיהיה גם רע שם, ואם אתה לא מוצא שם רע 

יכים לתת את השפלות להקב"ה, וזה או שאתה חי בהכחשה או שאתה משקר, בכל דבר צר
היה המהלך בחסידות איך לגשת לכל דבר, האם לחפש קודם את שפלות עצמו ואח"כ גדלות 

 הבורא או קודם גדלות הבורא וע"י זה אני יגיע לשפלות עצמו.

 היצר הרע מחכה לך בפתח

ת דהיינו כל פעם שפותחים פתח חדש יהיה מצב של חטאכמו שכתוב לפתח חטאת רובץ. 
רש"י מפרש שם, לפתח רובץ. לא משנה איזה פתח אתה פותח היצר הרע מחכה לך בפתח. 

חטאת רובץ, לפתח קברך חטאתך שמור. ואליך תשוקתו, של חטאת הוא יצר הרע תמיד 
שוקק ומתאווה להכשילך. ואתה תמשל בו, אם תרצה תתגבר עליו. רק הבעיה שאדם חושב 

 כרה שהוא נמצא בחטאת אז אם תרצה תתגבר עליו.שהוא לא שם, אבל ברגע שאדם מגיע לה



 קודש כי תבוא שיחות
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לכן צוה לקבוע מזוזה בפתח. דהיינו אדם צריך לחיות את הסכנה שכל שנייה הוא עלול ליפול. 
כל פעם שיש פתח יש שם טוב ורע, וצריכים מאוד להיזהר שם לא ליפול, על כן צריכים לשמור 

כן כשיוצאים לרחוב צריכים להיזהר על העיניים ולהחליט האם אפשר להיכנס לכאן או לא, ו
כמו שאיתא בזוה"ק זז ולהחליט האם אפשר לצאת או לא, ומשום הכי יש מזוזה בפתח, 

 שאנחנו לא נכשל בתוך המוות והחושך והסטרא אחרא.מות. 

 אחרי חטא אדם הראשון נהיה עירוב טוב ורע 

מחטא אדם הראשון נהיה עירוב טוב ברע. והיא התערובות שנעשה אחר חטא הראשון. 
להיות מוכן תמיד לקבל ולהאזין דברי השי"ת. שיש בכל דבר קול )תרל"ב( כותב: השפ"א 

דבר ד'. שלא יסבור שכבר בא להאמת רק לידע תמיד שעומד אצל הפתח. ובפרט באיש 
ם דהיינו אדישראל יש נשמת חיים ששומע תמיד קול התורה רק שגם זה נסתר להאדם. 

צריך לדעת שתמיד יש סכנה שילך ח"ו לסטרא אחרא, וכל זה נהיה אחרי החטא של אדם 
הראשון, לפני זה אדם לא היה לו את עבודה הזאת, רק אחרי החטא נהיה העירוב של טוב 

 ורע, ועבודת האדם לברר הטוב מהרע.

אין שם והעצה דלת לפנים מדלת, היא כמו חותם בתוך חותם, ש}נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
אנחנו יודעים שיש הלכה ביין שצריכים להיזהר שלא יהיה יין נסך, גוי שמסתובב מגע נכרי. 

ליד היין יכול להיות שנגע בהם, ואיך אפשר לשמור שלא יהיה יין נסך, אלא צריכים לעשות 
שתי דלתות חותם בתוך חותם ואז אין חשש שיש כאן יין נסך. אותו דבר צריכים כאן דלת 

 לת, שאפילו שאדם נכנס לבית המדרש הוא צריך שמירה שהרע לא יזיק לו.לפנים מד

 כל פעם שאדם זוכה להשפעה מיד הוא בסכנה

מיד נפתח לך דלת, כל פעם שיש לאדם וביאור הדברים, שאם זוכה אדם להשיג השגה בלב, 
ה, השגה או בגשמיות או ברוחניות, וכן שמחה למזל טוב, וכן כל פעם שיש לאדם השפעה חדש

צריך תיידע לך שאתה נמצא עכשיו בסכנה, כי אין מצב שהשפעה יורד בלי מצד שני ג"כ. 
זה לבד שאתה עלול להיכנס לגאווה סכנה מאוד גדולה, לשמור שלא לבוא ח"ו לידי גסות, 

 ואזי צריך האדם לעמוד בפחד שלא יכנס לגאווה.

  עיקר פתיחות הלב להכיר שפלותו

כי רק להיות יודע ברור כי עודנו עומד אצל הפתח. ה, אלא ואיך אפשר לחיות שהוא בסכנ
ברגע שאדם יודע שהוא עדיין בפתח יהיה לו את הכוח לא ליפול ח"ו. אבל אדם שחושב שהוא 

אדם מצדו כי באמת זה עיקר פתיחות הלב, כבר בתוכו וכבר לא יכול ליפול אז מיד הוא נופל. 
תמיד תזכור את השפל שלך, וברגע שאדם  זה שיודע שפלותו,צריך לפתוח את לבו ולדעת 

השפלות שלו ככה הוא מגיע פתיחות הלב ולגדלות הבורא, אבל ברגע שאדם לא חי זוכר את 
ושיזכור רוממות אל, וכמה הוא  את השפלות שלו אז אי אפשר לפתוח לך את גדלות הבורא.

 .רחוק מהאמת

 אדם צריך לדעת שתמיד הוא עדיין בפתח

שלא יסבור שכבר בא להאמת, רק לידע תמיד )בתרל"ב(:  השפ"אי וכבר אמרנו את דבר
ותמיד יש משהו שעוד לא שמעת.  שעומד אצל הפתח. כי באיש ישראל יש נשמת חיים,

ונמשך אחר האמת אף שאינו מבין הדבר על בריו. ובתרל"ח כותב: כי יהודי מבטל את עצמו 
אדם שהרגיל את עצמו להבין בכל  ותמיד יזכה לזה, ולא רק בעולם הזה אלא גם בעולם הבא

דבר שיש משהו מעל הטבע, תכלית הידיעה לדעת שאינו יודע, וברגע שמגיע לאינו יודע ע"י 
 הביטול שנותן, אז מקבל דעת חדשה, ואח"כ עבודת האדם הוא לבטל גם את זה וכן הלאה.



 קודש כי תבוא שיחות
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להיות  אף שנפתח אצל האדם דבר מה ידע שעדיין מבחוץ, ותמיד צריךובליקוטים כותב: 
 העיקר להיות אצל האדם הרצון להיות מקושר להקב"ה.הרצון לשמוע ולהאזין יותר. 

ועיקר רצון השם יתברך מהאדם לזה, על ידי שמדביק הכל למקור  ולרצות להאזין יותר.
ר'  החיות הוא בתורה. כי אם אדם עושה רק מה שיודע כהיום כן מחר אם כן עושה בשלו.

היה אומר מהו הכוונה שבתי בבית ד' כל ימי חיו, אם אתה לא חי עם הקב"ה ולא חי אשר 
את השפלות שלו, א"כ הוא שבתי בבית שלך ולא בבית ד', שבתי בבית ד' נקרא שעוד לא 

ועיקר הרצון להיות מוכן תמיד לקבל ולהאזין רצון הגעתי לשום מקום ואתה עדיין בפתח. 
 ודם.השם יתברך מה שלא נודע לו מק

היוצא לנו שכל יום יורד השפעה חדשה לבני ישראל, אבל זה יורד עם התנגדות ביחד. וזה 
כי אין דבר רע בעולם שלא יהיה נהיה מחטא אדם הראשון. ובפרשת מקץ )תרל"ה( כותב: 

בו הקדמה רפואה קודמת שיוכל האדם ליקח מהארה הקודמת עצה על ימי הרעה כנ"ל. 
לך רק טוב, ומצד שני כשיש לך רע אתה רואה מבשרי אחזה  מצד אחד הקב"ה רוצה להביא

ומי שדבוק אלוקי שזה לא שלך, אבל אסור לך להישבר אז ולדעת שזה עבודה שלך בעולם. 
ע"ז נאמר גם כי אלך לדעת ששום דבר לא שלו אלא הכל מאת הקב"ה. בנקודה של אמת 

 כי אתה עמדי.למה, בגיא צלמות לא אירא רע, 

 שמסתדר לבד נופל מידאדם שחושב 

וכל ההפרש בין שנות השובע. מה היה בהם האחדות, כמ"ש ותרעינה באחו וכו'. ותכלינה 
דרשו במדרש יצאו מכוללת ע"י שהיו מיוחדין ודבקין בשורש החיות. וזהו העיקר כמ"ש 
בזוה"ק ומסתכלין עיקרא חד ושורשא חד. שלא לשכוח השורש והעיקר בכל מקום שהוא. 

החולי היה שחשבו הרעב כתיב ותחילנה ודרשו לשון חולי כמ"ש וחלי רע כו'.  אבל בשנות
ומי שיודע זה ומצפה לבוא לנקודה שמסתדרים לבד, וברגע שהקב"ה נסתר מהם שם נפלו. 

הפנימיות וליישר עצמו יכול למצוא הטוב הגנוז בהם, כי נקודה של אש יש בכל איש ישראל 
וצריכים אמונה שהקב"ה נמצא שם, ואז אפשר ה. ובכל מקום רק הארציות מסתיר ומכב

 תמיד לחזור להקב"ה.

בשם ה ב"ה. -והנה ב' פתחים אלו הם ב' הדלתין שבשם הוי}נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
ה אין אות דלת, רק האות הא מורכב מדלת ויוד, הא הולך על בינה, והוא מקבל את -הוי

כ הבינה הוא לא משהו נפרד אלא מקבל החיות שלו מיוד שזה חכמה ומשם מגיעים לכתר, א"
כוח מהיוד, ואז ברגע שהוא נמצא בכוח מה תכלית הידיעה לדעת שאינו יודע, ואז אפשר 
לקבל בינה חדשה, וברגע שהוא נמצא בבינה הוא צריך שוב לבטל את עצמו לחכמה, כי בינה 

את היוד בא מחכמה, רק אז יש סכנה כשאתה נמצא בבינה שתשכח מהקב"ה, א"כ צריכים 
  .לחזור משם לחכמה

ברגע הוא אימה דמניה דינין מתערין, וזה כדי לשמור לא להגיע לגאווה, כי שזה נקרא בינה 
שנכנסת לבינה יש את הסכנה של הגאווה, ואז מכניסים לך את החכמה לשמור שלא תיכנס 

, ואם לגאווה, וחכמה תחיה את בעליה, ותמיד צריכים לבטל את עצמו וככה חוזרים בחזרה
הוא לא מבטל את עצמו ונהיה כפייתי אז הוא לא עם הקב"ה, כי אז נפרדת מחלק הנשמה 
שלך, ושם הוא כבר לא שולט על עצמו אלא שולטים עליו, אבל הקב"ה נותן לאדם את הרגשה 
שהוא שולט אבל לא לקחת ממך את השליטה אלא הפוך לתת לך את המודעות שאתה צריך 

 דרכי נועם, ושם מקבלים כל דבר. לחזור לביטול ושם דרכיה

הנקודה זה חכמה. אותו דבר כשיוצאים והנקודה שבתוך הדלתין הן הן המזוזות, והבן. 
מהבית צריכים לנשק את המזוזה ולהגיד העבר עיני מראות שווא, אני לא יכול לשמור על 

 עצמי ואתה חייב לעזור לי.



 קודש כי תבוא שיחות

 ~ כו~ 
 

ואם הפתיחה הוא שפלות והביטול, אמרנו כדי להגיע לכל הנ"ל הוא פתיחות הלב, שזה ה
כי אז אדם רואה שבעצם לא התחיל שום דבר, שלא עשני כראוי מביא לאדם לידי תשובה, 

ה להחזיר כל דבר -גוי אתמול הייתי גוי והיום נהייתי יהודי, א"כ תשובה הוא תשוב ו
יתפרדו ברגע שהגעת לשם אז נכנסת פנימי יותר, ושם והוא פתיחת דלת הפנימיות, להקב"ה, 

ועל ידי מגרש סטרא אחרא, כל פועלי און, כי החכמה מאין תמצא ושם אין לו שום שליטה. 
כי ברגע שאדם נמצא בחכמה הוא באין ומשם מגרשים את ולכן מסיים מוצאי מצא חיים. 

 כל הקליפות.

עוזרו אינו יכול לו, אומר יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה הפרי הארץ 
 ר של הקב"ה הוא אמונה וע"י אפשר לנו להתגבר עם היצר הרע.והעז

שאדם צריך לשמוע א לך שמיעה אחרת. זה שאמר אם שומע תשמע, שכל שמיעה צריך להבי
שוב יום אחד לפני מיתתך דכתיב החיות כל פעם שמיעה חדשה. בליקוטים ואתחנן כותב: 
צריך להתבונן ולהבין כי הוא רחוק מזה,  רצוא ושוב, פירוש בכל דבר השגה שניתן להאדם

ואך ניתן לו במתנה מאתו יתברך, ואז יכול ההארה להיות מתקיים לעד, והוא התשובה 
שצריך אדם לשוב למקומו, ועל זה נאמר המכיר את מקומו, אם כי הקב"ה מפליא לעשות 

לדעת שכל  ומרומם את האדם המייחל לחסדו, אף על פי כן האדם צריך להיות מכיר מקומו,
אז נופל ח"ו, והיא מיתתו, שנייה הוא יכול ליפול, ואם הוא לא חי ככה אלא כוחי ועוצם ידי 

עבודת האדם הוא להחזיר כל ועל זה אמרו שוב יום אחד לפני מיתתך קודם הנפילה כנ"ל. 
 דבר להקב"ה לפני מיתתך, ואם לא הוא יכול ליפול ח"ו.

 תמיד יש מלחמה בין הגוף לנשמה

יא תהלוכות האדם בעולם הזה בהיותו כלול מנשמה וגוף, והנה הנשמה חפצה וכן ה
ומשום הכי תמיד יהיה לך מלחמה בין הגוף לנשמה, להתדבק בשורשה למעלה והגוף מעכב, 

מיד כשאתה מקבל משהו הגוף רוצה לקחת את זה לעצמו, אבל העיקר להחזיר את זה 
ו תיידע שאתה נמצא בסכנה, ואז להקב"ה, והיא רצוא ושוב, מיד כשאתה מקבל משה

צריכים את המזוזה לחזור להקב"ה, ברגע שחזרת אתה מקבל עוד שפע ועכשיו צריכים לבטל 
את זה, וכן זה הולך וחוזר ואף פעם לא עומד על אותו מקום, רק אדם נמצא בחידוש כל 

 הזמן.

לשמוע דבר  כמו שכתבנו כבר בפירוש אשרי אדם שומע לי, ששמועותיו לי, שזה כוח הכנה
ואין ברגע שאדם עומד בפתח הוא תמיד ישמע יותר ויותר, ד' הוא יותר ממה שכבר שמע, 

ואיזה מהם לזה שיעור, רק לעולם יהיה מוכן לשמוע ולבטל עצמו להשפעת השם יתברך. 
 קודם?

 מחלוקת רבי אלימלך זי"ע עם רבי זושא זי"ע

הרה"ק רבי חים הקדושים מביא בפרשת בראשית, שהיה מחלוקת האהחקל יצחק אלא 
, רבי אלימלך אמר שמקודם צריך לחשוב ולהתבונן אלימלך זי"ע והרה"ק רבי זוסיא זי"ע

בגדלות הבורא יתברך שמו ואח"כ בשפלות עצמו, ורבי זוסיא אמר שמקודם יתבונן ויחשוב 
בשפלות עצמו ואח"כ בגדלות הבורא יתברך שמו. והכריע רבם קוה"ק הרבי רבי בער זי"ע 

עת רבי זוסיא זי"ע. וכן הדרך שלנו קודם לחשוב שפלות עצמו ואז מגיעים לגדלות הבורא, בד
ואח"כ עוד פעם שפלות עצמו וגדלות הבורא. א"כ שתיהם צודקים, אחרי הגדלות צריכים 
להגיע לשפלות, אבל לפני הגדלות צריכים להתחיל עם שפלות, דהיינו מתחילים עם שפלות 

 וגומרים עם שפלות.
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 ר רצונו יתברך בעבודת האדם השפלעיק

והנה דרך העבודה הנכונה להסתכל תמיד על גדלות הבורא ב"ה אשר בעבודת ישראל איתא 
מה זה  ברא השמים ושמי השמים וכל צבאם ומכולם עיקר רצונו בעבודת האדם השפל.

 גדלות הבורא אינו הכוונה שהקב"ה ברא שמים וארץ, אלא הגדלות הוא שמוכן לקבל עבודת
האדם השפל. במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו הגדלות הוא הענווה, אחרי אשר 
 יטהר ויזבח את יצרו הרע ויעסוק בתורה ובעבודה זו תפילה מעומק הלב וערבה לד' מנחתו.

אבל בכל זאת צריך לזכור שפלותו וחטאתו מימי קדם ולהיכנע ולהיות לו רוח נשבר, לפני 
 ו שאמרנו לעיל, וע"פ שני אלה הדרכים תיכון העבודה לד'.הגדלות ואחרי הגדלות כמ

אמנם מי שמתפלל ועובד לד' רק במחשבת גדלות הבורא ואינו מקטין את עצמו אשר עי"כ 
הוא מתגאה ברוחו לאמר ב"ה אני מתפלל ועוסק בתורה ובמצות. או להיפוך מי שמסתכל על 

מר כל כך עד שלא יאמין עצמו שהוא אין ואפס רק שהוא בבחינת מרה שחורה שמתמר
 שהקב"ה ישמע לתפילתו וא"כ למה יתפלל בחינם, הנה תועבת ד' גם שניהם.

ועל זה איתא בסוף תיקוני זוהר הק' רמז מאמר חז"ל סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה, 
אדם שסומא בעין אחד פטור מלעלות לירושלים, כי האדם צריך לפקוח עינים א' להסתכל 

א ב"ה, ורצונו בעבודה שוכני בתי חומר, הקב"ה רוצה את עבודת האדם על גבהות הבור
קטנות עצמו עד אשר יעמוד בחיל ורעדה ולקיים השפל, וזהו ויגבה לבו בדרכי ד', וב' לזכות 

 לפניו נעבוד ביראה ופחד, איך אני ניגש לעבוד את הקב"ה.

ות רצונו. וכן יהיה בלב והגם שיודע האדם את ערכו הנמוכה אל יחדל מלעמוד לפני ד' ולעש
שעשיתי  אדם לומר לעצמו כל זמן שנשמת ישראל בקרבי מובטח אני שיקבל תשובתי, והגם

 הרע בעיני ד' עד מאוד חסדו ואמתו אל יעזבני.

בפרשת בלק, שכתוב עליו סומא באחת מעיניו, דהיינו שהוא היה האמרי יוסף וזה אומר 
 צמו.מסתכל רק על גדלות הבורא ולא על שפלות ע

ברגע שאדם חי שהוא וזה שאמרו שאינו זז מן הפתח כו', והיא הצלה מסטרא אחרא, כנ"ל. 
 בפתח כל הזמן משם יתפרדו כל פועלי און.

 אדם צריך תמיד לחיות עם השפלות

וכמו שאמרנו וכן פרשנו מה שאמרו שוב יום אחד לפני מיתתך, היא קודם הנפילה, והבן. 
הרה"ק מזידיטשוב שהיה פעם אחד אצל רבו יוסף זי"ע  הרה"ק האמרימקודם. מסופר על 

ואמר לו: אם רוח המושל יעלה עליך מקומך לא תנף. תמיד כשאתה מקבל בחינת מושל, זי"ע 
שר' ובזה רמז לו שהולך להיות רבי, אבל תיידע לך תמשיך להיות עם אותו שפלות. וכמו 

ואז יהיה ויפתח ד' את פי  אמר לי שצריכים לדעת שאתה לא יודע למה באים עליך,אשר 
האתון, וברגע שאתה מתחיל להבין למה העסק הולך ואתה מבין למה זה מצליח, אז מתחיל 
הצרות, כל זמן שאתה חוזר לשפלות זהו יכירו ידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע 

 כל לשון.
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 שיעור ה'
 יום ה' יד' אלול

בפסוק בואו נשתחווה ונכרעה נברכה כו'. ראה  במדרש תנחומא)תרמ"ד( בשפ"א איתא 
משה רבינו ע"ה שבית המקדש עתיד ליחרב וביכורים עתידין לפסוק, תיקן ג' תפילות, 

 שתפילה חביבה לפני הקב"ה, שמשה רבינו ע"ה אחר שגזר עליו שלא יכנוס התפלל.

א קרבן דהיינו מכל המעשים טובים שהיה לו, ידע משה שהוא יכול ללמוד עכשיו ולהבי
 להקב"ה, אבל רק תפילה הוא הפתח של כל דבר.

וז"ל המדרש: לפי שחביבה תפילה לפני הקב"ה מכל מעשים טובים ומכל הקרבנות, שכך 
כתיב תכון תפילתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב. קטורת הוא הכי חשוב לפני הקב"ה, 

אף על פי שעשה כל מעשים והיום שאין לנו בית המקדש חביבה לפניו תפילה. ומשה רבינו, 
טובים, ולא היה דבר שלא עשה, כיון שנגזר עליו שלא ליכנס לארץ, התפלל ואמר אעברה נא 
ואראה. ומזה רואים שתפילה הוא הכי חשוב. ואמר לו הקב"ה אל תוסיף דבר אלי עוד בדבר 

 הזה, עלה ראש הפסגה וראה בעיניך, לכך נאמר היום הזה ד' אלקיך מצוך לעשות.

 "ה הראה למשה את פנימיות ארץ ישראלהקב

לכאורה אם תפילה עוזר לכל דבר, למה הקב"ה אמר לו אל תוסיף דבר אלי, אלא ועשתה 
תפלתו מחצה, שנענה עליה עלה, וראה בעיניך. דהיינו פיזית אתה לא יכול להיכנס לשם אבל 

שארץ "א השפובהמשך מסביר  בכוח אתה יכול לראות את ארץ ישראל. וזה ראה בעיניך.
ישראל הוא לא משהו חיצוני אלא פנימי ורוחני, א"כ אתה רוצה לראות ארץ ישראל אני 

 יראה לך את הכוח הפנימי של ארץ ישראל, וממילא ראית את הפנימיות של ארץ ישראל.

 להתפלל עם העין השכלי ולא עם עין הגשמי

ריכים לצייר בדמיון את אדם לפני שנכנס לתפילה הוא צריך לדעת דע לפני מי אתה עומד, וצ
מציאות הקב"ה, אדמך אכנך ולא ידעתיך הנך אחד בכל הדמיונות, כמו שמשה רבינו עלה על 
הר וראה את ארץ ישראל וראה את הבית המקדש, אבל לא עם העין הגשמי שלו אלא ראה 
כל דבר בעין השכלי שלו, אותו דבר כשאדם מתפלל ולירושלים עירך ואתה מושל בכל 

 דמיין אותו זהו הראיה השכלית שלו וזה עיקר עבודת האדם בעולמו.וכשהוא מ

בית המקדש הוא לא עוד בנין כי בזמן המקדש היתה לבני ישראל התדבקות אל השורש, 
מפואר בעולם, אלא בית המקדש וארץ ישראל הוא מקום ששם מקבלים קשר חזק עם 

ת השנה ועד אחרית שנה. הקב"ה שלא מקבלים בכל מקום אחר, עיני ד' אלקיך בה מראשי
וכל הנבואה שהיה בעולם מתחיל בארץ ישראל. כי החכמה מאין תמצא והכי קרוב להקב"ה 
הוא בארץ ישראל, כי עולם שנה נפש, עולם זה הבית המקדש וברגע שהגיע לשם יש לו את 

 והיו ממשיכין ממנו תמיד התחדשות החיות.הכוח להתעורר לחזור לשורש, 

 יד התחדשותבעין השכלית יש תמ

והכלל הוא, כמו שכתוב אין כל חדש תחת השמש, כמו כן )חיי שרה תרל"א( כותב: השפ"א 
יש תמיד דהיינו שמסתכל בעין השכלית שלו להיפוך, כל מה שלמעלה מהשמש, חוץ לטבע, 

למטה אין חדש ושם יש ניתוק כי חיות ד' שיש בכל דבר הוא תמיד חדש, למה? התחדשות, 
כמו שאומרים מחדש בכל יום וכו', ופירוש מעלה שם יש חיבור להקב"ה. ממנו ית', אבל ל

לא שח"ו הקב"ה ברא את העולם פעם אחד ומאז זה נוסע הלאה, אלא הוא 'תמיד' בכל רגע. 
ואינו וחי את זה, ולפי מה שאדם מדבק כל דבר בכוח הפנימיות, תמיד בכל רגע מחדש אותו. 
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מביא לך שהטבע יכשל כדי שיהיה מצב של בעל  כי הקב"ה בכוונהנדבק בטבע וגשמיות, 
 כמו כן יש אצלו תמיד התחדשות.כרחך אתה חי, ואז אתה חייב להגיע לכוח הרוחני, 

כל אחד נמצא במצב של לא נודע, ושם יש לו ברירה או לא לחיות עם הקב"ה ואז נכנס לטבע 
 ואז חי בייאוש ובהפקרות, או שנכנס לאמונה וחי התחדשות.

 ע"י אמונה יכול לעורר ההתחדשותיהודי 

כי חיותו יתברך יש בו התחדשות תמיד, כמו שאומרים מחדש )בא תרל"א( כותב: השפ"א 
בכל יום תמיד, ופירוש תמיד, בכל רגע. רק מי ששוכח והוא תוך הטבע, כתיב אין כל חדש 

החודש כו', אבל מי שנדבק בפנימיות חיות השם יתברך יש בו תמיד התחדשות, וזה שכתוב 
וזה הכוח של יהודי היות שהוא הזה לכם, שיכול כל אחד מישראל לעורר התחדשות זה, 

ועל ידי אמונה שמברר בלבו שהכל מהשם חלק אלוקי ממעל יש לו כוח לעורר התחדשות זה. 
 יתברך.

וזהו כל ענין ההתחדשות, כי היודע שהכל רק מהשם )ליקוטים ר"ח ניסן( כותב: השפ"א 
ל יום תמיד מעשה בראשית, ופירוש תמיד, בכל רגע ורגע, ובהסתלקות יתברך המחדש בכ

ואת זה צריך האדם לשנן תמיד כל חיות הקב"ה השופע בכל העולם היה הכל כלא היה. 
ונמצא מצד ידיעה זו יש התחדשות תמיד, הזמן, וע"י השינון יהיה האמנתי כי אדבר, ואז 

לאפוקי האומרים שעולם קדמון, תפח  ההתחדשות נמצא אלא עבודה הוא שזה יהיה אצלך,
 רוחם. אם כן הכל הרגל וטבע, וזה היפוך התחדשות.

אבל בני ישראל שיודעין כי השם יתברך נותן חיות אל הטבע, והטבע נמשכת מלמעלה מן 
אם כן יש תמיד התחדשות. כי באמת כוח פנימי מי שחי ככה יש לו תמיד התחדשות, הטבע, 

ך, יש בו תמיד התחדשות, כמו שאומרים מחדש בטובו בכל שבכל דבר שהוא מהשם יתבר
יום תמיד מעשה בראשית, ופירוש תמיד, בכל רגע, ורק לפי המקבל כפי מה שיודע וזוכר 
זה ומבטל כל כוחו וחיותו לכוח ראשית ופנימיות שבו, על ידי זה מרגיש התחדשות תמיד 

שה לי את החיל הזה כאילו שאתה דהיינו מצד אחד הקב"ה נתן לך כוחי ועוצם ידי עגם כן. 
עושה, עבודה שלנו הוא לראות את השפלות שלי מבשרי אחזה אלוקי ואז לראות שהוא לא 

 יכול ורק הקב"ה יכול, ואדם מגיע לזה רק על ידי השפלות שלו.

 על ידי מצות ביכורים אפשר להשפיע השפעות על כל העולם

יש לנו כלל שיש ומצות הביכורים היה מביא ברכה לכל הפירות. }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
עולם שנה נפש, וברגע שאתה מתחבר לנקודה אחד ששם הקב"ה נמצא, אז אתה משפיע לא 
רק על עצמך אלא על כולם, וברגע שאדם נותן ביכורים אז הוא משפיע שלא רק הם קדושים 

יתא: כי בזכות המצוה הזאת היו אוברבינו בחיי אלא משפיע ברכה על כל הפירות כולם. 
הפירות מתרבין ומזונות העולם מתברכין. לא רק הפירות שלך אלא של כל העולם, א"כ ברגע 
שאדם מחבר אותו להקב"ה ששם ההתחדשות אז זה משפיע על כל העולם. אותו דבר 

כותב במכתב ל', ברגע שאחד חי את ההתחדשות הזאת, הוא שהפרי הארץ חבורות, כמו 
 זאת על כולם. משפיע

 להודות להקב"ה על הצדיקים שיש לנו

לא כתוב ושמחת על הפירות, אלא ע"י שאתה מביא ביכורים כדכתיב ושמחת בכל הטוב, 
אומר שהרבי מלובלין זי"ע היה מודה התפארת שלמה אתה מכניס לטוב בכל דבר ומקום. 

על הצדיקים. א"כ  להקב"ה כל יום על שהביא לעולם את הקדושת לוי זי"ע. כי טוב עולה
ושמחת בכל יום עם טוב שזה צדיקים. הביאלה רבי היה אומר כל יום אני מאמין באמונה 
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צדיקים כאברהם יצחק ויעקב. וע"י שאני מקושר להם אני מחובר שלימה שיש בכל דור ודור 
 לכל הצדיקים עד אין סוף ב"ה, ומשם אני מחובר לכל העולם כולו.

ברגע בני ישראל הטוב הנשפע להם מהשם יתברך בשמחה,  שעל ידי המצוה היו מקבלין
שאדם מחובר למקומו של הקב"ה, ושם זה עוז וחדווה במקומו, אז אני נכנס לשמחה ושמחת 

כי כל בכל הטוב, ברגע שאני חי שמה שיש לי הוא של הקב"ה זה מביא לי שמחה, למה, 
ילו בדמיונות, וברגע כל פעם שאדם חי עם הקב"ה, ואפהדבוק אל השורש מביא שמחה. 

אומר איפה שהמוח של אדם שהבעש"ט הק' שאתה עושה את זה אתה עם הקב"ה, וכמו 
 נמצא שם הוא, וברגע שחי ככה הוא מביא לעצמו שמחה.

 כשאדם חי בשורש של כל דבר הוא מגיע לשמחה

ועוד כי הנה עיקר השמחה הוא כשמעלין הכל אל השורש. )שלח תרמ"ט( כותב: השפ"א 
למה אדם שמח בחלקו, אלא וזהו עיקר השמחה, כמו שמח בחלקו, )מסעי תרמ"ה( כותב 

כשהוא יודע שזה חלקו, הקב"ה נתן לו את זה, ונותן לו את הכוח להיות שם, ורוצה למנף 
שכשכל אחד מכיר מקומו אותו מיוחד, כי רק הוא יכול לעשות אותו ולא אף אחד אחר, 

ברגע שאתה חי איפה שאתה נמצא שזה מהקב"ה ונותן לך את ושורשו זה מביא שמחה. 
הכוח להיות שם, ורוצה למנף אותך משם, מיד אדם בשמחה, כי ברגע שאתה ברור בזה אתה 
בשמחה, כי אחרת אדם בספיקות כל הזמן הייתי צריך לנסוע או לא, הייתי צריך להיות שם 

מה האם לעשות או לא, אבל אדם או לא, אולי לעשות משהו אחר לגמרי, לפעמים אדם בדיל
 צריך לעשות ולדעת שעכשיו אתה בידיים של הקב"ה וכל רגע הכל יכול להשתנות.

שמתדבק האדם לשורשו ומקומו, על ידי השבת בחינת שבת, )פנחס תרמ"ה( כותב: השפ"א 
ברגע שאתה נותן את המנוחה עם הקב"ה זה מביא לך את לכן נקרא יום מנוחה ושמחה. 

 כי כל השמחה כשאדם בא לשורשו ומקומו.וד איתא במקום אחר )סוכות תר"מ( השמחה. וע

 אתה אדם ישר

ישר נקרא דכתיב לישרי לב שמחה, דאלקים עשה האדם ישר, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
שיש לך חיבור ישר להקב"ה, והיות שזה נפסק אנחנו צריכים לחדש אותו, וזה ע"י שאדם חי 

אתה מחבר בחזרה את הישרי לב. היה יהודי בתל אביב שקראו עם הקב"ה אז ישרי לב אז 
דהיינו ברגע שאדם נכנס לישרות לו הרב סגל, השבח הכי גדול שנתן לאדם היה, שהוא ישר. 

 הוא אחד עם הקב"ה ולא יכול להתנתק משם.

בלי השתנות נקרא שאני חי שהקב"ה וכשמקבלין כל הדברים בלי השתנות מביא שמחה. 
ואז אני ד' לא שניתי. הקדושת לוי אמר להקב"ה לא פלא שאתה כ"כ גדול, הביא את זה, 

 שראית כ"כ הרבה צדיקים וממילא אתה גדול. א"כ ע"י שאדם חי עם הקב"ה מגיע לגדלות.

אמרנו כבר שיש אותיות וחז"ל דרשו בכל הטוב, שביכורים צריכים שירה, עיין שם. 
כ רק ע"י שירה אפשר להגיע הכי קרוב וטעמים, וטעמים הם הכי גבוהים וזה שירה, א"

להקב"ה, והיות שאנחנו צריכים להחזיר כל דבר להקב"ה, א"כ ברגע שאנחנו באחדות אז 
 שרים ואז אני באין, א"כ ושמחת בכל הטוב א"כ צריכים שירה.

וז"ל הגמרא מנין לעיקר שירה מן התורה, רב מתנה אמר מהכא, תחת אשר לא עבדת את ד' 
טוב לבב, איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב, הוי אומר זה שירה. אמר אלקיך בשמחה וב

רב מתנה מנין לביכורים שטעונין שירה, אתיא טוב טוב מהכא. וברש"י טוב טוב, כתיב הכא 
בכל הטוב, וכתיב בשירה בשמחה ובטוב לבב. דהיינו שמחה מביא לאדם את הטוב. כשאדם 
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ל עצמו, ברגע ששר לעצמו ומעורר בתוך השירה שר שירה, יש ששר בשביל אחרים ויש בשבי
 שלו את הגעגועים להקב"ה אז הוא מתחבר להקב"ה ויש לו את כל הטוב.

 אדם שחי עם הקב"ה מגיע לשירה

השפ"א ה. -שירה הוא שר ישזה כל השירה, התדבקות הדברים בשורשן בלי השתנות. 
 ושורה למקור שורשו, ופירוש שירה, הוא להיות הכל נמשך בקו)בשלח תרל"א( כותב: 

)פסח תרנ"ה( כותב: שהוא חיותו יתברך. השפ"א דהיינו אתה מסדר כל דבר עד השורש 
במדרש שיר השירים נשיר למי שעשאנו שירים בעולם, שבני ישראל נעשו משוררים 
להקב"ה, כי הנה השירה בא מכוח דביקות אל השורש, לכן הלוים בשיר, שהם בחינת 

ובני ישראל בכלל מכירים את בוראם ומתדבקין בשורשם. לכן  דביקות וחיבור לשורש,
 וברגע שאדם חי עם הקב"ה מגיע לנקודה של שירה.נמצא בהם השירה. 

אצל חסידים בכל מקום היו תנועות משלהם, והכוונה בזה שהיות שעבדו את הקב"ה הגיע 
הקב"ה ומשם  בסוף לאיזה תנועה, אבל לא שהיה חסידים והיה ניגונים, אלא היו חיים עם

 הגיעו לניגונים. וכל אחד לפי שורש נשמתו חיבור ניגון שזה מחיה אותו.

כשהביאו ביכורים אמרו ארמי אובד אבי, וחזרו עד יציאת מצרים ועד יעקב אבינו, למה, 
אלא מתי יגיע מעשי למעשי אבותי, לכאורה האם יש לי שייכות איתם? אלא אתה לא צריך 

לייבא שמחה, ואתה לא צריך לייבא אמונה, כי הם חלק ממך,  להגיע לשם, ואתה לא צריך
על ידי שמעלין הכל עד שורש הראשית, כאשר מצינו שקורא כל סדר יציאת מצרים אלא 

 ואז מעלים הכל עד למעלה. ארמי אובד אבי כו'. עד התחלת יעקב אבינו ע"ה,

שכתוב כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ומסביר מתאבל  ולקמן אומר השפ"א
היינו על עצמו ועל החורבן שלו, כי עכשיו אין לנו בית המקדש אבל ככל שאדם מתגעגע לבית 
המקדש ורואה את השפלות שלו אז מתחבר להקב"ה בחזרה. אותו דבר אנו צריכים קודם 

לום כי ארמי אובד אבי ולא היה חסר הרבה לראות את השפלות שלנו שכאן הביכורים הוא כ
שבאמת לא יהיה כלום, ומי עוזר לנו כל הזמן רק הקב"ה, ומי הוציא אותנו ממצרים, 

 כנראה שהיו מעוררין על ידי הביכורים ראשית כוחן של בני ישראל.הקב"ה. 

רך, בני בכורי ישראל, על ידי שהביאו הראשית אליו יתבומה זה הכוח של בני ישראל? אלא 
נתעורר בשמים זכותן של בני ישראל שנקראים ראשית ואז אתה מתקשר עם הקב"ה, 

וישראל שנקרא ראשית. דהיינו כל הפעולות שאדם עושה הוא להגיע להקב"ה, וכמו תבואתו. 
שאמר הזוה"ק שתרי"ג מצות הוא תרי"ג עצות להגיע להקב"ה, וברגע שאדם חי את החיבור 

ה. אלא אפשר לעשות מצות רק כדי לצאת ידי חובתו, ואפשר על ידי המצות אז מגיע להקב"
בשביל להתחבר להקב"ה, וזה היסוד של הבעש"ט הק' עולם שנה נפש, עולם איפה שהוא 
נמצא בעולם, שנה כל יום ויום יש דרך איך להתחבר להקב"ה, וברגע שאדם מתחבר שם עם 

 הקב"ה הוא יכול להשפיע ולחבר כולם אליו יתברך.

 תפילה אפשר להגיע להשורשעל ידי ה

אין לנו כוהנים בעבודתם ולוים בדוכנם וישראל במעמדם ואין ועתה שאין לנו בית המקדש, 
וכמו שהזוה"ק מכל מקום על ידי תורה ותפילין יכולין גם כן לעורר השורש, לנו ביכורים, 

ה, אומר שזה לא תרי"ג מצות אלא עצות להגיע להקב"ה, רק השאלה מה אתה מחפש בתור
וע"י השפל שנכנס לתורה מחפש משם למלאות את החסר שלו, וע"י שהוא עשה חשבונות 

 רבים התורה נותנת לו את הישר.
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אמר שלפני התפילה צריכים ללמוד גמרא, למה, כי כמו הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע 
על  רכבת שירדה מהפסים צריכים להחזיר אותו. אותו דבר תפילה הוא ישר, אבל איך עולים

 הפסים, אלא ע"י לימוד לפני התפילה אני עולה על הפסים בחזרה ומגיעים עד השורש.

אבל כאשר מצינו במשה רבינו ע"ה שעל ידי התפילה זכה שהראוהו הקב"ה בית המקדש. 
והיינו שהראוהו כל מה אמרנו שאם רוצים לראות בנין מפואר אזי משה לא ראה כלום, 

אבל בית המקדש הוא לא גשמי אלא רוחני ת המקדש, שהיו מעוררין בני ישראל בעבוד
ומשה רבינו רצה את החיבור שמקבלים על ידו ואת השמחה שמגיע על ידי זה, ואת הביטול 

 ואת הדביקות שמקבלים שם את זה הוא רצה לראות.

 החידוש הוא עומדים צפופים

אומר עומדים צפופים ומשתחווים רחבים. ומסביר משתחווים רחבים הוא לא החתם סופר 
פלא כי ברגע שנמצאים עם הקב"ה יש מקום לכולם, אבל עומדים צפופים היינו בתוך המיצר 

היו יכולים לחיות עם הקב"ה וזה היה החידוש בבית המקדש. וזה רצה משה רבינו לקבל שלך 
שזה תפילה שהוא ישר, וע"י הישרות הזה אפשר  מהבית המקדש ואת זה הקב"ה נתן לו.

להגיע לאבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך. ברגע שנכנסים לבית המדרש צריכים 
 לדעת שאפשר להגיע עד מקום המקדש. וזה התפילות שאנו עושים עד לירושלים.

 העיקר לחבר את המוח לגוף

צוואר. פרעה התלבש שם, וכל החורבן אומר שמה מחבר בין המוח לגוף, מקום ההאר"י הק' 
בית המקדש היה לנתק את המוח מהגוף. וכל התפילה הוא לחבר את המוח לגוף, כמו שכתוב 

 כמגדל צווארך שזה עולה על התפילות שאנו מתפללים.

וכמו שהראה לבני ישראל אז כוח מצות הביכורים והוידוי, היום הזה ד' מצוך כו', שהראה 
וכמו כן גם עתה והם ראו בעיניים שלהם את הבית המקדש. "ל. להם בחוש הראות, כנ

אדם שמתפלל יכול להגיע לשורש שנחרב המקדש, על ידי התפילה יכולין לעורר השורש. 
 של כל דבר.

 על ידי התפילה אפשר לזכות להיות בעזרה לפני ד'

ל דרשו בכל הענין הוא, דכתיב נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ד', וחז")תרנ"ג( כותב: השפ"א 
מקום שנאמר לפני ד' בעזרה, אם כן נראה כי על ידי התפילות זוכין להתגלות הארת בית 

מה שזכו אז על הבית המקדש אפשר לזכות היום על ידי תפילה להיות לפני ד' המקדש. 
ולא על חינם התפלל לא בשבילו אלא בשבילנו, ובאמת משה רבינו ע"ה פעל זאת, בעזרה. 

רה נא ואראה כו', רק שהכין אל הדורות, שראה בתפילה ארץ ישראל, הרבה תפילות אעב
כמו שהיה רואה על ידי ביאת בית המקדש במעשה, כך זכה לראות בכוח הדיבור ותפילה. 

 ומה שאפשר לראות במעשה בבית המקדש זכה לראות על ידי התפילה וכוח הדיבור.

דהיינו אדם כשמדבר יש שם נפש רוח ונשמה, א"כ כל תפילה שאדם מדבר כל הכוחות 
נמצאים בלב איש ישראל, רק שצריכין לזכות לפתיחות הלב מכוח אל הפועל ואז מוצאים 

 את זה.

נכרעה נברכה, על ידי הכנעה וביטול להשורש מתדבקין }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
נברכה מלשון מבריך ומרכיב, וממילא נמשך לכולם, ומשם שורש השפע וממשיכין ברכה, 

 והכל תלוי לפי אמונת האדם בהקב"ה.ברכה גם כן. 
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אפילו בפועל אתה לא שם בכוח אתה ובכוח שכתב לפני ד' עושנו, להתדבק בכוח הנשמה, 
שהיא חלק אלקי ממעל, שנקרא מעשי ידיו של הקב"ה, כדכתיב ונשמות יכול להיות שם, 
שזה עולם שנה הג' תפילות לעורר דביקות נפש רוח ונשמה בשמים, כנ"ל. אני עשיתי, וזה 

          נפש. כל מקום אפשר להמשיך לשם את הקב"ה. 

   

     

    

   

 

            

 

 

 

                   

             

 

 

  

 

        

            

     

    




