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 וישלח  פרשת

 שיעור א'

 יום ו' ח' כסליו פרשת ויצא

 הבריות   עיקר אהבת ד' הוא להשפיע זאת על 

)המשך ד"ה במדרש ואהבת(. התחלנו את המדרש ואהבת את ד' אלוקיך  במאור עינים  איתא  
כו', אינו יודע האיך אוהב אדם את המקום, איך אדם מביע את אהבתו להקב"ה ואיך אפשר 

כזה אהבה שזה לא    אלא אהבהו בפי הבריות. דהיינו צריכים ממךכלל לאהוב אותו יתברך,  
יהיה רק על עצמך אלא שתשפיע גם על כל הבריות שגם הם ירצו להגיע לאהבת ד' וזה נקרא  

 אהבת ד' שלך. וזהו והיו הדברים האלה אשר אנכי וגו'. 

 לה העיקר להיכנס כל כולו לתוך התפי 

חד  ע ישראל ד' אלקינו ד' אחד. מסופר שהיה אדהיינו על ידי שאני מדבר ואתה חי מזה שמ
שהגיע לאחד כיוון לאחד יחיד ומיוחד ושהקב"ה הוא  שאמר שמע ישראל בכוונה גדולה, וכ

הקאברינער זי"ע  מלך על ז' רקעים ועל הארץ וגם על ד' כנפות הארץ. פתאום דפק לו על גבו  
שההורים לא נמצאים ואמר אל תשכח להמליך אותו גם עליך. מישהו אמר לי שיש כאלו  

ם וההורים נמצאים, דהיינו  שהילדים לא נמצאיבתפילה אבל הילדים כן נמצאים, ויש כאלו  
יתכן שאתה כאן בעצם אבל אתה לא כאן, התפילה נקרא בוא אתה וכל ביתך אל התיבה,  

 העיקר הוא להיכנס כל כולו לתוך התפילה. 

 במוח שם החיות רצוא ושוב 

כתוב שיעקב אבינו   לו  שם מסביב לראשו אבנים כדהשבוע  ויעשו  בו  יגע  י ששום חיה לא 
פחד כלל שיקרה לו משהו? אלא מסביר  משהו. אבל לכאורה מה עם שאר הגוף האם לשם לא  

שצדיקים שחיים עם הקב"ה אז שום חיה או בהמה לא  הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע  
יתכן שיהיה דקה של נפולה  יכול לעשות להם שום דבר, אבל במוח שם החיות רצוא ושוב ו

מוח שלך  במוח ובאותו שנייה יכול חיה לעשות לו משהו. והעצה לזה הוא לשום ולסובב את ה 
עם אותיות התורה, וזה נקרא דבר ראשון להתחבר לעצמך, ואז עלי ועל כל בני ביתי ועל כל  

 הנלוים עלי ועל כל בני ישראל עמיה.

 ל אותו ם לגאו י שיש הוא הניצוץ שלך שצריכי הקוש 

זו צריך הצדיק לירד ממדריגתו,   ענין של השולכוונה  עינים  . איתא  בת אבידהוזה  במאור 
שבת(   לב  כמ )ישמח  חייבא  בתר  למרדף  שצריך  בזוהר,  מ"ש  דרדיף  דנודע  חייו  אן  בתר 

למיהדר ליה בתיובתא. והרדיפה היא, שצריך להשפיל את עצמו למדריגתן של אותן שצריך  
ב שאתה פוגש שלא נעים לך שם הסיבה לכך הוא שיש העולם, כל מצבשבילי נברא  להחזירן,  

שם ניצוץ שאתה צריך לגאול אותו, ויש קליפה שמתלבשת על הניצוץ ולא מסכים שאתה  
כי באותו רגע שאתה מעלה אותם הם מתבטלים מיד, וזה הקושי שיש לך לעמוד    תעלה אותם 

א זימן  הקב"ה  שאם  לדעת  צריכים  אבל  האלו,  אנשים  שצריך ליד  סימן  אזי  לידם  ותך 
 להחזירן. 
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 מו לדבר שרוצה להגביה צריך המגביה להשפיל עצ 

כי בלאו הכי אין לו שום צד שייכות עמהן בכדי שיוכל להעלותן, כי הוא למעלה מאוד והן 
כי אין לך שום שייכות    ך שום סיבה שאתה צריך להעלותםדהיינו שאז אין ללמטה מאוד.  

על כן  ולהעלות אותו,  שרוצה להגביה,  להשפיל עצמו, לדבר    כנודע, שצריך המגביהאתם,  
 ההכרח הוא, שהצדיק יפול ממדריגתו בכדי שיתחבר עמהן, שיוכל להעלותן.

   סיעה אחתלהגיע לאלף מטר מתחיל מפ 

הוא צריך לצמצם וכמו הרב הלומד לתלמידו, אף שהוא במדריגה יתירה מאוד נגד תלמידו,  
רבו עד ארבעים שנים,   דעאת עצמו מאוד שיבינו משהו,   על דעת  עומד  שאמרו אין אדם 

מכל מקום צריך להשפיל את עצמו דהיינו הרבי מדבר והתלמיד במרחק ממנו ארבעים שנה,  
רבו,   שכל  את  ולהשיג  לתפוס  שיוכל  בכדי  שם,  שהוא  מדריגתו  עד  תלמידו  וכדי  לשכל 

מש יתפוס  עצמו,  שהתלמיד  את  להשפיל  חייב  הרבי  בחינהו  נקרא  שע"י שזה  קטנות,   ת 
שאתה יורד לשני, אז אתה יכול להביא את השני לגדלות שזה הבחינה שלך, בחינת קטנות  

להגיע  בא אח"כ לבחינת גדלות במדריגה יתירה מקודם.  אבל זה תהליך של ארבעים שנה,  
שר' אשר לאלף מטר מתחיל מפסיעה אחד, כל דבר שאתה עושה מתקרב לאלף מטר. וכמו  

 ך, וכבר מתחיל לאבד את הסבלנות שלו. יש לו סבלנות עליהיה אומר שהקב"ה  

 ל ידך אדם צריך להתחבר לכולם ואז כולם מהללים את הקב"ה ע 

יש נשמות  הצדיק לירד ממדריגתו,  ]לפעמים[  ולכוונה זו צריך  ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
ם בתפילה  אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. אומריושרק אתה יכול לעלות אותם,  

כל צבאיו, הללוהו  הללו את ד' מן השמים הללוהו במרומ  ים, הללוהו כל מלאכיו הללוהו 
שמש וירח הללוהו כל כוכבי אור, הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים. לכאורה  

ומי ואיפה, אלא מסביר  האם אנחנו נותנים פקודות להקב"ה ומחלק תפקידים בדיוק מה  
ביחד עמו יביאו   דם חי עם עצמו והוא מהלל ומשבח את הקב"ה אזהמאור עינים שברגע שא

גם המרומים מלאכים וצבאיו שמש וירח וכוכבי אור כולם יהללו את שם ד', והעיקר שאדם 
 יתחבר לכולם ואז כולם מהללים את הקב"ה על ידך. 

 וץ הפרטי שנמצא שם כשאנו בירידה צריכים להעלות את הניצ 

הקב"ה ברא  י שיגיע למדריגתם.  בכדי שיוכל להעלותם על ידעד מקום הנשמות הנפולים,  
את העולם לתכלית אחד לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, הכל זה כדי לפרסם את הקב"ה  
בעולם, אבל עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, ועל ידי שאנחנו חיים עם הקב"ה אנחנו מגלים  

כשאדם הירידה היא לצורך עליה,  ע, ש כנודמקומות ירודים מאוד,  אותו בכל המקומות גם ב
נמצא בירידה הוא צריך לדעת שזה בשביל להעלות את הניצוץ הפרטי שלו שנמצא שם למטה,  

ה מעלה אלא  ועבודה שלך להעלותם מחומר לצורה מגוף לבחינת נפש, ולא רק את עצמך את
 את כולם איתך ביחד. 

 כשיש חלישות הדעת הוא כדי להעלות אותך עוד יותר 

אותך או משפיל אותך אתה צריך לדעת שיש לך הזדמנות    ל פעם שמישהו מרגיזנו כדהיי 
כרגע.   שם  שנמצא  הפרטי  שלך  הניצוץ  את  משם  יוסף  לגאול  כשמדברים האמרי  אומר 

מאוד   נמוכים  במקומות  שנמצאים  שלהם  הניצוץ  ועל  שלהם  פגמים  על  הכוונה  מצדיקים 
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חלי לך  שיש  פעם  כל  א"כ  משם,  להעלותם  שזה  וצריכים  לך  תיידע  הדעת  בשביל  שות  לא 
על ידי  את כל המקומות האלו,  להעלותן,  להוריד אותך אלא בשביל להעלות אותך עוד יותר.  

דהיינו חוץ מעלייה שלו הוא צריך להעלות גם  שיש לו עמהם צד אחיזה בבואו למדריגתו.  
 אותם.

 י שהם ירגישו טוב קדם בעבודת השם כד אברהם הפסיק להת 

העץ ויאכלו. לכאורה מהו הלשון עומד הלא אדם הוא בחינת    מד עליהם תחתכתוב והוא עו
שאברהם הכניס אורחים מלאכים שהם עומדים  הקדושת לוי  לא עומד? אלא מסביר  הולך ו

ולא הולכים, וברגע שהוא במצב הולך והם במצב עומדים האורח לא ירגיש טוב בזה, וממילא  
אומר  התולדות שגם הם ירגישו טוב.    לאכיםהמ   גללב  עומדבמצב של    נהיה  אברהם אבינוגם  

צטרך לדבר לשון הרע בגללם. ומשום הכי אברהם נהיה  שצריכים להכניס אורחים אפילו שי
בגללם עומד  ונהיה  הולך  בחינת  להיות  הפסיק  הוא  עליהם  עומד  להתקדם   והוא  והפסיק 

היה אומר  ר זצ"ל  כ"ק אאמו"בעבודת השם ובשבילו זה היה ירידה, העיקר שהם ירגישו טוב.  
ידו אבל בסבר מלשון סברא הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, אפילו שלא נעים לך ל 

 תעשה כאילו שנעים לך לידו ואז אתה מעלה את עצמך ואת כולם איתך ביחד.

 קב אבינו היה הראשון שזיהה את האבן שתייה ואת מהותו יע 

שזה היה האבן שתייה  הזוה"ק  ה. אומר  כתוב אצל יעקב אבינו וישם מראשותיו ונהיה מצב 
של הבית המקדש. אבל לכאורה הלא האבן שתייה נברא בעת בריאת העולם ולא אז בזמנים  

, וגם כתוב שממנו הושתת את כל העולם ומהו הכוונה שיעקב אבינו עשה  של יעקב אבינו
שאדם   זאת? אלא האבן היה אבל אף אחד לא חשב שזה יכול להשפיע על מישהו בכלל וככל

קרוב יותר לירושלים הוא מבין יותר שגם זה הוא משהו מיוחד ושזה אבן שתייה, יעקב אבינו  
אפשר להשפיע משם לכל העולם כולו, וגם הדומם  היה הראשון שזיהה את מה שיש בתוכו וש

חי עם הקב"ה ומלאה הארץ דעה את ד' ואפילו בחינת דומם יכולים לקבל השפעות מהקב"ה.  
בשם מדרש תנחומא  בתניא  אומר ואין קל חפץ בתחתונים, וכמו שכתוב  ן  שהרמב"וזה מה  

נמוכים בשביל  שהקב"ה התאווה שיהיה לו דירה בתחתונים, והקב"ה ברא את המקומות ה
 סיבה אחת מלבד שיודה אדם לאלוקיו שבראו. וזה הסיבה שהקב"ה ברא אותנו. 

 אתה זה שצריך להחזיר את החלקים להקב"ה 

הקב"ה ברא מצב של ממעקים וזה עשרת ימי  ד'.  ממעמקים קראתיך    שזהו כוונת הפסוק
מעמקי  תשובה, וכן בכל תפילה יש חלקים שזה ממעקים ושצריכים להחזיר אותם להקב"ה,  

פוגש מקום לא נעים ולא טוב צריכים אנו לדעת לא  כל פעם שהקליפות קראתיך ד',   אני 
שהוא ממש  ע את הלכלוך שלי שם,  הרחוב מלוכלך אלא אני מלוכלך, דהיינו צריכים לשמו

ורוצים שדווקא אתה הוא זה שצריך להחזיר  כנודע.  של הקב"ה  שמו יתברך, כי הן חלקיו  
 את כל החלקים להקב"ה. 

 בודת המלאכים רבה יותר מע ודה שלנו הוא ה עב 

ועבודה הזו הוא הרבה יותר חשוב לפניו יתברך מעבודת  ויש להבורא ב"ה נחת גדול מזה,  
שיש איתא    המלאכים  למעלה.  עינים  לו  שיתפשט )בראשית(  במאור  חפץ  ב"ה  שהבורא 

על ידי המין האנושי המובחר שהם ישראל. כי    ויתפרסם מלכותו בעולם המעשה והגשמי,
ישראל, שהם מלובשין בחומר גשמי יותר מתענוג   השי"ת מתענג מאוד ממה שעובדין אותו
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א"כ אפילו שאין לך כרגע  ע כל זה.  שמתענג מעבודת המלאכים וחיות ואופני הקודש, כנוד
מוחין דגדלות אבל ברגע שאתה חי שם עם הקב"ה אז דע את אלוקי אביך ועבדוהו, ועבודה  

 קודש. הזה הוא הרבה יותר גדול מעבודת המלאכים שרפים חיות ואופני ה

 לנו יש מניעות לעבודת השם ולמלאך אין שום מניעות 

לו שום    ים על החומריות מה שאין למלאך, כי איןולמה בעצם אנחנו יותר, כי אנחנו מתגבר 
דבר בעולם שמונע ממנו לעובדו יתברך ולא לו שום דמיון שהוא עושה משהו משא"כ בני  

מפני התגברות שמתגברין ישראל על חומרן ישראל יש לנו דמיון שאנחנו עושים כאן משהו, 
העבוד מן  אנחנו  ה,  שמעכבן  והרע,  ועכ"ז  החומריות  את  אמונה,    לעונוצחין  ומכניעין ידי 

 השאל בימין.

 עיקר הזריזות והחשק מגיע מהיצר הרע 

הזריזות  עיקר  כי  הויה,  לא  דשמעתתא  חדוותא  הרע  יצר  אלמלא  ז"ל  רבותינו  וכמאמר 
מאיפה יש לנו זריזות וחשק לעבודה, זה מגיע  והחשק בעבודה בא מצד היצר הרע שנמתק,  

וגו' בכל לבבך, שזהו מה  סניגור.  וקטיגור נעשה  מהיצר הרע שנמתק,   שכתוב ואהבת את 
בשני יצריך כו'. וכמו שאמר הכתוב שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, שעיקר התשוקה 
והחשק לעבודה נעשה מהמתקת היצר הרע. שאין לך תענוג שיש לבורא, גדול מזה, שדבר 

יד  וצה להוריק לך ור שדבר המונע ממך לעבוד את הקב"ה, או חבר שמצ המונע מתהפך לטוב.  
ומה גם, אותך משם, מתהפך לטוב. ברגע שאתה שומע שזה הקב"ה יש לו תענוג גדול מזה.  

שהוא בעולם המעשה וגשמי המעכבין גם כן, ובגוף חומרי, ומ"מ עובד ד', על כן יש תענוג 
 גדול להבורא ב"ה מזה. 

 מהשני  י שהוא לא יותר הצדיק ח 

מהתורה עצמו  עקר  מישראל  איש  איזה  ח"ו  לזה,  ,  ואם  זה  ערבים  הצדיקים  צאז  ריכים 
שבדור לקרבו ולהוציא יקר מזולל, רצה לומר, זולל הוא הקליפות שנשקע בתוכם, לילך אחר  

וברגע שהצדיק יורד אליו ומתחבר אתו, וחי שאולי עונך  שרירות לבו הרע להיות זולל וסובא.  
גע  ה חסד מאת הקב"ה, וברגרמו לו, דהיינו בכוח גם אני יכול להיות שם, וזה שאני לא שם ז

שזה שאני לא שם הקב"ה נותן לי את זה, ואז הפכתי אותו ממציאות לסיבה ואז  שאני שומע  
אני חי שגם מה שיש לי הוא לא שלי אלא של הקב"ה, ואז הפכתי אותו ממציאות לסיבה ואז  

קב"ה  אין שום סיבה למה הסיבה עדיין תהיה, וזה שהוא ככה הוא בגלל שאני לא ראיתי את ה 
ומוסכן זה,  חי    לפני  וברגע שאדם  לא שמעתי את הקב"ה,  כי אני  שהוא צריך להיות ככה 

שהקב"ה נותן לנו כל דבר אז אף מיעט נקודת אמונתו בו יתברך הוא ג"כ מאתו יתברך, ואז 
אני יכול להעלות אלפים ורבבות יהודים מבני ישראל. ובאותו חשובה אפשר להעלות לא רק 

 ולם. את עצמו אלא את כ 

 עצמו עם כל הנבראים ובד השי"ת לקשר את ההכרח לכל ע 

עי  למאור  שהתחלנו[.  ]נחזור  תחתונים נים  כשמדריגות  מזה,  גדול  נחת  ב"ה  להבורא  ויש 
כיון שנתבאר גודל הנחת  מתקרבים אליו יתברך מן השבי, והוא דבר קדוש וגבוה כנודע. ו

לכל עובד השי"ת,   הכרח הואעל כן, הרוח שיש להשי"ת מהעלאת המדריגות התחתונים,  
ם אמרו לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה  אצל חסידילקשר את עצמו כנ"ל, עם כל הנבראים.  

 ואומרים בשם כל ישראל. כי צריכים להתייחד עם הקב"ה כל הזמן. 
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 עלות את כולם משם ל מקום ולה העיקר לזהות את הקב"ה בכ 

ויתפלל גבוה  במקום  אדם  יעמוד  אל  בגמרא,  אמרו  זה  נמוך.    שעל  במקום  בבעלזא  אלא 
שצריך לעמוד במקום נמוך, .  ובביאלה נהגו שהמקום איפה שהחזן עומד הוא קצת יותר נמוך

צוצות, ויתפלל, ויתחבר עמהם לשורשו. ולא שיעמוד במקום גבוה, בכדי מקום שכוונת הני
שלא להתחבר עמהם. שנאמר ממעמקים קראתיך ד', כאמור לעיל. אלא צריך להיות מטפס 

 והעיקר לזהות את הקב"ה בכל מקום ואז מעלים את כולם. עולה, מטפס ויורד. ו

 אדם שהוא החומר והארץ דבוק אל הצורה 

י עושה. שדרשו רבותינו שזהו כוונת מה שכתוב השמים החדשים וארץ החדשה אשר אנ
ז"ל על הצדיקים, על ידי חדושין דאורייתא עושין שמים חדשים וארץ חדשה. דנודע, כי  

ראים יש בחינת שמים וארץ. כי הצורה הנשפעת מלמעלה, שהוא החיות שבאדם, הוא בהנב
בהארץ. כמ"ש ועצר את השמים ולא יהיה מטר.  בחינת שמים, כמו שהשמים הוא משפיע

 הוא החומר הדבוק אל הצורה. ה גוף האדם, שזוהארץ, 

   העיקר להוציא יקר מזולל 

ביקות גדול בשורשו, מעלה אותן נשמות ועל ידי חדושין דאורייתא, שמדבר הדבורים בד
נעשו שמים וארץ ואז אתה מעלה את כולם ממש.  על ידי האותיות והדבורים ההם.    שנבראו

מזולל.  חדשים.   יקר  בזה  מוציא  אל הקדושה, ואתה  ומתקרבים  חדשות  נשמות  שנבראו 
  קודם אדם צריך להתחבר להקב"ה ואז אפשר לחברשהוא נשמות הגרים, בחומר וצורה.  

על ידי החלק האלוקי השוכן ואז עושים יחוד קוב"ה ושכינתיה,  אשר אני עושה,  את כולם,  
 ני עושה.בתוך הצדיק, שהוא אלוקותו ממש, שמדבק עם אותן הניצוצות, ולכן כתיב א

 אתה שמתעלה מעלה את כולם ג"כ 

  לכאורה האם אברהם אבינו עשה להקב"ה וזהו שנאמר באברהם ואת הנפש אשר עשו בחרן,  
ותרגם אונקלוס דשעבידו לאורייתא. ששעבדו וקשרו להתורה והתפילה שלהן נפשות? אלא  

וברגע  אותן מדריגות תחתונים, עד שנתעלו לשורש הקדושה,  שהיו מדברים בהתקשרות,  
בז ישראל.  שאתה מתעלה אתה מעלה  מבני  ורבבות  עד אלפים  כולם  כך את את  להעשות 

לאהבת השי"ת ב"ה, ונתרחב גבול הקדושה מאוד  בפועל. להתגייר גרים, ולקרב את עצמם
 ידי טוב פעולתן. על

 רצך ומבית אביך אל הקב"ה לות את כולם מאואז אפשר להע 

לשורשך,   פירוש,  לך,  לך  שנאמר  לעצמו  וזהו  להתחבר  צריך  הוא  להשפיע  שרוצה  אדם 
ך לשקרב את עצמך עם המדריגות תחתונים  שתתולשורש שלו ואז הוא יכול להשפיע הלאה,  

וברגע שאדם מעלה את עצמו בזאת הוא מעלה את כולם  לשרשך, על ידי דבקותך כאמור.  
ולדתך ומבית אביך, כל הנשמות ועל ידי זה, מארצך וממגם ארצך וממולדתך ומבית אביך,  

ובמולדתך,   שבארצך  הקליפות,  שבעמקי  כולם,  והניצוצות  את  מעלה  אתה  עלו יתובזה 
ג בכל יום מוסיף העליונה, אשר אראך, שעתיד אתה להשימארצך וממולדתך וגו'. אל הארץ  

 ולכל מקום שאתה רק מגיע יהיה שלהבת עולה מאליה. והולך. 

 



 קודש                                   שלחוי                                    שיחות

 ~  יב~ 
 

 האילן   ונברכו בך הוא מלשון הברכת 

ועל ידי זה, ואעשך לגוי גדול, שיתרבה גבול הקדושה בגוי גדול, שיהיו הרבה עובדי השם 
ברכות מלשון הברכת אילן, שהוא ענין  למעלה.  ב"ה. ונברכו בך וגו', על ידי הברכתך יתעלו  

ואז אתה מעלה   הנפולות,  אל הנשמות  עצמך  והיינו, שתשפיל  באילן אחר,  השפלת האילן 
 כולם. 

 כל נפעל יש שם כוח הפועל שזה הקב"ה ב 

היה אומר תתחיל לדבר, ואיזה ספר שרק תפתח תמצא וכל זה, על ידי כוח הדיבור, ר' אשר 
ל שזה הקב"ה בעצמו. וברגע  בנפעל. בכל נפעל יש שם כוח הפועועל,  שהוא הפשם הדיבורים.  

שאדם מדבר אבל הוא חי שלא הוא מדבר אלא ד' שפתי תפתח, וגם את האמונה שיש לי הוא  
ואז תעשה  שבהן נבראו כל צבא עליונים ותחתונים,  שלי אלא של הקב"ה שנותן לי את זה,  

 תורה. שזה לחבר את כולם לכמ"ש דשעבידו לאורייתא.  

 פי הבריות עיקר אהבת ד' הוא אהבהו ב 

שבא המדרש לפרש הפסוק ואהבת את ד' אלוקיך,  ריות,  וזהו כוונת המדרש אהבהו בפי הב
ומעלה   הבריות  על  יתברך  שמו  מאהיב  כאשר  הוא  השי"ת,  עובד  של  האהבה  ששלימות 

רא  הנשמות הנפולות. דהיינו לא רק אתה נמצא שם אלא אתה משפיע זאת הלאה בזה נק
אז כולם  על ידי שאתה חי עם הקב"ה  על ידי שיתקשר את עצמו עמהם,  ואהבת להקב"ה.  

יגביהם למעלה, חיים אתו יתברך, כי בשבילי נברא העולם וכל מקום בעולם קשור אליך,  
שיבואו לאהוב את המקום ב"ה, כמ"ש אברהם אוהבי כאמור, שהוא עובד תחילה בשכל  

 הבריות.הזה, שעל ידו נתאהב המקום בפני 

 כל אחד יש לו חיות דקדושה שנמצא בו 

שאלה הדברים, שהן   וכל זה על ידי מה. לכך ביאור המדרש כמ"ש והיו הדברים האלה וגו',
שהקב"ה ברא  הדבורים עצמן, שבהם נבראו אותן הנשמות נפולין ונתהוו כנודע. גם היום  

עלותן. כי אם היה כוח ה אחרת על ידי הדבורים לה-כל שכן, שנתהווה הוי  העולם יש מאין
וחלט, כל שכן שיש כוח להעלותן למקום קדושתן, רק באופן להדבור לבראן היש מאין המ

לא צריכים לברוא יש מאין אלא כל אחד  א הוא נפרד עם הדבורים מהבורא ב"ה,  שלא יה
יש בו חיות דקדושה שנמצא בו, ורק צריכים לעשות את החיבור לזה, וברגע שאני מתחבר  

 יות שלי עם החיות שלו מדליק את כולם. לשני הח

 בכוח הכל נמצא רק בפועל כאן הם דברים נפרדים 

כל שכן שיש כוח בדבר ד' שמים נעשו,  כי אם היה כוח להדבור לבראן היש מאין המוחלט,  
הם נמצאים רק שהם נפרדים, ובכוח הדיבורים אפשר להחזיר  להעלותן למקום קדושתן,  

נפרד  רק באופן שלא  אותם לשורש,   בך  עם הדבורים מהבורא ב"ה,  יהא הוא  והכל תלוי 
 הקדום. שיהא בלב שלם, שיהא פי ד' דיבר בו כאשר בדבור בעצמך, 

 

 



 קודש                                   שלחוי                                    שיחות

 ~  יג~ 
 

 הקב"ה נותן לנו כוח ללמוד ולהתפלל 

בזה בראתי את העולם ואת האדם, האלה, הדבורים האלה שבהן נבראו,  וזהו והיו הדברים
ך את הכוח ללמוד ולהתפלל, כמו שאומרים  ותן לאני נרק, אשר אנכי מצוך היום על לבבך,  

שיהיו הדבורים עם לבבך בלב שלם ודביקות הבורא כאמור, שאז תוכל לאהבהו נותן התורה,  
מאמין בכולם, כי כולם הם חלק אלוקי ממעל    ברגע שאתה מאמין בעצמך אתהבפי הבריות,  

לאהבת השי"ת, כמ"ש על ידי שעל ידי זה יתעלו הניצוצות ונפשות ההם, ויתקרבו  ממש,  
 וזה רק על ידי חיובי ורק על ידי מילים טובות ורק על ידי נפש. אברהם אוהבי, והבן. 

       

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש                                   שלחוי                                    שיחות

 ~ יד~ 
 

 שיעור ב' 

 ' כסליוי' איום 

 ן ואהבת דברי המדרש בעני 

 ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכלואהבת הב'(.    )ד"הבמאור עינים  איתא  
, יש לך אדם שהגוף שלו יותר חושב לו מכסף, מונוממאודך. יש לך אדם שגופו חביב עליו מ

שהכסף יותר חשוב לו מהגוף שלו,  ויש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו,  וזה ובכל נפשך,  
 ולכך נאמר בכל מאודך. 

 לעבודת השם צריכים את הלב 

הנה, העיקר  ה אז רחמנא ליבא בעי,  ור עינים הולך לדבר על רגש, כדי שאדם יכנס לעבוד המא
ומחשבה, מכל  בדבור  כי אף שעובד את השם  בעי.  לבא  בלב שלם, רחמנא  היא  העבודה 
מקום, אם הוא אינו בתנועת הלב. דהיינו, שיהיה הלב מתעורר לדבורו, וירגיש בתוכיותיו 

 לל להתפלל. אז לא התחיל כשנתעורר הלב. 

 רגש  לדעת מה זה    הרגש שיש לנו הוא דוגמית 

וכדי להסביר את הענין הנ"ל, נקדים שיש כאן שלושה שלבים, דבר ראשון כל אדם יש לו  
משהו שהוא מתרגש מזה, או מאנשים או מכסף או מעצמו דהיינו הבריאות שלו וכדומה,  
דהיינו אדם שאמור לעשות עסק למחרת לילה לפני הוא כבר לא יכול לישון מרוב שהרגש  

הקב"ה הרי אתה כן יודע מה זה רגש, דהיינו צריכים לדעת  מר לו  ואז אועולה לו כל הזמן,  
שהרגש שיש לי הוא דוגמית מה זה רגש ובשביל זה הקב"ה שולח זאת לנו, כי ואהבת הוא  
גם סוג של רגש, והקב"ה אומר לנו קח את הרגש שיש לך לילדים שלך או לכסף שלך או לנפש  

 ך. שלך ותתרגם זאת לי לאהבת את ד' אלוקי

 ר עם הבעל התניא ופ סי 

ורצה לשחק אתו קצת הצמח צדק זי"ע,  שפעם אחת שמר על נכדו  הבעל התניא  מסופר על  
ושאל אותו מענדעלע איפה סבא, אמר הנכד על האף שכאן סבא. אמר לו הבעל התניא שזה  
לא סבא אלא האף של סבא. ושאל אותו עוד פעם איפה סבא, אמר הנכד על העיניים שכאן  

כאן לא סבא אלא העיניים של סבא. וככה עבר מאיבר לאיבר  ו הבעל התניא שזה סבא. אמר ל 
 וכל פעם ענה לו שזה לא סבא אלא אותו אבר של סבא. 

 הרגשות שאדם מוצא ואת האחריות זהו האדם   

בינתיים המשך הבעל התניא ללמוד, ומרוב שנכנס ללימוד שכח לגמרי שהוא אמור עכשיו  
רר ולא ראה אותו בחדר, וידע שהוא ילד קטן ועליו לקחת  לשמור עליו. אחרי זמן מה התעו

נהיה כולו סוער והתחיל לומר בקול  אח ריות והתחיל לחפש אחריו כדי למצוא אותו, ואז 
מענדעלע איפה אתה, וקם מכסאו והתחיל לחפש אחריו בכל הבית, עד שפתאום יצא הנכד  

ואת אחריות שהוא לוקח    מאיזה ארון ואמר שכאן זה סבא. דהיינו הרגשות שאדם מוציא 
 על עצמו באותם רגעים זה האדם.

 



 קודש                                   שלחוי                                    שיחות

 ~ טו~ 
 

 אדם צריך להפוך את הרגשות הגשמיות לרוחניות 

הארץ  תא  אי תשא(  בפרי  רשע  )כי  אותו  של  מפרשתו  ז"ל  רבותינו  בדביקה  ואמרו  שהיה 
הענין הוא על וכן איתא בפרשת וישב:  וחפיצה ובחשיקה, על דרך זה היא העבודה לאלקים.  

דהיינו הרגשות שיש לנו בעולם  די שתיכנס לטרקלין.  "ל התקן עצמך בפרוזדור כפי מאמר חז
כסף, זה  אם  חומריים,  הם  הרגשות    הזה  גם  הולך  שהגוף  ברגע  אבל  תאוות,  מיני  כל  או 

לרגשות   אותם  להפוך  חייב  אדם  אלא  למעלה,  עולה  אדם  ובמה  עמו,  הולכים  הגופניות 
 שאתה תגיע מזה לרגשות ברוחניות. רוחניות, דהיינו הקב"ה נתן לך אותם כדי 

   ת לתפילה הרגשו   כל   התפילה צריכים להכניס את  בעת 

אבל על פי התורה והמצות בהכניס האדם עצמו כי הלא יהודי הוא חלק אלוקי ממעל ממש, 
היה אומר שכתוב  וכל מעינו בם, בכל לבבו ונפשו ומאודו, בחפצה חשקה ודבקה. ר' אשר  

כמונה   יהיה  שזה  בדכשמתפללים  אחד  מילה  לפספס  לא  הכוונה  בפשטות  כמו  מעות.  יוק 
מ  מעות הכל  עוד מהלך כמו אדם באמצע שהוא סופר  יש  ולא  שאתה סופר מעות. אבל  ת 

מעניין אותו משהו אחר דהיינו שמכניס כל הרגשות שלו בתוך המעות, אותו דבר צריך להיות  
מפרשתו של אותו רשע, חז"ל כמאמר בעת התפילה להכניס את כל הרגשות בתוך התפילה. 

אתה למד דהיינו הפרשה של שכם בן חמור, אשר חשק בדינה בת יעקב, מפרשת חשיקתו  
 יתברך. עבודתודרכי החשיקה של 

 אנשים כשהרגשות עובדים שוכחים מהכל יש  

ותדבק עוד נאמר  חשקה נפשו בבתכם,  עוד נאמר, שכם בני  שנאמר עליו חפץ בבת יעקב,  
דהיינו שהפקיר על דביקותו בה  היה בנפשו ומאודו.  נפשו בדינה,    לשנפשו בדינה. והדביקות  

גם את נפשו וגם את ממונו. יש אנשים כשנכנסים לתאוות יש הרגשות שלהם עובדים כ"כ 
מעצמם כלל, ומוכנים להפקיר את עצמם ואת הכסף שלהם ואת הבית  חזק שהם שוכחים  

 ה שהם רוצים כרגע. שלהם ומה שיש להם רק בעולם העיקר להגיע לאותו תאוו

 על ידי התורה מקבלים זיכוך איך לעבוד עם הרגשות 

והסיבה לכך הוא כי הם לא התרגלו אף פעם שהשכל יעדן את הרגשות שלהם וידעו מתי כן  
ד ככה, אלא רצה הקב"ה  ומתי לא, אדם פרא אדם, יש חיה שנולד פרא ואותו דבר אדם נול

וות, דבר ראשון אדם צריך לדעת שהוא צריך לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצ
די שלומדים תורה אז באמת מקבלים זיכוך, כי דרך ארץ קדמה לתורה,  זיכוך, ודבר שני על י

 ואז אדם מגיע למצב להפוך את הרגשות הגשמיים לרגשות רוחניים. 

 קר שיגיע לדינה שכם היה מוכן להפקיר את הכל העי 

יה מוכן להפקיר את עצמו ואת הכסף  כוח, דהיינו שהודבק בה בכל ה  שכם לקח את הרגש שלו 
שם בפרשה, כאשר ביקש  שנאמר  שלו העיקר להגיע לאן שהרגש שלו מושך אותו כרגע, כמו  

הרי שהפקיר ממונו, וכמו  הרבו עלי מאוד מוהר ומתן,  מהם שיתנו לו את דינה, אמר להם:  
שיתנו לו    ן את נפשו, כדיל את עצמו ולסכדהיינו שהסכים למוהפקיר נפשו על המילה,  כן  

אותה לאישה. והיה מוכן להפקיר את עצמו ואת הכסף שלו וכל מה שיש לו העיקר שתביאו  
אותו כלל. ואז הוא  לי את דינה לאישה. דהיינו הרגשות עלה לו עד למעלה בלי מצב לעצור  



 קודש                                   שלחוי                                    שיחות

 ~  טז~ 
 

כבר לא עם    במצב שלא רואה ממטר, אם מישהו לוקח לך את הקוגעל בשבת בבוקר אדם
 ו. עצמ

 ן מצב להגיע לשכל בלי לעבור לפני זה הרגשות אי 

ומה שהאדם מסוגל לבוא למצב שמפקיר את נפשו וממונו על ענין מסוים אשר דבוק בו, הוא  
אדם זה הרגשות שלו, ואין מצב להגיע לשכל בלי לעבור את מפני שכל הרגשותיו של אדם,  

אנשים גדולים שמלמדים איך    ו הי  . הרגשות, דהיינו העיקר שאדם ימצא את עצמו בכל דבר
ואמרו שזה    דהיינו להגיע ללמעשה זה מאוד קשה.  משולש, ובסוף ראו שהם לא שם כלל נהיה  

שאני מלמד אותכם את החומר לא חייב להיות שאני משולש, דהיינו אצלם השכל והאדם זה 
 .שתי דברים ולא קשורים כלל

   תאדם צריך להתרגל לעבוד עם הנשמה ועם השכל ועם הרגשו 

אבל בעבודת השם זה אותו דבר כי הגוף הולך יום אחד ולא נשאר מזה שום דבר, והעיקר  
יישאר שם אדם אחרי פטירתו מן הגוף, והעיקר להפוך את הגוף לנשמה בכל דרכיך דעהו,  ש

אותו רגש שאני נותן לך הוא דוגמית שאני רוצה שאתה בזה תתקשר אלי, ואז אפילו שהגוף  
ואתה יודע איך לעבוד עם הרגשות    רגלת לחיות עם הנשמה ועם השכלהולך יום אחד אבל הת

, וקנית את זה על  הבא שזה עולם יבש  לם הזה שיישאר לך לעולם ואז קנית משהו בעו  שלך,
 ידי הרגשות האלו שהיה לך. 

 ונה צריכים לבטל את הרגשות ולהגיע לאמ 

יכים לעבור את החלק  דבר שני הוא לבטל את הרגשות ולהגיע לאמונה. אבל דבר ראשון צר
בו כמו שצריך להיות אז עוד לא התחיל את עבודה  הרגשי ולטפל בו נכון, ואדם שעוד לא טיפל  

מפני שכל  ראשון לעבור את החלק הרגשי ואז יש מצב להמשיך הלאה.    כלל, והעיקר דבר
דהיינו התקשרותו  הרגשותיו של אדם, בצער גוף או נפש, הוא מפני ההתקשרות ואחדות,  

דהיינו יתכן שהשכל שלך מסכים אבל הלב לא ייתן לך, לדוגמא    דותו עם הגוף והנפש.ואח
כס הרבה  לו  יעלה  זה  אבל  מצוה  לעשות  רוצה  אבל  אדם  מסכים  הוא  השכל  מצד  ואז  ף, 

הרגשות שלו לא מסכימים לכזה דבר, כי לעבירה אדם מוכן לבזבז כל כך הרבה כסף אבל לא  
יקבלו את המסר מהשכל כמו שצריך, וכדי שהמסר יעבור  למצווה, ואז הלב שזה הרגשות לא  

השם יכול    טוב אז צריכים לקחת את הרגשות לדברים רוחניים ואז המסר יעבור טוב, עבודת
 לעזור לך לאזן ולעדן את החלק הרגשי ואז השכל יוכל להעביר מסר לרגש בלי בעיה. 

 ל פקודה בזאת העניין אם הרגש לא מסכים השכל לא יקב 

היה אומר שכתוב וערלתם את ערלת לבבכם ומלתם את ערלת  וויטש ע"ה ב בערקארבי יעק
לבבכם, לכאורה למה כתוב לב ולא הראש, הלא כל דבר עושים עם השכל ולא עם הרגש? 

ם אבל לפעמים הרגש לא מסכים, וברגע שהוא לא רוצה הוא  אלא כנ"ל יתכן שהשכל מסכי
משל אדם אין לו מקווה אחרת רק מקווה  כבר יסדר שהשכל לא יעביר פקודה לעשותו, ול

הוא כבר ידאג שהשכל לא יעביר לו שום מסר קרה, אז היות שהרגשות לא מסכים לזה אז  
 בעניין הנ"ל. 
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 לב וללכת ישר לשכל ולהוציא מידע אפשר לעקוף את ה 

ול להוציא מידע ממטופל מלפני הרבה שנים  ויש כזה דבר שנקרא היפנוזה. דהיינו מטפל יכ 
כמה  אפילו   מלפני  ואפילו  לגמרי,  אותם  שכח  שכבר  שפתאום  דברים  אנשים  יש  גלגולים, 

מתחילים לדבר ערבית. כל המידע של האדם נמצא בתת מודע שלו. אבל כדי להגיע לשם  
מודע שלו  צריכים לעבור את הלב שהוא יסכים לזה, וכל זמן שאדם עוד לא מחובר לעצמו ל

ממעל ממש, דהיינו המידע נמצא בעולם אבל הוא    ולתת מודע שלו שכל דבר הוא חלק אלוקי 
שולפים  ל ואז  לתוך השכל  ישר  וללכת  הלב  לעקוף את  נקרא  והיפנוזה  כלל.  בו  ישתמש  א 

 דברים בלי שהלב יעצור את זה כלל. 

 כשלא מכניסים רגש לתפילה לא הגענו לשום מקום 

לקחת   צריך  הקב"ה  את  שעובד  יהודי  לבבכם,  ערלת  את  וערלתם  נקרא  הרגשות    תאוזה 
לכיוון התורה שלו. וזה נקרא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין. וזה נקרא רחמנא  
לבא בעי, ובשביל להגיע לתכלית של עבודה, הלא אדם יכול להתפלל יבש ויבש מאוד בלי שום  
כוונת התפילה ובלי לכוון כל מילה, אבל כל זמן שאדם לא נכנס לרגש של הדבר ולמצב של  

 קה ודבקה עוד לא הגיע לשום תכלית כלל. שחחפצה 

 כל איברי הגוף הם אחד 

מרגיש כל הגוף, דהיינו שמקבל מכה באצבעו, מה שאצבעו למטה,  האדם  דרך משל, כשנוקף  
מאיזה  שיש לאדם  וכן בצער הנפש  עם האצבע.  אחד,  כל הגוף  להיותו  בצער הנקיפה, הוא  

וכדומה, גם כאן הרגשת האדם בצער הנפש,  כגון צער של פגיעה בכבוד, או הפסד ממון  מידה,  
 בנפש ובמידותיה. בה אשר קשור מפני התקשרותו יא ה

 אדם שמתקשר למקום אחר הוא נפסק מהמקום הראשון 

שהוא חוץ מהגוף ומידות  למקום אחר,  ומציאותו  מה שאין כן, כשהאדם מקשר כל עצמו  
היא   הזאת  וההתקשרות  נהנפש,  הוא  הרי  גמור,  ואחדות  מבדביקות  ההתקשרות פסק,  ן 

במקום  עמו  שנעשה  מה  בכל  מרגיש  אינו  לכן  הנפש.  מידות  או  בגוף  לו  שהיה  הראשון 
בראשונה   הנפש,  התקשרותו  ומידות  הגוף  דביקות שהוא  מפני  ממנו,  נפסק  שכבר  מפני 

 האחרון.

 בגלל דינה ת עצמו מכל סוגי הרגשות שיש  שכם ניתק א 

ההפקרות שיבוא עתה אל אפשרות ישנה לכן  , ומכיון שאינו מרגיש בכל מה שנעשה עמו שם
דביקות שכבר נפסק וניתק מהם, על ידי  שום צער, מפני  מהם  ודו שלא לקבל  נפשו וכל מאשל  
כמו המעשה של שכם, להרע בין אם דביקות דבר האחרון, הוא שנכנס בה, האחרון דבר של 
עצמו מכל סוגי רגשות  דהיינו הדביקות בד' יתברך. דהיינו שכם ניתק את  להיטיב  שהוא  או  

 ינה ואז באמת קיבל אותה. וצה את ד אחרות והחליט בדעתו שהוא ר

 ת רוחניים הרגיל את עצמו לחיות עם רגשו ם צריך ל אד 

והנה כשנכנס אדם עם כל עצמו בדבר קדושה, איזה מצוה או תורה ותפילה, בדביקות גמור, 
ל, הוא הנקרא הסירו עד התפשטות התקשרותו הראשון שבחמריות שלא להרגיש בהם כל
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וזה נקרא בוא  שהנה הוא מתלבש עתה ברוח קדושה.    מלבושים הצואים והלבישו מחלצות
ביתך אל התיבה להיכנס עם כל עצמו לתוך התיבה. וזה נקרא טועמיה חיים זכי,   אתה וכל

רגשות   עם  ולא  רוחניים  רגשות  עם  לחיות  הזה  בעולם  כאן  עצמו  את  מרגיל  שאדם  כמה 
 ה יזכה בעולם הזה לחיות רגשות רוחניים. גשמיים אז ככ 

 ק עליו נשמה ורגשות רוחניים י על הגוף האדם מאוד קשה להדב 

שלו וממילא    ובפרשת כי תשא מסביר: שהגוף מלא חלודה שבזה הוא סוחף אותך לרגשות 
כללא דמילתא שכל התורה והמצוות אי אפשר להדביק עליו שום נשמה ורגשות רוחניים,  

וכל אחד לפי הדביקות שלו ככה  דם חס ושלום אם הם בלי דביקות הנזכר.  אינם מועילים לא
יש לך אדם ויש לך אדם הכל לפי מה שהוא, באותו הדבקות עצמו מחייב  הוא יקבל אחרי זה.  

 רא יתברך ובו ידבק.בעבודת הבו

 הרגשות שיש לנו הם בשר האדם 

הרגשות שיש שר האדם,  כי זה כל האדם, הם השכל המידות והדביקות, שהרי הגוף נקרא ב
כל רגש שיש לו  ,  לכן מחיב היותו אדם בכל השגותיו הנזכרות לעיללנו נקרא בשר האדם,  

הוא חייב להעלות אותו להקב"ה, דע את אלוקי אביך ועבדוהו בכל דרכיך דעהו קח את הרגש 
אל הבורא יתברך הנצחי, בכדי שיהיה לו השארות שם אדם אחר  ותן את זה עד להקב"ה.  

 ונו אז יתענג על ד'.רתו והתפשטו מן הגוף, להשתמש בכל השגותיו הנזכרות לעיל בנצחפטי

 חרי פטירתו מן העולם אר ממנו כלום א אדם שלא חי ככה לא ייש 

כן אם לא ירגיל השגותיו הנזכרות לעיל ותענוגו בעודו חי כי אם מן הגשמיים כלים    מה שאין
ונפסדים, אם כן אחרי התפשטו מן הגשם והגוף יכלה ויפסד מה ישאר אחריו ברכה, ואיך  
יתחיל תחילץ שעשועיו והשתמש כוחותיו הנזכרים לעיל, אם לא ידע דרך ד' אלוקים חיים  

ה הנפש, שיכלה עם הגוף אחרי שאין לו שום אחיזה ותפיסה י בעודו חי, וזהו ונכרתנצח
 ברוחניים ונצחיים. 

 רגשות מקבלים מהמצוות הכוח לשלוט על ה 

אנו   לשלוט  הזה  הכוח  ואת  עליך,  שולטים  שהם  או  הרגשות  על  שולט  שאתה  או  דהיינו 
צוותא   מלשון  הוא  מצוה  להגיע,  צריכים  אנו  שאליו  המצוה  מטרת  וזה  ממצוה,  מקבלים 

לאדם שום כוח בעולם להפוך רגשות גשמיים   ות אחד עם הקב"ה, ובלי תורה ומצות איןלהי
לרוחניים. היה חסיד אחד שנסע לרבו, ובמוצאי שבת נכנס לרבו ואמר לו: שהוא ממהר כי  
הסוס ועגלה מחכים לו כבר בחוץ. אמר לו רבו: א פערד געקומען און א פערד געפארן. דהיינו  

להביאם להקב"ה,  ה נכנס לשם אתה צריך לקחת את הרגשות ולכל מקום שבקדושה שאת
 ואז זה מעדן ומאזן אותך. 

 ודם צריכים להבין את עצמו ואז אפשר להבין את השני ק 

ומזה אנו מגיעים להבין את השני, כי ברגע שאדם עוד לא מבין את השני זה סימן שעוד לא  
לר להתחבר  יכול  לא  אתה  וממילא  עצמו,  של  הרגשות  את  כי  הבין  כלל.  השני  של  גשות 

הרגשות ויודע  הרגשות כל זמן שהוא בחיצוניות הוא אחר מהשני, וברגע שאדם מפנים את  
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יכולים   ואנו  כולם  עם  אחד  אנחנו  אז  האלו,  הרגשות  ידי  על  כאן  מתגלה  שהקב"ה  וחי 
 להתקשר עם כולם. 

 יא בלב שלם עיקר העבודה ה 

עינים שהתחלנו[.   צריכים לקחת את דה היא בלב שלם,  הנה, העיקר העבו]נחזור למאור 
הרגשות ולהביאם לרוחניות ולא להשאירם בגשמיות. היה אחד שחיפש משהו לקנות ולא  
מצא, עבר בין חנות לחנות אבל לא מצא אותו כלל או שהמחיר היה ייקר מאוד. עד שנכנס  

מר  לחנות אחד אמר לו המוכר: כמה שאתה רוצה לשלם מקובל עלי ואני מוכן לזה. ואז א
מחיר יקר מאוד, אמר לו המוכר שזה עולה הרבה פחות, ואז אמר אם ככה אני קונה שתיים.  

שני את הרגשות שלו אז הכל נהיה אחרת לגמרי. ואז אתה בעצם דהיינו ברגע שאדם מראה ל 
 שינית כיון ואז אתה תשלח את כולם לשם. 

 לו להקב"ה ת הרגשות ש אדם צריך לבטל א 

ות שלו לתפילה אז הולכים עוד שלב ועוד שלב, עד שמוכנים  וברגע שאדם מכניס את הרגש
לבטל את הרגשות לגמרי להקב"ה. אבל דבר ראשון צריכים לעבור את רגשות הגופניות ואז  

גשות של קדושה, רק לדבר מביטול בלי לעבור רגשות זה נקרא לדבר מהלבנה וזה  מגיעים לר
  לו נקודה של רגש ששם הוא מתעורר.   כלום, כי העיקר לחבר כל דבר לעצמו, כי כל אחד יש

רחמנא לבא בעי. כי אף שעובד את השם בדבור ומחשבה, מכל מקום, אם הוא אינו בתנועת 
 הוא לא דבוק בהקב"ה כלל. הלב. 

 לך צריכים לדעת שהקב"ה מחיה את הרגש ש 

הנה כאן באים ללמד שעיקר עבודת השי"ת הוא בלב, ולכן ממשיך הפסוק לאחר ובכל לבבך, ו
פל בכל נפשך ובכל מאודך, שכל אחד ייקח המשל מן הדבר שחביב אצלו ביותר, מכל דבר  וכ

שאתה הכי אוהב משם תיקח אותו למשל לעבודת השם ית', שאם גופו חביב עליו מאוד ילמד  
מגודל   בלב  העבודה  מאוד  אופן  שאתה  נכון  גופו,  הצלת  או  נזק  בשעת  לו  שיש  ההרגשים 

דה, לדעת שהקב"ה מחיה את הרגש הזה ונותן לך דוגמית  מתרגש תיקח את הרגש הזה לעבו
 מה זה. ואם ממונו חביב עליו יותר ילמד ממנו אופן העבודה בלב. 

 ן הרגשות י ראשון צריכים מודעות לעני   דבר

ם שלא שמים אבל העיקר שיהא קודם מודעות לעניין, הרי כסף כל אחד מרגיש, אבל יש אנשי
רים את השני כלל, וזה כי הרגש תופס להם כ"כ חזק  לב לרגשות שלהם כלל, ויש שלא סופ

. יש ילדים שאצלם הרגש עובד מאוד  ואז הם פשוט לא מבינים את השני כלל  את השכל שלהם
חזק, ויכולים להרגיש דברים מה שאנשים אחרים לא יכולים להרגיש אף פעם. כשאתה שמח 

ש שלהם כלל לא עובד,  תה עצוב הם עצובים. לעומת זאת יש ילדים שהרגהם שמחים וכשא 
ויש בזה כמה דרגות, אבל רגש טוב נקרא שאתה יכול להרגיש את השני, יש כאלו ילדים שיש 

 להם רגשות אבל את החלק הזה להרגיש את השני לא קיים אצלם כלל. 

 צריכים לדעת שהם נמצאים ולהרגיש אותם ואז לכוון אותם 

ם לטיפול שואלים אותך  , כשהולכיהיוצא לנו דבר ראשון צריכים להחליט מה אתה מרגיש
ולהרגיש   נמצאים  שהם  לדעת  קודם  צריכים  בהתחלה  דהיינו  מרגיש.  אתה  מה  הזמן  כל 
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אותם, ואחרי זה אפשר ללמוד ולכוון מתי להשתמש אתם ומתי לא, והעיקר להיכנס לרגשות  
היציבות   לי את  לתת  צריכים  הלב, המצוות  על  שליט  מוח  דהיינו  לתפילה.  אותם  ולקחת 

ן וחזק מול כל דבר של רגש. אבל ללכת למצוה בשביל לאכול ארוחת בוקר לא  היות מאוזל
 עשינו שום דבר.  

 ם הוא לדעת מה הקב"ה רוצה ממך האד   עבודת 

לפעמים נכנסים לבנק ומחכים בתור ורק מתלוננים שקר או חם, אבל אולי תיגש לפקיד ויש  
את הרגשות ולהכניס אותם לקדושה   לו משהו מיוחד להציע לך היום, דהיינו צריכים לקחת 

 ה ממך, והעיקר ללכת לפי הסיבות ולהגיע למצב של תפילה. צב"ה רו ולחפש ולדעת מה הק

 להגיד טקסט זה לא ישנה אותך כלל 

יש מצב שהולכים לתפילה אבל רק אומרים מילים טקסט לבד, אבל זה לא ישנה אותך כלל, 
להשתנות לגמרי על ידי התפילה לזה צריכים    וזה טוב אולי להגיד בבית שהתפללתי, אבל כדי

 עיקר התפילה. וזהו   לקחת את הרגש ולהגיע להתחבר להקב"ה
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 שיעור ג' 

 יום ג' יב' כסליו

 וב לו ויש אדם שהכסף חשוב לו יש אדם שהגוף חש 

ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך וגו'. יש לך  )המשך ד"ה ואהבת הב'(.  במאור עינים  איתא  
, יש אדם שהבריאות שלו יותר חשוב  וכו'מממונו לכך נאמר בכל נפשך  ם שגופו חביב עליו  אד

יש אדם וכו'.  נאמר בכל מאודך    שממונו חביב עליו מגופו לכךויש לך אדם  לו מהגוף שלו.  
 שהכסף שלו הרבה יותר חשוב מהבריאות שלו. 

 להגיע להקב"ה זה הולך עם מסירות נפש 

חשוב למי ומי מוסר נפשו למה? ומה זה נותן לי בעבודת השם   לכאורה מה זה משנה לי מה 
ית'? אלא רחמנא לבא בעי, דהיינו אנחנו צריכים להגיע לאהבת את ד' אלקיך וזה הולך עם  

גופו ואז מוכן להיכנס למסירות נפש בשביל זה אפילו    מסירות נפש, כמו אדם שחביב עליו
שרוצה להרוויח כסף וזה חשוב לו מאוד  שיעלה לו הרבה כסף הבריאות שלו, וכן יש אדם  

אותו דבר   לו כסף,  לו הבריאות שלו העיקר שיהיה  נפשו אפילו שיעלה  והוא מוכן למסור 
 אנחנו צריכים מסירות נפש להגיע למידת ואהבת. 

 קום שהיינו לפני זה כשמכניסים את הרגש למקום אחד קשה לחזור למ 

שם  את הרגשות שלו בכסף הוא כל כולו    )וישב( שברגע שאדם מכניס בפרי הארץ  וכן איתא  
ושוכח איפה שהיה לפני זה או זה בגשמי או ברוחני, ובאותם רגעים הוא לא מסוגל כלל לחזור  

מה שאין כן כשהאדם מקשר כל עצמו למקום אחר, בדביקות ואחדות למצב שהיה לפני זה, 
מן ההתקשרות   הרי הוא נפסק  לו נכנסים למקום אחד, כגון כסףברגע שהרגשות שגמור,  

אין  לכן אינו מרגיש    ומוכן להפקיר את עצמו על זה, הראשון שהיה לו בגוף או מידות הנפש,  
ירגיש משהו הוא  בראשונה,    מצב שכרגע  עמו במקום התקשרותו  איפה  בכל מה שנעשה 

ת האחרון, לכן אפשרות ההפקרות מפני שכבר נפסק ממנו מפני דביקו  שהוא היה לפני זה,
 ו שלא לקבל שום צער, מפני דביקות דבר שנכנס בה להרע או להיטיב.נפשו וכל מאוד

 וד את הקב"ה ם ללמוד משכם איך לעב צריכי 

ולומדים זאת מפרשתו של אותו רשע שזה שכם בן חמור, שהיה מוכן להפקיר את עצמו ואת  
וכן  הכסף שלו וכל מה שהיה לו העיקר שיגיע לשאיפות שלו שרצה את דינה בת יעקב, והיה מ

שלם על זה כמה כסף שרק רוצים עליה העיקר שאני יוכל להגיע אליה. אותו דבר צריכים  ל
והנה כשנכנס אדם עם כל עצמו בדבר קדושה איזה מצוה לעשות כשנכנסים לתורה ולמצוות,  

או תורה או תפילה, בדביקות גמור עד התפשטות התקשרותו הראשון שבחומריות שלא  
שחושבים שהכסף יביא להם את האושר וכן הבריאות    אנשיםכמו שיש  להרגיש בהם כלל.  

יביא להם את האושר, אותו דבר יש מאיפה הכסף והבריאות מגיעים, הגוף מגיע מלמעלה  
אדם שדבוק בחיי החיים שם החיים, ואדם  קיכם חיים כולכם היום,  וואתם הדביקים בד' אל 

 צריך להיות מוכן להפקיר את הכל כדי להגיע לשם.
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 ותך להקב"ה יא א הכאב מב 

ורה איך עושים את הדבר הזה? אלא השאלה איך אתה ניגש לדבר מצוה, יש מצב אבל לכא
לגשת למצוה כדי לקיים אותו טכני ויש מצב כדי לחיות ולהיות אחד עם הקב"ה, ואיך באמת 
אפשר להגיע לעשות מצות כדי להגיע להקב"ה, אלא כאן נכנס הנקודה של כאב שזה מקום  

של חסר אונים ושם הוא מגיע למצב לדעת שרק   ושם הוא נמצא במצב  האמיתי של האדם
הקב"ה יכול לעזור לו ומישהו אחר לא, וכל זמן שאין לו כאב הוא ייקח זאת לעצמו, וברגע  
שיש לו כאב הוא חי את החסר אונים שלו ושהוא לא יכול לבד, ולמה באמת הוא לא יכול  

 צמו. לבד, אלא הכאב לוקח ממנו את אחיזה שלו בע

 כשנכנסים לסכנה אז בעל כרחך אתה חי 

הרבי אחד שזה אי אפשר לקחת ממנו שזה החלק אלוקי ממעל. מספרים על   ויש מקום ודבר 
שלקחו אותו לחקירות ברוסיה, אבל הוא לא היה מוכן לדבר על מישהו אחר, הריי"צ זי"ע  

בעולם שידברו,    ומיד שמו אקדח על השולחן ואמרו לו שהצעצוע הזה כבר עשה הרבה אנשים
הזה עשה לדבר לאנשים שיש להם רק עולם    אבל הרבי הריי"צ ענה להם בחזרה שהצעצוע 

אחד שזה עולם הזה, אבל לי יש שתי עולמות עולם הזה ועולם הבא ואז אפילו שאתה לוקח  
דהיינו ברגע שנכנסים  ממני עולם הזה יש לי עולם הבא ואת זה אתה לא יכול לקחת ממני.  

 אז בעל כרחך אתה חי ומשם מגיעים לחיי החיים.   לסכנה יותר

 ין תרי"ג מצות י ן רבי יוחנן לריש לקיש בענ מחלוקת בי 

ורואים  יש גמרא   יוחנן אדם שעולה למעלה  רבי  לפי  וריש לקיש,  יוחנן  רבי  שיש מחלוקת 
שעשה רק מצוה אחד מיד יכנס לגן עדן, ולפי ריש לקיש בדיוק ההפוך אדם יעלה למעלה  

תרי"ב מצות ומצוה אחת לא קיום כלל מיד יכנס לגיהנם. ולכאורה איך יתכן    ויראו שעשה
השאלה איך אתה ניגש למצוה, או  התולדות  ביר אלא מסשיהיה מחלוקת מקצה אל הקצה? 

שאתה עושה זאת טכני בלבד, או שאתה נכנס למצוה עם כל הכוח לעשותו ולהגיע להקב"ה,  
הם עצות איך להגיע להקב"ה, וברגע שאדם ניגש  קורא לתרי"ג מצות תרי"ג עיטין שהזוה"ק  

עזרה, וברגע שהוא  למצוה כדי להגיע להקב"ה אז לא עוזרים לאדם אלא במה שהוא מבקש  
 מבקש את הדביקות בהקב"ה אז הוא יכול להגיע להיות ביחד ואחד אתו יתברך. 

 צריכים ללמוד מכל דבר גשמי להגיע לרוחני 

ממשיך הפסוק לאחר ובכל לבבך, וכפל בכל נפשך ובכל  עיקר עבודת השי"ת הוא בלב, ולכן  
מאודך, שכל אחד ייקח המשל מן הדבר שחביב אצלו ביותר, דהיינו מהמקום שהכי מרגש  

ב עליו מאוד ילמד אופן העבודה בלב מגודל ההרגשים שיש לו בשעת נזק  אותו, שאם גופו חבי
מה טוב חלקינו ומה נעים    או הצלת גופו, וכמו שאז הוא מתרגש מאוד אותו דבר אשרינו 

שאנו משכימים ומעריבים ואומרים שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד.  גורלנו ומה יפה ירושתנו,  
 אופן העבודה בלב.  ואם ממונו חביב עליו יותר ילמד ממנו

 ם לתת את הלב להקב"ה צריכי 

ם  וזה הכותרת של השיעור שצריכיהנה, העיקר העבודה היא בלב שלם, רחמנא לבא בעי,  
כי להגיע לתת את הלב להקב"ה. ולקיים מצות בגוף בלי להכניס שם את הלב זה שום דבר.  

דהיינו אם זה בתפילה אתה מוציא כל מילה ואם זה  אף שעובד את השם בדבור ומחשבה,  
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 מכל מקום, אם הואתורה שאתה מבין כל מה שאתה לומד, אבל אם זה בלי לב זה כלום,  
הלב.   בתנועת  לאאינו  אתה  דבוק    אם  לא  הוא  אז  שלך,  הצלה  מבחן  שזה  לתורה  ניגש 

באלוקיו, ובעצם יש לנו הכל גם בתפילה וגם בשעת לימוד, אבל הדבר הכי חסר לנו הוא חלק  
הרגשי לדעת שזה החיות שלי בכל דבר, ודווקא איפה שאני לא רואה שום טעם וחיות שם זה 

 שי.ם לעבוד כל הזמן על החלק הרגנמצא ועל זה אנחנו צריכי

 יא סיפור עם הבעל התנ 

ובאמצע שאל אותו איפה  הצמח צדק זי"ע,  שמר פעם אחד על נכדו  שהבעל התניא  מסופר  
סבא. אמר הנכד והצביע על האף שכאן זה סבא. ענה הבעל התניא שזה לא סבא אלא האף  
  של סבא. וככה עבר מאבר לאבר וכל פעם הבעל התניא ענה אותו תשובה. והוא חזר ללמוד

לימודו שכח לגמרי שהוא צריך לשמור כרגע על נכדו. ואחרי זמן מה התעורר וראה  ומרוב  
שהוא לא נמצא, והיות שהוא היה ילד קטן וזה מסוכן שהוא נמצא לבד, ומיד התחיל לצעוק  
מענדעלע מענדעלע איפה אתה, ולא היה שום תשובה. ומיד הבעל התניא התחיל לצעוק עוד  

יד קם הבעל התניא מכסאו והתחיל לחפש אחריו, ומיד קפץ  רגש, ומיותר ועוד יותר הוא הת
 הנכד מאיזה ארון ואמר שזה סבא.

 הקשר שלנו עם הקב"ה הוא ברגשות 

העולם   את  ברא  הקב"ה  ברגשות,  זה  הקב"ה  עם  שלנו  הקשר  האדם,  זה  הרגשות  דהיינו 
ת  וצמצם את עצמו עד שברא את האדם שזה הרגשות שלו, דהיינו הנפש הוא האדם, הרגשו

שר את הרגשות להקב"ה יותר הוא מקושר אליו, וזה נקרא הדבק  זה הקב"ה וככל שאדם מק
ולעשות   במידותיו, האין סוף לא יכול להיות בלי שום צמצום כי אז אדם מתבטל לגמרי, 
צמצום מדי ג"כ אי אפשר כי אז תשכח מהקב"ה, ובכל מידה ומידה הקב"ה מדד את עצמו  

ידה של רגשות הוא יקבל, שיהיה  ולפי התכונות שלו איזה מואת כל אחד לפי המידות שלו  
 . מצב שמצד אחד יכיר את הקב"ה ומצד שני שלא יהיה מדי רגשי שיאבד חלילה את הכיוון

 אז עושים כסף   ר רק כשעומדים מול הקונה והמוכ

ועבודה שלנו הוא להחזיר כל דבר להקב"ה ולדעת שזה רק דוגמית מה שהקב"ה נותן לך כדי  
א עומד  במה מדובר. מי שמתעסק בתיווך יודע שהמתווך מרוויח הכי הרבה כסף כשהו שתבין  

לבד מול המוכר ומול הקונה בלי שום אנשים באמצע, וזה מאוד קשה להגיע לזה כי לקונה  
יש בדרך כלל כמה מתווכים באמצע וכן המוכר יש לו כמה אנשים באמצע ועד שמרוויחים  

לף ורבבה מימינך אליך לא יגוש, דהיינו הכסף הוא בקושי  זה מאוד קשה, בחינת יפול מצדך א
עוד   ואם  הקונה  עושה  מול  עומד  הוא  שרק  וכאילו  כמובן  עליו  נופל  הכל  בסוף  בעיות  יש 

 והמוכר. 

 צריכים לתווך בינינו לבין הקב"ה 

אותו דבר אנחנו צריכים תיווך בינינו לבין הקב"ה, כי הקב"ה הוא האין סוף הכי גדול שיש  
הצמצום הכי גדול שיש, ואם אני יעשה את התיווך לבד יש הרבה אנשים באמצע ועד   ואנחנו

עשר ספירות חכמה בינה דעת חסד גבורה תפארת וכן הלאה, דהיינו  שזה מגיע אלינו זה עובר  
בהתחלה זה ריבוי טוב ומיעט רע ובסוף זה ריבוי רע ומיעט טוב ועד שיורדים לעולם העשייה  

היות שמגיעים לכזה מקום רחוק איך אפשר להחזיק מעמד? אלא  ממש שם כולו רע, א"כ  
 בים לאין סוף ב"ה ולגשמיות שלנו.התורה ומצוות שאנו עושים הם הדברים שהכי קרו
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 הבריאה הראשונה הייתה אותיות 

יש הכי   ושם באותיות  הייתה אותיות,  דהיינו הקב"ה ברא את העולם הבריאה הראשונה 
הרבה אור, ואדם בעצמו יש לו הכי הרבה צמצומים ולבושים  פחות צמצומים ולבושים והכי 

ונים  אופחות אור, וכדי להתחבר לאין סוף אז ברגע שאני אומר קריאת שמע מהמצב החסר  
שלי אז התורה יעזור לי כדי לזכך את החומרי שלי ואת הצמצום שלי, ולהגדיל את האור  

חובר להקב"ה. וזה רחמנא לבא בעי,  הגדול שהתורה יכול לתת לי, ואז אני יכול להיות הכי מ
ואז   זה הרגשות שלו,  יהבית ואדם  נפשאי כתבית  רחמנא הולך על התורה שזה אנכי אנא 

 להתחבר לתורה ומצוות עד הקב"ה.  צריכים דרך הרגשות

 כשחיים עם הקב"ה אפשר לצאת במצווה אחת 

הרמב"ם ומר  וזה מה שאמר רבי יוחנן ברגע שאדם מתחבר עם הקב"ה אפילו במצוה אחד א
שזה עצמו מביאו לחיי עולם הבא, כי הלא תכלית תורה ומצות הוא להיות דבוק בהקב"ה,  

יבור  משא"כ ריש לקיש דיבר על אדם שעושה מצות טכני בלבד והיינו שאף פעם לא הגיע לח
כלל אז מתחילים לעשות חשבון ולמעשה חסר לך מצוה אחת וממילא לא עשית שום דבר, 

חנן מדובר באדם שמתדבק בהקב"ה וחי אחד אתו יתברך, א"כ רק אצלינו  משא"כ לפי רבי יו 
יש חשבון של אחד שתיים ושל תרי"ג מצות, אבל אצל הקב"ה שם הכל אחדות אחד ואין שם  

לו שעשה רק מצוה אחת ג"כ הגיע להכל. אבל חייבים לעבור את  מספרים כלל, וממילא אפי
 אזי האדם אינו דבוק באלוקיו. תנועת הלב. מכל מקום אם הוא אינו בהרגשות להגיע לזה.  

 צריכים להתעורר לדיבורו ולתנועת הלב 

אני לא צריך שאתה תפתח את הסידור ותגמור את זה, דהיינו, שיהיה הלב מתעורר לדבורו,  
וירגיש בתוכיותיו שנתעורר הלב. כמו  לב.  אלא אני צריך שתתעורר לדיבורו ושיהיה תנועת ה 

יותו להורגו, היו כל כוחותיו ועיקר לבו מרגישין בהצער, ואחר כך, אותו על חשאם היו דנין 
כשהיו נותנים לו חיותו ופוטרין אותו, אזי, מיד כשיבוא לו הדיבור מפי המבשרו, בוודאי 

 ירגיש לבו בקרבו שנתעורר לשמחה ההיא בהתלהבות גדולה.

 ם את המידות ואת הרגשות הגענו לתכלית כשעוברי 

אפילו ואתה חי כי הם חיינו ואורך ימינו,  דבורים בתורה ובתפילה,  בוודאי, כשמדבר ה  כן
וחשבת מה שאתה רוצה להגיד רק שזה היה בלי לב  אם המחשבה אינו נפרד מן הדיבור,  

ורק  רק שהלב אינו מעורר בהרגש גדול, כאמור במשל, אזי האדם אינו דבוק באלוקיו.  כלל,  
רק כשזה פירוש, שיהא דבוק בד', לבא בעי. כי רחמנא, תכלית. כשזה דבוק בלב אז הגענו ל

עם לב אז הגענו לתכלית. לעשות את הטכני בלי לעבור את המידות ולהגיע לרגשות זה שום  
 דבר, והעיקר לעבור את המידות ולהגיע לרגשות וללב אז הגענו לתכלית. 

 דם עבודת הלב תלוי כל אחד לפי מה שהוא א 

שגופו חביב וכו'. פירוש, בכל נפשך, יש לך אדם    על כן נאמר  וכדי שאדם יבין במה מדובר,
יצייר בדעתו ובמחשבתו הרגש לבו  כך  לפי מה שהוא אדם,  שענין עבודת הלב תלוי כל אחד  

וייקח ממנו המשל לעבודת השי"ת, שאם גופו חביב עליו מממונו, והוא מוכן למסור  ושמחתו,  
ל, כמה  יצייר בדעתו כנ"ר זה.  את נפשו כדי שיהא בריא, ומוכן לשלם כמה כסף שרוצה בעבו
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גדולה היתה   וכמה  לבו וכל כוחותיו, אילו היו דנין אותו על חיותו להורגו,  גדול היה צער 
 שמחתו, כאשר בא המבשר לבשרו שמחזירין לו חיותו. 

 מכניס את עצמו חזק לשם הו  אדם שמתעסק במש 

, העיקר שיהיה לו עוד  ואפילו לעצמו הוא לא נותן שום דברויש לך אדם שממונו חביב עליו. 
דהיינו, אנו רואים, אם יש לאדם איזה עסק סחורה שמעותיו בתוכו, בוודאי ישים כל ועוד, 

לבו וכל כוחותיו בו, ובפרט אם כל פרנסתו תלוי בזה, בוודאי יתלהב לבו בהתלהבות גדול. 
 ה. ובאותו רגע אין לשער ואין לתאר שמחתו הגדול

 ם מהקב"ה ם לדעת שהגוף והכסף מגיעי צריכי 

וכל הכסף שלו הכל מגיע מאת הקב"ה,   כך אבל אדם צריך לעשות חשבון שכל הגוף שלו 
וכל רגע ורגע הקב"ה מחיה את החיות שלו  בחשבו כי כל רגע ורגע נותנים לו חיותו מלמעלה,  

וכל פרנסתו הכל הוא מלמעלה, אזי ראוי שירגיש לבו לכל דבור ודבור וכל  מלמעלה מחדש,  
והלב הוא המלך של כולם, ואם הוא מתרגש אזי  מלך בתוך איבריו,  הוא ה   מעשה. כי הלב 

והוא עיקר העבודה לד', אשר כולם מתרגשים ומתבטלים לו, רק השאלה ממה אתה מתרגש,  
 בלי רחמנא לבא בעי לא יתכן שהגעת כלל לעבודה. לא יצוייר עבודה זולתו. 

 מחסר אונים וכשל כוחי מגיעים להקב"ה  דווקא 

דהיינו אדם  ם עליות מדריגה,  אין לו שואבל בלי הלב כלל, אז  ד כמה וכמה פעמים,  ואם יעבו
וצריך לבוא לעולם פעם אחרת, שיבוא לתכלית העבודה. ובוודאי לא משתנה כלל, ודבר שני  

היה  שר' אשר  וכמו  זה בנקל, כי לכל דבר הטוב אי אפשר בלי טורח.  עבודה הנ"ל  לא יושג  
שכל    טרחא שיש לנו לא מגיע למנוע מאתנו אלא להבהיר לנואומר שזה הכאב שיש לנו, ה

דבר חייבים את הקב"ה. ד' שפתי תפתח אני בעצמי לא יכול להגיד שום מילה, ואם אני כן  
אומר משהו זה ד' שפתי שעוזר לי להגיד משהו, אבל מגיעים לזה דווקא מכשל כוחי מזה  

אני מה חיינו, וברגע שאדם מחליט    שאני יודע שאני לא יכול, וברגע שאני כן מדבר אז מה
 ה אז שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד. שכל דבר זה הקב"

 עשו היה חי טכני ויעקב היה חי עם לב 

בתורה מצאנו מצד אחד יעקב אבינו שהיה איש תם יושב אהלים, ומצד שני יש לנו עשו שהוא  
מכניס לב בכל דבר,   איש ציד, עשו היה חי טכני בלבד לעומת זאת יעקב היה איש תם שהיה 

רה למצות ומעשים יעקב נסע סכותה היה חי שכל דבר זה עראי, אבל ויבן לו בית לדברי תו 
 טובים עשה בית, אבל למקנהו שזה לדברי עולם הזה עשו סוכות שזה עראי. 

 פה אתה נמצא ר אפשר לדעת אי לפי ההתייחסות שלך על כל דב 

שהוא מתייחס לכל דבר שיש בעולם, אדם   ואדם יכול לדעת באיזה דרגה הוא נמצא לפי מה
ם לקבל לא יכול  אז הוא יכול להיכנס, אלו שלא מוכני שחי רוחניות וחי שהטכני חולף ועובר

ו בית ולמקנהו עשה סוכות,  בית, ויבן ל  לו לעצמו בנהי"ם  במלביתא  וכמו שא   להיכנס כלל.
ת עראי, כי העסק במקנה  ניינו, קבוע שישב שם ויעבוד את ד', עשה רק סוכואבל למקנהו וק

 יא דירת ארעי. וכה שה וקנין היה אצלו טפל וארעי, כס
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 אדם שחי תענוגי גוף לא יכול להגיע להקב"ה 

משתעשע    ותו תדלותו של אדם במאכל ובמשתה, והיתא: ודבר ידוע כי השאיוברבינו בחיי  
ותם טפל  יבה לבזות עבודת השי"ת ויראתו, לעשתענוגי הגוף בעולם הלא היא ס   בציד שהם 

ו  אכל וישת ויקם וילך ויבז עשותענוגי הגוף עיקר, וזאת הייתה מידתו של עשו, הוא שאמר וי
 רה. ומ את הבכורה, ולא רק שהוא לא נהנה מזה אלא ויצעק צעקה גדולה

 ם הלב כל דבר הנשים הביאו ע 

החיים   האיובאור  בבית  אב  קדשמתא:  הביאו,  שהנשיאים  כתוב  ואחרי  הביאו  ל הנשים 
לאחרונה,    לא בשווי של כסף הם הביאו הרבה יותר מהנשים ולמה מונה אותםה הלכאור

בו  הקב"ה  הנשיא אלא  בעי,  ליבא  רחמנא  כי  הלב  לפי  הדברים  את  ושוקל  הביאחן  ו  ים 
בה,    ם נאמד בהון עתק, אך אליה וקוץיהלומים תרומה יקרה, שנתן אותם, ואכן מאוד שווי

ת. מאידך  דות המעידה כאלף עדים הנשים למרו , וזוהי עת אחרונים בעצלותהם הביאו זא
מתכשיט  להיפרד  להם  שיש  הנפשי  הקושי  שלם,  בלב  הייתה  לא  בכלישנתינתם  זאת   הן, 

משכן ד',  ו ובאו ראשונות אל משה, לתת את התכשיטיהם שעליהן כתרומה לבניית  הזדרז
באהבה    יא עדות והוכחה ברורה שהם נתנו את תרומתן מכל הלב,זריזתן של הנשים הרי ה

 בוד ד'. ובשמחה לכ

 ודה גלויה וצפונה יש עב

ף, ושניהם מטובות הבורא עלינו, האחד נראה  ש וגוהאדם מחובר מנפ:  ת הלבבותחובב איתא  
שזה להתפלל לשום    והשני אינו נראה, ואנחנו חייבים לעבוד אותו בעבור זה עבודה גלויה 

ודה הצפונה היא חובת  אך העבם אותו כלל.  לאה, ועבודה צפונה שזה לא רואיתפילין וכן ה
יו  הלבבות האלוקים בלבותינו ושנאמין בו ובתורתה ושנקבל עבודתו ונירא אותו ונכנע מפנ

ואלו    ו.וכו', והדומה לזה ממה שייגמר במחשבת הלב ומצפונו מבלי איברי הגוף הנראים ממנ 
 לבד. שמזלזלים בנסתר כי הם חיים טכני ב

 יעבוד כלל לא    ת עם טכני בלי רגש כלל זה לחיו 

להעלות כל דבר טכני בלי  ות קדושות היה בתוך דבורו,  ובעשו כתיב כי ציד בפיו, כי ניצוצ
עובד כלל,  ן את התבן,  ייך מעשרכמו שאמרו האד כלל,  רגש לא יעבו דהיינו טכני איך זה 
נמצא, שגם עשו היתה כוונתו לטובה,  עם הארץ בדבר.  בר באמת, רק שהיה  ווהוא, היה ס
 בלי עבודת הלב. וזה היה הפספוס שלו.  כי היהאף על פי כן היה עשו.  במצוות,  ורצה לדקדק  

 לב וא ה העיקר ה 

הקול קול יעקב, אף על פי שהקול קול יעקב, אם הוא רק קול לבד, בלי לב, אף על פי  וזהו  
רק העיקר  ממילא אי אפשר להגיע לשום מקום,    ם ידי עשו,הידיאבל  שמראה תנועות בידיו,  

 . כי רחמנא ליבא בעיל. לב כנ"הוא ה
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 שיעור ד' 

 כסליויום ד' יג' 

 השמים נעצרים הוא כמו אישה שמחבלת 

במסכת תענית אמר ריש לקיש, מאי דכתיב ועצר )ד"ה במסכת תענית(.  במאור עינים  איתא  
רוצים מאתנו ומה זה  ומה    זה ועצר את השמים, ולמה זה קורה,  לכאורה מה את השמים.  

בשעה שהשמים נעצרים, הוא דומה לאישה שמחבלת ואינה  ם? אלא אומר לנו בעבודת הש
ה ללדת וזה לא הולך לה, אותו דבר זה בשעה שהשמים נעצרים. כמו אישה שרוצ יולדת וכו'.  

נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באישה, נאמרה עצירה באישה שנאמר כי עצר עצר 
א ועצר  דכתיב  בגשמים  עצירה  ונאמרה  רחם,  כל  בעד  באישה  ד'  לידה  נאמר  השמים.  ת 

בן,   ותלד  ותהר  דכתיב  באישה  לידה  נאמר  בגשמים,  לידה  בגשמים  ונאמר  לידה  ונאמר 
 דכתיב והולידה והצמיחה. 

 קשר בורא   הכאב הוא סיבה שחסר לך 

ועוד למה זה מגיע    לכאורה צריכים אנו להבין מהו הקשר בין עצירת גשמים לחבלי לידה?
מסביר שכל כאב זה לא מציאות אלא סיבה  ר' אשר  אלא    בכאבים, ואיך מתפטרים מהם?

לתת קשר בורא  להגיע להקב"ה, סיבה שחסר לך כרגע קשר בורא, הזמן היחיד שאדם מסוגל  
ה אין מצב שאדם יחפש עזרה רק כשהוא  - הוא דווקא כשהוא במצוקה, מן המיצר קראתי י

ש מה  כל  יעשה  שאדם  גדול  כזה  הוא  האדם  של  הגאווה  אונים,  לא  בחסר  העיקר  בעולם 
להודות שהוא לא יכול, והדרך היחידי שאדם מגיע להודות שהוא באמת לא יכול זה אך ורק  

 אונים. כשהוא במצב של חסר

 תר גדולים ים יו ככל שזה יותר קרוב להקב"ה הוא מגיע עם כאב 

ויש כל מיני סוגי כאבים, עצירת גשמים וחבלי לידה הם באים מהקב"ה בעצמו וזה כאבים  
חזקים, ולמעשה יש עוד כאבים או מאנשים או מדברים אחרים אבל היות שזה כבר    מאוד

עבר השתלשלות מהקב"ה אז הם כבר לא כ"כ חזקים כמו עצירת גשמים וחבלי לידה, דהיינו  
מציאות אלא סיבה, והסיבה הוא היות שהקב"ה רוצה לתת לך שפע חדש וזה כל כאב זה לא  

שאדם חי בהכרה שהוא לא יכול והוא בחסר אונים ורק   לא יכול להגיע רק בצמצום, וברגע
הקב"ה יכול לעזור לו אז הוא יקבל את השפע, אבל ברגע שאדם בעל גאווה אז השפע לא יכול  

י הקב"ה עוזרו  והוא יכולין לדור במדור אחד, ומשום הכבשום אופן להגיע אליך, כי אין אני 
 צב שהוא חייב לתת הכנעה. שזה על ידי הכאב שהוא שולח לך ואז אדם מגיע למ

 ל אתה חייב אתה לא חייב להיכנע אב 

והאם אנחנו צריכים את העזרה או שלא צריכים, זה כבר תלוי באדם בעצמו, אתה לא חייב  
לא תצטרך לעבור את  להיכנע אבל אתה חייב כי אין ברירה אחרת, או תתן הכנעה מיד ואז  

ואז הקב"ה יעזור לך, יצרו של אדם הכאבים הללו, או שאדם לא מסכים בהתחלה להיכנע  
מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לו אינו יכול לו, הכאב והקושי זה העזרה ממנו  

 יתברך כדי שתיכנע אחרי זה. 

 



 קודש                                   שלחוי                                    שיחות

 ~ כח~ 
 

 בה סכנה לפני זה ולחסוך ממנו הר אדם יכול ליזום את ה 

בר עליו,  ו של אדם מתגאבל אדם שיהיה בהכנעה עוד לפני שאנחנו מגיעים למצב של יצר 
ואתה תיזום את הסכנה עוד לפני זה, אז לא צריכים שהקב"ה יזכיר לך אלא אתה כבר חי  

היה אומר שאם אין ברירה הקב"ה חייב א קיצעל טועהן, ויש  שר' אשר  עם הקב"ה, וכמו  
מצב לחסוך את הדבר הזה, אדם שחי כל הזמן חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד ואז 

גדי תמיד. ואדם שחי ככה אז אין שום מסך המבדיל, ואם כן יש לך מסך מגיע לשויתי ד' לנ 
 המבדיל או שאין לך הכל תלוי באדם בעצמו. 

 לי זה אין כלום ר חייבים תפילה וב כל דב

לכאורה למה אנו אומרים שגשם ולידה זה אותו דבר? אלא כאן נכנס הענין של תפילה, יש  
ויש תפילה שזה העי להגיע להקב"ה  תפילה להגיד את המילים  ולחיות אחד אתו  קר שזה 

יתברך, ויש מצב שאדם שחי שהוא לא יכול שום דבר בלי הקב"ה שזה ואני תפילה. ובעת  
עצירת גשמים אומרים יענך ד' ביום צרה, דהיינו בעצם הקב"ה רוצה לתת לך משהו גשמים 

משבר ביד הקב"ה בעצמו נותן לך בלי שום אדם באמצע וכן לידה הקב"ה בעצמו נותן לך  
מפתח של פרנסה ביד הקב"ה, וכן מפתח של תחיית המתים ביד הקב"ה, וכן  הקב"ה, וכן  

תורה זה על ידי הקב"ה בעצמו, ולכל הדברים חייבים תפילה לפני זה ובלי זה אי אפשר להגיע  
 לזה. 

 ם שמתמלא בבושה וכלימה יכול לקבל השפעה מהקב"ה אד 

י ד' ביום צרה. כמו שפעולת זה המזמור ונפ"מ מזה להתפלל לעצירת גשמים מזמור  ענך 
כשיש ת תפילת מזמור זה הוא גם כן לגשמים הנעצרים.  כנודע, כמו כן פעול  למקשה לילד

לך צרה בעצם רוצים לתת שפע גדול מאוד, אלא צריכים להכין כלי כדי לקבל את השפע הזה, 
ז איפה אתה  וברגע שאתה חושב שאתה יכול בזה אתה תופס את המקום של כל הכלי וא

, מידת  כמידת הקב"ה  מידת בשר ודםלא    רוצה שהשפע החדש יכנס בכלל, וכמו שאומרים
בשר ודם ריקן מחזיק מלא אינו מחזיק כל  אבל מידת    ,מחזיק  מחזיק מלא  אינו  הקב"ה ריקן

ברגע שאדם מתמלא   דהיינו  נתתי חכמה.  לב  עצמו  בחכם  ומסלק את  וכלימה  בושה  מלא 
 . בל השפעות מהקב"הלק לגמרי אז הוא יכול

 על ידי התפילה אפשר לפתוח צינורות השפע 

שמים ולידה, דומה זה לזה, הרי  והנה, ממה שלמדנו שהתפילה לאותם ב' עניינים עצירת ג
ששורש ההשפעה ומניעת ההשפעה דומה זה לזה, ויש להבין הדמיון ביניהם. וגם יש להבין  

 השפע.  הענין, שע"י התפילה יכול לפעול ולפתוח צינורות

 הנשמה יורדת ישירות מהקב"ה 

ברגע שיורד מלמעלה נשמה היא יורדת  כי באמת, בחינת הלידה היא נשפע ממקור גבוה,  
לפני הסיבה יש עלול למה זה צריך להיות, החלק  ילה לעלול,  מע ישירות מהקב"ה בעצמו,  

מקבל, מבחינת משפיע לבחינת  הרוחני זה עילה ועלול החלק הגשמי זה מסבב כל הסיבות,  
אדם שכנס לבנק ורוצה הלוואה הפקיד יכול לאשר לך עד אלף שקל, ואם רוצים יותר יש  

ד יותר אז צריכים לגשת למנהל  מנהל מחלקה שהוא יכול לאשר הרבה יותר, ואם רוצים עו
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הסניף, ואם רוצים עוד יותר יש מנהל מחוז, וככה עוברים מאחד לשני עד שמגיעים לבנק  
 ישראל.  

 לזה סדר השתלשלות    כל השפעה יש 

דהיינו כל השפעה יש לזה סדר השתלשלות איך שזה יורד, לתת לאדם סכום שהוא לא יכול  
יכול לקבל  א"כ כל סדר השתלשלות הוא האם אתה    לקבל אותו הוא רק יקלקל אותו מיד,

את זה או לא, אלפיים שקל מעריכים שכל אחד יכול לקבל א"כ כל פקיד יכול לאשר לך את  
גע שאתה רוצה סכום עוד יותר גדול צריכים לבחון אותך לפני זה האם אפשר לתת  זה, ובר

לך את זה או לא, ואם צריכים סכום גדול מאוד אז צריכים מבחן מיוחד לזה. אבל נשמה של  
מ מגיע  יש  ילד  זה  את  מאשר  שהקב"ה  ואפילו  כלל.  השתלשלות  שום  בלי  בעצמו  הקב"ה 

דין בדרך שבוחנים זאת, אפילו שמנהל מחוז אישר    פקידים בדרך שבוחנים את זה, יש בתי 
 לך את זה אבל עד שזה מגיע אליך צריכים מסמכים ואישורים עד שזה מגיע. 

 ן עולם לעולם מעבר בי ההניסיון הוא  

לע מעילה  גבוה,  ממקור  נשפע  היא  הלידה  בחינת  באמת,  ביד  לול,  כי  הלידה  של  מפתח 
הם כולם ביד הקב"ה. וברגע שזה מגיע אליך    הקב"ה, וכן מפתח של פרנסה, ובתחיית המתים

דין   בתי  יש  פעם  וכל  לעולם  מעולם  לעבור  צריכים  ומקבל,  משפיע  השתלשלות  סדר  יש 
ומעברים חדשים, וכל פעם בוחנים אותו האם הוא צריך לקבל או לא, והניסיון שיש לאדם 

הזאת או לא,  המעבר בין עולם לעולם ובוחנים אותו האם הוא יכול לקבל את השפעה    הוא
וכל המעבר הזה נקרא תוהו ובוהו, וזה לא כדי לקחת ממך אלא כדי לתת לך ולבחון לך האם 
כדי לך השפעה הזאת או לא, ואם אתה חי שלית אתר פנוי מניה ואם הקב"ה רוצה לתת לך  

צמך מיד, ואז תעבור זאת בשלימות ותהנה מזה. וברגע שאדם את זה, ואז אתה מכניע את ע
את עצמו זה הכאבים שיש לו מזה שהוא לא מוכן להכיר בזה ולהיכנע להקב"ה,  לא מכניע  

 וכל זמן שאדם עוד לא מכניע את עצמו הכאבים צריכים להתגבר עוד יותר ועוד יותר. 

 יון לם העל כשנותנים איתערותא דלתתא משפיעים לעו 

מב לעולם,  מעולם  בהשתלשלות  מקבל,  לבחינת  משפיע  דכר  מבחינת  בחינחינת  ת  שזה 
למשל יש כתר בעצם הוא מקבל מהקב"ה אבל    שזה בחינת מקבל.לבחינת נוקבא.  משפיע  

אח"כ הוא משפיע לחכמה, ומאז חכמה הוא מקבל וברגע שהוא נותן לבינה אז בינה מקבל  
דין   בתי  יש  למעבר  בין מעבר  אבל  לעולם,  מעולם  דבר  כל  הולך  וכן  נהיה משפיע,  וחכמה 

ים את ההשפעות או לא, דהיינו כל עולם לעומת העולם  להחליט האם ממשיכ  וצריכים אנו 
שכל עולם, הוא בחינת  שלמעלה ממנו הוא מקבל אבל לגבי העולם שלמטה ממנו הוא משפיע,  

כשאדם עושה  דכר נגד מה שלמטה ממנו, ובחינת נוקבא ומקבל, נגד מה שלמעלה ממנו.  
העולם  העליון ממנו, ואחרי כשיאיתערותא דלתתא אז הוא משפיע לעולם   ש השפעות אז 

 שלמעלה ממנו הוא המשפיע ואני המקבל. 

 לי הצמצום העולם היה מתבטל מאיליו ב 

היות שהנשמה יורדת ממקום  ועל ידי שההולדה צריך להשפיל ולירד עד עולם הגשמי הזה,  
עולם העשייה,   שזה  עולם הגשמי  עד  באישה הגשמית. גבוה מאוד  הגשמית מאוד  ולידה 

ימא שזה נשמות רוחניים, ועד שזה מגיע כאן למטה  ף שזה אבא וא הלידה מתחיל מאין סו
לגמרי,   גשמי  כבר  כנודע, זה  צמצומים.  בבחינת  הוא  העולמות,  דרך  הנשפע  שפע  וכל 
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כי בלי שום צמצום הכל היה מתבטל מאיליו,  שהתהוות העולמות, הוא על ידי צמצומים.  
 ב לקבל זאת.בה ואז יש מצדהיינו צריכים להכין כלי לדעת שאתה לא מציאות אלא סי

 כל פעם שיש ירידת השפע מגיע צמצום ביחד עם זה 

ואז  כנודע, מתחילת הבריאה, שהיה על ידי צמצום, בכדי שיוכל להיות הבריאה של העולם.  
ולכך, עבור ההשתלשלות הדבר דרך העולמות, נתצמצם תמיד  יש מצב שאתה תקבל משהו. 

ואם אתה נבהל  ייב להיות צמצום ביחד עם זה,  כל פעם שיש ירידת השפע חירידת השפע,  
וא כי אתה חושב שאתה צריך לעשות כאן משהו, ואז אתה לא נותן לשפע  מהצמצום הסיבה ה

על ידי הקטרוגים לרדת ואז אתה סובל מזה מאוד. ולמה באמת עושים לך צמצום? אלא  
והגו ן לקבל אותו והדינים שמתעוררים מבחינת צמצום, לדון אותו המקבל אם הוא ראוי 

 שתתן שם הכנעה להקב"ה. ואם אתה לא תקלקל זאת עוד יותר. אוהשפע ההיא. 

 ים כאבים שעוזרים לו להגיע להקב"ה אדם שלא מסכים חייב 

וברגע שאדם מסכים להיכנע אז עבר את הטסט ומגיע להקב"ה, וברגע שאדם לא מסכים  
רים שהיה קבוצה שחקנים  להיכנע זאת הכאבים שבעצם רוצים לעזור לך שתגיע לזה. מספ

שאמרו להם לשחק עם הידיים להוריד אחד את היד של השני, ומי שיצליח לעשות אותו על  
שכל אחד מהם קיבל    ותכמה זוג   ומצליח מקבלים דולר אחד. אחרי עשר דקות הי כל פעם ש

כמה דולרים, לעומת זאת היה קבוצה אחת שהם קיבלו שלוש מאות דולר. כולם שאלו אותם  
 רה ואיך הצלחתם כ"כ הרבה פעמים. מה ק

 תר גדול כשיש השפעה יותר גדולה המבחן הוא יו 

י  וענו שהחליטו למה צריכים לריב אחד עם השני אני מסכים שאתה תוריד לי פעם אחד ואנ
פעם להוריד אחד לשני וממילא קבלנו כזה סכום. דהיינו    מאות  אותך וככה הצלחנו שלוש

לא כל אחד רצה להישאר בשלו וממילא לא הרוויח כ"כ  השאר לא הסכימו להיכנע לשני א
וזה סוד המתקת דינים בשורשם, הרבה כסף, לעומת זאת מי שהסכים להיכנע הצליח מאוד.  

את כמציאות אלא כסיבה, שהקב"ה רוצה עכשיו להשפיע לך  כשרואים את הדין אל תיקח ז
אתה חי שזה סיבה, ככל  והניצוץ שלך בעצם נמצא כרגע שם ואתה צריך לגאול את זה בזה ש

וככל שהשפעה הוא פחות אזי נדמה לך  שהשפעה הוא יותר גדול אזי המבחן הוא יותר גדול,  
 ת כזה זיכוך כמו השני. שלא בוחנים אותך, אבל האמת הוא שהשפעה הזאת לא חייב

 כשנכנעים עוברים את הבדיקות יותר מהר 

ך אלא לתת לך הרבה יותר  אבל העיקר הוא לדעת שכל פעם שקשה לך הוא לא לקחת ממ
מיניה.   פנוי  אתר  שלית  ושתידע  העולמות, ושתיכנע  דרך  הדבר  ההשתלשלות  עבור  ולכך, 

על ידי הקטרוגים והדינים  ומי עושה לך את הכאב הזה? אלא  נתצמצם תמיד ירידת השפע,  
והם בוחנים אותך האם אתה ראוי לזה או לא, ככל שנכנעים  מבחינת צמצום,  שמתעוררים  

ככל יותר   הדרך  באמצע  אותך  שעוצר  שוטר  כמו  מהר.  יותר  הרבה  הבדיקות  את  עוברים 
שתתחצף יותר הוא יגדיל לך את הקנס יותר, וככל שתיכנע יותר זה יעבור הרבה יותר מהר, 

ל יעבור בשלום, וככל שתתעקש יותר הקנסות  וככל שתתגבר יותר הקנסות יהיו פחות והכ
 הר. יהיו הרבה יותר וזה לא יגמר כ"כ מ
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 כשיש קושי סימן שאתה בקדושה 

דהיינו צריכים לדעת שזה לא מציאות אלא סיבה להגיע להקב"ה. מספרים שהיה רבי אחד  
שהיה לו ביזיונות גדול באיזה עיר בערב שבת והיה צריך לברוח משם עוד לפני שבת. אמר  

הוא שותק  סידיו שאפשר ללכת לבקש ברכות ממנו, כי ברגע שלחרבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע  
לפי הקושי שיש בערב הרבי מזידיטשוב זי"ע  ולא עונה בחזרה יש לו כוח לברך. וכן אמר  

שבת ככה יודעים איזה שבת הולך להגיע. אותו דבר כל פעם שיש לך רדיפות אבל העיקר הוא  
פני זה אבל לפי הקושי והכאבים שיש  לך דומיה תהילה, נכון שאי אפשר לראות את השפעה ל 

אפשר לתאר איזה השפעה יהיה אחרי זה. אצל חסידים אמרו ברגע שיש כאב   לפני זה אז
 סימן שזה בקדושה, כי ברגע שזה לא היה בקדושה לא היה לך שום קושי או כאב. 

 לשלות מתעוררים דינים בעולם בעת ההשת 

ן  ביאור הדברים, היות שאופלדון אותו המקבל אם הוא ראוי והגון לקבל אותו השפע ההיא.  
בעת  ירידת   לכן,  דין.  מבחינת  שרשו  והצמצום  לעולם,  מעולם  צמצום  ע"י  הוא  השפע 

ההשתלשלות מתעוררים דינים ששרשם מבחינת צמצום, לדון האדם אם ראוי שיצטמצם 
 השפע בשבילו. 

 יש מהות הלידה ואופן הלידה 

ולכך על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, וכפירוש רש"י, שהשטן מקטרג בשעת 
האמור.  הסכנה.   מטעם  קטרוג  השהוא  יש  ממילא  מאוד  גדולה  נשמה  לרדת  שאמור  יות 

הרבה יותר גדול. דהיינו יש כאן ב' חלקים המבוארים כאן, מהות הלידה שהוא ביטוי לשפע  
שמקורו גבוה מאוד וצריך להשתלשל עד לדבר גשמי מאוד. וכן פרנסה ותחיית המתים הם  

מתגלה בזה העולם הגשמי.  ם מעולם לעולם עד שמהקב"ה בעצמו. ואופן הלידה ע"י צמצומי
אם צריכים רק פקיד בחתימה גומרים את הסיפור, אם צריכים מנהל הסניף זה כבר הרבה  
יותר מורכב, ואם צריכים מנהל מחוז זה כבר הרבה יותר מורכב והרבה יותר זמן להגיע לזה,  

הלידה הקב"ה השאיר  ככל שהדבר קרוב יותר למקור הוא בא בקושי הרבה יותר, והיות ש
לעצמו שאת זה הוא מביא ועושה, היות שזה קרוב מאוד למקור אזי השטן מקטרג מאוד על  

 זה. ובעצם הוא לא מקטרג אלא בודק האם מגיע לך או שלא מגיע לך. 

 ם לדעת שזה לא מציאות אלא סיבה כל כאב צריכי 

רגע שאדם חי שזה  א"כ הכאבים שיש בשעת לידה או בכל דבר בעולם שאדם צריך לדעת, ב
כל הארץ כבודו ועם זו יצרתי לי תהילתי    לא מציאות אלא סיבה שרוצים לזכות אותו, כי מלא

ורוצים לבדוק אותך מה אתה הולך   ייספרו,  ה, כי צריכים  -לעשות עם מן המיצר קראתי 
 ה, וזה הענין של התפילה. - לדעת שכל המיצר הוא בשביל ענני במרחב י

 רים מעברים וכאבים כשיש הרבה השפעות עוב 

ובפרנסה   בגשמים  הוא  דבר  אותו  א"כ  מציאות  ולא  סיבה  זה  דבר  שכל  חי  שאתה  וברגע 
ולכך, גם כן הגשמים. שהן גם כן מאותן מפתחות שאין נמסרין ביד שליח.  המתים,    ובתחיית

ועוד מעט הוא יסביר שג"כ  והן של חיה פירוש יולדת, ושל גשמים, ושל תחיית המתים.  
וממילא צריכים לעבור הרבה  כי עבור שהשפעתן הוא ממקום גבוה מאוד,  כן.  תורה הוא  

צמצומים עד שמגיעים לזה. כל מעבר או גבול שעוברים צריכים להוציא את הדרכון ובודקים  
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אותך מה קורה כאן. וצריכים להוציא את האישור על קורונה בקיצור מתחילים לשאול אותך  
האם  אז הכל יעבור בשלום, כי הם רוצים רק לראות  שאלות, אבל העיקר לתת שם הכנעה ו

אתה נאמן או לא, וברגע שאתה מתחיל להתבדח איתם מיד יעצרו אותך, בוחנים אותך האם 
 מתעוררים הדינים בירידתן דרך העולמות.אתה נותן הכנעה או שאתה לא נותן להם הכנעה.  

 תר גורם לעצמו סבל יותר אדם שקשיח יו 

אם ראוים לקבל השפע ההיא,  כשזה בגשמים.  או הכלל,  בלידה,    כשזהלדון אותו היחיד  
או שאתה לא  ה מאוד מעילה לעלול, עד הארץ הגשמית הלז.  המשתלשל מן המקור הגבו 

ראוי לזה כלל. ראוי ולא ראוי תלוי בהכנעה שלך, ככל שתיכנע יותר ככה תעבור אותו יותר  
ץ מזה השפעה לא יורד אליך כלל.  מהר, ככל שאתה קשיח יותר אז אתה בעצמך סובל מזה חו 
 וגו'.  שהיא בחינת לידה ממש. כמו שכתוב והולידה והצמיחה

 תה ראוי או לא ך האם א עד שהשפע מגיע בוחנים אות 

לכך אמרו בש"ס בשם רבה בר שילא, קשה יומא דמטרא כיומא דדינא, שהוא כן באמת  
אבל האמת הוא נכון  ,  לכאורה למה קשה הלא אז הוא יום של שפע גדול על העולםכנ"ל.  

שהשפע מגיע אבל עד שרואים את זה עוברים הרבה מבחנים האם מגיע לי או לא מגיע לי,  
 לך השפע.   מגיע לך השפע או שלא מגיע

 שקיבלו אותו   ה הרבה מעברים עד ן תורה הי גם במת 

ולכך אמר רב יהודה בש"ס גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. שגם שם היה קטרוג.  
אלא  ולכ תורה?  במתן  אז  היה  קטרוג  איזה  כי אורה  אנוש  מה  אמרו  שהמלאכים  כנודע, 

היות שהתורה הוא הקב"ה בעצמו, כי אנכי ר"ת אנא  תזכרנו אשר תנה הודך על השמים,  
שזה, היה גם כן על ידי  ממילא היה הרבה מעברים עד שזה ירד לנו,  נפשאי כתבית יהבית, ו

שלוחי   ומלאכים  הדינים,  אלקותו התעוררות  גבוה,  מעל  גבוה  היא  שהתורה  עבור  הדין. 
וכמו שאמרנו לידה  ממש כביכול, כי אורייתא וקודשא ב"ה חד, והוא מקור כל המקורות,  

ועבור זה תו דבר הוא בתורה, וממילא  גשמים ופרנסה ותחיית המתים כולם ביד הקב"ה, או 
 ן להיכנע או לא. וככל שזה יותר גבוה אז רוצים לראות האם אתה מוכ היה הקטרוג. 

 כאבי הנפש שיש לנו   חבלי משיח הם 

וכן בתחיית המתים, עבור גודל הנס, ומקור מוצאו הגבוה, שהוא נשפע מבורא ב"ה ממש, 
וזה כאבי  וממילא זה מגיע קשה מאוד. וזה חבלי משיח.  שאינו נמסר לשליח, הוא גם כן כך.  

היכנע שיש מוגבלות בכל דבר, נפש שיש לאדם, שזה יושב על הגאווה שלך שאדם לא מוכן ל
הקב"ה נותן לך את הגבלה לא להגביל אותך אלא לדעת שאם יש לך משהו הוא נותן לך את 
זה וזה לא שלך כלל. ושום דבר לא מובן מאיליו. א"כ כמה זמן ייקח הקושי והכאב זה תלוי  

מהר,   מוכן להיכנע וכמה לא מוכן לזה, ככל שתיכנע יותר תעבור זאת יותרעד כמה אתה  
 וברגע שתתעקש אז מחכים עד שתיכנע בסוף. 

  


