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 פרשת ויחי

 שיעור א'

 יום א' יב' טבת

במדרש ויברך את יוסף כו' הקיש גאולה לפרנסה ופרנסה לגאולה, )תרמ"ט( בשפ"א  איתא
וז"ל המדרש: רבי אליעזר ורבי שמואל בר נחמן, רבי אליעזר ע"ש.  מה גאולה פלאים כו'

אמר הקיש גאולה לפרנסה, ופרנסה לגאולה, שנאמר ויפרקנו מצרינו שזה גאולה וסמיך ליה 
נותן לחם לכל בשר שזה פרנסה, מה גאולה פלאים אף פרנסה פלאים, מה פרנסה בכל יום אף 

 גאולה בכל יום.

אסי קשה היא הפרנסה כפליים כלידה, בלידה כתיב בעצב תלדי בעצבון תאכלנה. אמר רבי 
 בנים, ובפרנסה כתיב בעצבון תאכלנה. א"כ פרנסה הרבה יותר קשה מלידה.

לכאורה קשה מהו כל המדרש קשה פרנסה מלידה כו' בעצב כו' ובפרנסה כתיב בעצבון. 
 הכוונה קשה ומהו קל, ועוד מהו פלאים ומה מונח בזה?

 

 ולם וטבע הוא חוץ מהסדרנס הוא סדר הע

כמו שנראה נפלאות ד' אדם צריך שיהיה לו מודעות הענין הוא כי צריכין לידע ולהבין אלא 
כבר אמרנו לפני כמה שבועות שהשפ"א לומד שסדר העולם יתברך כשמשנה הטבע על פי נס 

זה הניסים והקב"ה יצא מסדר שלו וברא טבע שזה לא הסדר הרגיל שלו. לאדם נראה פלא 
אבל שהוא פלאים לעיני בשר ודם בעלמא דשיקרא. כשהקב"ה עושה נס אבל האמת הוא 

 האמת של הקב"ה הוא מעל הטבע, הקב"ה יצא מהסדר שלו וברא עלמא. 

 לראות את הקב"ה בגשמי הוא פלא והפלא ביותר

מה שצימצם הקב"ה כוח וזה ומפליא לעשות. אבל באמת הנהגת הטבע הוא פלא יותר 
א רוחניי ומתלבש ומתצמצם בגשמיות הוא פלא והפלא ביותר. וזהו שכתוב השפע שלו שהו

מה גאולה פלאים שהיה אז נס וזה נקרא פלאים, נכון שכאן בעולם השקר כך פרנסה פלאים. 
זה פלא אבל אדם צריך לדעת שהפרנסה בא מעולם העליון מעולם הפלא, כי הקב"ה צריך 

יותר. וכן במן היה אז פלא אבל אדם היום להלביש אותו בתוך הגשמי וממילא זה פלא ב
שיכול להרוויח מדבר גשמי כסף ולפרנס את ביתו זהו פלא עוד יותר גדול, וכמו במן שזה היה 
רק בששת ימי המעשה אבל בשבת לא ירד מן, למה, כי כל ענין הפלא הוא לעלות את הגשמי 

ואז אין בחינת דין  ושם הוא מקור הברכות בחזרה לרוחני, בשבת זה יומא דכולא שבתא
 לעשות מלאכה.וממילא בשבת אין מן, וגם אסור וגבורה 

 נס בטבע נמשך לכמה דורות

אומר כשהקב"ה עושה נס זה עניין של כמה שניות, למשל היה לי כסף ובשנייה החכם צבי 
אחד קרא לי וזה נהפך לזהב, אבל נס של הטבע זה נמשך לאלפי שנים וכל פעם מחדש 

 "ה בתוך הגשמי והטבע הנס עולה מחדש.כשרואים את הקב
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 מחטא עץ הדעת הקב"ה מתגלה לנו רק ע"י לבושים

לפני חטא אדם הראשון ובאמת קודם החטא היה מקבלין השפע וכל ההנהגה ברוחניות. 
היה הארץ מוציא גלוסקאות יפות, דהיינו בכל דבר ראינו את הקב"ה וזה לא היה נסתר אלא 

צריך להיות הקבלה והרע עשה הסתר בעולם, ומאז טוב ורע  אך אחר החטא שנתערבבגלוי, 
ומאז הקב"ה לא נותן לאדם את השורש של הטוב רק את הלבושים על ידי צימצום וגשמיות. 

 ועבודת האדם לחפש את הקב"ה בתוך הלבושים.

 כל עצב מביא ניתוק וכל שמחה מביא חיבור

מאחר שבא על ידי הסתר הדבר, אדם עצוב כי הוא לא מחובר לשורש והוא עיקר העצבון 
כל עצב מביא לניתוק וכל שמחה מביא את האדם לחיבור, אנחנו עצובים כי לא בתוך הטבע, 

כדי לראות את הממלא כל עלמין רואים את המשפיע, יש ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין 
זה לא מספיק שיש כזה דבר בעולם, אלא אדם צריך קודם לקשר שכל דבר שהוא רואה 

 עולם שיש שם את הקב"ה שמחיה ומהווה כל דבר ואז מגיעים לממלא כל עלמין וסובב עלב
  עלמין וזה מוריד את העצבות מאדם.

 הכנעה לחבר מביא עצבות הכנעה להקב"ה מביא שמחה

אני צריך לראות את החבר שבא מולי שהוא ממלא כל עלמין ומגיע בשלימות הסובב כל 
ה ואז החבר יביא לי שמחה, הכנעה מצד אחד מביא עצבות עלמין והוא לא מציאות אלא סיב

לסיבה  כשאדם לא מקשר אותו להקב"ה, אבל אדם שנכנע להקב"ה ולא למציאות ונכנע
שמביא את המציאות ולסבב כל הסיבות עד אין סוף ב"ה זה מביא לאדם שמחה. וכל זמן 

 תר שיש.שאדם לא מגיע לשורש הדבר הוא נשאר בעיצבון, וזה מגיע בגלל ההס

 אדם שחי עם הקב"ה במידות מגיע לשמחה

אומרים בתפילה אם הבנים שמחה, לכאורה מאיפה יש לנו שמחה, אלא בנים זה המידות 
ואם זה בינה דמיניה דינין מתערין, ברגע שאדם נמצא במידות ומקשר אותו אז לבינה ומשם 

ונן בכל הנ"ל לידע יש לו קרש קפיצה לחכמה עד הקב"ה ושם יש שמחה, אבל אדם שלא מתב
ולהבין אז אין שם שמחה, א"כ צריך הפנמה וביטול אבל לא לאדם אלא לחיות שיש שם 

 בתוכו שזה הקב"ה אז אתה מבטל את המציאות לסיבה ומאז יש לך שמחה.

אומר ולמכיר נתתי את הגלעד. ולמכיר מי שמכיר את הקב"ה, נתתי סימן את הלעלובער רבי 
ן שהוא חי עם הקב"ה, ומי שלא בשמחה סימן שהוא לא חי עם הגלעד מי שהוא בשמחה סימ

 הקב"ה.

 בפרנסה יותר קשה לחיות עם הקב"ה מלידה 

אמרנו לעיל מהמדרש שפרנסה הוא יותר קשה מלידה, לכן פרנסה יותר עצבון מלידה. 
היה נותן לאנשים קורס הכנה ללידה, ר' אשר לכאורה למה זה הלא לידה קשה מאוד, אלא 

כי בלידה הנשמה ברגע שאדם חי שהמפתח של הלידה ביד הקב"ה אז אין עצבות, למה, כי 
וברגע שיש כאן משהו חי אז הרבה יותר קל להתחבר להקב"ה הנולדת היא דבוק ברוחניות 

רק שמשתתף בו חלק מאשר פרנסה שזה דבר מת לגמרי, רק שיש בתוכו ג"כ קצת גשמיות 
 אב ואם בגשמיות.
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 החיבור לעצמיי חסר מאם יש עצבות מפרנסה אז

ושם יש טבע עוד יותר, וברגע שלא רואים את ובפרנסה מתלבש יותר בטבע ועבודה בשדה 
החיות של הקב"ה אתה רואה את עצמך חי אבל את החיות שבדומם ובצומח לא רואים, 

לכן כתיב ביה בעצבון. וממילא הרבה יותר קשה לראות את החיות האמיתי שזה הקב"ה, 
אם יש לך עצבות מפרנסה זה לא הפרנסה אלא החיבור לעצמך, כי ברגע  תמיד תיידע לך

 שאדם מתחבר למשפיע שזה הקב"ה זה יביא אותך לשמחה.

 ככל שההסתר יותר סימן שהאור שם יותר

אבל אנחנו יודעים שאם יצרו גדול אז אתה גדול מחבירו, ברגע שיש הסתר יותר הסיבה לכך 
כ ברגע שאתה גדול מחבירו סימן שיש לך יותר עבודה, הוא כי מסתירין שם משהו יותר, א"

וברגע שיש הסתר יותר סימן שיש שם קדושה יותר שאי אפשר להגיע לזה רק כאן בעולם 
הזה, א"כ מצד אחד זה מביא לך עיצבון, אבל מצד שני זה שאדם נכנע לנעלם ולא חי מציאות 

 ושמחה.אלא סיבה זה עצמו מגרש את הערפל וזה מביא לך קשר בורא 

 כל ענין התפילה הוא לזהות ולדעת שהכל מאת הקב"ה

קודם ענין העיצבון המדרש אומר שתי דברים ובאמת זה עצמו ענין סמיכת גאולה לתפילה. 
ודבר שני סמיכות פרנסה לגאולה. דהיינו השפ"א אומר בחומש דברים שתפילה זה חיבור 

שהוא הזמן ומפרנס לכל, אתה  למקור של השפע, כל התפילות הוא לזהות שיש כאן הקב"ה
חונן לאדם דעת אני צריך את הדעת כאן בעולם הזה אבל העיקר להגיע להכרה שזה אתה 
שנותן לי את הדעת, ואז הדעת יביא לי שמחה, אבל אם אני חושב שכל דבר קשור אלי ואני 

ר צריך לחשב כל דבר אז אדם עצוב מאוד, וכן החזירנו בתשובה שלימה לפניך זה לא קשו
אלי אלא אתה צריך לעזור לי לחזור בתשובה לפניך, וככל שאדם מקשר שהקב"ה מקיים את 
המצות זה מביא לי עוד יותר שמחה, וברגע שאני בעצבות סימן שאני לא חי עם המקור של 
כל דבר, אותו דבר סלח לנו ראה נא וברך עלינו, הכל להחזיר את המודעות לאדם שכל דבר 

סלקת את העיצבון  ואז פתחת את הצינור ואת ההסתר ואזה עושה, לא אני עושה אלא הקב"
 שיש לך מכל דבר.

ובאמת זה עצמו ענין סמיכת גאולה לתפילה. זה ההיקש גאולה לפרנסה. כי פרנסה אינו 
רק כל הצטרכות אלא שזה הולך על החיות שהקב"ה שולח לך דרך המזונות, דווקא מזונות, 

רק בהתחלה אומרים אלוקי בתפילה הם פרנסה. והבקשות שבי"ב ברכות אמצעיות ש
אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב ומחיה המתים והמלך הקדוש, ובסוף מודים להקב"ה 
ואומרים המברך את עמו ישראל בשלום. אבל העיקר הברכות שבאמצע הוא לומר ששום 

 דבר זה לא אנחנו אלא כל דבר זה הקב"ה. 

 מן שהוא חי באמונה ובטחוןאדם שלא יודע מאיפה יש לו פרנסה סי

אדם שלא יודע מאיפה יש לו פרנסה אז אני מהרה"ק רבי מענדלע מרימנוב זי"ע אומרים 
, ומה שרק עושה הוא יודע שבעצם מצד עצמו הוא זה מאמונה ובטחוןשיודע מאיפה יש לו 

ש לא עושה, אבל אדם שחושב שיש לו פרנסה אז אני לא יודע מאיפה יש לו פרנסה. דהיינו י
חיים ויש חיים העיקר שלא מת, כדי שיהיה חיים אמיתי זה רק מי שואתם הדביקים בד' 
אלוקיכם ואז חיים כולכם היום. ברגע שאדם דבוק בהקב"ה שזה החי החיים זה נקרא 

 געלעבט.
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 באמירת פותח את ידך צריכים לכוון שהקב"ה נותן לנו את השפע

לברר כי כל אותן ההנהגות שפע צריכים כי כדי לקבל הוצריכין לסמוך תפילה לגאולה. 
ומשום הכי כתוב בשו"ע שבעת אמירת פותח נמשכין מלמעלה מן הטבע ושם הם רוחניות. 

את ידך צריכים לכוון על פרנסה ואם לא צריך לחזור. פותח את ידך נקרא שהקב"ה חייב 
ה אדנ"י -הוי לתת לי את השפעה ולבד אי אפשר לקבל שום דבר. וגם 'פ' 'א' 'י' זה צ"א שזה

ך שזה החותך חיים לכל חי, שהקב"ה נותן לנו לומר שהקב"ה נותן את הפרנסה. וס"ת חת"
את השפע, ובא"ת ב"ש זה סא"ל שזה ג"כ צ"א, והכל כדי לדעת שהקב"ה נותן לנו את השפע, 
והוא משביע לכל חי רצון, וברגע שאדם יודע שהכל זה הקב"ה שם זה הרצון והשמחה ושם 

 בורא. יש את הקשר

 ההבדל הוא לא לגבי הנותן אלא לגבי המקבל

ובאמת לא אנו לא רואים את החיות של הקב"ה, בעצם החיות נמצא כי אני ד' לא שניתי 
אתה הוא משלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם, אלא ההבדל הוא לא לגבי הנותן 

נמצא בגלות כי חסר אומר קרבה אל נפשי גאלה, למה אדם הבעש"ט הק' אלא לגבי המקבל, 
לו אלופו של עולם וברגע שאדם מכניס את אלופו של עולם בתוכו אז מיד יהיה לו גאולה 
 קרבה אל נפשי גאלה ברגע שאדם מקשר כל דבר עם הדעת שלו להקב"ה מיד יש את הגאולה.

 עיקר עבודת האדם הוא להפוך את הגשמי לרוחני

ן כשיש גאולה כמו שכתוב הגואל אותי ובאמת כל אלה ההסתרות נעשו על ידי החטא. לכ
הגאולה נקרא לחיות עם הנקודה הטובה והחיובית וממילא הרע נופלת ממילא ולא  מכל רע

נכון שזה מאוד וכשנתברר הטוב מן הרע זוכין לקבל ההנהגה העליונה. צריכים לגרש את זה. 
 קשה אבל בשביל זה שלחו אותך לכאן לעולם הזה להפוך את הגשמי לרוחני.

 עיקר העיצבון מה שעוסקין ביותר בפעולות גשמיות

נכסים הוא מלשון מכוסה ברגע שאדם לא חי עם וחז"ל רמזו מרבה נכסים מרבה דאגה 
ביותר ]ביתר פעולות גשמיות[ שזה עיקר העיצבון מה שעוסקין הקב"ה מיד בא הדאגות, 

באה בדרכים אלו וכל עבודה בשדה. שפרנסה הדהיינו המוח שלך גם שם בפעולות גשמיות 
אומרים יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך מביאין העיצבון. 

בעולם הבא, אבל צריכים באמת לעבוד עם הידיים פיזית אבל הראש צריך להיות במקום 
אמר למישהו ששאל אותו האם לבנות בית, אם אתה תבנה הקאברניער זי"ע אחר לגמרי. 

ע אתה יכול ושיהיה לך הצלחה אבל אם אתה תבנה אותו על הראש שלך אז אותו על הקרק
 אבדתי את הכיוון.

 אדם שחי עם הקב"ה יש לו שמחה כל היום

אמרו עליו דלא דהיינו שיודע שעיקר התפילה זה גאולה, אז אבל האי דסמיך גאולה לתפילה 
אז לא פסיק שמחה כתוב מי שמתפלל תפילת שחרית עם הנץ פסיק חוכא מפומיה כל יומא. 

וכאן מסביר עוד יותר ברגע שאדם חי עם הקב"ה שבעצם כל התפילה זה גאולה ולראות מפיו. 
שזה עיקר השמחה כשמקבלין השפע בלי את אלופו של עולם אז יש לו ג"כ שמחה כל היום. 

       צמצוצים ולבושים גשמיים כנ"ל. 
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 שיעור ב'

 יום ב' יג' טבת

מו"ר זצלה"ה הגיד ויחי יעקב בארץ מצרים, כי על ידי בחינת  אא"ז)תרל"א( בשפ"א איתא 
 אמת יכולין לחיות גם בארץ מצרים וכתיב תתן אמת ליעקב עכ"ד.

 ההבדל בין גלות לגאולה הוא אות אל"ף אלופו של עולם

כאן הוא יסודי מאוד ומפתח לדרך. ומסביר שההבדל בין גלות לגאולה הוא אל"ף השפ"א 
קרבה אל נפשי גאלה, גאלה הוא עם אל"ף מהבעש"ט הק' וכמו שכתוב  שזה אלופו של עולם,

ויש פסוק גלה בלי אל"ף. והכוונה בזה הוא אם הוא חי עם הקב"ה הוא בגאולה ואם הוא חי 
בלי הקב"ה וחי בטבע הוא בגלות, אם הוא חי טבע וגוף אז רשעים בחייהם קרויים מתים, 

 ו לא מת.ואם הוא חי נשמה ועם הקב"ה אז יעקב אבינ

 להיות בגלות או בגאולה תלוי באדם בעצמו

לכאורה למה כתוב ויחי יעקב הול"ל ויהי יעקב? אלא תלוי איך אתה חי בעולם, כי יש אנשים 
שחיים במצרים ונמצאים בחירות ויש אנשים שחיים בחירות ונמצאים בגלות, והכל תלוי 

לא הגוף יכול להימשך אחרי איפה המוח שלך נמצא שם אתה נמצא. ומה נמשך אחרי מה, א
הנשמה וכמו שהנשמה הוא רוחני גם הגוף יש מצב להפוך אותו לרוחני. אבל את הנשמה אי 
אפשר להפוך אותו לגשמי וברגע שאדם חי גוף את הנשמה נמצאת בגלות אצל הגוף, אבל 
 הגוף אין מצב שהוא יהיה בגלות כי ברגע שהוא נמשך אחרי הנשמה הוא נהפך ג"כ לרוחני,

כי הגוף בעצמו בעצם הוא רוחני וברגע שאדם חי רוחני אז משם יתפרדו כל פועלי און והגוף 
 נהפך לרוחני. 

 אדם שחי עם הקב"ה גם הגוף נהיה נפש

א"כ להיות בגאולה או בגלות תלוי באדם, עד כמה שאדם חי שמאחורי כל דבר יש נשמה הוא 
בגלות, ועל ידי שאדם חי בכל דבר עם  וברגע שאין לו את הבהירות הוא יהיה יהיה בגאולה,

הפנימיות ועם החיות של כל דבר אז הוא נמצא בגאולה. ועל ידי שאדם חי עם הקב"ה אזי 
גם הגוף שלו נהיה נפש ומתחיל לקבל ערך עצמי, וברגע שיש לאדם ספיקות כן ולא הוא בגלל 

עד הסוף אז או  שיש לו מלחמה בין הגוף לנפש לאן ללכת, אבל ברגע שאדם חי עם הקב"ה
שאתה יכול לדבר או שאתה חייב לשתוק, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אנחנו מייצגים את 
הקב"ה אבל יש כמה סוגי זמנים, בזמנים של לילות אז צריכים אמונה ולא לדבר רק לשתוק, 
ובזמנים של בוקר אז אפשר לדבר אבל רק מתהילות הקב"ה, וברגע שאדם נותן קשר בורא 

 וצאים מגלות, כי הגוף מתבטל מעצמו והמציאות נהפכת לסיבה.אז י

 הגשמי הוא כלי שדרכו הרוחני מתגלה

על ידי שאדם חי בכל דבר את החלק הרוחני, והרוחני מקיים את הגשמי על ידי בחינת אמת 
ולא הגשמי את הרוחני, הגשמי הוא רק כלי שדרכו הרוחני מתגלה, וברגע שאדם מגלה את 

ק הגדול של הגשמי נעלמת ונשאר רק החלק שמקיים את הרוחני בעולם, הקב"ה אז החל
שאני נלחם כל הזמן להחזיק את הנשמה בגופי, ומתי המגיד ממעזריטש זי"ע וכמו שאמר 

וכתיב תתן אני ילך מהעולם כשכבר לא יהיה לי כוח להחזיק אותו יותר כאן בעולם הזה. 
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ת אמת. יעקב היה אמצע לא מדי חסד ולא הקב"ה נתן ליעקב כוח להיות בחינאמת ליעקב. 
 מדי גבורה, וגם הוא היה בחיר שבאבות.

 אצל הקב"ה אין מצב של שינוי ומיתה רק חיים

דהנה לא הוא ליה למימר רק ויהי יעקב בארץ מצרים. ומשמע דעיקר הרבותא מה שהיה 
ד' אומר על הפסוק ואתם הדבקים בבבחינת חיים גם בארץ מצרים. האור החיים הק' 

אלוקיכם חיים כולכם היום. שהמילה חיים עולה על למעלה ועל למטה. ואתם הדבקים בד' 
אלוקיכם חיים המקום היחיד שיש שם חיים ואין שם מיתה זה אצל הקב"ה, ואדם בעצמו 
תלוי באיזה דקה מדברים אתו פעם הוא חיים ופעם הוא מוות, אבל הקב"ה הוא רק חיים 

דם שחי עם הקב"ה אז גם במחשבה וגם בדיבור וגם במעשה תמיד בלי שום שינוי, אבל א
 הוא נהפך חיי החיים ואז חיים כולכם היום ואז הוא הופך את הגוף לנשמה.

 אדם צריך להיות כל הזמן דבוק בשורש

דהיינו הראש שלי צריך להיות כל הזמן בשורש  ומקור. ופירוש חיים הוא דביקות בשורש
אז תיידע שנכנסת למצב של אין כניסה, ואדם מהשורש הדבר, ואז כל דבר שמושך אותך 

צריך בכל דבר שעושה להחזיק את הראש ולהיות מחובר עם הקב"ה, וכמו שאמרנו אתמול 
על פרנסה ברגע שאדם מרגיש שזה מושך אותך לכיוון מטה אזי סימן שהוא מנותק מהשורש 

ת אולי אתה חי הכליות ואי אפשר לבטל את זה, כי אחרשמשם נמשך תמיד חיות. של הדבר. 
וכן כתיב בזוהר הקדוש ויגש והלב עובדים אבל זה נקרא מת ער לעבט אבער נישט געלעבט. 

 שהיה חי בכל דבר עם הפנימיות.על פסוק ותחי רוח יעקב. 

 כל דבר בעולם לא דומה אחד לשני ולכל אחד יש את עבודה שלו 

חיים, שזה מתחדש כל הזמן ולא יש עוד משמעות על ונראה לומר שהוא מלשון מים חיים 
משהו שהולך שנים אותו דבר, אלא כל שניה זה חוויה חדשה והסתכלות חדשה וחיבור חדש, 
ואין דבר אחד בעולם שדומה לשני, אפילו העלים בעצים אין עלה אחד שדומה לשני, ואין 

דבר חיה או בהמה שדומים אחד לשני, וכן אדם כל אחד הוא משהו אחר, הקב"ה ברא לכל 
את המיוחדת שלו שהוא צריך לעשות כאן בעולם הזה, אדם שחי עם חיצוניות ומתלהב מכל 
דבר חיצוני אז הוא נהיה אדם חיצוני, אבל אדם שמתלהב מכל דבר פנימי שיש אז הוא בעצמו 

 מיות.נהיה אדם עם פני

 עבודת האדם למשוך את הקב"ה בתוך המידות

וזה גורם שמחת הנפש. כתוב אם וניתוסף חיות. שעל ידי שמחת הנפש מעורר מקור החיים 
הבנים שמחה. אם זה בינה הבנים זה המידות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. 
אברהם יצחק ויעקב הוא בחינת חכמה בינה ודעת, ומביא גואל לבני ביניהם היינו להמשיך 

זה להתבונן בכל דבר את הקב"ה בתוך המידות עד אלינו ממש. וברגע שאדם עושה בינה ש
לעבור את המידות אין  אזי יש לו קרש קפיצה עד למעלה החכמה, אבל להגיע לחכמה בלי

 כזה מציאות.
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 החיות מגיע כשעוברים ממצב להבין למצב לא להבין

רק קודם יש לנו את המידות ואז עבודה שלנו הוא להתבונן שזה מאת הקב"ה ואז אם אתה 
דמיניה מתערין, כי אז אתה נשאר בישות ובצמצום ושם יש  נשאר תקוע במידה זה דין דינא

לחכמה ושם  יםמיתה, ואיפה יש חיים ברגע שאדם עובר ממצב להבין ללא להבין אז מגיע
החכמה תחיה בעליה צדיק באמונתו יחיה, הצדיק הופך כל דבר לאמונה אחרת חסר לו חמצן 

כוח לחיות רק עם הקב"ה, וכמו חיות התחדשות ושמחה. שמחו צדיקים בד' צדיקים יש להם 
דהיינו אתה רוצה לראות האם הוא חי עם הקב"ה אז נתתי  שאמרנו ולמכיר נתתי את גלעד

 סימן גלעד האם הוא שמח או לא, דהיינו אדם שחי עם הקב"ה הוא שמח.

 אדם שחי עם הקב"ה מגיע לשמחת הנפש

החיים והיה חי עם הקב"ה  דהיינו ברגע שיעקב היה חי עם הקב"ה אז לא רק שהיה חי במקור
במקום הכי גרוע בעולם שזה מצרים אלא שהגיע אז לשמחת הנפש מעורר מקור החיים 
וניתוסף חיות. וברגע שיש לך שמחת הנפש אז כל איתערותא דלתתא גורם איתערותא 

שהבית דלעילא ואז כל פעם שאדם עושה ככה מקבל עוד יותר חיות ועוד יותר חיות. וכמו 
שבבוקר כשמתחיל להתפלל אומר מילה ועוד מילה עד שמתחילים להילחם ואז אומר אהרן 

 מתלהבים. וכן אדם שנכנס לדרך עבודה יכול לשום לב שכל הזמן מתחדש לו עוד ועוד.

 המים הכי טריים הם אלו שיוצאים מאדמה 

ונראה לומר שזהו שכתוב ויהי האדם לנפש חיה. פירוש נפש, רצון. על ידי פנימיות הנפש 
אדם שמתחבר לפנימיות שזה הרצון של הקב"ה בכל דבר, ואז הוא יכול נמשך חיות תמיד. 

למשוך חיות משם תמיד. וכמו אדם יכול לשתות מים מבקבוק אבל עוד יותר יהיה כשילך 
ברגע שזה יוצא מאדמה זה הכי טרי ועד שזה מגיע למקור של המים ששם הוא עוד יותר טוב. 

ה דברים, הוא כבר נמצא בבקבוק ויש עליו כבר פתק וכדומה, אבל לבית שלך כבר יש עליו כמ
זה לא אותו חיות כמו שזה יוצא מאדמה, ובעצם אדם ששותה המים הללו נהיה חי, כי הוא 
רואה את נפלאות הבורא איך שיוצא מאדמה מים חיים וגם אני חי וברגע שנפגשים אני חי 

ין לך כרגע מצב רוח אז עדיף שלא תשתה והמים חיים. אבל אם אתה שותה מים חיים אבל א
המים הללו, אלא צריכים שאתה תתלהב מהפנימיות וגם שיהיה מים חיים ואז אפשר לחבר 

 אותם.

 עבודת האדם הוא ליהנות איפה שהוא נמצא עכשיו

יעקב אבינו לא היה במקום של חיים, אבל אתה לא צריך להיות והגם שהיה בארץ מצרים 
בכוח, כי יתכן שאתה במקום של חיים אבל הראש שלך לא שם, ואתה שם פיזית אלא מספיק 

חושב שצריכים לנסוע וללכת ואתה כל הזמן עסוק במה שצריכים לעשות ואז אתה לא נהנה 
במה שאתה עושה עכשיו כלום, אני מכיר אנשים שנוסעים לשווייץ וקונים כרטיס שבועי וכל 

ייץ אבל למעשה לא היו שם בכלל, אלא יום נוסעים למקום אחר והם אומרים שהיו בשוו
 שאתה נמצא בו. צריכים ליהנות מהמקום

  הלכה למעשה לימי החופש

אני אומר לאברכים כשנוסעים לחופש להיות במקום ולא להתרחק משם נסיעה יותר מרבע 
שעה, כי אז מתחילים סתם לבזבז כספים על נסיעות ומגיעים למקום לגמרי עייפים ולא 
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ר, וגם אחרי חצי שעה אתה מרגיש כבר שאתה צריך להמשיך הלאה. העיקר נהנים משום דב
לנסוע ולהיות שם ואז אתה נהנה מאיפה שאתה נמצא, כי העיקר לצאת מהמסגרת כדי 

 להתחדש אבל אם אתה עסוק לצאת משם ולהספיק כמה שיותר אז לא עשינו שום דבר.

 אדם שיש לו חיכוך בין הרצוי למצוי מרגיש במיצר

ידע שכלל מצרים הם אבינו הגיע למצרים ומיד השתמש עם הדעת ועם החיבור שלו. יעקב 
למה אדם מרגיש במיצר, אלא כי יש לו מחלוקת בין הרצוי למצוי, הוא רק קליפה והסתר. 

לא שמח עם המיטה שיש לו ועם המשכורת שיש לו ועם החלון שיש לו, אבל המציאות קצת 
 אחרת וזה עושה לאדם מיצר.

  א מסכים לשחרר אותך לחיות נשמההגוף ל

אבל אדם צריך לדעת לראות בכל דבר את הפנימיות אבל הפנימיות הוא חיות ד' יתברך. 
ולדעת שכל המציאות הוא לא יותר מסיבה שתצא מהגוף שלך על ידי האי נעימות הזאת שיש 

לה לעני לך, כי הגוף לא מסכים לשחרר אותך לחיות נשמה, כי ברגע שאדם חי נשמה אז תפי
כי יעטוף ולפני ד' ישפוך שיחו העניות שיש לי הוא להגיע למצב של ולפני ד' ישפוך שיחו. 
וברגע שאדם חי עם הפנימיות אז יוצאים ממיצר שנכנסנו לשם ואז מתחילים לחיות, אבל 

 לפעמים צריכים לדבר ולפעמים צריכים לשתוק.

 רשעים נמצאים במקור החיות אבל הם לא שם

הם יכולים להיות במקור של החיות חז"ל כי הרשעים בחייהם נקראים מתים ולכך אמרו 
אבל הם לא שם, הוא כבר נוסע לשווייץ אבל לא נהנה מזה ועסוק כבר בדברים אחרים. 

ולא חיים עם המקור של כל דבר. ומתי זה נקרא חיים אחד שנפרשים ממקור החיות כנ"ל. 
אבל מי שלא חי בפנימיות וחי רק עם  לנפש. שחי עם המקור כל הזמן, ואז גם הגוף הופכת

אבל אדם צריך  חיצוניות אפילו שברור לו שכל דבר בא מאת הקב"ה כי הרי אנחנו מאמינים,
אבל כמו שיש לך אוכל עטוף בנייר אזי ברור  לדעת שעיקר הכל היא לחיות עם הפנימיות.

 .שלא אוכלים את הנייר אלא מתחילים לחפש מה יש בתוכו

  ך אחרי פיתויים לא נהנה לא מחיצוניות ולא מפנימיותאדם שהול

אותו דבר צריכים לחפש את הפנימיות בתוך הגשמי ומיד שמוצאים אותו צריכים מיד לזרוק 
אדם שלא נהנה מהאוכל הוא כי עוד לא הוריד את את החיצוניות וללכת רק עם הפנימיות, 

כים מעצמם ולא צריכים להוריד הקליפה שיש, וברגע שאדם חי עם הפנימיות הקליפות הול
אותם, אלא אנחנו צריכים רק להתבונן על כל דבר שהקליפות הם כאן מצד אחד הם בשביל 
יופי ובשביל פיתויים של חיצוניות וברגע שאדם הולך אחריהם אז לא נהנים לא מהפנימיות 

בסוף  והחיצוניות ממילא זורקיםכי אז המוח שלך לא נמצא בפנימיות ולא מהחיצוניות, 
וממילא אתה נשאר ריק בסוף, אבל אם אתה חי עם הפנימיות אז החיצוניות נופל מאיליו 

 והפנימיות של החיצוניות נהפך ממילא לפנימיות.

 אדם צריך לדעת שהוא בדרך לעולם הבא

כי כל בריאת אדם לכאורה מה הכוונה גרים אנחנו? אלא וכתיב במדרש גרים אנחנו כו'. 
ושאל להחפץ חיים  עשיר אחד נכנסדי להידבק חס ושלום בעולם הזה. בעולם הזה לא היה כ
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אותו למה אתה לא גר בארמון מפואר ורק בבית פשוט. שאל אותו הח"ח כשאתה בעסקים 
איפה אתה גר, ענה העשיר אני לוקח משהו להשכרה לכמה ימים, ולמה אתה לא לוקח משהו 

לא בבית. אמר לו הח"ח גם אני בדרך גדול כמו שיש לך בבית, ענה העשיר כי אני בדרך ו
 לעולם הבא ולא נמצא בבית וממילא אני גר בכזה בית פשוט.

 הפנימיות שיש כאן אין למעלה בעולם הבא

אנחנו בעולם הזה לא בשביל החיצוניות אלא בשביל הפנימיות, כי מה שיש לי כאן בפנימיות 
יצרו גדול אזי ברור שזה גם גדול  , היות שיש כאן כזה חיצוני אז ברגע שזהאין לי שם בעולם

מחברו, והפנימיות שמגלים כאן הוא הרבה יותר ממה שאפשר לעשות שם, מי שאמר לעולמו 
די, למה באמת אמר הקב"ה די, אלא אם הוא היה ממשיך הלאה היינו מגיעים למצב שלא 

ותר היה מציאות לראות את הקב"ה, ועל ידי הכאבים שיש לאדם אפשר לגלות את הקב"ה י
 ויותר.

 אדם שיש לו כאב מגיע להקב"ה כי בעל כרחך אתה חי

אבל צריכים להכין כלים כדי להכיל את האורות הללו, וזה על ידי הביטול שאדם נותן אז 
יכול להגיע לכאלו מקומות שמישהו אחר במקומך לא יכול להגיע לשם, יש שתי אנשים 

וא מגיע להקב"ה אבל לא כי הוא שנמצאים באותו מקום אבל אותו אדם שיש לו כאבים ה
רוצה אלא בעל כרחך אתה חי והוא חייב אז לחיות עם הפנימיות אחרת הוא לא יכול לעמוד 
שם, אנשים שואלים למה הוא כן ואני לא, אבל התשובה הוא ששום נשמה לא דומה אחד 

חי לשני דבר אחד אתה יכול להיות בטוח שזכה רוצים לזכך אותך להגיע לבעל כרחך אתה 
 ולהגיע לחיי החיים.

 עבודת האדם הוא להפוך את הגשמי לרוחני

ולהכניס את כי כל בריאת אדם בעולם הזה לא היה כדי להידבק חס ושלום בעולם הזה. 
רק להיפוך שעל ידי דביקות האדם בעיקר החיות הנשמה עוד יותר לגלות ועוד יותר למטה. 
דם בעולם הוא להפוך את הגשמי לרוחני עבודת האמתמשך גם עניני עולם הזה לד' יתברך. 

 ואת החומר לצורה ואת הגוף לנפש, וכל עבודה שלנו הוא למצוא את נקודת החיות בכל דבר.

 עבודה שלנו הוא להוציא נקודות חיות שהיה נטבע באומות

זה עולה ויורד כל הזמן בלי הפסקה. ואז כל פעם אתה וגר לשון המשכה כמו מעלה גרה. 
שגם מה שנקרא גר מי שמגייר עצמו. ה להקב"ה ועוד נקודה אליו יתברך. מושך עוד נקוד

כתוב טבעו בים סוף, טבעו גם כן על שם זה. שמוציא נקודה קדושה שהיה נטבע באומות. 
אותיות טבע, דהיינו כמו אדם שנטבע בבוץ והוא צריך לצאת משם, אותו דבר החיות של 

שלנו הוא להוציא את הנקודה שהיה נטבע  הקב"ה נטבע בתוך הטבע ונמצא בגלות, עבודה
באומות. גר לפעמים לא מסתדר לו ולא מוצא את המקום שלו אבל זה לא להוריד אותו אלא 
 הפוך לעזור לו שיוציא עוד יותר נקודות משם, ואז הוא יכול להגיע למקומות מאוד גבוהים.

 מה לומדים ממכירת עליות בבית המדרש

כה אותו עם איזה מעבר, אז הוא יכול להיות עסוק בחיצוניות וכן כל אחד ברגע שהקב"ה מז
ואז הוא לא מתקדם לאף מקום, אלא להיות עסוק בפנימיות ואז הוא מגיע למקומות 
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גבוהים. אמרתי אתמול כשמוכרים עליות בשיל אומרים צום ערשטען מאהל צום צוויטען 
ראשון ועברנו גם את הגל השני מאהל און צום דריטען מאהל זכה לו. דהיינו עברנו את הגל ה

ועכשיו עוברים את הגל השלישי וזכה לו, מי שישמע את הביטול והכנעה עכשיו אזי זכה לו, 
ומי שח"ו לא קנה שום דבר במשך כל הגלים יצטרך לחכות לפעם הבא שימכרו את העליות. 

 חדש.דהיינו העיקר למנף כל מצב להגיע להקב"ה. וזה נקרא גר להוציא כל פעם משהו 

 עבודת האדם הוא להיות מעלה גרה

וכן ענין גלות מצרים שכתוב גר יהיה זרעך כו' גם כן הפירוש להוציא ניצוצות קדושה 
דהיינו עבודת האדם הוא להיות מעלה גרה ולהוציא ניצוצות קדושה שיש שנטבעו במצרים. 

אצל גר מהופך  וזהו שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול רכוש גדול ראשי תיבות גר רקשם. 
שזה הענין הוא מלמטה כתוב הגימ"ל לפני הרי"ש וכאן כתוב קודם הרי"ש ואח"כ הגימ"ל, 

העיקר הוא להוציא נקודות שנטבעו שם ע"י איתערותא דלתתא להרים את למעלה כמובן. 
 הכלל הקב"ה ולהרים את כל החיות שנמצא שם.

 עבודת האדם לדעת שבתוך הגלות יש חיות מהקב"ה

יו דברנו על יעקב ועל החיות, ומה זה קשור אלינו כי התורה לא הולכת לספר לנו עד עכש
דברים שאנחנו לא יכולים לעשות בפועל ממש, אלא יעקב רצה שגם אנחנו נעשה אותו דבר, 
וזה שכתוב רש"י ז"ל ביקש יעקב לגלות הקץ. פירוש שרצה לברר זה שהגלות רק הסתר 

וכמו שאצלך אם אתה מחפש משהו ואתה לא מוצא תתחיל לחיות שהגלות מסתיר משהו, 
אותו מיד מתחילים לומר אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה מאיר עיניהם, 
דהיינו שאז אדם מגיע להכרה שהכל הקב"ה עושה ולא אנחנו, אותו דבר צריכים אנו לדעת 

 והכוח פנימי הוא רק מד' יתברך.שבתוך ההסתר יש שם חיות מהקב"ה. 

 יעקב היה חי בבהירות עם הקב"ה שלא היה שייך להזיז אותו

יש אמת ויש רק אם היה נגלה זה לא היה גלות כלל. ונסתם. ולמה יעקב לא אמר את זה, 
בעצם גם שם זה אמונה כי הקב"ה אי אמונה, יש אמת ויציב ויש אמת ואמונה, אמת ויציב 

אותך משם, יעקב אבינו גילה את אפשר להשיג אותו כלל, רק השאלה עד כמה אפשר להזיז 
הקב"ה בתוך ההסתר עם כזה בהירות שלא היה מצב להזיז אותו משם, אבל הקב"ה עשה 

אמר שיש מצב של יא ניין ניין יא, כן רבש"ע ולא שר' אשר לנו שיהיה מצב של אמונה וכמו 
 רבש"ע, ותהיה כל הזמן במצב של הבא ליטהר. 

 יהיה לנו בהירות בהקב"היעקב אבינו רצה לגלות לנו עכשיו ש

וזה יעקב אבינו לא אמר לנו כי אם היה אומר לנו את זה לא היה לנו ספק כלל שיש בורא 
ומנהיג לבירה, ואפילו שלעתיד לבוא יהיה מצב של עין בעין יראו אבל הקב"ה נשאר אינו גוף 

הוא שזה ולא משיגי הגוף. וכמו שאני רואה עכשיו משהו אני יודע שזה נמצא כי המציאות 
נמצא אפילו שאני לא יודע בדיוק מה יש בתוכו, אותו דבר אז יראו את הקב"ה שלא יהיה 
מצב להכחיש אותו, אבל הקב"ה לא נתן לו לגלות אותו במצב של בהירות אלא שיהיה גלות 

 ונצטרך עבודה קשה לראותו.
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        בכל בהירות בהקב"ה שרק יהיה תמיד יישאר נקודה של אמונה

ום כתוב בזוהר הקדוש שגילה מה שרצה לגלות רק בדרך הסתר. והפירוש על ידי ומכל מק
היעד הוא להגיע לאמונה, האמת להתברר שהוא רק הסתר כנ"ל. אמונה יכולין למצוא 

ואפילו שאני מגיע למצב שאני לא מבין אותו אבל עבודה שלנו הוא לחיות עם אמונה, וכמה 
מו אי אפשר לראות כלל, דהיינו כמה שתיידע שברור לי שזה המצב אבל את הקב"ה בעצ

תמיד יישאר אמונה, תכלית הידיעה לדעת שאינו יודע, בסופו של דבר אנחנו נשארים באמונה 
אחרי שהשגתי את כל השגותי אני טיפש ומאמין. לא משנה איזה הבעש"ט הק' וכמו שאמר 

 בהירות יהיה לי תמיד יישאר נקודה של אמונה.

 יש בהירות יותרככל שנכשלים יותר 

רק השאלה עד כמה אפשר להזיז אותך משם, ככל שנכנסים יותר למצרים אי אפשר להזיז 
אותו, ואי אפשר למכור לו שטויות שמצרים זה העיקר, וככל שנכשלים יותר אז יש יותר 
בהירות ויודעים שצריכים את העזר אלוקי על כל צעד ושעל ולולי ד' עזרתה לי כמעט שכנה 

 .דומה נפשי

 עכשיו הנשמה בגלות בתוך הגוף

המקור ולכך ויחי יעקב סתום. שזה מקור החיות להיות נמצא גם בארץ מצרים. זה נסתם. 
ולכך נקרא שהתחיל של החיות להגיע הכי קרוב שמשם אי אפשר להזיז אותו זה נסתם. 

הנשמה נמצא בהסתר בתוך הגוף, כי הגוף מרים את הראש וטוען שהוא העיקר, השעבוד. 
 מושג לאינו מושג מהבנה לאי הבנה.א"כ כל פעם אדם צריך לצאת מה

 מצאנו שתי סוגי טומאת, הערב שמש וטומאה לז' ימים

מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את מהקלויזנבורגר רב זצ"ל ראיתי ווארט 
 ברגעיש טומאה שמצאנו שיש שתי סוגי טומאת, או הערב שמש שזה אומר שבהלכה ישראל. 

ויש טומאת מת שזה לוקח שבע ימים  מקווה בלילה מיד אתה טהור.עצמך באת שאתה טובל 
ואח"כ טובלים לטהרה. לכאורה מה עושה אדם שיש לו שתיהם גם טומאה שמספיק עליו 
הערב שמש וגם טומאת מת, האם הוא יכול לטבול בלילה על הערב שמש או שלא צריך כי 

ים, או שלא משנה ועל כל חלק צריכים לטבול אפילו הוא ממילא נשאר טמא לעוד שבוע ימ
 שאתה נשאר עדיין טמא אבל להוריד חלק ג"כ כדאי לעשות?

 הלכה אומרת שאסור לאדם לחפש שלימות

אלא הלכה הוא שצריכים לטבול על הערב שמש וזה לא העסק שלך האם כל טומאת ירדו או 
ל"ל מה מקווה מטהר ומהו לא. וזה הכוונה מה מקווה מטהר את הטמאים, לכאורה הו

הלשון את הטמאים, אלא אפילו שאתה נשארתי טמא אתה צריך לטהר אפילו חלק אחד 
מהטומאה שלך, דהיינו אין מושג של שלימות בעולם ואתה צריך לעשות מה שמוטל עליך 
לעשות וזה שאתה עדיין נשאר טמא לעוד שבוע זה בא לומר לך שמה שהורדתי בהערב שמש 

אלא הקב"ה הוא זה שמטהר אותנו. אף הקב"ה מטהר את הטמאים הקב"ה שזה לא אתה 
לא מחפש שלימות אלא מחכה לך איך שאתה עם כל הכישלונות שיש לך ועם המגרעות שלך 

לא משנה בכל נקודה שאדם יכול לטהר את עצמו אפילו נקודה הכי ועם הסיבוכים שלך, 
 קטנה צריך לעשותו.



 קודש                        ויחי                                           שיחות

 ~ יח~ 
 

 היטלר ימ"ש הבין מה זה יהודי

כתוב ד' יספור כתוב עמים. שהקב"ה יספור אותנו עם הכתוב עמים. לכאורה למה הקב"ה 
צריך לעשות כן האם הקב"ה לא יודע עברית או לשון הקודש ורק באנגלית הוא יכול לכתוב 
אותו, אלא מסביר שאצלנו כל הזמן מסמנים אנשים שהוא אדם אמת והוא אדם שקרן וכן 

וה הוא בחור פתוח והוא בחור סגור בקיצור כל אחד מקבל הלאה הוא בעל גאווה ובעל ענ
סטיגמות כל הזמן, אז בא היטלר ימ"ש ואמר שאין הבדל בין אף אחד רק אם יש לך דם 

 יהודי בתוכך אתה פסול אצלי, א"כ אמר שהוא ימ"ש הבין מה נקרא יהודי. 

 הפנימיות של יהודי מקפיץ את הגוי ממקומו

ר שלמעלה אם יראו יהודי הולך כולם יעצרו בשבילו, ואם אמהרה"ק האוהב ישראל זי"ע 
יראו אן ערליכע איד אז בכלל לא ידעו מה לעשות אתו. א"כ הקב"ה יספור אותנו אבל לא 
כמו שאנחנו סופרים אלא כמו שהם עושים את זה, ואיפה שאנחנו לא הולכים עשו שונא 

ע שגוי רואה אותך קופץ לו משהו ליעקב, ולא משנה איך אתה נראה, יהודי שחי בפנימיות ברג
 בראשו.

 לעתיד לבוא יהיה הסתר אבל לא עם ספיקות

וכמדומה לי שאא"ז ז"ל הגיד בשם הרב מפרשיסחא ז"ל שהקשה למה רצה לגלות הקץ. 
ומה הכוונה הגלות בניקל? אלא ותירץ שכשנודע הקץ. הגלות בניקל. עד כאן אני זוכר. 

זה ברור שיעקב לא רצה להגיד לנו שיש קץ להגלות.  ונראה כנ"ל שפירוש גילוי הקץ לידע
והוא על ידי שהוא רק הסתר ואינו באיזה תאריך הוא יבוא בחינת מאשפות ירים אביון, רק 

 לעתיד לבוא ג"כ יהיה הסתר אבל לא כזה שמביא אותך לספיקות. כוח בפני עצמו חס ושלום. 

 אדם יכול לעשות לבד קץ לסבל שלו

פנימיות אז ההסתר יש לו קץ. למה, כי הפנימיות אין לו קץ וזה דבר וככל שאדם חי את ה
בלי סוף, א"כ הוא רצה לגלות אותם לא תאריך מתי יבוא משיח אלא שכל דבר הוא לא 
מציאות אלא סיבה, אדם שחי מציאות אזי הוא מנצח את הבעיה ואת המציאות, אדם שחי 

יינו אתה יכול לעשות לבד קץ לסבל עם הפנימיות הוא פותר את הבעיה ואת המציאות, דה
 כי הפנימיות שהוא אמת אין לו קץ וההסתר יש לו קץ.שלו. 

 עכשיו יש מקום לוויכוח לעתיד לא יהיה מקום לוויכוח

ורצה שיהיה זה נגלה. ולא היה גלות כלל. ונשאר סתום. ומכל מקום על ידי אמונה 
אף שאין  רק כל זה רק הסתר. שמאמינים זה בני ישראל. שאין שום כוח בלתי ד' יתברך

בין עכשיו לעתיד לבוא הוא, שכרגע הוא בהסתר ואז אין עוד מלבדו. ההבדל  רואין זה בעין.
יהיה מצב של עין בעין, דהיינו אז יהיה עין השכלי כזה מוחש שלא יהיה מצב להזיז אותו, 

ל להתווכח אתך כרגע אני מאמין רק במוחש ומה שלא אני צריך להאמין, אבל על זה אני יכו
עד מחר, ואפשר לראות אותו רק על ידי אמונה ומבשרי אחזה אלוקי שיהיה לי כזה אמונה 
בבחינת אחזה אלוקי, לעתיד לבוא יהיה כזה בהירות במצב של אחזה אלוקי אבל הפנימי 

 דפנימי לא נוכל לראות ולהגיע לזה. כי אז לא יהיה מצב של בורא ונברא.
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 ני ישראל אמת ואמונהיעקב הוא אמת ויציב וב

ומה ההבדל בין יעקב אמת הוא אמונה. מכל מקום על ידי אמונה גם כן יכולין לראות האמת. 
אבינו לבני ישראל, אלא יעקב זה בחינת אמת ויציב זה משהו שאי אפשר להזיז אותו, ובני 

ה רק יעקב אבינו ע"ה רצה שלא נוכל לטעות כלל. שיהיישראל האמת הוא על ידי אמונה. 
שאפשר להגיע לזה רק ונשאר סתום שצריכין יגיעה למצוא זה. בחינת אמת ויציב. זה נגלה. 

על ידי אמת ואמונה. שזה כל הזמן מלחמה של יא ניין ניין יא א מינוט א גלח א מינוט א 
 מלאך. ואז לא להיבהל מזה כי זה עבודה של הגלות.

 השיברון של אדם הוא שחושב שיש לו משהו

נו את הכוח הזה, מדוד המלך מי שאמר דוד חטא אינו אלא טועה אלא להורות ומאיפה יש ל
וזה בחינת דוד המלך ע"ה דלית תשובה. ואיך דוד עמד שם בתוך הניסיון ולא נשבר שם, אלא 

השיברון של אדם הוא שחושב שיש לו משהו ואיבד משהו, אבל להגיד ליה מגרמיה כלום. 
לך הוא של הקב"ה דהיינו הבוקר הוא חסד, אז בבוקר חסדך ברגע שאדם חי שמה שיש 

אפשר להגיע בלילה לאמונה. ברגע שאדם נשבר בלילה ולא חי עם אמונה הוא כי לא היה חי 
שהבוקר הוא חסד הוא חשב שמבין כל דבר ופתאום רואה שטועה וחושב לעצמו מה קרה 

י הקב"ה שומר כאן, אבל אדם שחי שכל הזמן הוא טועה ואם הוא לא עושה שטויות הוא כ
עליו, אז למה הקב"ה לא שמר עלי אז, אלא הוא שומר עליך כל הזמן אלא הוא רוצה שאתה 

 ' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי.תמנף את הנקודה של אמונה אצלך שלולי ד

 ההבדל בין עכשיו לעתיד לבוא הוא בביטול

, או שפותחים לך את דהיינו יש שתי דרכים להגיע לאמתומשיג האמת רק על ידי הביטול. 
המכונה ואתה רואה איך שהכל עובד, או שאתה נכנס למעלית ומאמין שזה יעלה אותי, בלי 
לדעת איך שזה עובד וכמה חוטין יש לזה ואיך המטוס נוסע, דהיינו אנחנו יכולים להגיע 
לאותו נקודה של אמת כי שם קטן וגדול אחד הוא. וברגע שאדם מבטל את עצמו מגיע לשם. 

בדל בין עכשיו לעתיד לבוא הוא רק בביטול, כמה ביטול שאדם נותן ככה הוא מגיע לזה, הה
וגם עכשיו יש מצב שאפשר להזיז אותך ולא משנה כמה ביטול אתה נותן, לעומת זאת אז 

 לעתיד לבוא לא יהיה מצב להזיז אותך ויהיה אז עין בעין יראו את ד'.

 צריכים לדרוש ולחקור עד שמגיעים להקב"ה

וזה ההפרש שבין אמת לאמונה. וכן כתב אא"ז מו"ר זצלה"ה על יעקב אבינו לא מת. מקרא 
דהיינ שבכל דבר צריכים עבודה למצוא את הקב"ה. לפעול עם המוח לדרוש אני דורש כו'. 

לחקור, לא לתת לרגשות לעלות, ורק על ידי אמונה אפשר לסדר כל דבר. וכמו אדם שדורש 
ה היה וכמה עד שמגיע לנקודה שרצה לדעת, אותו דבר צריכים משהו ורוצה לדעת איפה ז

 לדרוש ולחקור עד שמגיעים להקב"ה.

 כל אחד יש לו מה לחדש בתורה שבעל פה

תורה שבכתב זה משהו קבוע, שכשאדם דורש ומייגע עצמו שזה בחינת תורה שבעל פה. 
מאתנו יש לו  , כל אחדלעומת זאת תורה שבעל פה הוא כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש

יכול למצוא הארה מחיות יעקב אבינו גם בתוך ההסתר. חידוש שהוא צריך לחדש בתורה. 
מה שיעקב אבינו מצא אז באמת אנחנו יכולים למצוא באמונה. אלא כל ההבדל הוא היום 
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צריכים ביטול שזה אומר להסכים שאני לא מושלם, ולדעת מה שאני משיג לבטל את זה 
 שאדם מבטל את עצמו ככה הוא מזכך את עצמו.לאינו מושג, וכמה 

 לעתיד לבוא אנחנו נתגעגע לביטול של עכשיו

אנחנו נתגעגע לביטול שנתנו כאן בעולם הזה, טועמיה חיים ר' אשר אבל לעתיד לבוא אמר 
שלא בטלתי  זכו כמה שאדם מבטל את עצמו כאן יקבל אותו אז עם בהירות גדולה מאוד, ומה

 אז. עכשיו לא תוכל לבטל

וגם בשבת מתעורר בחינת יעקב כמו שכתוב והאכלתיך נחלת יעקב על ידי הביטול כו' 
 וכמו שאומרים בשבת ברזא דשבת.מתעברין מינה כו'. 
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 שיעור ג'

 יום ג' יד' טבת

בפסוק כתוב ויברך את יוסף. והקשו כי אין הברכה רק להנערים. )תרל"ב( בשפ"א איתא 
 נערים, א"כ מהו הכוונה ויברך את יוסף הלא בירכו את הנערים ולא אותו?ויברך את ה

אלא אם מברכים אותם בזה גם אתה מברך, כי הברכה הכי טובה לאבא הוא שילדיו 
 .והולכים בדרך התורה מבורכים

 עיקר ברכה הוא עם בחינת יוסף

ות עם בחינת ברכה נקרא שאני מברך אותך שתוכל לחיאך כי כל ברכה הוא מבחינת יוסף 
יוסף, ולמה צריכים להתפלל על זה שתודיעיני אורח חיים, אלא בדרך כלל אנשים כשנפגשים 
לכאלו מצבים מיד חושבים שהקב"ה עזב אותם לשאול תחתית, אבל האמת הוא כי לא 
תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת, והעיקר להגיע לזה הוא לתת הכנעה אבל 

לאדם ולמצב זה מביא עצבות הכנעה להקב"ה מביא שמחה וכוח. א"כ כמו שאמרנו הכנעה 
ויברך את יוסף הכוונה עם יוסף, כי יוסף היה היחיד שפרסום את הקב"ה בכל מקום בעולם, 

לאדון ושמנו אלוקים בנך יוסף כה אמר השכינה אומרת, הרה"ק מרוזין זי"ע וכמו שאמר 
יוסף הכניס בכל המצרים שיש לראות שם את הקב"ה שמחיה ומהווה כל  .בכל ארץ מצרים

 הוא יוסף.דבר, ואת הבחינה הזאת 

 אדם שחי עם הקב"ה יש לו ברכה והתחדשות

ואיך אפשר להגיע לזה, אלא ברגע שאדם חי עם הקב"ה אז הוא מגיע להקב"ה שהוא אין 
ל ורוחני הוא דבר בלתי מוגבל, סוף, כי הקץ יש לו סוף קץ שם לחושך, גשמי הוא דבר מוגב

א"כ ויברך את יוסף אינו הכוונה שבירך את יוסף שהוא להיות כל דבר נדבק ונקשר בשורשו 
בעצמו אלא בירך את הנערים שיהיה להם נקודת יוסף שתוכלו ללכת בדרך הזה לפרסם שיש 

גשמי ולא אין שום דבר בעולם לא שהוא חיות הנקודה הפנימיות מד' יתברך הקב"ה בעולם, 
רוחני שלא בא מהחיות של הקב"ה, וברגע שאדם חי שהנקודה הפנימיות הוא מאת הקב"ה 

 ואין מצב שזה אותו דבר.ממילא יש ברכה, כי בשורש יש תמיד התחדשות. אז 

 אדם שחי גשמיות אז היום יהיה כמו אתמול וכמחר

רוחניות יש לו  אדם שחי גשמיות א"כ היום כמו אתמול וכמו שיהיה מחר, אבל אדם שחי
נקודה של קשר בורא כל הזמן, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, וממילא אז 

 מגיע למקור של התחדשות ששם אין מצב אותו דבר רק התחדשות כל הזמן.

 באמצע השבוע הנקודה מוסתר ובשבת זה מתגלה

אנחנו משיגים כל דבר שוכן בשבת כתיב ויברך ויקדש מיניה מתברכין כל שיתא יומין. 
כי באמצע השבוע הנקודה מוסתר אבל שבת  ולמה דווקא בשבת? אלא בהקב"ה בא משבת,

הוא מעין עולם הבא ולאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, וכמה שאדם מתבונן בשבת להגיע 
וזהו כל ברכאין דלעילא ותתא ביומא להקב"ה ככה הוא יכול למשוך לששת ימי המעשה, 

הברכה נקרא לחיות בחינת יוסף. וכן בשבת שזה שמא דקודשא ברוך הוא  שביעאה תליין. כל
א"כ כמה שאדם חי  וזה נותן לנו גם ברכה לאמצע השבוע, אפשר להגיע אז לבחינת יוסף.
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באמצע השבוע עם הקב"ה ככה הוא יכול להוציא מהשבת ולקבל ברכות. ומאיפה יש לנו את 
 הוציא את הברכות משבת.הכוח הזה, אלא שבת נותן כוח לאדם שיוכל ל

 משבת אפשר למשוך ברכה לששת ימי המעשה

שכתוב עליו והאכלתיך נחלת יעקב אביהם.  שהוא בחינת שבת ואמת, וכן הוא יעקב אבינו
אלוקים יהיה עמדי ושמרני בכל הדרך הקב"ה אמר  יעקב אבינו מצד אחד הקב"ה הבטיח לו

וזהו ויברך את יוסף שיהיה לנו נקודת לו אני אתך כל הזמן, יעקב מסר את הברכה ליוסף 
ומשבת יש  יוסף שזה לחיות אחד עם הקב"ה בכל אחד במצב שלו האישי איפה שהוא נמצא.

 לנו כוח לחיות עם הברכות לכל ששת ימי המעשה.

 עבודת האדם הוא לחפש כל יום עוד נקודה בעבודת השם

וביקש ברכה ללמוד, ק זי"ע להגה"ק מבריסומה עבודה שלנו בכל הנ"ל, אומרים שאחד הגיע 
אמר לו הגה"ק הנ"ל ברכה זה לא מספיק צריכים להתיישב וללמוד בפועל ממש. דהיינו 
צריכים עבודה מעשית, בכל פעולה מעשית צריכים לדבר ולחשוב בכל דרכיך דעהו ואז יש 

ים כי ד' יתברך ברא כל הנבראשאז יש לנו כוח לברר בכלל, על ידי שנתברר בשבת לנו ברכה. 
אנו אומרים כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת הארץ דהיינו הקב"ה נמצא בתוך השמים 

על ידי זה ניתוסף להם חיות מחדש על כל והארץ, וככל שאדם מברר את זה עד השורש אז 
הקב"ה ברא את העולם חוק נתן ולא יעבור, אדם קם בבוקר ורואה אותו שמים ימי הבריאה. 

הסתכלויות על העולם, אדם צריך לברר כל יום מחדש עוד נקודות  וארץ, אבל יש כל מיני
שהקב"ה נמצא שם, וככל שאדם מברר את זה הוא באמת נמצא שם, ואיפה שהמחשבה שלך 

 נמצא שם אתה בעצמך נמצא. וזה עבודת האדם כל יום מחדש.

 יש שתי סוגי תענוגים בשבת או רוחניות או גשמיות

תלוי איך אדם מסתכל על השבת, אם בת קודש מתברכין. ובני ישראל שמעידין על זה בש
הוא חושב שזה רק דגים ועיתונים אז לא מקבלים משבת שום דבר, אבל אם התענוג שלך 

 הוא לראות את הקב"ה אזי מתברכין משבת.

 עבודת האדם הוא בעצלות המחשבה

אדם צריך  והפירוש על ידי שיודע כי חיות הכל מד' יתברך: )בקטע הקודם(בשפ"א כתוב 
לדעת ששבת הוא נקודה פנימיות של ששת ימי בראשית, ושבת זה הקב"ה וחיות הכל, ואין 

שיש נקודה פנימיות בכל דבר ממנו יתברך. שום דבר בלתי ד' יתברך, ועל ידי שיודע זאת 
שניהם שצלו פסחיהן אחד וכפי ידיעת זאת הנקודה כך נתברך ונדבק הכל בשורש החיים. 

תיאבון ואחד לשם שמים. זה צדיקים ילכו בו וזה רשעים יכשלו בם. דהיינו אוכל אותו לשם 
באותו שניה הייתי יכול לקחת את המחשבה שלך למצווה, וזה נקרא עצלות המחשבה, ברגע 
שאדם מתעצל במחשבה דהיינו פיזית הוא עושה מה שצריכים לעשות אבל הוא צריך לבטל 

, זה הקושי בדבר כי בשנייה אחד הכל משתנה, את עצמו להקב"ה לדעת שהוא לא עושה כלום
 שני אנשים יכולים לאכול באותו מצב אבל רק אחד אכל לכבוד שבת קודש.
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 הצדיק מגיע על ידי אכילה להקב"ה

מה שאין כן כשהצדיק אוכל לשובע נפשו מבואר בספר רקאנטי )ויגש( אומר: הפרי הארץ 
תו שזנו עיניהם מן זיו השכינה. ורבי מדרש רבה על מאמר ויחזו את האלוקים ויאכלו ויש

יוחנן אמר אכילה ודאית דכתיב באור פני מלך חיים. וכתב החכם אבן עזרא ז"ל ראה החכם 
איך הפליא לדבר, כי מאכל השפל שהוא בא מסיבה אחר סיבה המקבל זו מזו זן את האדם 

כמה וכמה  על אחתאדם חרש וזרע והכניס עבודה שלימה עד שנהיה כאן משהו. ומפרנסו, 
שזה הסתכלות שכלית הדבק ורואה בעין הלב כשאדם רואה בדיוק מאיפה כל החיות מגיע 

ניזון ומענג,  האדםשהוא שזה הקב"ה סיבת הסיבות  שזה בינה להתבונן בכל דבר שהוא
 והיא האכילה הוודאית והעיקרית וכו' וזהו טרף נתן ליראיו וכו'.

 ייהודי יש לו כוח להפוך את הגשמי לרוחנ

ודע שאין כוונת האכילה ומה ההבדל בין אחד שחי כנ"ל ובין אחד שלא חי כנ"ל? אלא מסביר 
יהודי הכוח שלו הוא לקחת את הגשמי ולהפוך אותו לרוחני, ולא רק להפסד דבר הנאכל 

אלא להוסיף כוח ותענוג וחיים שלא מפסיד אלא עוד מעלה אותם למעלה עד אין סוף ב"ה, 
עבודת האדם הוא להרים את הדומם לצומח והצומח לחי והחי ילה. לאוכל על זה נקרא אכ

א"כ התענוג הוא שהרי התענוג הוא עיקר שם האכילה. למדבר ואז זה נקרא אכילה וודאית, 
לא רק לך אלא גם לאוכל שאתה אוכל. אם אתה אוכל לשם גוף אז הוא ירד דרגה, וברגע 

וכן היה המדבר אלא לנפש המדבר,  אז הוא לא הכניס אותו לגוףשאדם אוכל לשם שמים 
א"כ עיקר התענוג צריך אצלם שמחת הנפש ותענוג זיו השכינה כמאמר אז תתענג על ד'. 

 להיות אל הקב"ה.

 צדיק שאוכל עם פנימיות הוא שבע

והנה על דרך זה צריכין להיות כל עניני הגוף ותשמישי עולם הזה, שלא ניתן ליהנות לבני 
שעיקר עבודת האדם באכילה הוא להגיע לפנימיות של כל דבר, אדם כי אם מן הפנימיות 

שהוא הצורה ושרשו של אותו הדבר והויתו, אשר משם נשתלשל ויצא החומר, אבל אסור 
ליהנות מחמרה של מקום שיצא משם, כי אם להתדבק בצורה דרך השתלשלותו עד אין סוף 

אדם א שמקבל מאותו דבר. ברוך הוא, להיות חוזר וניעור אליו יתברך דרך התענוג ההו
שאוכל לשם הגשמי אז הוא לא שובע אף פעם, מעוף גדול ברגע שאכל אותו נשאר משהו קטן 
מאוד וכדי להשביע אותו צריכים לאכול כמה עופות, אבל ברגע שאדם אוכל עם פנימיות 
שנמצא בתוכו אז אוכל לשובע נפשו, צדיק שאוכל זה מביא אותו לשביעות. א"כ זה ההבדל 

 ין אחד שאוכל עם חיצוניות לאחד שאוכל עם פנימיות.ב

 כל הגבולות שיש הוא כשחיים גוף

וכפי ידיעת זאת הנקודה כך נתברך ונדבק הכל בשורש ]נחזור לשפ"א בתחילת הקטע[ 
כל הגבולות הוא רק כשחיים גוף ועוד נשארת רעב, וממילא לא שייך מיצר וסוף לזה החיים. 

כי הנקודה חיות מד' יתברך זי כמה שיש לך זה תמיד חידוש. וברגע שאדם חי עם הקב"ה א
דבר שבא מאין סוף הוא אין סוף, כולם בחכמה עשיתי אפילו אין לה סוף כי מאין סוף היא. 

 בדרגה הכי פחות שיש יש שם חכמה, והעיקר הוא להגיע בכל דבר בכל דרכיך דעהו.
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 עיקר התענוג הוא להגיע להקב"ה

רק השאלה מה התענוג שלך בשבת, אם התענוג שלך הוא דגים בת אך פירוש המענג את הש
ועיתונים אז כל השבוע תיידע טוב את החדשות, ויהיה לך כוח לאכול קישקע גם באמצע 

הנקודה שזה השכינה הוא שכל תענוגיו הם רק לזאת השבוע, אבל עיקר התענוג צריך להיות 
כמה שאדם מתענג מזה וחי את זה  דהיינוהפנימיות שנקרא שבת באמת שהוא מנוחת הכל. 

ככה הוא יקבל, וכמו אדם שיש לו תענוג מאיזה מאכל ואיפה שרואה אותו הוא לא מסוגל 
 ואז הוא חי עם זה בכל מקום.ולאשר יודע שהוא העיקר נתברך בזה. לעצור בעדו, אותו דבר 

 אדם יש לו השתוקקות להגיע להקב"ה

אוין לידבק בזאת הנקודה כי היא מחיה כולם. ונקרא תאות גבעות עולם שכל הנבראים מת
נפשי אויתיך, נפשי זה נקרא שאנחנו נפש חיה הבעל התניא כל אחד איפה שלא יהיה אומר 

וחלק אלוקי ממעל ממש, וממילא מטבע הדברים אנחנו משתוקקים להגיע להקב"ה, אבל 
נחנו מפנימים זה תלוי בנו, כמה שאדם מברר זאת וכמה שאנחנו מתענגים על זה וכמה שא
 זאת נראה זאת הנקודה לא רק אז אלא בכל מקום בעולם ובכל ימות השבוע.

 אדם שחי פנימיות בשבת דבוק בשבת ויכול להשפיע לכל השבוע

]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. היוצא לנו כל זמן שאדם עוד לא הגיע לנקודה הפנימיות הוא עוד 
וף וברגע שמגיעים לבחינת יוסף אז שום דבר לא הגיע לבחינת יוסף, ועד אז הכל מוגבל ועם ס

לא מוגבל והכל בלי סוף כלל, וברגע שאדם בשבת עם הקב"ה הוא מושך מאז כוחות לחיות 
עם הקב"ה בכל ימות השבוע ולא רק בשבת, אבל זה רק אם יהיה לו תענוג משבת בעצמו, 

שאומר את השיעור  וכמו ברגע שיש לכם תענוג לשמוע אותי כל בוקר אז זה גורם תענוג למי
שיש אנשים שרוצים לשמוע אותו, אותו דבר נכון בשבת נותנים לך פיש מיט טשולנט אבל 
ברגע שאתה רוצה את הפנימיות של השבת אז אתה דבוק בשבת ותוכל להוציא נקודות 

 מהשבת לכל ימות השבוע.

 צריכים לשאול כל הזמן וואס איז נייעס

לכאורה מהו הכוונה וידגו? וידגו לרוב בקרב הארץ.  וכן פירוש אא"ז מו"ר ז"ל מה שכתוב
וז"ל המדרש: ובמדרש פירוש כדגים שפותחין פיהם לטיפה מים כאילו לא טעמו כו'. אלא 

מה דגים הללו גדלין במים ויש להם מספיק מים, כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה מקבלין 
גדלין במים בתורה כיון שהן  אותה בצמאון כמי שלא טעמו טעם מים מימיהון. כך הן ישראל

שומעין דבר חדש מן התורה הן מקבלין אותו בצמאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהון. 
כל אתם יושבים ומקשיבים בצימאון לשיעור לשמוע נקודה חדשה, אני תמיד שואל אתכם 

ו מה קורה ומה חדשות, כי ברגע שהגעתי לנקודה חדשה אתה חי באותו יום, כי המחדש בטוב
ואנחנו  בכל יום תמיד מעשה בראשית, כי כל יום יש אלפי נקודות שאפשר לחדש אותם

צריכים למצוא אותם, וכל פעם מקבלים רעיון חדש שלא שמענו אותו אף פעם. וממילא וואס 
היה אומר שצריכין לתפוס נקודה אחד ועם זה ללכת כל היום, וכן כל יום ר' אשר איז נייעס, 

 ד נקודה.מחדש עוד נקודה ועו



 קודש                        ויחי                                           שיחות

 ~ כה~ 
 

 ברגע שמבינים את הדרך משם מתחיל הדרך

דגים נמצאים בסביבה הטבעית שלהם שזה המים ולכן כל פעם שיש מים והוסיף הפירוש 
חדש מחפשים אותם כאילו שאין להם מים כלל, אבל אנחנו לא נמצאים ברוחניות אלא 

וני לפנימי, אחד בגשמיות ולכן אנחנו צריכים לעבור שתי מעברים, דבר ראשון לעבור מחיצ
אמר לי רבי אני כבר מבין את הדרך ומה הלאה, אבל זה לא הלאה כי ברגע שהגעת לנקודה 

 הפנימיות משם מתחילים דרך אין סוף ורוכשים עוד נקודה ועוד נקודה.

  יש עומק רם ועומק תחת, שמים ושמי שמים

צריכים לעבור שתי דהיינו אנחנו  ועל כן עושין מעשים גשמיים. אף שהם בקרב הארץא"כ 
מחסומים יש עומק רם ועומק תחת, קודם צריכים להוריד את החיצוניות ואח"כ כל השגה 
שאתה מגיע אליו צריכים לדעת שיש שם עוד יותר, כל פעם שאתה מגיע לשמים צריכים 

נכון שאפשר להתבלבל כל מכל מקום יהיה עיקר החיות לד' יתברך . לדעת שיש שמי שמים
העיקר זה האוכל ולא הפנימיות, אבל באותו רגע אתה יכול להפוך את הזמן ולחשוב ש

המחשבה שלך ולחשוב על הקב"ה, וזה בכל דבר גם בפרנסה וגם בכל פעולה שאדם עושה 
 בעולם הזה הוא יכול בשנייה אחד להפוך אותו לרוחניות.

 אדם שלומד עם חיצוניות הוא פצצה אדירה ועומס יתר

כמו שאתה יודע שאדם חי על אוכל, אבל זה לא ואורך ימינו,  כמו שאומרים כי הם חיינו
החיצוניות אלא על הפנימיות שיש בתוכו, אותו דבר התורה כי יש שתי דרכים איך ללמוד 

אומר אם אתה רואה תלמיד חכם שמתרגז המאור ושמש תורה או לחיצוניות או עם פנימיות. 
הלא הרה"ק מראפשיץ זי"ע בל אומר תיידע לך כי זה בגלל שיש לו הרבה תורה בתוכו. א

האם זה סיבה להתרגז, הפוך אחד שלומד תורה היה צריך להיות דרכיך דרכי נועם ועל 
נתיבותיה שלום, אלא מסביר שהכוונה הוא אדם שממלא כריסו בש"ס ובפוסקים אבל הוא 

זים לא חי עם הפנימיות אז זה פצצה אדירה וזה עומס יתר של פנימיות אז הם בעצמם מתרג
על אותו האדם, כי אתה מסתובב כמו עני ויש לך בכיס מיליונים, אתה מסתובב בטבע ויש 

 לך בכיס את האין סוף, וממילא תלמיד חכם כזה באמת מתרגז על כולם.

 הרוחניות שאנו מוצאים בגשמיות הוא מאוד גבוה

ים אבל אמרנו איפה שיש יותר הסתר יש שם יותר קדושה, א"כ הדגים רק נמצאים במ
ומחפשים עוד מים, אבל אנחנו נמצאים בארציות אבל הרוחניות שאנחנו מוצאים כאן 
בגשמיות הוא הרבה יותר ממה שהם מחפשים. אדם שעושה מגשמי רוחני שום מלאך בעולם 

 ולהיות תמיד דבוק בשורש זה הברכה כנ"ל.לא יכול להגיע לכזה עבודה גבוהה. 

 ע להקב"האפילו שנמצאים במקום הנגדי אפשר להגי

כי הוצרך ד' לברכם אומר מהו הכוונה וידגו לרוב בקרב הארץ, אלא מסביר האור החיים הק' 
כי כדי ללדת צריכים מקום לצד שמקום דירתם הוא נגדיי בקצה האחרון לבחינת הלידה. 

חם ושם במים קר וקפוא וקשה מאוד ללדת שם, ולזה היה הקב"ה צריך לברכם שיוכלו ללדת 
לזה הגדיל בהם כוח המוליד להוליד אפילו במים, שזה נגד הטבע שלהם.  אף בכזה מקום

וכאן הנגדי הם ג"כ יכולים להגיע להקב"ה.  םאותו דבר בני ישראל אפילו שנמצאים במקו
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 ~ כו~ 
 

אמר יעקב שידגו כדגים בריבוי הלידה, ויהיה להם גדר זה בארץ, וכפי זה תהיה ברכתם 
 גדולה מברכת הדגים להיותם במים, והבן.

 אדם שחי פנימיות לא שולט עליו עין הרע

ודקדק לומר בקרב רמז שיהיו נחבאים בפנים, על דרך מה שאמר להם יהושע בזמן 
יהודי יש לו כוח להחביא את שנתקיימה ברכת יעקב בהם לכו והחביאו עצמיכם ביערים, 

 היה אומר שכלר' אשר עצמו בנקודה הפנימיות. ושם איתא שלא תשלוט בכם עין הרע. 
המושג של עין הרע הוא רק אחד שחי חיצוניות אבל אדם שחי עם פנימיות בכל דבר שם לא 
שולט עין הרע. עוד שם אמרו ליה אנן מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן 

מוסיף שאנחנו נמצאים מעל הטבע וממילא לא רבינו גרשום פורת יוסף בן פורת עלי עין. 
 הטבע. שלטא ביה עין בישא שזה

א"כ ברגע שאדם מחביא את עצמו אז לא ישלוט עליו שום עין הרע. ואפשר לומר שהיו כאלו 
צדיקים שהייתי יכול להיכנס לחדרם ולא למצוא אותם כי הם החביאו את עצמם, ועשו 

 מופתים והיו עיניהם להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו. וזה בקרב הארץ.

 ה שגדלו אצל יעקב אבינו-ת השבטי ימנשה ואפרים גדלו במצרים לעומ

וכתיב ישימך אלקים כאפרים וכמנשה. וקשה כי רק כראובן ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אלא הם היו משהו אחר ושמעון יהיו לי ואמאי נתייחד הברכה ישימך כאפרים ומנשה. 

ה גדלו כמו הדגים במים אצל יעקב אבינו, משא"כ אפרים ומנשה גדלו -לגמרי. שבטי י
במצרים מקום שיא של טומאה, א"כ דבר ראשון הם היו דור יותר מאוחר, אומרים שהמרחק 
בין הדור לפני השואה ואחרי השואה הוא לא הבדל בין דור אחד אלא הרבה יותר, א"כ בעצם 

אך כי לאשר היה דור שאחר השבטים ומכל מקום נתעלו ככל שזה מתרחק זה פחות, אבל 
 להיות בכללם.

 וא לתת נגיעה לאבות הקדושיםעבודת האדם ה

כמו שאומרים מתי וזה על ידי הברכה כנ"ל להיות דבוק בשורש אף שהם למטה במדרגה. 
יגיע מעשי למעשי אבותי, ברגע שנותנים נגיעה בנקודה הפנימיות אפשר להמשיך הברכה. 

ול לא רק מנשה ואפרים הגיעו להיות כמו האבות אלא כל יהודי באשר הוא שם יכובאופן זה 
רק תלוי איפה יכול להיות נמשך ברכה לכל איש ישראל מאבות הקדושים להגיע לזה, 

ברגע שאדם מתבונן בזה מיד אתה אף אלף דור כי השורש מהם. המחשבה שלך נמצא, 
 מתחבר עם האבות הקדושים. וזה הכותרת לפרשת ויחי שכל אחד יכול להגיע עד האבות.

 יוסף נתעלה עוד יותר מכל השבטים

עד עכשיו למדנו שהוא בירך את כולם עם ה יש לומר גם כן מה שכתוב ויברך את יוסף. ובז
בחינת יוסף. עכשיו אומר השפ"א פשט אחר, ברגע שהילדים עולים אז גם האבא עולה דרגה. 

א"כ יוסף יצא מהכלל מבחינת שבטים. ולא התבטל ח"ו כיון שנתעלו בניו להיות שבטים. 
 .ממילא נתעלה הוא יותראלא 
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 ה יש גם יוסף-בשם הוי

ה הוא נגד האבות הקדושים. ה"א הוא נגד אברהם -היה אומר ששם הויכ"ק אאמו"ר זצ"ל 
יו"ד נגד שהוסיפו לו אות ה"א. וא"ו הוא נגד יצחק כי כתוב עליו צחוק עשה לי אלוקים. 

ם. יעקב. וה"א אחרונה נגד יוסף עדות ביהוסף. דהיינו שהוא הגיע עד מקום האבות הקדושי
 א"כ כל אחד יש לו כוח למשוך ברכה עד למעלה עד השורש.

ועיין בזוהר הקדוש הטעם שיוסף לא נמנה בין השבטים כי נתעלה למעלה מבחינת שבטים 
 ברגע שהם עלו אז מיד גם יוסף עלה עוד יותר.ע"ש. 
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 שיעור ד'

 יום ד' טו' טבת

סתומה שנסתם עיניהם ולבם של ישראל. במדרש למה פרשה זו )תרל"ז( בשפ"א איתא 
 דבר אחר שסתם ממנו כל צרות שבעולם.

ובמדרש תנחומא איתא: כך ויקרא יעקב אל בניו, לגלות להן את הקץ, נגלה עליו הקב"ה, 
אמר לו לבניך אתה קורא ולי לאו, שכן ישעיה אומר ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל, 

לומר לבניו בבקשה מכם הוו מכבדים להקב"ה כשם שכבדוהו כיון שראה אותו יעקב, התחיל 
 אני ואבותי כו'.

לכאורה יש כאן סתירה כי במדרש רבה כתוב שפרשה זו סתומה שכאילו הקב"ה נסתם ממנו, 
לעומת זאת במדרש תנחומא כתוב נגלה עליו הקב"ה, אם זה נגלה זה לא נסתר ואם זה נסתר 

 זה לא נגלה?

 ה אבל להיות בנסתרעבודת האדם לחיות בנגל

היה מסתובב כאדם פשוט והיה מאוד קשה לדעת שזה מדובר ביהודי כזה גדול. ר' אשר 
צדיקים גדולים הכוח שלהם היה לחיות בנסתר בתוך הנגלה. מצד אחד הנסתר זה בלי גבול 
לעומת הנגלה שזה עם גבול, וצריכים להיכנע כל הזמן לנגלה ולגבול, וזה פלא שהקב"ה עשה 

היה אומר מה אני בורא אף אתה בורא, כמו שאני בראתי את העולם לקחת ר' אשר . בעולם
את האין סוף והכנסתי אותו למציאות ולגבול, גם אתם צריכים להשאיר את הרצון שזה 

 האין סוף ולחיות עם הגבול שזה הטבע. דהיינו לחיות בנגלה אבל הראש נמצא בנסתר.

 העיקר של הדרך הוא לחיות בממוצע

אנשים שלוקחים את הדרך ועושים עם זה מה שרוצים זה נקרא שאתה חי בהפקרות, ויש יש 
אנשים שלוקחים את הדרך ועולים לאצילות כאילו שאין להם התמודדות כלל זה נקרא 

הבית ישראל זצ"ל שאתה חי בייאוש מעולם הזה, הדרך העיקרי הוא הממוצע. וכן ראינו על 
ומצד שני היה בשיא השלימות בנסתר, וזה לא סותר  מצד אחד היה בשיא השלימות בנגלה

 אחד את השני.

  המשכילים היו תלמידי חכמים אבל חיו בחיצוניות

אדם שחי בנסתר הוא משוחרר אבל צריכים לראות שזה לא יהיה מדאי הרבה, כי רק על 
החלק של הנגלה שמפריע לנסתר להתגלות את זה הוא יכול לשחרר, אבל להיות רק בנגלה 

ה בהפקרות ולהיות רק בנסתר אתה בייאוש, וזה היה המשכילים שמצד אחד חיו מאוד את
 בגשמיות ומצד שני היו תלמידי חכמים גדולים ולמעשה בסוף גשמו את הכל.

 ה לא הצליחו לתפוס את החוט הדק של הממוצע-שבטי י

בסוף,  אומר שאת הדרך הממוצע את זה רצה יעקב לגלות לבניו אבל לא הצליחהפרי הארץ 
הקב"ה מצד אחד התגלה אליו ומצד שני נסתם ממנו יעקב אבינו תפס את המהלך, אבל 

ה לא הצליחו לתפוס את החוט הדק בין הייאוש והפקרות וללכת לדרך הכנעה -השבטי י
 ושפלות.
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 על ידי יוסף אפשר להגיע להקב"ה

 דבר להקב"ה.ה לזה, אלא בשביל זה צריכים יוסף שהוא בחינת צדיק שמקשר כל ומה העצ
וא יותר או ולא משנה אם ה ,ר הוא לתת הכנעה וביטולוכל אחד יש לו את היוסף שלו שהעיק

וברגע שאדם נותן ביטול מגיע להקב"ה, קוב"ה זה הנסתר ישראל  פחות העיקר זה הביטול.
זה הנגלה והתורה הוא הממוצע ביניהם, התורה הוא האמצע והמגע בין הנסתר לנגלה, 

את עצמו בתוך התורה ומשם זה מתגלה בעולם הזה, אבל צריכים להיות הקב"ה הסתיר 
צמוד לתורה ולהלכות של התורה, יש אנשים שלוקחים את הנסתר ומפרקים את זה לתוך 
הנגלה דהיינו אדם הולך ברחוב ושרף את החנות של השני שהפריע לו, מחר שואלים מה 

צריכים  ת החנות ובזה זה נגמר,נשאר עם אותו אדם, והוא עונה מה עשה הקב"ה שרף א
אבל עיקר  לראות שכל ההלכות מתואם עם התורה ומה שנגד התורה אסור לעשות אותו,

 עבודה הוא לתת הכנעה.

  השטן מכניס לנו קשיות על מנהיגים

לא להיכנס מדאי הרבה לייאוש ומדאי הרבה  שזה נותן לי כוח וזה נקרא הכנעה לצדיק
ומאוזן. אבל השטן מנסה על כל הדרכים שבעולם לשבור את  להפקרות אלא להיות בהכנעה

זה, בכל המקומות היום צוחקים על רבנים ועל מנהיגים, כי ברגע שהשטן מושך אותך 
מלהיות כפוף אליהם מיד הוא שולט עליך, ולפעמים אדם רק הורג את עצמו מזה והעיקר 

 לתת הכנעה לכולם ואז אדם יהיה שמח והכל יסתדר לו.

 ך להילחם עם עצמו ללכת בדרך הממוצעאדם צרי

דאיתא ביקש לגלות הקץ ונסתם ממנו, גם הנסתר וגם הנגלה הולכים ביחד. אמנם הכל אחד, 
עיין שם המשל שגילה לבנו מקום גט שיחרורו, וראה המלך עומד, והשיח לדברים אחרים. 

אבל אדם שחי מצד אחד הוא רצה לגלות לו איך אפשר לצאת מכאן, ומצד שני ונסתם ממנו. 
את הנסתר בתוך הנגלה וכמו שאמרנו עולם עולם טוב מי שלא היה אצלך ועולם ועולם עוד 
יותר טוב מי שהיה אצלך ולא היה אצלך, וזה עבודת האדם להילחם עם עצמו לא ללכת רק 
אחרי הנסתר או רק אחרי הנגלה אלא להיות באמצע כל הזמן, ולהגיע לזה עבודה צריכים 

דיק שהוא בעצם מקשר אותי להקב"ה, ועם הזמן אתה עושה כל דבר בבחינת לתת הכנעה לצ
 צדיק, שזה לא ללכת רק אחרי הנסתר או רק אחרי הנגלה.

 אדם שחי עם הקב"ה כל הטבע עומד תחתיו

יעקב אבינו הצליח וביאור הענין, כי יעקב אבינו ע"ה היה למעלה מהטבע, ושלט על הטבע, 
וזה הכוונה ויחי יעקב בארץ מצרים, לכאורה היה לו לומר  להפוך את הימים שלו להקב"ה,

וימת יעקב, אלא הוא הצליח להפוך את הימים שלו מיעקב לישראל, וזה תפקיד האדם 
בעולמו, יעקב אבינו היה חי מעל הטבע ולא רק זה אלא הוא שלט על הטבע, ואיך שולטים, 

שאדם רואה שהכל זה הקב"ה אלא ברגע שאדם יודע שהוא לא שולט אז הוא שולט, וברגע 
 לכן היה בכוחו להסתיר החיות במצרים.אז כל הטבע עומד תחתיך, 

  יעקב היה יכול לרדת למקומות מטונפים

ברגע שהיה חי מעל הטבע אפילו שבפועל הוא בטבע אבל אף אחד לא שלט עליו אלא הוא 
צאים עמוק שלט על כולם, מצד אחד יש אנשים שנמצאים רק מעל הטבע ויש אנשים שנמ
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בטבע, והעיקר למצוא את הדרך הממוצע מצד אחד להיות בטבע אבל להיות מעל הטבע, 
וממילא היה יכול לרדת לכאלו מקומות מטונפים ולא לאבד את המוח שם, אנחנו צריכים 
להיזהר מכל מיני מקומות לא להיכנס לכאלו מקומות שאני עלול לאבד את עצמי, ואם אני 

 מיה תהילה העיקר לשתוק ולא לדבר כלום.כן נכנסתי מיד לך דו

 אדם שמחליט לבד זה מסוכן

לא השתמש עם בתי חולים ורופאים, אלא השתמש בספירד והכל הסתדר. ר' אשר בהתחלה 
אבל עם הזמן היה ירידת הדורות אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים, וכל אחד לפי הדור 

האם ר' אשר כן אמר  יש הרבה שטוענים שהוא נמצא בו הוא חייב לתת שם הכנעה להקב"ה.
את זה או לא אמר, אבל אם הוא כאן ואפשר לשאול אותו ממילא, אבל שאתה תחליט מה 
לעשות זה כבר סכנה, כי ברגע שעומדים במצב בין ייאוש והפקרות וצריכים להחליט על 

 הכנעה לבד זה מסוכן.

 הקב"ה ברא פלא שאפשר ללכת נגדו

כשאנו רואים את יעקב לא רואים ו אל ישראל אביכם, אל ישראל, וזהו פירוש המדרש ושמע
היה מצב של אין סוף ובלי גבול ונכנס למצב מה הקב"ה בורא עולמות, אותו אלא הקב"ה, 

הוא היה במצב של אין סוף ובלי גבול אבל אף אביכם בורא עולמות. של גבול וסוף, אותו דבר 
, הקב"ה הוא עד שלא נברא העולם, והוא פירושהיה לו את הכוח להיות בגבול וסוף. 

והוא בעצמו לא השתנה אף פעם וגם עכשיו הוא בלי גבול, אבל שנהיה טבע משנברא העולם, 
אשר יש כאן פלא שאי אפשר להבין אותו. אולם בבריאת העולם נתגלה זה הפלא. וגבול, 

' לא שניתי אבל נכון שאני דהסתיר כבוד מלכותו יתברך תוך הטבע באופן שלא יהיה ניכר, 
עד שנמצא בעולם הקב"ה ברא עולם שהוא בלתי תכלית לתכלית ובלתי גבול בתוך גבול, 

נס יש אנשים שעושים היפוך רצון הקב"ה, ועכ"ז הוא ממשיך לפרהעושים היפוך רצונו, 
 אותם וממשיך לתת להם את החיות.

  צדיק נקרא שאני ממשיך להתייחס לאלו שמפריעים

שמפריע לו ומציק לו ועכ"ז הוא ממשיך  זה שהוא יכול להתייחס לאדםהוא ובחינת צדיק 
ולתת לו מחמאות אפילו שזורק עליו אבנים, כי העיקר שלא זורק עליו אבנים גדולים, לחייך 

וזה בחינת צדיק ובריאת העולם, אבל מאוד קשה לקבל מישהו שהולך נגדך ולהיכנע אליו 
ה שלימה עם בנינים גבוהים, מה אני בורא איך ולהמשיך להתייחס אליו מאשר לבנות שכונ

בראתי בריאה, אלא בלתי גבול נכנס לגבול, הבלתי בעל תכלית נכנס לתכלית, אותו דבר כאן 
אפילו שהשני מגביל אותי ורוצה להכניס אותי לסערות רגשות שלו אני צריך הלאה לשבת 

בבלי גבול שלי ואני יכול  מולו ולא להשתנות מהגבול שהוא רוצה להכניס אותי אלא להישאר
 להיכנס לגבול שלו אבל לא שהוא ישלוט עלי אלא שאני ישלוט עליו.

 אדם שחי עם הקב"ה יכול לשלוט על אש

שהיה הולך לכותל כל יום, ואז כל הכותל הרה"ק רבי שלמק'ה מזוויעהל זצ"ל מסופר על 
ח הכניסה ולא יכלו היה שביל צר מאוד, וערבים ימ"ש הדליקו יום אחד מדורה של אש בפת

וכשניגש לאש שאל מה קרה כאן, ומיד סגר את המוח לצאת משם, ונהיה בהלה גדולה מאוד, 
שלו והאש ירד לאט לאט עד שהתכבה לגמרי. דהיינו לא שהאש שלא עליו אלא הוא שלט על 

 האש.
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 שתיקה הוא גבורה ולא חולשה

מעבירין את רוע הגזירה. דהיינו אדם צריך לשלוט על השני אבל שתיקה שתיקה שתיקה 
אנשים חושבים ששתיקה הוא חולשה זה גבורה, מה אני בורא אף אתה בורא, אני לא מכבה 
את הפנימיות שלי אלא נשאר עם זה ואז החיצוניות לא שולט עלי אלא אני עליהם, ואז עלי 

 ועל כל בני ביתי ועל כל הנלווים אלי ועל כל ישראל.

 להסתכל בשידוכים על המידות

אף אחד לא מוכן להכניס הביתה אנשים שהם נגדו, ד שנמצא בעולם העושים היפוך רצונו. ע
וזה היה אברהם אבינו שהכניס אפילו ערבים הביתה, שזה היה עבודה שלו להכניס את 
הבלתי גבול לתוך גבול, ובזה נמדד אדם. ואני תמיד אומר בשידוכים צריכים ללכת להסתכל 

לזל באנשים או לא, וזה נקרא שלימות במידות. אדם שחי עם איך הוא מתנהג האם הוא מז
הקב"ה במידות אז הפכתי את המידות לחכמה, אבל אם אתה לא מסוגל לרדת לשני אז עוד 

 לא תקנתי את המידות.

 עבודת הצדיק להכניס הקדושה בתוך הגשמי

ם על הקב"ה ברא את העולם והצליח להעלוכן פירוש מו"ז ז"ל שם עולם על שם ההעלם, 
שעשה הבורא להיות נעלם השגחתו יתברך בעולם הזה. עצמו שעשה אינו גבול בתוך גבול, 

היה חוזר הרבה על מה אני בורא אף אתה בורא, וכמו כן הצדיק בורא עולמות כאלו, ר' אשר 
שהצדיק בורא עולמות כאלו, אשר בעבודתו מכניס הארת א"כ הכותרת של הקטע הזה הוא 

אבל לא לראות אותו כלפי חוץ. בקארלין בהצנע והסתר. אבל  ייםהקדושה במעשים הגשמ
היה אומר כ"ק אאמו"ר זצ"ל אמרו ס'זאל ברענען א פייער אבער קיין רויעך זאל נישט גיין. 

 דומין לבוראם.משמיעים ביראה יחד בקול, היראה והקול יהיה אותו דבר. 

 אדם שסובל את השני סימן שהוא בדרך

קבצו ושמעו, פירוש שגנוז הכוח גם במצרים רק שצריך יגיעה וזה שאמר להם יעקב ה
היה אומר שהקבצו זה יגיעה. מה הסימון האם אדם נמצא להוציא מכוח אל הפועל. ר' אשר 

בדרך הנכונה, האם הוא יכול לסבול את השני או לא, אם הוא יכול לסבול את השני הוא 
עה דהיינו לא להיות הרבה באצילות בגלל שחי עם הנקודה הפנימיות, אבל לזה צריכים יגי

מקום ולא הרבה בעולם הזה אלא באמצע בכל דרכיך דעהו, דעת הוא לשון של קשר א"כ בכל 
צריכים להוציא מכוח אל הפועל, אבל אסור להיות מדאי בתוך הכוח ולא מדאי בתוך הפועל 

 אלא להוציא הכוח מתוך הפועל ושאף אחד לא ישלוט על השני כלל.

 לכות הוא להשתמש אתו לממוצעעיקר של מ

את אין בין עולם הזה לעולם הבא אלא שעבוד מלכיות. עכשיו יש מצב לתת וזה הגלות. 
המינון הנכון כדי שיהיה מלכות, היה מדינות שהמלך החליט להשתמש עם הכוח שלו לשלוט 

צוא על כולם ונהיה רודן, והיה כאלו שזרקו את המלכות ובגדו בכולם, כל המלכות הוא למ
את הממוצע שיהיה במידות ולא יהיה, שיהיה בעולם ושלא יהיה, בכל פרשת דרכים שאדם 
נקלע לשם יש לו שלושה מהלכים, או להיכנס לייאוש או להפקרות, אל תגיד לי כמה כתוב 
כי אני יודע יותר טוב ממך, או לתת הכנעה למצב, בני ישראל יכולים להיות קשורים להקב"ה 

 .רק באמצעות התורה
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 יעקב אבינו בגלל שהיה בן חורין הכניס עצמו למצרים

ובגלל שהיה בן חורין הכניס עצמו לשם, והנה יעקב הכניס עצמו למצרים אף כי היה בן חורין 
וכן היה תמיד דרכן בקודש להכניס עצמו ואיפה שהרגיש שהמקום לא שולט עליו נכנס לשם. 

רצה לגלות להם הקץ, פירוש אף  במקומות הללו כמו שכתבתי במקום אחר. ובאופן זה
ולא להיות מדאי שיהיו באמת בחירות, יכניסו עצמם ברצון להגלות לעשות רצון הבורא. 

חזק בתוך מציאות, אלא לגלות שהמציאות הוא סיבה, ואז לקחת את המציאות ומצד אחד 
 כלית.הגבלת אותו ומצד שני הכנסת שזה רצון הבורא, ואז יש לך מגע אם האין סוף ובלתי ת

 הסכנה של הדרך זה השחרור

מצד אחד הדרך נותן ולא גילה להם מקום השיחרור כדי לפרוק עול הגלות חס ושלום. 
שחרור, נכנסים לספינקא וחושבים שהכל מותר אני יכול לעשות מה שאני רוצה ואני יכול 

היה אומר תברח מכאן לפני שאתה ר' אשר לדבר מה שאני רוצה מרגישים שחרור, אבל 
תחרט על זה. דהיינו הסכנה של הדרך זה השחרר שמרגישים. ואת זה יעקב אבינו לא גילה ת

להם. והקב"ה רוצה שיהיה אמצע לא לגמרי באצילות ולא בגמרי בהפקרות אלא להיות בדרך 
 הממוצע.

 יעקב אבינו היה באותו זמן גם בעילאה וגם בתתאה

בכל מציאות הכניסו את אצלם. רק כנ"ל שיקבלו עליהם ברצון שיהיה סוד הקץ בהסתר 
אבל לא היה בכוחם למשוך לגמרי אחר מדריגת יעקב. האמרי יוסף זי"ע הרצון של הקב"ה. 

היה נוהג לומר לעצמו במשך השבת בנוסח זידיטשוב שבת עילאה שבת תתאה. דהיינו אני 
נמצא בעולם הזה שזה שבת תתאה, ובשבת אז אדם נמצא בעילאה. כל דבר הפנימי הוא 

לאה והחיצוני הוא תתאה. בכל תתאה צריכים לחיות שיש שם עילאה ואז זה תכלית עי
הבריאה, וזה היה יעקב אבינו שבעצם היה באותו זמן גם בעילאה וגם בתתאה. וכמו שאמרנו 

היה אומר שהוא כבר לגמרי ר' אשר שאמר לבנו שהוא כבר כולו נשמה. מהקאזניצער מגיד 
דרך שתי חורים של העיניים מה קורה כאן בעולם הזה.  למעלה רק הוא עוד מסתכל עלינו

 דהיינו הוא נמצא ולא נמצא.

 יעקב רצה לגלות דרך לחיות נסתר ונגלה ביחד

שאלנו בהתחלה או שזה נסתר או שזה נגלה, אלא באמת יעקב אבינו וזה ענין שנסתם ממנו. 
פירוש שבהתגלות ו, רצה לגלות להם את הדבר הנ"ל לחיות נגלה ונסתר ביחד אבל נסתם ממנ

בהתחלה עיקר כוחו של יעקב עלה בעלמא דאתכסיא מה שלא היו השבטים מגיעים עד שם. 
כשהגעתי לר' אשר והתחלתי לשמוע את המילים לא יכולתי אפילו לחזור על זה הרגשתי כמו 
גר צדק, כי זה דרך שאי אפשר לבד, וברגע שיעקב רצה להגיד להם את זה עלה יעקב למעלה 

שבטים כבר לא היו יכולים להגיע עד לשם. הוא אמר להם ממלא כל עלמין וסובב כל ואז ה
עלמין בגו כל עלמין אבל הם לא הבינו כלום. פעם אחד מישהו אמר לי אני לא יודע מה הרבי 

 מדבר לא שמעתי כאלו תורות אף פעם.

 גילוי הבעש"ט הק' הוא שרק על ידי הצדיק אפשר להמשיך הלאה

וב במדרש שסתם ממנו כל צרות כו', ולכן לא היה במדרגה של השבטים כתוזה עצמו מה ש
ומה העצה לכל זה, בשביל זה הגיע הבעש"ט הק' ואמר ולא היו יכולים למשוך אחריו לגמרי. 
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שהוא יכניס לך את הממוצע בכל לכן היה העצה על ידי יוסף שצריכים להיות ליד מנהיג, 
יעקב קריאה לשון חיבה ודביקות שמסר כוחו ליוסף וזהו שכתוב ויקרא לבנו ליוסף. דבר. 

ועל ידי אמצעיות יוסף נמשכו כולם אחר כוח יעקב. אבינו מסר את הכוחות שלו ליוסף 
שהרה"ק דהיינו מצד אחד יוסף היה באין סוף ומצד שני היה חי בעולם הזה שזה סוף. וכידוע 

ו לא ימושו מפיך ומפי זרעך ואמר ללהרה"ק האמרי יוסף זי"ע מסר כוחו מזידיטשוב זי"ע 
 ומפי זרע זרעך. וכן מצאנו בעוד צדיקים שמסרו הלאה לדורות הבאים אחריהם.

 חייבים אחדות בינינו ולצדיק ואז להקב"ה

וזהו שכתוב האספו ואגידה אחת פירוש על ידי שיהיו אבל להגיע לזה צריכים ביטול ליוסף, 
ט וזה הצמצום, אבל החיות שלנו הוא כל אחד הוא פראגודה אחת לבטל עצמם אל הכלל. 

מהנגלה שזה הכלל, וכדי שהפרט יגיע לאין סוף יש לזה כמה דרגות, דבר ראשון לבטל אחד 
היה צועק הרבה שחייבים להתאחד ר' אשר לשני, ואח"כ להתבטל לבחינת יוסף שזה הצדיק, 

ות של הצדיק ולהיות בטל אחד לשני, וזה שאתם רוצים לדלג על האחדות ולקפוץ מיד לאחד
זה לא יעבוד, למה, זה כמו שאתה רוצה ללכת להקב"ה בלי יוסף וזה ברור שזה לא עובד 
כלל, א"כ קודם צריכים אחדות בין כולם ואח"כ לצדיק ואז יוסף יכול לחבר אתכם ליעקב 

 ולהקב"ה.

 כל עבודת התפילה הוא ואהבת לרעך כמוך

ים לאהוב אחד את השני לשתוק להבליג היוצא לנו שצריכים להתחיל לעבוד על אחדות צריכ
שהתפתח של התפילה זה ואהבת לרעך כמוך, אם אתה האר"י הק' וכן הלאה. וכמו שאמר 

רב אם חבר שלך התפילות שלך לא יעלו, אם אתה רוצה להגיע להקב"ה זה רק ע"י אחדות, 
לתפילה יותר וזה רק כשיוצאים מהגבול וחיים בלתי גבול, וככל שנותנים ביטול יותר נכנסים 

ואז אני מקושר לבחינת יוסף ואז אני הופך בחינת יעקב לישראל ואז אפשר לקחת את התורה 
ולהפוך אותו לאור ואת השכינה להקב"ה, אבל כל פעם יש לנו עבודה של ביטול מחדש ויש 

 יסורי בידקי דמיתה, וזה נקרא שהגוף עדיין עובד אבל המוח כבר לא משתף פעולה.

הבאר מים חיים מיט א קאפ העכער. מסופר על תי לך שכם אחד על אחיך, וזהו שכתוב נת
פירוש שנתן לו בחינת האחדות שכל שבוע בשבת הוא היה עם ראש אחד יותר גדול. 

 להיות כולם כלולין בו ועל ידי זה יבוא הגאולה.להגיע לאין סוף והתכללות 

 בלי ביטול לצדיק שום דבר לא מתחיל

רה"ק האמרי יוסף זי"ע שהיה אומר שבת עילאה ושבת תתאה. והיה אמרנו את הסיפור של ה
אחד בעירו שאמר אחריו אותו דבר. אמר לו הרה"ק הנ"ל לא רק שאתה לא יודע מה זה שבת 

 עילאה אלא אפילו שבת תתאה אתה ג"כ לא יודע מה זה.

ף אי אפשר דהיינו יעקב אבינו היה עילאה ויוסף היה תתאה, להגיע ישר ליעקב אבינו בלי יוס
כי אנחנו לא מכירים אפילו שבת תתאה, אבל על ידי שאדם נותן ביטול ליוסף שזה שבת 
תתאה הוא יכול לקחת אותך אחרי זה ליעקב אבינו שהוא שבת עילאה אבל בלי ביטול לצדיק 
אי אפשר לשום מקום. וזה הכוונה של האמרי יוסף שאתה לא יודע כלום, דהיינו בלי ביטול 

 בר לא מתחיל אפיל לא שבת תתאה.לצדיק שום ד

שזה היה מאוד תמציתי ואני מקווה שהבינו את השיעור, כדי "רבינו אמר אחרי השיעור: 
 ."מאוד לחזור על זה ואז מי שיבין לא יעזוב את זה כי השיעור מחייב מאוד בעבודת השם
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 שיעור ה'

 יום ה' טז' טבת

לכאורה יניהם ולבם של ישראל. במדרש פרשה זו סתומה שנסתם ע)תרמ"ה( בשפ"א איתא 
קשה מהו הכוונה עיניהם ולבם ומה מונח בזה? ועוד קשה מהו הלשון סתומה ומה הכוונה 
בזה? ועוד הרי התורה נשאר תורה בכל מקרה ומה זה משנה לנו מה קורה אם עיניהם ולבם 

 שלהם? ולמה דווקא עיניים ולב ולמה לא שאר איברים שבאדם?

 בגלוי ולפעמים בסתר בני ישראל לפעמים הם

יש תורה ויש ישראל אם אין תורה אין ישראל הענין להראות שבני ישראל עושים רושם 
כשאין ישראל אין תורה, כשברא הקב"ה את העולם ברא קוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא, 
יש כמה דרגות בקוב"ה ויש כמה דרגות בתורה ויש כמה דרגות בישראל, בני ישראל לפעמים 

לוי ולפעמים הם בהסתר, וכן התורה יש זמנים שהוא בגלוי ויש זמנים שהוא בהסתר, הם בג
 וכן הקב"ה כשהיה בית המקדש היה בגלוי עכשיו כשאין בית המקדש הקב"ה הוא בהסתר.

 אני ד' לא שניתי, וההבדל הוא במקבל

בעצם מצד הקב"ה אני ד' לא שניתי אלא ההבדל הוא במקבל, אם הוא חי בגשמיות אז 
הקב"ה לא מתגלה אליו כ"כ ואחד שחי ברוחניות הקב"ה מתגלה אליו יותר. אמרנו 

ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע. ומסביר רע הוא מהמהר"ל 
שלילי טוב הוא חיובי, ככל שאדם חי חיובי יותר הוא מתחבר לחיים יותר, ככל שאדם חי 

כל ירידה בקשר בורא  לי קטלא פלגא או קטלא כולה.שלילי הוא מתחבר יותר למוות, כי מה 
 זה גורם לך ירידה באיכות החיים שלך, איכות החיים שלך תלוי באיכות התורה שלך.

 אדם שסגור ולחוץ מאבד את המוח שלו

עכשיו שנהיה מצב של נסתם עיניהם ולבם של ישראל דהיינו שירד האיכות החיות שלהם 
הקב"ה הסתיר עצמו יותר, וכדי שהסטרא אחרא לא יקח  בתורה וירד ג"כ הבנה שלהם ואז

ממכם שום דבר צריכים לראות להשאיר קצת חיות כדי שאם תרצו לחזור אזי לפחות החיות 
נמצא כאן רק שהוא בהסתר ולא הלך לאף מקום, וכדי לגלות את החיות צריכים לילך לפעלד 

"כ. אבל אדם שסגור ולחוץ שאז ואז יהיה התגלות קצת וכפי התגלות אז יהיה לו התגלות אח
 ה מסתיר את עצמו.הוא מאבד את המוח שלו, אז הקב"

  הקב"ה לא מסתלק ממך אלא מסתתר קצת

אבל הקב"ה לא מסתלק לגמרי ממך אלא נשאר קצת שזה בהסתר, וברגע שאדם רוצה לחזור 
 בתשובה מיד הוא יכול למצוא את הקב"ה, אדם יכול להפוך את הגשמי לרוחני אבל את

הרוחני אי אפשר לעשות גשמי אף פעם, הגשמי להפוך אותו לרוחני זה נקרא איתגליא 
והרוחני שנשאר רוחני תמיד נקרא איתכסיא שהוא רק מסתיר את עצמו לפעמים, אבל ברגע 
שאדם מגלה את הקב"ה בתוך הגשמי אז הוא גם הופך את בחינת יעקב לישראל, והופך את 

 ר מגיד שאני כבר לא גוף אלא נשמה.יצעהגוף לנשמה, וכמו שאמר מהקאזנ
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 מה אנו תסתכל מה חיינו

אדם שאומר וכפי מה שנסתמו עיניהם ולבם של ישראל כך נעשה פרשה סתומה בתורה. 
הרה"ח רבי חיים אלי' ע"ה שהוא לא יכול ללמוד זה אינו נכון אלא הוא לא רוצה ללמוד. 

צה לדעת מי אנחנו תסתכל ממה אנחנו גיס של ר' אשר היה אומר: מה אנו מה חיינו. אתה רו
חיים ומאיפה החיות שלנו שם אני נמצא. כשהחיות שלי הוא בעולם הזה אני גם שם והנשמה 
שלי מסתירה את עצמה ואני חי גוף, וברגע שהחיות שלי הוא מקשר בורא אז אותו עולם הזה 

שמי לרוחני את שהיה נסתר אותו דבר נותן לי קשר בורא ועוד יותר אנחנו הופכים את הג
 החומר לצורה.

 סיבה נקרא גלוי ומציאות נקרא סתום

שזה לא רמז אלא מציאות, השפ"א פרשה זו סתומה שנסתם עיניהם ולבם של ישראל. אומר 
דהיינו הפכתי את הסיבה למציאות, כשזה סיבה זה גלוי וכשזה מציאות זה נסתם שהקב"ה 

שם וכפי מה שנסתמו עיניהם ולבם של הענין להראות שבני ישראל עושים רומסתתר ממך. 
אבל לא שהתורה ח"ו סתומה אלא בשבילך זה ישראל כך נעשה פרשה זו סתומה בתורה. 

 סתומה. התורה כביכול סותם את עצמו מלפניהם.

 החלק הנסתר של התורה לא נעלמת אף פעם

עצמו וזה איתא בהמשך )תר"נ( וזהו עצמו ענין אנכי ארד עמך מצרימה עמו אנכי בצרה. 
כשאדם יורד התורה יורדת אתך עד שכתוב אנכי ארד עמך כו' היא התורה אנכי ד' אלקיך 

והתורה משתתפת בצערן למטה, ולא רק זה אלא החלק הנגלה של התורה נהיה ג"כ נסתר. 
עמו אנכי בצרה. החלק הנסתר של התורה אף פעם לא נעלמת, אלא כשאתה של בני ישראל 

מרנו שגלה וגאולה זה אותם אותיות רק ההבדל הוא באות אל"ף יוצא מהגלות זה מתעורר. א
שזה אלופו של עולם, גלה נקרא שאין לך דעת ואז יש גלות, אבל זה אינו אומר שהקב"ה לא 
נמצא הוא נמצא רק הוא בהסתר. גאולה נקרא שאני חי עם הקב"ה בגלוי. וכמו שאמרו על 

 יה משיח.שאצלו כבר ההרה"ק רבי מענדעלע מוויטעבסק זי"ע 

 אם זה עונש או לא תלוי בהסתכלות שלך

אומר אם זה עונש או לא תלוי כי גלותן של בני ישראל איננו עונשין בלבד. הפרי הארץ 
בהסתכלות שלך על הדבר, אם אתה חי רק חיצוניות ואתה חי רק מה שאתה רואה בלי 

סגר הזה הוציאה להיכנס לפנימיות אזי זה עונש, דהיינו אנשים מחפשים איך יוצאים מה
ממסגר נפשי להודות את שמך, שמך זה הקב"ה כל מילה בתורה הוא שמו של הקב"ה, ושם 

אני יודע את השם שלך אני זוכר אותך ואני יכול לדבר אתך אני יכול לקרוא נקרא על ידי ש
לך ואני יכול למצוא אותך, אבל אם אני לא יודע את השם שלך אני לא יכול למצוא אותך, 

הסביר לי חצי שעה בדיוק איך אתה נראה ומה הוא לובש אני לא יכול למצוא אותך, אפשר ל
התורה הוא שמותיו של הקב"ה וברגע שאני חי עם הקב"ה ועם התורה אני יכול להגיע אליו 

 יתברך.

  אדם שמתעקש לא להשתנות חבל שיושב בשיעור

בצרה. א"כ עונש לא נקרא אבל אדם שחי חיצוני אז התורה מגיע אתו ביחד בחינת עמו אנכי 
שתכתוב חמישים פעמים אני יהיה ילד מציון כי אז לא עושים בנפש שלו שום דבר, עונש 



 קודש                        ויחי                                           שיחות

 ~ לו~ 
 

ה בעל כרחך אתה חי אבל -נקרא לשנות את ההסתכלות שלך על המצב, מן המיצר קראתי י
צריכים למנף אותו להסתכלות פנימיות, אבל אדם שמתעקש לא להשתנות אז חבל לשבת 

כי סתם לומר תורות ששמעתם כאן ועוד להגיד את זה לאנשים אתם לא תגיעו לשום בשיעור, 
מקום, אבל אם אתם לוקחים את המילים לעשות שינוי מהותי אצלך אז התורה יעשה לך 

גלות בתור עונש ואפשר לקחתו שזה בשביל להכריח אותי לחפש אפשר לקחת את ה את זה.
 את הגאולה.

 הגאולה נמצאת בתוך הגלות

אומר כמו שיש ק כמו שהגאולות מסודרים בסדר נכון. כך יש סדר לאלה הגליות. המהר"ל ר
דהיינו הטבע חי מניסים, הגלות חי מגאולה, אבל הגאולה לא  סדר לטבע כך יש סדר לניסים.

נעלמה כי קרבה אל נפשי גאלה, דהיינו הגאולה נמצאת בתוך הגלות כי אלופו של עולם נמצא 
סתר, וברגע שאתה חי עם הקב"ה הגאולה יתגלה. א"כ אין מצב שהקב"ה בגלות והוא כרגע נ

 נעלמת ח"ו אלא זה ענין של איתכסיא.

 הקשר של בני ישראל עם הקב"ה תמיד נמצא

וז"ל הזוהר הק': דתנינן, תלת דרגין אינון דאיתא אורייתא וישראל וקוב"ה כולא חד. 
גליא של ישראל על ידי הנסתר של מתקשרן דא בדא, קודשא בריך הוא אורייתא וישראל, ה

התורה יכול להגיע לגליא וסתים של הקב"ה, וברגע שאדם לא חי בגליא אלא בנסתר אז 
הבעל התניא החלק הנסתר של הקב"ה נמצא אלא שזה בהסתר וברור שזה לא הלך לאיבוד, 

אומר שהקשר של הקב"ה עם בני ישראל תמיד נמצא, וברגע שאדם מגיע למצב של מסירות 
 פש הכל עולה ומתגלה.נ

 מצאנו שלושה סוגי קשרים

דהיינו יש קשר בין ישראל לתורה, ויש קשר בין התורה להקב"ה, ויש קשר ישיר בין בני 
ישראל להקב"ה שזה בזמנים של מסירות נפש בלבד. וכדי שאדם יחיה במצב של גאולה תלוי 

בני ישראל להקב"ה אבל הקשר של אם הוא קשור לתורה אז התורה יקשר אותו להקב"ה. 
הוא הרבה יותר מהקשר של בני ישראל להקב"ה שהולך דרך התורה, למה, כי ישראל הוא 
חלק אלוקי ממעל, אלא הקב"ה לקח בני ישראל שהם גבוהים מאוד ושם אותנו בגוף כזה 
נמוך, א"כ רק על ידי התורה שזה רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה שזה מוריד את המכסה 

 של הגוף.

  כים להסתכל על כל דבר בשכל העיוניצרי

וברגע שמורידים אותו אזי הנסתר שיש לבני ישראל יותר גבוה מהנסתר שיש בתורה היות 
שאנחנו חלק אלוקי ממעל ממש, וגם אנחנו כל אחד יש לו תפקיד מיוחד שהוא צריך לגלות 

אתה את הקב"ה, וברגע שאתה מקושר להקב"ה אתה מוצא את החלק שלך בתורה, אחרת 
מהסידרו של שבת מסתובב כאן כמו בהמות הייתי עמך ואז נמשל כבהמות נדמו. אמרנו 

 שאדם צריך להסתכל על כל דבר לא רק בשכל המעשי אלא ג"כ בשכל העיוני.
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        אדם שחי חיצוני מנסה להוריד את הסגר

סתכל על אלא שזה בא למנף אותך. אם אתה מכי גלותן של בני ישראל איננו עונשים בלבד. 
לימד אותנו ר' אשר החלק החיצוני אז הולכים ומחפשים דרכים להוריד את העונש. אבל 

שאפשר להפוך אותו ממציאות לסיבה ולקשר בורא ואז טוב לי כי עיניתי למען אלמד חוקיך, 
 ואז הפכתי את העונש מרע לטוב למען אלמד חוקיך שזה בא למנף אותי.

הטבע יש לו סדר, אבל כון, כך יש סדר לאלה הגליות. רק כמו שהגאולות מסודרים בסדר נ
החיות של הטבע תלוי בתורה, אפילו שאתה נמצא בגלות הקב"ה לא נעלם אף פעם ונמצא 

 גם בגלות.

 אדם שלא חי פנימיות לא יגיע לגליא של הקב"ה

סתים שהם דאיתא אורייתא וישראל וקוב"ה כולא חד, וכמה דשמא קדישא ואורייתא 
אם אתה רוצה להיות פתוח עם הגליא של הקב"ה הוא בנפשותיהן של בני ישראל, וגליא, כך 

אתה צריך לבוא עם התורה, אבל אם אתה לא תשתמש עם הגליא של התורה אז הקב"ה 
כי בני ישראל חיו את התורה ובזמן המקדש היה התגלות למעלה ולמטה, יהיה אצלך סתום, 

הכל יש קשר בין בני ישראל להקב"ה אבל ות ובעת הגלבהתגלות והגיע להקב"ה בהתגלות, 
כי אדם בעצמו הוא גליא וסתום. יש לו גוף ויש נשמה, אם הוא חי נשמה אז הוא חי בסתום. 

 עם הקב"ה בהתגלות, ולא רואה שום דבר רק הקב"ה.

  אדם שחושב שזה שעון עוד לא התחיל עבודה

אל אותו מה אתה רואה על ושר' אשר שחבר אחד נכנס לביתו של  אמרנו לפני כמה ימים
הקיר, ענה החבר שעון. אמר לו ר' אשר כל זמן שאתה עדיין רואה שעון ולא הקב"ה סימן 
שעוד לא התחלת עבודה. דהיינו אפשר להסתכל על החיצוניות שזה שעון ואפשר להסתכל על 
הפנימיות שזה השם שלו ולא החפץ בעצמו, כשרואים שעון זה נקרא איתכסיא וכשרואים 

 הקב"ה זה נקרא איתגליא. את

 הנקודה של יהודי הוא תמיד נאווה

יש להם שתי מעלות גם באיתגליא וגם באיתכסיא. ובב' בחינות הנ"ל נשתבחו בני ישראל, 
ההבדל בין גלות לגאולה הוא אם זה נגלה או כמו שאיתא שחורה אני בגלות, ונאוה בגאולה. 
ראה שחורה אני, אבל בפנימיות אף אחד זה נסתר, בגלות הקב"ה נמצא נכון שכלפי חוץ זה נ

לא נהיה שחור. ונאוה הוא בגאולה. דהיינו כל אחד שאני מסתכל עליו בין אם הוא קטן או 
וברגע שהוא ממנף אותו הוא יכול גדול צריכים לדעת שיש לו נקודה טובה שמחיה אותו, 

נמצאת בתוך הגלות לגלות את הקב"ה בצורה שלו, כרגע זה נסתר ושחורה אני אבל הגאולה 
אבל נאוה, נכון שבחיצוניות אין כרגע בחינת נאוה אבל בפנימיות זה תמיד נמצא, אפילו שבני 

 וב שלא שינו את שמם לשונם ולבושם.ישראל היו במצרים אבל כת

  הפנימיות לא נותן לאדם מנוחה

ונים שנה אתמול הייתי בחתונה ואמר לי סבא של הכלה, שהוא נולד בארה"ב לפני יותר משמ
ולראות כזה חתונה א חסידישע עולם שטריימעל ווייסע זאקן אז לא חלמו שיתכן אי פעם 
להיות כזה דבר. תמיד הפנימיות יהיה ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגדה בסוף הפנימיות 
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ך שום מתגלה עם עוצמות גדולות מאוד, נכון שאתה נמצא במצרים אבל הפנימיות לא יתן ל
 מנוחה.

  גבוהים שלא מוצאים את עצמםיש נשמות 

אמר על זה שהן נשמות גבוהים שלא מוצאים את עצמם. דהיינו שרוצים להכניס ר' אשר 
אותם לאיזה דפוס מסוים ואם הרגליים מדאי ארוך מקצרים אותם ואם זה מדאי קטן 
מאריכים אותם, אבל אדם צריך לדעת להוציא את הכוחות שלו איך שהוא רואה את זה 

ר שלא מכיר את המצב שלך הקב"ה לא זיכה אותו כלל, וזה נקרא זכה ברגע שיש ומישהו אח
לך את הכאב אתה מגיע לזה, יוסף הצדיק וכן דוד המלך רק על ידי הכאבים שהיה לו הגיע 
לכל זה, כי הפנימיות מתגלה רק על ידי טוב לי כי עניתי למען חוקיך, וזה לא עונש אלא 

 קב"ה.הזדמנות שאתה תוכל לגלות את ה

 יש גן נעול ויש גל נעול

פירוש, מה שבני ישראל יכולין להסתיר ויש גל נעול, גן נקרא כשזה בהסתר וכתיב גן נעול, 
זה בא מכוח ההסתר שיש בתוך כל יהודי, עצמן ושלא להתערב בין האומות בהיותם בתוכם. 

שהיא נפתחת, כמו שושנה בדרך כלל היא נסגרת אבל יש זמנים וכתיב כשושנה בין החוחים, 
 הפנימיות לא יצא החוצה לחיצוניים.כדי ששאז בגלות כנסת ישראל כשושנה אטומה. 

  עכשיו רק עם אמונה מגיעים לפנימיות

ומעץ תפוח כולם וכמו כן כתפוח בעצי היער כן דודי כו'. דרשו חז"ל כמו תפוח שאין לו צל. 
ישראל מאמינים כי הכל הנהגתו ומכל מקום נאמר בצלו חמדתי, שבני בורחים כי אין לו צל, 

נכון שאני לא רואה את הפנימיות אבל עם אמונה אני מגיע לזה, א"כ בני ישראל יתברך, 
פירוש, כשבני ישראל בגלות אפילו שזה לא מוחש כ"כ בני ישראל הולכים אחרי הקב"ה, 

כי אבל אני מתחמם מזה בין החוחים, כך הוא הסדר למעלה כביכול להיות כתפוח בסתום. 
 זה צילא דמהימנותא. שזה צל של אמונה.

 איך אפשר לסדר את הבנק עם הדרך

לכאורה מה זה עוזר כל הדרשות שלנו, הלא בחיצוניות יש גלות ואני צריך להאמין 
שבפנימיות יש גאולה, אבל תכלית איך מכסים עם זה את החשבון בנק כל יום, ומה יהיה עם 

וא אוטובוס מתי יגמר נסגר, הכל טוב ויפה פיינע הבעיה שאני צריך לפתור אותו, מתי יב
 דרשות אבל תכלית מה עושים כאן?

 ברגע שחיים סיבות יש המתקת דינים בשורשם

אלא ככל שמדברים מזה בסוף יוצאים מהגלות ממילא, א"כ כדי לצאת מהגלות ברגע שאתה 
סוף ב"ה חי שזה לא מציאות אלא סיבה מאת המסבב כל הסיבות עילות העילות עד אין 

וברגע שאתה חי עם המהלך הזאת קודם יותר קל לך בגלות וגם אז יש המתקת דינים 
בשורשם, ואז כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, לכאורה מהו הלשון כימי הלא לצאת 
ממצרים לקח כמה שניות ולא כמה ימים, אלא שזה עולה על המידות כי זה לקח כמה ימים 

אבל להגיע לזה  ה גם בגלוי ולדעת שאני ולא מלאך אני ולא שרף,עד שקלטו את דרך האמונ
  זה עבודה של שנים.
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 מבשרי אחזה אלוקי שזה יהיה כמו אחזה

ואתה יודע שזה שאתה בגלות זה רק הגליא אבל ברגע שאתה יודע את הסוד של סתים וגליא 
ין הסוד שכך אבל בני ישראל יודעאבל הסתום לא הלך לגלות ועוד נמצא אתך בגלות ביחד 

דהיינו הדבר היחידי שאדם יכול יש בחינת סתים וגליא, לכן מתחזקין באמונתו גם בלילות. 
להגיע בלילות, זה לא מוחש ורק על ידי אמונה ולעתיד לבוא יהיה עין בעין יראו ויהיה 
בהתגלות, כרגע זה רק באמונה, וזה מבשרי אחזה אלוקי דהיינו אמונה כ"כ ברור לי שזה 

 זה, אבל לעתיד לבוא יהיה ממש ראיה.כמו אח

 עכשיו לא רואים אפילו את הצל של הקב"ה

לעתיד לבוא וזה שכתוב בצלו חמדתי וישבתי, פירוש, שזכו לבוא אחר כך לבחינת ההתגלות, 
אומר כמה שאדם שאחר כך נגלה עליהם עיני כבודו יתברך בפרהסיא, הבעל התניא אז יהיה 

לא רק צל, אבל הצל הזה יהיה כ"כ גדול הרבה יותר רואה את הקב"ה זה לא ממשות א
מהמציאות שיש לי היום, כרגע אפילו צל אין לי רק אמונה לבד, אבל אז יהיה לי צל, וזה 

כשהיתה הגאולה למטה. וזה גל יהיה הרבה יותר חזק מהממשות והמציאות שיש לך היום.
 ול שזה התגלות.כרגע אנחנו בגן נעול ואז יהיה גל נענעול, בחינת ההתגלות. 

 הלב נקרא גן והעין נקרא גל

בעת הגאולה הכל נמצא רק השאלה האם זה וגם אמת גן נעול וגל נעול הכל בעת הסתום, 
אפילו אז לעתיד לבוא כמה שאתה רואה תמיד יש עוד נקודה דכתיב נעול, פתוח או סגור. 

מה של ישראל,  והם בחינות עיניהם ולבםשלשם אי אפשר להגיע, יש שמים ושמי שמים, 
עין נקרא שרואה וזה ברור הלב לא רואה, כרגע אנחנו בחינת לב שזה ההבדל בין אז לעכשיו, 

 והעין גל, ושניהם נסתמו.ולעתיד לבוא אז יהיה כי הלב נסתר ונקרא גן, לא כ"כ ברור 

 העין והלב הם כוחות אדירים

כרגע זה נמצא רק בלב שזה לעתיד לבוא יהיה עין בעין יראו את ד' וועין ולב הם העיקר, 
יש כאן שתי כוחות, קודם מתגעגע כמו שכתוב אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כו'. אמונה, 

ופנימיות ושאני מרגיש משהו, ויש מצב שאני רואה מוחש בלי להרגיש, תיידע לך שהם כוחות 
 וככל שאדם ייקח את העינייםומאחר שעיקר הכוח בהם בבחינת הקדושה, אדירים, ולמה, 

והלב לקדושה ככה יהיה לו התגלות, וככל שאדם הולך אחריהם בחיצוניות אז הוא מתרחק 
ממילא יש עליהם הסתרות, מהקדושה כל הזמן. והיות שכל כוח הקדושה תלוי בעיניהם 

 וכדי שזה לא ילך לחיצוניות ממילא יש עליהם הסתרות. 

עם הפנימיות שלהם, ואם אני ולמעשה זה תלוי בנו אם אני חי פנימיות אז אני מגלה אותם 
חי בחיצוניות אז אני מסתיר אותם, וממילא התורה מקפיד מאוד ולא תתורו אחרי לבבכם 

     ולכן כתיב ולא תתורו.ואחרי עיניכם, כי אדם שהולך אחרי עיניהם והלב גורם רע לעצמו. 

   


