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 פרשת ויחי 

 שיעור א'

 ת פרשת ויגש ו' טב יום ו'

 אדם שמכבד את השבת מגיע לרגיעות 

ולכך אמרו בזוהר, דבשבתא מתנשי    המשך ד"ה את ד' האמרת היום(.)במאור עינים  איתא  
מכולהו כל רוגזין, וכל עצבות, וכל דינין, וכל פולחנין קשין, הדא הוא דכתיב ביום הניח ד'  

נכון, אז רק  האם הוא שומר שבת  . אדם שרוצה לדעת  לך מעצבך ומרוגזך ומעבודה הקשה
א יודע ששומר שבת  רוגז ואין לו עצבות ואין לו דינין ועוד דברים קשים אז הו  לו  אחד שאין

נכון, אדם שמכבד את השבת מגיע לרגיעות, וזה רק מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר,  
 דהיינו הבחירה הוא להיות מחובר להקב"ה או לא.

 רגיעות אדם שרוצה להבין אין לו 

אומר שהבעיה של האדם הוא כשרוצה להבין ואז אין לו רגיעות וממילא נופל, כי  ר' אשר  
מה  הוא  אמונה,  שבת  זה  שם  להבין  שרוצה  איפה  לדעת  צריך  ואדם  אמונה,  שזה  ימנותא 

בשבת אדם לא רוצה להבין ולא מחפש להבין, כי בשבת נכנסים לידיים של הקב"ה וברגע  
שם אין רוגז ואין עצבות ואין דינים, הרוגז מגיע כשאדם חושב    שאדם נמצא אחד עם הקב"ה

 שהוא שולט.

 פת קדושה רק כשירדו למצרים קיבלו תוס 

אומר שכתוב שראוי היה יעקב לירד בשלשלאות של ברזל ובסוף ירד על ידי יוסף  הפרי הארץ  
את   בדרך כבוד. לכאורה מה זה משנה איך הוא יורד לשם, למעשה יעקב היה צריך לעזוב

לרדת   צריך  הוא  וכאן  נח שם  לו  והיה  ואבות אבותיו  אבותיו  שגרו שם  המקום  ואת  הכל 
וה, ואפילו שיורד לשם בדרך כבוד אבל זה עדיין נקרא בשלשלאות של  למקום טומאה וערו 

תוספת   אלא  קדושה  רק  לא  לקבל  שהולכים  הבינו  שכאן  הארץ  הפרי  מסביר  אלא  ברזל. 
כשירדו למצרים, לך גם עלה, ואת זה אין מצב לקבל רק  קדושה, אנכי ארד עמך ואנכי אע 

 וכלו לקבל את התורה.והיה שם ניצוצות שהיו צריכים לגאול משם ורק אז י 

 היו שירדו למצרים מרצונם והיו שירדו בכוח 

וממילא יעקב אבינו הלך עם מהלך שמצרים זה לא מציאות אלא סיבה ואז כשירד לשם הלך  
אומר שהיה שתי סוגי אנשים  האור החיים הק'  ם עם שמחה.  בלי קושי השיעבוד וירד לש 

  למיד הלכו אתו בלי לשאול שאלות, אבשירדו למצרים, היה חלק שראו שיעקב מתחיל לרדת  
היו חלק מבני בניו של יעקב ובנותיו שלא רצו לרדת לשם כלל והיו צריכים לקחת אותם שלא 

 מרצונם. 

   לא סיבה יעקב הכניס לכולם שמצרים זה לא מציאות א 

ומשום הכי כתוב שרק אחרי שכולם מתו אז התחיל קושי השעבוד, לכאורה מה היה עד אז,  
ובניו הכניסו לכולם שמצרים זה לא מציאות אלא סיבה והכל מאת הקב"ה, א"כ  אלא יעקב  
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כל זמן שיעקב ובניו עוד היו חיים אז עוד לא היה גלות מצרים, גלות הוא מלשום לגלות כל  
א מציאות אלא סיבה לגלות את הקב"ה, ואין דרך לגלות אותו רק דרך מצרים הגלות הוא ל

יך, וכל זמן שהיו עלי אדמות היות שחייו את זה לא היה מצב ואז אפשר להגיע לאנכי ד' אלוק
 של גלות מצרים. 

 אדם שלא חי עם הקב"ה גורם לעצמו קושי השעבוד 

שלא מרצונם, א"כ אותו מצרים שעד וברגע שכולם מתו ואז כבר לא היה שידבר איתם וירדו  
גורם זאת לעצמו  הפך לגלות ולקושי השעבוד, ובעצם קושי השעבוד אדם  עכשיו היה גאולה נ

על ידי שהוא לא חי אחד עם הקב"ה, א"כ קול דודי דופק פתחי לי כשדופקים בדלת אפשר  
ם דופקים  חלש ואפשר חזק, כשאני יודע שיש מישהו בצד שני דופקים חלש אבל כשלא יודעי

כדי   מאוד  חזק  לנו  דופק  הוא  וממילא  הקב"ה  את  שומעים  לא  שאנחנו  היות  א"כ  חזק, 
א"כ כל זמן שאנחנו חיים עם הקב"ה אין גלות וברגע שלא חיים אחד  ותו,  שאנחנו נשמע א

 עם הקב"ה אז מתחיל גלות ונהיה גלות מצרים. 

 שבת יש לו גוף ונשמה 

הוא, כמו    הקב"ה, שבת הוא שמא דקודשא בריך  כמו"כ יש לנו שבת שאז יש לנו יחוד עם 
גוף שזה יום השביעי, כי באין סוף ב"ה אין   ונשמה אותו דבר יש בשבת  גוף  אדם שיש לו 
ראשון שני ושלישי, א"כ מצד אחד שבת הוא גוף כי הוא יום השביעי ומצד שני הוא נשמה כי  

ק אלוקי ממעל ומצד שני  הוא שמא דקודשא בריך הוא, יהודי מצד אחד יש לו נשמה שזה חל
 . הגוף שהוא חומרייש לו את 

   אדם שחי עם הקב"ה אז אפילו באמצע השבוע הוא בבחינת שבת

במשך ימי השבוע הגוף מסתיר את הנשמה ולא רואים את הקב"ה, אבל בשבת יש לנו יותר  
חול  דיבורי  לדבר  ואסור  מלאכות  על  לחשוב  אסור  בשבת  הקב"ה,  את  לראות    אפשרות 

שלולעשות   מ  דברים  ארבעים  שיש  כתוב  ברגע  חול.  הוא  בזה  והכוונה  אחת,  חסר  לאכות 
שחסר אחד יחיד ומיוחד זה נהיה שלושים ותשע מלאכות, אבל ברגע שאדם חי עם הקב"ה  

 אז אפילו שהוא באמצע חול הוא יכול להיות אז בבחינת שבת.

 כדי לזכות לשבת צריכים להפעיל את המחשבה ולעשות התבוננות 

ס לשבת לא מספיק לאכול מאכלי שבת ולא מספיק ללבוש בגדי שבת אלא צריכים  להיכנוכדי  
להפעיל את המחשבה ולעשות התבוננות, יש שבת תתאה ויש שבת עילאה עבודת האדם הוא  
להרים את עצמו עם כל השבת התתאה ולהגיע לשבת עילאה, בדרך כלל כל אחד כשחוזר  

עוד בתוספת שלא מקבלים אוכל ביום שישי  גיד וות לההביתה בשבת בלילה יש לו כמה הער
כיום רגיל, וממילא צריכים לקבל קבלה טובה לא לדבר עד אחרי אכילת דגים, ובדרך כלל  
אז כבר כולם רגועים ממילא. דהיינו כשאוכלים מאכלי שבת זה נותן לאדם שמחה לא רק  

שבן התולדות  של  ידוע  על האכילה בעצמו אלא גם שישמח עם השבת בעצמו, וכמו המשל ה
 המלך שמח עם המכתב של אביו וכולם עם האוכל. 
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 לפי העגמת נפש ביום שישי אפשר לדעת איזה שבת יהיה לנו 

היה אומר לפי העגמת נפש של יום שישי אפשר לדעת איזה שבת הולך  הזידיטשובער רבי  
ם, ת האדאבד אכי ברגע שאדם הולך לשבת השטן רואה שהולך ללהגיע. כי יש זה לעומת זה  

כי בשבת מאוד קשה להטריד את האדם, וממילא הוא מנסה בכל הכוח עוד ביום שישי לשגע  
אותך וממילא כבר לא יהיה לך שבת בכלל, א"כ העיקר להיות עם הקב"ה ביום שישי ואז  

 יהיה לך שבת טוב ממילא. 

 כשחיים עם הקב"ה אין רוגז עצבות ודינים 

ז אין לו עצבות ואין לו דינים. וזה הכוונה של  ו רוגאין לוברגע שאדם חי עם הקב"ה ממילא  
תוספת שבת, ויש כאלו שנוהגים לקבל שבת בזמן ירושלים, והיו כאלו צדיקים שכבר ישבו  

 הרבה לפני שבת עם בגדי שבת מוכנים לקבל שבת קודש.  

 הסיפור עם רבי שלמה מקארלין זי"ע 

עם תלמידיו כמה שעות  שבת    בערב  היה יושב שהרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע  מסופר  
ואחד   לידם.  וחוזר  הולך  הולכת  אישה  ראו  ולמדו  כשישבו  אחד  פעם  השבת.  כניסת  לפני 
מהתלמידים הלך לשאול אותה מה קרה, והיא סיפרה שלא היה לה כסף לעשות את השבת, 
 ובדיוק לפני כמה דקות הגיע הדוואר והביא מכתב ובתוכו היה שם כסף להכניס את השבת.

ה למכולת לקנות מה שהיא צריכה לשבת, אבל היא הייתה צריכה לקבל עודף אבל  הלכ  ומיד
היות שכבר היה מאוחר לא היה לגוי של המכולת עודף להחזיר לה, ולהשאיר את העודף שם 
עד אחרי שבת בטח אחרי זה הגוי יכחיש שכלל לא היה כזה דבר, וממילא היא שואלת האם  

שה הכסף  את  לפרוט  לכם  קייש  ויא  יצטרך  בלה  ולא  בדיוק  למכולת  לשם  לה  יהיה  ככה 
 להשאיר את העודף שם עד מוצאי שבת. 

 חייבים לעזור לשני אפילו על חשבון עבודת השם שלך 

לעשות מה  רבם  את  לשאול  התלמידים  אז נכנסו  ואמר  הכסף.  את  לה  ופירט  הלך  ומיד   ,
חסידות,   ספרי  כל  את  גונז  הייתי  דמסתפינא  לולא  ילתלמידיו:  מחשלא  מרובה  הא  שבה 

ממעשה. דהיינו שאני קבלתי על עצמי לשמור שבת מוקדם אבל יש מצוה ואהבת לרעך כמוך  
ויש מצוה לעזור ליהודי. נכון שאני רוצה לקבל שבת מוקדם אבל חלילה שזה יהיה על חשבון  
  מישהו אחר. א"כ כל זמן שעוד לא נכנס שבת בפועל יש עלי עדיין מצוה לעזור לשני. א"כ

פינא הייתי מחביא את כל ספרי חסידות. א"כ לקבל שבת רק טכני ולא פנימיות  דמסת לולא
 שזה דביקות בהקב"ה ודביקות ביהודי אז פספסת את העומק של השבת קודש. 

 הכוח של עמלק הוא לסלק מאתנו את האתה אחד ושמך אחד 

ב"ה,   דקודשא  דהוא שמיה  דכל סיטרין,  הוא שלימו  שהשבת  ידי  על  ש על  כי    אנחנו ידי 
מקבלים את השבת שזה שבת תתאה אז יש לנו ג"כ שבת עילאה שאז אין שום דינים כלל. 
בעולם הזה אין רק טוב או רק רע אלא בכל דבר יש טוב ורע, ורק אצל הקב"ה שם יש רק  
טוב כי מאתו לא תצא הרעות והטוב ושם יש רק כולו טוב, בשבת אדם מגיע למצב של אתה  

בת אנחנו מגיעים למצב של שמך אחד, אין שמו שלום ואין  די השעל י  אחד ושמך אחד ואז
הכיסא שלום עד שימחה זרעו של עמלק, הכוח של עמלק הוא להכניס לנו לחשוב שאני עשיתי  
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ואני זה כל דבר, ואז אתה מסלק את האחד ואת הקב"ה ממך, ורק על ידי השבת אפשר להגיע  
ופא אלא יומא דנשמתא, ואז אפילו  מא דג או יולמצב של ד' אחד ושמו אחד, כי שבת הוא ל

 עם הארץ ירא לשקר בשבת. 

 בשבת שיש כזה בהירות אין עבודת בירורין 

במשך ימי השבוע היות שהרע מסתיר לנו את הטוב וממילא יש לנו עבודה של בירורין, אבל 
  רורין בשבת שאין רע וממילא אין אז עבודה של בירורין, בשבת יש לנו כזה בהירות שאין בי 

אבל להגיע לזה צריכים להתחבר לשבת, וכמו אדם שנכנס לבנק יש מצב להיכנס לשם   כלל,
הטשול בשביל  לשבת  להיכנס  מצב  יש  עסקאות,  לעשות  בשביל  מצב  ויש  המזגן  נט  בשביל 

ולשלוות   יש מצב להגיע לשמחה  ובשבת  לפנימיות של השבת,  ויש מצב להתחבר  והקוגעל 
 הנפש. 

 ות רוחני גם ב  שלימו דכל סיטרין הוא 

ואמנם  בשבת הוא שלימו דכל סטרין לא רק בגשמיות אלא גם ברוחניות,  בזוהר הק'  איתא  
לא לבד מלאכת הדיוט אסור בשבת, אך אפילו מלאכת המשכן, רצה לומר משכן, נקרא על  
שם ושכנתי בתוך בני ישראל, שהקב"ה שוכן בתוך בני ישראל, והאדם צריך להיות משכן 

את עוונותיו ומעכב השראת שכינתו ברוך הוא, בשבת יסיר  א מחלור הואליו, ואם לא טה
כי ביום הזה כולם נכנסים להיכל המלך, וברגע שאנחנו  מלבו גם דבר זה שלא יעצב על זה,  

   .יושבים על שולחן המלך שם כולם שמחים, כי כולם חסר בבית המלך

 חייבים ללמוד כל הזמן הלכות שבת 

אומר אפילו שתלמד הלכות שבת אלף פעמים לא יתכן  ם  רק ישמור שבת כהלכתו, החפץ חיי
וישמח בהשי"ת, שלפניו הוא רעוא דרעוין ושמחה, ונמצא  לא להיכשל במשהו, אבל העיקר  

אפילו מלאכת המשכן שיעשה דבר הצריך אליו שיהיה משכן להשם גם זה ממעט בשבת. 
מו שנכנסים להיכל  רוחניים. והעיקר להיכנס לשבת כדהיינו אסור לחשוב אפילו בדברים  

 ם חסר בבית המלך, וצריכים לשמור שבת במחשבה דיבור ובמעשה. המלך ושם כלו

 אחד שחי עם שבת עילאה אין לו חסר כלל 

למה נקרא ישראל שולמית  .  דהוא שמיה דקודשא ב"ה, ובמקום שלימות אין שום חסרון
שבת עילאה שם   ם לנו כמה דברים אבל מי שחי עםשחיים עם הקב"ה, דהיינו יתכן שחסרי

כל השבוע חסר לנו לחיות עם השלימות ובשבת אנחנו חיים עם השלימות,    לא חסר שום דבר,
ה, ואדם צריך -ה ומי ומשלים לך את החסר, זה הי-ה ואז ענני במרחב י- מן המיצר קראתי י

 . לדעת שבשבת אפשר להגיע לדביקות בבורא ב"ה

   רים כל הזמן א גיט שבת במשך השבת אומ

ש ידימאחר  האמצעי,    על  שהוא  ב"ה,  בבורא  הדביקות  הוא  הוא  השבת  ששבת  דברנו 
כולו אור,  כולו לבוש ומיעוט אור והקב"ה הוא    הממוצע בין האדם להקב"ה, כי האדם הוא

ושבת הוא בדיוק באמצע ויש שם הרבה יותר אור מאמצע השבוע, ומצד שני יש בו גשמי כי  
היה אומר  הביאלה רבי  כול להתדבק להקב"ה,  השביעי, א"כ על ידי השבת אדם יהוא יום  
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באמצע השבוע אומרים א גיט מארגן א גיטן טאג און א גיטע נאכט, אבל בשבת כל הזמן  
 אומרים א גיט שבת בלילה וביום, כי שבת הוא בחינת כולו אור. 

 שבת זה הזדמנות להתקרב להקב"ה 

הדבי הוא  השבת  ידי  שעל  האמצעי  מאחר  שהוא  ב"ה  בבורא  השי"ת,    קרב להתקות  אל 
ואין בו שום חסרון, כי   מאחר שמתדבקים כמבואר למעלה, ולכן מתנשי מיניה כל רוגזין 

בוודאי אין שום חסרון.   בבית  בבורא ב"ה  וברגע שאדם נמצא בבית המלך אז כלום חסר 
רין, ואינו דומה  המלך, שבת זה ההזדמנות להתקרב להקב"ה, כי אז לא צריכים שום בירו

היה בשבת עם ראש יותר  שהבאר מים חיים  שבת למאור פניו של חול, כידוע  מאור פניו של  
 גבוה מששת ימי המעשה. 

 הבעש"ט הק' החליף את גוף של חול לגוף של שבת 

של   שלפני הסתלקותו  הק'  מסופר  זה.  הבעש"ט  ילכו אחרי  למי  ושאלו  נכנסו התלמידים 
בשמי שאתם עוד לא שמעתם   דים הגדולים ומי שיגיד להם דברואמר להם שילכו לכל התלמי

סימן שהוא הממשיך. ואחרי ההסתלקות הלכו להסתובב בין התלמידים אבל כל מה  ממנו  
ששמעו כבר ידעו מזה וראו את זה ולא ידעו מה לעשות הלאה ומי יהיה הממשיך. עד שבאו 

ולך למקווה בערב שבת, וכשחזר להמגיד זי"ע, והוא אמר להם אני ראיתי את הבעש"ט הק' ה
מחליף את הבגדים משבת לחול ראיתי עליו שהפשיט את הגוף הגשמי והלביש את  מו אדם  כ

הנשמה ואת הגוף העליון של שבת קודש. וזה כנ"ל ששבת הוא לאו יומא דגופא אלא יומא  
 דנשמתא, וזה והאכלתיך נחלת יעקב אביך. 

 כל הכאבים שיש לנו מתחיל מהראש 

ונסאוהשפ"א   הקץ  את  לגלות  יעקב  ביקש  ל מר  לתת  רצה  הוא  דהיינו  ממנו,  כזה  תם  נו 
בהירות שיהיה לנו כל הזמן בחינת שבת גם בששת ימי המעשה שלא יהיה חסר לנו שום דבר, 
אבל הקב"ה רוצה שעד שיהיה הגאולה שלימה שנהיה בגלות, שאז צריכים לגלות אותו שם. 

אשר   לכר'  הדם  את  מביא  שהלב  אומר  נהיההיה  שאדם  וברגע  הגוף,  איברי  אז    ל  לחוץ 
מילא הדם לא עובר לאן שהוא צריך להגיע, ואז אדם לא מרגיש טוב  הורידים נהיו צרים ומ

אחד זה מתבטא בכאבי ראש והשני מתחיל לגמגם והשלישי כואב לו הגב, דהיינו כל הכאבים  
לשבת עם כל הכוח    שיש לנו מתחיל מהראש גם בגשמיות וגם ברוחניות. וברגע שאדם נכנס

 תא יומין. סטרין ואז מיניה מתברכין כל ש אז שלימו דכל
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 שיעור ב' 

 ח' טבתיום א' 

 איך אנחנו יכולים להיות דבוק בהקב"ה 

)המשך ד"ה את ד' האמרת היום(. אנחנו באמצע להסביר שכתוב אתה  במאור עינים  איתא  
  ישראל יכולים להיות דבוק בהקב"ה, אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בני  

שני הפכים הקב"ה   לכאורה הם  ותכלית  אבל  גבול  בעל  הוא  ואדם  ותכלית  גבול  בלי  הוא 
 ולכאורה אין שום דבר שיכול לאחד אותם להיות אחד. 

 רק על ידי השבת אנו יכולים להגיע להקב"ה 

ד אחד הוא שמא אבל הקב"ה נתן לנו את השבת שזה ממוצע בין הקב"ה לבני ישראל, כי מצ
ש בו חלק הגוף שהוא יום השביעי שזה הוא בלי גבול ותכלית, ומצד שני ידקודשא בריך הוא ו

זמן בטבע, א"כ שבת נכון שהוא יותר אור ופחות לבוש והוא יותר רוחני ופחות גשמי אבל יש 
נו  לנו שותפות אותו שזה נמצא בטבע ובזמן שזה יום השביעי, וכן בני ישראל מצד אחד יש ל

שמא דקודשא    ממש, שזה הולך ביחד עם שבת שהוא  את הנשמה שהוא חלק אלוקי ממעל
 בריך הוא, וזה הדרך היחידי שאדם יכול להתחבר להקב"ה רק על ידי השבת. 

 צריכים להמשיך את הנשמה של שבת לעולם  

בשבת יש לנו שתי חלקים חלק המעשי מה צריכים לעשות ומה אסור לעשות, ויש את החלק  
שמתא, והעיקר  הוא לאו יומא דגופא אלא יומא דנ  שבה שזה התבוננות והפנמה, כי שבתהמח

להיות מחובר לעצמו ואז עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים אלי ועל כל בני ישראל עמיה,  
ואז כל העולם ניזון על ידך וזה אך ורק אם אתה ממשיך את הנשמה של העולם למטה, וזה  

מת אותו דבר אם אין לך את    , כמו בכל דבר אם אין שם נשמה זהנקרא מחלליה מות יומת
של השבת זה מת, ואחד שלא חי עם השבת אז גורם מיתה לעולם, ומשום הכי זה    הנשמה

 כ"כ חמור. 

 שבת הוא לא מניעת רווח אלא הפסד ממש 

בשבת אדם צריך לשכוח מכל הכעסים  ולכך אמרו בזוהר, דבשבתא מתנשי מכולהו כל רוגזין,  
הדא הוא בשבת אסור לעשות שום מלאכה,  ולחנין קשין,  וכל עצבות, וכל דינין, וכל פלו,  ש

קשה.   ומעבודה  ומרוגזך  מעצבך  לך  ד'  הניח  ביום  ולא  דכתיב  בשבת  בכעס  שאדם  ברגע 
מתחבר לאף יהודי אז לא רק שהוא בכעס ולא מתחבר אלא אתה גם לא מוציא מהשבת שום 

מניעת   רק  לא  הוא  שבת  א"כ  ומדבר,  מעצמך  ממש,  הפסד  הוא  אלא  שלך  רווח  הסביבה 
 ומכולם. 

 לפני בריאת העולם לא היה עולם שנה ונפש 

כי על ידי שהשבת הוא שלימו דכל סיטרין, דהוא שמיה דקודשא ב"ה, ובמקום שלימות  
האמצעי   שהוא  ב"ה,  בבורא  הדביקות  הוא  השבת  ידי  שעל  מאחר  חסרון.  שום  נכון  אין 

על ידי השבת אדם יכול להתקרב תכלית ואתה הרי הוא גבול ותכלית  שהקב"ה הוא בלי גבול ו
ב"ה, דהיינו שבת מצד אחד הוא ג"כ מוגבל בחינת היום השביעי, דיש עולם שנה ונפש  להק
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לפני בריאת העולם לא היה עולם שנה ונפש והכל היה אחד, ואחרי זה נהיה עולם פה ושם  
שלימו    בשבת יש שמא דקודשא בריך הוא וזה ונהיה שנה היום ומחר ונהיה נפש אתה ואני, ו

 דכל סיטרין. 

   הכעס שעולה לנו בשבת הוא כדי להתדבק בהקב"ה 

וכמו שאמרנו בשבת לא אומרים בוקר טוב צהרים טובים ולילה טוב אלא הכל רק א גיט  
כלל,   רוגזין  שום  לאדם  יהיה  לא  שבשבת  והעיקר  שעות,  וארבע  העשרים  כל  במשך  שבת 

מופי שזה  הבורא.  ואפילו  אחדות  זה  ששם  לדעת  אלא  ב"ה ע  בבורא  שמתדבקים  ומאחר 
אפילו שעולה לך כמה דקות של כעס צריכים  צריכים אמונה לזה, וובודאי אין שום חסרון.  

 לדעת שזה לא בשביל לכעוס אלא בשביל להתדבק בהקב"ה עוד יותר. 

   סיפור עם הרבי מצאנז

על     ה קרית צאנז בנתני ייס כספים לטובת  שנסע פעם לג זצ"ל    כ"ק אדמו"ר מצאנזמסופר 
בחו"ל, ורצה לחזור לשבת ולמעשה זה לא יצא לפועל ונשאר על אם הדרך לשבות את השבת. 
ולא היה להם שם רק סיר עם תפוחי אדמה, ואמר להכניס את הדגים ואכלו חתיכת תפוחי  

וכן היה    אדמה, וכן הלאה להכניס את המרק ואז אכלו עוד חתיכה, וכן הלאה כל הסעודה.
והיה אומר אם   תפוחי אדמה בשבת לכל השבת.  אוכל  כאן  לא הייתי  היה  .  קרית צאנזא 

דהיינו ברגע שאדם חי עם השבת אז הוא יכול למצוא אותו בכל דבר ולא משנה איפה ובמה.  
 כי ברגע שחיים עם הפנימיות אז אין שום חסרון כלל ושם יש הכל. 

 ום אחד שחי עם הקב"ה בשבת לא יחסר לו כל 

דהיינו אסור להיות עסוק  ך כאילו כל מלאכתך עשויה,  ועל זה אמרו בשבת יהיה דומה ל
במחשבה ולא בדיבור של חול ואפילו לא במעשה, והכל חייב להיות גמור לגמרי, כי ברגע  
שאתה יושב בהיכל המלך אז כלום חסר בבית המלך, כי מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר  

זאת    מחמת שאם לא יעשה  דצורך המלאכה, הואכי אין מחסור ליראיו,    הדא הוא דכתיב
וברגע שלא יעשה זאת  יהיה חסר אותו דבר הצריך לו לעשות,  באמצע השבוע,  המלאכה,  

אבל בשבת שהוא שלימות  באמצע השבוע יהיה חסר לו אותו דבר, וממילא אין לו שלימות,  
ים אפילו שמציעים לך עסקה גדולה בשבת וכן נהגו הרבה אנשים גדול אין לו לעשות מלאכה,  

אולי לך נראה שחסר שאינו חסר כלום, שהוא דבוק בהשלימות, והבן.  מקשיבים כלל.  לא  
 לך, אבל מי שדבוק בהקב"ה שזה שבת שם לא חסר כלום. 

 בגדי שבת יש להם כוח כמו שבת בעצמו 

שהרה"ק ח. וכמסופר  ולא רק שבת בעצמו יש לו כוח אלא גם בגדי שבת יש להם ג"כ אותו וכו 
לבשו בגדי שבת וניסו לקבל שבת באמצע השבוע,  ק רבי זושא זי"ע  רבי אלימלך זי"ע והרה"

ושאל אותם  המגיד ממעזריטש זי"ע  ואכן הרגישו קדושת שבת קודש. ובאו לספר זאת לרבם  
האם לבשתם בגדי שבת, וענו שכן, ואז אמר שאכן זה יתכן להיות כי בגדי שבת ג"כ יש להם  

בגדי שכו ידי שלובשים  ועל  בעצמו.  כמו שבת  וכמו  ח  עם הקב"ה.  מוסיפים קשר  בזה  בת 
שאלו לרבם מה  הבעש"ט הק'  שסיפר שתלמידי  רבי חיים אלי' ראטה ע"ה,  ו בשם  שאמרנ

וענו להם מי שיגיד לכם משהו ממני   יקחו לממשיך דרכו.  מי  יעשה אחרי הסתלקותו את 
 שאתם לא יודעים זאת הוא הממשיך שלכם. 
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 גבל הבעש"ט הק' היה נכנס לשבת למקום פחות מו 

ואחרי הסתלקות של הבעש"ט הק' הסתובבו בין תלמידיו הקדושים, אבל כולם אמרו דברים 
ואמר להם: אני ראיתי  להמגיד זי"ע  שכבר שמעו אותם ולא היה להם לחידוש כלל. עד שבאו  

ו אדם שמחליף בגדיו  את הבעש"ט הק' הולך למקווה ביום שישי וחוזר משם, וזה היה כמ 
ת. דהיינו שהיה נכנס  אותו דבר היה מחליף מגוף חול לגוף של שב  מבגדי חול לבגדי שבת, 

 למקום פחות מוגבל ממה שהיה באמצע השבוע. וזה עבודת האדם בשבת. 

 כשנכנס שבת אין כבר עצבות ורוגז 

על הפסוק  ולכך אמרו   וי  חז"ל  כיון ששבת  ז"ל,  רבותינו  ודרשו  וינפש,  נפש, שבת  אבדה 
ש שיצאה  שכיון  הכוונה,  האדם  ובפשטות  מתאונן  ממנו.  בת  שניטלה  יתירה  הנשמה  על 

ולכאורה קשה, שפשטות כוונת כיון ששבת הוא, שכיון שבא שבת, ולא כיון שיצא שבת. אבל 
א השבת איבדה  שהוא כאמור בזוהר הנ"ל, שכיון שבלפי הדברים האמורים יש לרמוז בזה,  

אומר וי, רק אדם ונן המתאושהוא מורה על חסרון ועוצבא, שעל זאת  בחינת וי,  את  הנפש  
 על ידי השבת נאבד הוי מהנפש.

 הכאב הוא כי אדם לא מסכים שהוא מוגבל 

ר' הנפש שמח כשנכנס שבת שמעתה כבר לא יהיה לו מוגבלות, כל הגבלה גורמת לאדם כאב,  
סכים שהוא מוגבל, ואדם  היה אומר כל הכאב שיש לאדם מהדרך הוא כי אדם צריך להאשר  

הכאב הוא לא שהוא לא    אונים שלו, והוא צריך להסכים לשפלות שלו,צריך להסכים לחסר  
השיג אלא שהוא לא יכול להשיג רק על ידי הקב"ה, אדם צריך להחליט שהקב"ה הוא שלימו  
דכל סיטרין ואז הוא יביא לך את זה, וברגע שאדם מסכים שהקב"ה מביא לו את זה אז הוי  

כי ה זה,  לו את  יביא  ואז הקב"ה באמת  והקב"ה מחכה  הולך  נמצא,  וקיים ותמיד  וא חי 
 ה תבקש ואז הוא ייתן לך אותו.שאת

 מי שחי עם הקב"ה הוא שמח 

שבת הוא כזה זמן שאין את החיסרון יותר ואין עצבות יותר, כל השבוע אדם אומר וי ויש לו  
מהנפש,   הוי  נאבד  בשבת  אבל  ועצבות  כחסרון  דכל  וזה  שלימו  של  במקום  נמצא  אדם  י 

היה אומר שכתוב ולמכיר נתתי את גלעד,  ה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זי"ע  רהסיטרין.  
היות שאין נקודות אז אפשר לומר מלשון להכיר, אם אתה רוצה לדעת מי שחי עם הקב"ה  

 בשמחה. ומי לא, אז נתתי סימן את גלעד מי שהוא שמח, ובשבת אחד שחי עם הקב"ה הוא 

 תחבר להקב"ה שבת נותן לאדם משמעות לנשמה וכוח לה 

מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת  שהקב"ה אמר למשה רבינו ע"ה,  וזהו גם כן מה שאמרו 
לכאורה למה כתוב לך והודיעם, ולמה לא כתוב לך ותן להם, אלא לא  שמה, לך והודיעם.  

מספיק שאתה נותן להם והולך, אלא אתה צריך להודיעם דהיינו לחבר אותם לשבת מלשון  
ולשון והודיעם הוא יתן לך לכם משמעות לנשמה וכוח להתחבר להקב"ה,  מודעות, שבת י 

 על ידו אדם יכול להתחבר להקב"ה. והיות ששבת הוא הממוצע אז לשון התחברות כנודע. 
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 ככל שאדם מכין את עצמו יותר לשבת הוא יקבל יותר מהשבת 

ישראל,   לבני  שיגלה  ע"ה,  רבינו  למשה  השי"ת  שצווה  יהוזה  השבת  ידי  להם  שעל  יה 
בשבת אדם קונה שביתה שאסור לצאת מד' אמות,  והתקשרות באורי שמי הגדול.  התחברות  

ל היחיד  מרשות  לעבור  כניסת  ואסור  לפני  מוקדם  מוכן  להיות  חייב  והכל  הרבים,  רשות 
שבלעדו לא היו יכולים השבת, וככל שאדם מכין את עצמו יותר אז הוא מחובר יותר לשבת.  

מחמת שהוא לי גבול ותכלית ובני ישראל הם גבול ותכלית,  ב"ה הוא בדהיינו הקלקרב אצלי,  
 ר. וממילא אין שום דרך בעולם להתחבב' הפכים כאמור, 

 היות שיש אצלינו גוף ונשמה ממילא מין במינו חוזר וניעור 

בשבת יש לנו לא רק שבת תתאה אלא יש לנו גם שבת עילאה,  אך בהורדת השבת העליון,  
ואז יש ליהודי  לם, יכולים ישראל לדבק בהבורא ב"ה,  יתברך בזה העואור שם כבודו  שזה  

ונפש וגוף ונשמה וממילא מין במינו חוזר  כוח להידבק בעצמו ובהקב"ה, כי גם אצלינו יש גוף  
וניעור, וממילא על ידי השבת אדם יכול לעלות ברוחניות, ואין דומה מאור פניו של אדם בחול  

הם מדבקים עצמו  שמשפיע בהן שכינתו, על ידי שעת אורו  ובאור שפלמאור פניו של שבת,  
לק ד' עמו, אבל זה רק חלק  ואצל בני ישראל יש חהן נקראים חלק ד' עמו,  אליו ית', ועי"ז  

כי יש יותר לבושים ופחות אור, ובשבת יש יותר אור ופחות לבושים וממילא אז אדם יכול  
 ות יתברך שמו.ונעשים עמו אחד להתחבר להקב"ה, ושבת הוא הממוצע 

 בשבת זה הזמן להיות אתה אחד ושמך אחד 

כעמך ישראל גוי אחד    כמו שכתוב אתה אחד ושמך אחד ומינקראים גוי אחד בארץ,  ועי"ז  
וממילא גם אתה נקרא ד' אחד. ובשבת קודש    והבורא ב"ה נקרא אחד כמ"ש ד' אחד.בארץ,  

 ד בארץ. זה הזמן להיות אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אח

 יש אחד אמיתי ויש אחד עובר 

בין להבאמת יש  אך  והנה, מה שנתבאר כאן שע"י דביקות ישראל בהשי"ת הם נקראים אחד,  
איך אפשרות הדבר שיהיו ישראל נקראים אחד, בשם המכונה להשי"ת, והלא הוא  זאת,  

  ובר, מאחר הוא אחד עאי אפשר לכנותו כאחד, כי  זולתו  שיש אחר  אחד ואין שני לו, שכל אחד  
פירוש, אחד במשמעותו האמיתית הוא אחד היחידי, אבל אחד שאינו יחידי  שיש לו שני.  

ונקרא אמיתי,  אחד  אחד    אינו  שהוא  הקב"ה  במדבר,  בפרשת  רבינו  וכלשון  עובר,  אחד 
האמיתי. שיש אחד עובר, דהיינו, אחד שבמספר שיש אחריו שני ושלישי, אבל השי"ת הוא  

חד ואין שני לו להחבירה. א"כ איך יש לנו מציאות להתחבר אליו  אחד האמיתי, כי הוא א 
 ית'. 

 בני ישראל כשהם מתאחדים הם בבחינת אחד 

אחד, כי שאכן אין הכוונה, שהקב"ה וישראל כל אחד בנפרד הוא בבחינת  אך האמת הוא,  
זה אינו בבחינת אחד   זה בלא  יחד הרי הם בבחינת אחד, אבל  אכן רק כשהם מתאחדים 

ב"ה    כביכול.  הבורא  כשהם כי  ישראל  ובני  לו,  שני  אין  אשר  האמיתי  האחד  הוא  הוא 
אבל כשאין מתאחדים עם הקב"ה אז הם נפרד    מתאחדים עם הקב"ה יכולים להיקרא אחד

כלל   עצמו  עם  להיות  יכול  לא  אדם  במעשה,  וגם  בדיבור  גם  במחשבה  גם  לגמרי,  מפורק 
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ידי שאדם דבוק בשבת הוא יכול להיות עם  המחשבות שלו רצים כל הזמן לכל הכיוונים, ועל  
 עצמו ואין מקום אחר להיות עם עצמו רק בשבת. 

 אז מחפשים את הפנימיות בשבת מתאספים יותר כי  

וישראל כשהן מתאחדין בו יתברך נקראים גם כן אחד בשמו יתברך, מאחר שכשהן נאחדים  
כשה ישראל  שכללות  ממש,  חלקיו  בתוכן  ונאצל  נשפע  אצלו  להכל  ומדובקים  דבוקים  ן 

ואפשר לראות את זה, בשבת מתאספים יותר  שמשם נשפעין החלקים נעשה אחד באמת.  
יותר ביחד  ואת  ונהיו  הנפש  את  מחפש  אתה  ואם  בשבת,  מחפש  אתה  מה  השאלה  רק   ,

 הפנימיות אז אין דבר יותר שמחבר אותך לעצמך כמו השבת.

 הקב"ה הוא בלי צמצום והשם הוא כבר בצמצום 

בעצמו, שהשם של הקב"ה הוא כבר צמצום, כי הקב"ה בעצמו הוא    לגבי הקב"הואותו דבר  
הוא יחוד שמו הגדול, ע"י שהם מתאחדים בו  ורד,  אחד יחיד ומיוחד אבל השם הוא דבר נפ

דווקא נקרא הוא יתברך אחד, לא כשהן נפרדין ח"ו, שאז כביכול אין  דווקא על ידי זה, שאז  
ואמרו חז"ל אין השם  מלחמה לד' בעמלק מדור דור,  ה  -י  כי יד על כס שמו שלם. כמו שכתוב  

וכי מפני כלב מת זה  חר כותב:  שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה זרעו של עמלק. ובמקום א
 עמלק שעשה מלחמה בישראל לכן לא יהיה השם והכיסא שלם.

 היצר הרע שם את כל הכוחות שלו דווקא בשבת 

כי מלחמת עמלק הוא מלחמת היצר בעצמך,    אלא מלחמת עמלק הוא מלחמת היצר וזה אתה
והיא המלחמה עדי  ין הוא.  הרע, שהס"ם בעצמו נתלבש בעמלק ועשה מלחמה בישראל, 

א"כ זה שאין השם והכיסא שלם זה אתה בעצמך ולא מישהו אחר, ואדם הוא דקה מלאך  
, וזהו מלחמה בעמלק מדור דורודקה גלח כל רגע אתה משהו אחר ואף פעם לא אותו דבר,  

ועל ידי השבת יש לנו את הכוח  עמלק הוא מלחמות היצר הרע.    שבכל דור ודור יש מלחמות
היצר הרע שם את כל הכוח שלו דווקא בשבת, כי הוא יודע שברגע  להיות שלם בכל דבר. ו

שאדם שומר שבת הוא יעלה עד למעלה ואת זה הוא לא רוצה כלל. וזה הקושי לקבל את  
רש מוקדם, אבל דווקא לפי הקושי שיש אפשר לדעת איזה  השבת מוקדם ולבוא לבית המד

 גדלות נמצא בתוכו. 

 מפריד אלוף   אדם שמחזיק את עצמו לישות הוא נרגן 

וזה  הוא מלחמת היצר הרע שנקרא נרגן מפריד אלוף,  בכל הדורות נמשך מלחמת עמלק,  ש
ת שיש  לא מלחמה של מישהו אחר אלא זה אתה בעצמך, וזה כל הקליפות שיש וכל הסתורו 

נרגן מפריד אלוף שזה  וכל הגדלות שיש בעולם, וברגע שאדם מחזיק את עצמו לישות אז הוא  
הוא הגורם  מפריד אלופו של עולם משכינתיה השוכן בתחתונים, ששהוא    אלופו של עולם,

כביכול, כמבואר אצלינו  ולפירוד בעליונים ותחתונים  אין השם שלם ואין הכיסא שלם  לכך ש
 כות מזה.במקום אחר בארי

 עבודת ד' בשבת הוא להוריד את החלודה מאתנו 

יתברך, ונעשים עמו אחד גמור, הם מתאחדים בו ישראל מתגברים על היצר הרע, ועל ידי ש 
אומר  ונעשה שמו שלם על ידי שמוחין זכר עמלק, שהוא התגברות על היצר הרע. ר' אשר  
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את החלודה ואז אנחנו אחד  אנחנו אחד עם הקב"ה ממילא, אלא עבודה שלנו הוא להוריד  
יכות ברזל אז הוא חייב להוריד את החלודה מהם ממילא, וכמו אדם שרוצה לחבר שתי חת

וזה   ואז יהיה מצב לחבר אותם, עבודה שלנו בשבת הוא להוריד את עמלק ואת החלודה, 
התגברות על היצר הרע, וזה שאתה רואה שלילי הוא כי אתה לא שלימו דכל סיטרין, וברגע  

 דם חי עם הקב"ה אז גם השלילי יהיה חיובי. שא

 תכלית כוונת הבריאה הוא לגלות ולפרסם את הקב"ה 

באוהב ישראל: והעיקר תכלית כוונת הבריאה היה, רק לגלות ולפרסם לכל באי עולם איתא  
שיכירו וידעו כי הוא לבדו מלך על כל העולם כולו בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין זולתו, 

וכאשר יקבלו עליהם  העיקר הוא להתענג על ד', ברמח"ל וכמו שכתוב משלה.  ומלכותו בכל
אז רצונו ית'  תערותא דלתתא יהיה אחרי זה איתערותא דלעילא,  ברגע שיש איעול מלכותו,  

כדרכו  ורחמים  טובים  וחסדים  וברכות  טובות  מיני  כל  עליהם  ולהשפיע  להם  להיטיב 
ובו, אשר נשמותיהם חצובים ואחוזים ודבוקים להיטיב לברואיו. ובפרט לבני ישראל עם קר

ותו ומלכותו ית' לכל באי עולם, בכסא כבודו ית'. ובפרט שעל ידיהם נתגלה ונתפרסם אלק
 וכמבואר לעיל באריכות.

 בני ישראל הם פלג גופא של הקב"ה 

וכל ההשפעות טובים וחסדים ורחמים הנשפעים ומאירים לכל העולמות, הוא רק ע"י בני  
מקיימים מצות התורה ומעשים טובים ועסקם בלימוד התורה, וע"י אתערותא ישראל ש

ילא. וכביכול כביכול הבורא ב"ה וב"ש לגודל עוצם אהבתו ותא דלעדלתתא מתעורר איתער
לבני ישראל עם קרובו, ולמען טובו וחסדו הגדול מצמצם את עצמו כביכול וכביכול להיקרא  

הם   ישראל  ובני  גופא,  פלג  בחינת  קוב"ה בשם  יחוד  סוד  וזהו  השני.  גופא  פלג  בחינת 
ל וכנ"ל ע"י מעשיהם הטובים, ושכינתיה, היינו שהקב"ה מייחד את עצמו עם נשמת ישרא

ומשפיע להם חסדים ורחמים לבחינת כנסת ישראל לעילא ותתא. ולכן בכל מצוה ומצוה אנו 
להמשפיע שישפיע    אומרים לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה וכנ"ל. ועיקר כי זולת המקבל א"א

 טובו וחסדו כרצונו להשפיע. 

 כשבני ישראל מקבלים עומ"ש נקראים אחד 

והנה הקב"ה נקרא אחד, וישראל נקראו ג"כ אחד, וזהו כאשר בני ישראל מקבלים עליהם  
עול מלכות שמים ומשעבדים את שכלם ומידותיהם וכל הרצוניות בלתי לד' לבדו, ואין להם  

אז הם נקראים  בבחינת בכל דרכיך דעהו,  שום רצון ותאווה אחרת כי אם לעבוד הש"י בלבד  
 ז אתה אחד עם הקב"ה.ואבבחינת אחד גוי אחד. 

 כשאדם יודע שהוא לא יכול זה נקרא תפילה 

אכן כאשר מיישרים דרכם ומחשבותם ורצונם בלתי לד' לבדו. לעשות רצון ד' בתמים, אזי 
ומתייחדים   יגשו,  באחד  אחד  אז  אחד,  בחינת  זו  בבחינת  הם  וכאשר  גמור  באחדות  הם 

אשר   ר'  דאחד.  ברזא  אחד  ד'  עם  כשאכביכול  אומר  יגיד  היה  ופי  תפתח  שפתי  ד'  ומרים 
תהילתך, מתי זה נקרא תפילה, כשאדם יודע שהוא לא יכול וחייב את העזר האלוקי זה נקרא  

 תפילה, וצריכים להתחבר בתפילה עם הקב"ה ואז זה נהיה אחד וזה נקרא תפילה.
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 לעשות תשובה נקרא לחזור להקב"ה 

ת דביקות גמור של ישראל בהקב"ה, הוא  שיכול להיווכל זה,  ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
על ידי שמירת שבת כהלכתו, שמביא את ישראל כנ"ל. שלכך אמרו במסכת שבת שומר רק  

שבת מחללו, אל תיקרי מחללו אלא מחול לו, שעיקר התשובה הוא על ידי שמירת השבת, 
רך ולעשות תשובה הוא לא רק לחזור מעונות, אלא לחזור להקב"ה ולחיות אחד אתו יתב

שאינו יכול לבוא לתשובה גמורה אלא על ידי שבת, שהוא אותיות תשב, שהוא המקרב שמו,  
אלוקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים, כל  ומשיב את האדם לבורא ב"ה. 

 השבוע יש לאדם הרבה חשבונות אבל בשבת אין שום חשבונות כלל. 

 העיקר הוא אין עוד מלבדו 

שכל השבוע היה עסוק בלעשות חשבונות כמה הוא  הבעל התניא  של    מסופר שהיה חסיד אחד
הרוויח וכמה הפסיד ומה אמור להיכנס וכן הלאה, ובסוף כתב ס"ה שזה ר"ת סך הכל, וכתוב  
למטה מזה אין עוד מלבדו. ברגע שמגיע שבת אז בא שבת בא מנוחה. ואז יש לאדם מה שחסר 

 לו. 

 תחבר להקב"ה התורה מפרק לך את החומרי כדי שתוכל לה 

ולא רק להגיע להקב"ה אי אפשר רק על ידי השבת, כמו"כ הלימוד התורה שלומדים בשבת 
ואינו יכול לבוא לידי  זה משהו אחר לגמרי, וזה משפיע על לימוד התורה של כל ימי השבוע.  

תורה גם כן, כי אם על ידי שמירת שבת. שלכך קודם נתינת התורה, שבת במרה נצטוו,  
ובלי גבול והקב"ה אמר  ת השבת לפני נתינת התורה, אלא תורה הוא כזה רוחני  ולמה קבלו א

ובתוך התורה נמצא הבחינה של האין סוף ב"ה, תכלית   יהבית  נפשאי כתבית  זה אנא  על 
לימוד התורה הוא להגיע להקב"ה, בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדה, התורה אמור  

ר הרבה יותר להקב"ה, ולהגיע לכל זה יש לנו ממוצע  לפרק לך את החומרי כדי שתוכל להתחב
ובשבת זה מתאפשר בכדי שאחר זה יהיו יכולים להתקרב לו יתברך לקבל תורתו.  שזה שבת,  

 הרבה יותר. 

 התורה הוא לא מוגבל בזמן ובמקום ובנפש 

התורה מצד אחד נמצא באותיות אבל מצד שני הוא לא מוגבל לא בזמן ולא במקום ולא  
. התורה הוא כ"כ וגם נודע שלכולי עלמא בשבת ניתנה תורהמעל הזמן לגמרי.    בנפש והוא

מופשט שזה קשה מאוד להגיע לזה, ורק על ידי השבת שזה ממוצע אפשר להגיע לזה. שבת  
אדם שלומד תורה בשבת ואתה עוד נמצא אצל הצדיק אז  מצד אחד הוא מוגבל בזמן, אבל  

 יש לך את השלימות. 

 ת הרבה יותר מפעם היום צריכים את השב 

לכוונה זו, שעל ידה הוא עיקר קבלת התורה, וכן הוא תמיד לעשות את השבת לדורותם, 
אנשים חושבים שהיום העולם השתנה, אבל האמת הוא שהעולם נהיה חומרי הרבה יותר,  

היו צריכים את השבת פעם היום צריכים אותו הרבה יותר. דהיינו בלי השבת לא  וכמה ש
מ לשום  מקבלים  מגיעים  וככה  לשבת  הכנה  ולעשות  השבת  את  לכבד  והעיקר  כלל.  קום 

שעל ידי השבת מהשבת הרבה יותר. וברגע שנכנסים כדי לקבל אז באמת יקבלו הרבה יותר.  
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אמן נצח סלה ועד, ברוך ד' דורות הבאים אחריו.  וזה גם לכל הזוכה לתורה ולתשובה תמיד.  
 לעולם אמן ואמן.
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 שיעור ג' 

 יום ג' י' טבת

 ]השיעורים מעתה הם על ספר שמות בספר הק' מאור עינים[ 

 לא צריכים להיבהל מנפילות 

עינים  איתא   שמות(. במאור  ואלה  ד"ה  שמות,  הבאים    )פרשת  ישראל  בני  שמות  ואלה 
היסוד של המאמר הזה הוא בעניין נפילות שיש לאדם.  מצרימה את יעקב איש וביתו באו.  

נכנסים לרגשי אשמה ונכנסים לייאוש ואז נשברים לגמרי. א"כ דבר ראשון צריכים    בדרך כלל
מזה,    לראות לא להגיע לנפילות, ואפילו שזה קרה צריכים לעשות תשובה ולא להיבהל כ"כ

ולהגיע לזה הוא רק אחד שחי עם הסכנה שלו, כי אין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל  
שם, ומצד שני אם זה קרה צריכים לדעת שהכל בהשגחה  בה, א"כ מצד אחד אסור ליפול  

פרטיות ואין מקרה בעולם כלל, והקב"ה נותן לו את הכוחות באותו רגע לעמוד שם, והוא  
גבוה מאוד, כי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים    רוצה למנף אותו למקום

 יכולים לעמוד בו. 

 אדם שנופל יכול להעלות עוד נשמות משם 

הפרי הארץ  והנה הולך להסביר בשביל מה אנו צריכים באמת את הירידות והנפילות הללו,  
עם את הטוב  מסביר בפרשת וירא שיש כמה סיבות לזה, או שכר ועונש וממילא צריכים כל פ 

ואת הרע שיהיו ביחד, וגם כי תענוג תמידי אינו תענוג, וגם כדי שיהא בחירה לאדם בכל דבר.  
מוסיף עוד נקודה למה אנו צריכים לזה, וכמו שאיתא שם בפרשת שופטים, כאן המאור עינים  

שיש רבבות נשמות שמסתובבים בעולם שלא יכולים להתרומם לבד, א"כ ברגע שאדם נפל  
והו לשורש  לשם  כל הנשמות ששייכים  א מצליח להתרומם משם אז הוא מרים משם את 

 נשמתו. 

 ול לעזור לו כל עוד שאני לא יכול להזדהות אתו אני לא יכ 

ואיך אדם מעלה אותם, אלא על ידי שאדם חי שם שגם שם ידך תנחני ומאיר שם את הקב"ה,  
רק את עצמי אלא את כולם  , ואז אני מעלה לא  מבטן שאול שועתי אליך ממעקים קראתיך ד'

שהיו שם שיש להם שייכות איתי בשורש נשמתי, דהיינו אם אני לא ירדתי לשם אין מצב 
רים אותו משם, כי כל עוד שאני לא יכול להזדהות אתו אני לא יכול לעזור לו  שאני יכול לה

  חידש שאתה לא צריך ליפול בפועל ממש אלא מספיק בכוח להיות שם, וכמור' אשר  כלל,  
ולדעת שבעצם גם הבעש"ט הק'  שאמר   בזה לבד שאתה רואה את זה אתה יכול להפנים 

זה הקב"ה שעוזר לי לא להיות שם, א"כ כל אתה היית יכול להיות שם, וזה שאני לא שם  
פעם שאתה רואה כזה דבר ואתה שומע כזה דבר אתה יכול לזהות מיד את הקב"ה ולא להגיע  

 לידי מעשה ממש. 

 יה תכלית לכל נשמה בסוף הקב"ה רוצה שיה 

ולמה זה כן קורה לפעמים למעשה ממש, אלא ברגע שאדם לא מפנים ולא מזהה וממשיך  
האלו שמתנהגים ככה כמה הם גרועים ורשעים, אבל הייתי במקום זה  לדבר כמה אנשים  

לחשוב אולי זה אתה, אבל הקב"ה רוצה שלכל נשמה יהיה תכלית בסוף, כי הקב"ה ברא את  
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ודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, וכל זמן שיש עוד נשמה אחד שעוד נמצא שם לא העולם לכב 
ה ואולי זה דווקא אני בעצמי, וברגע שאני  יכול להיות הגאולה כלל, ואי אפשר לדעת מי ז

 שומע זאת ומפנים זאת אז אני עוזר להם לחזור בחזרה להקב"ה. 

 הקב"ה מחכה לעבודה של כל יהודי 

א"כ הסיבה שבני ישראל ירדו למצרים הוא כדי להעלות משם את הניצוצות הקדושות שנפלו  
ר המבול ודור הפלגה וכל  לשם, וזה כאלו נשמות שנמצאים שם עוד מחטא אדם הראשון דו

אחד עם הפגמים שלו. ולכאורה הרי אני אדם קטן מאוד ומי אומר שמחכים לי בכלל, וע"ז  
ד' וכל אחד יש לו את היכולת לעשותו, כי כל יהודי יש לו אות התשובה שכל יהודי הוא שם  

 וזה השם של הנשמה שלו ושל יהודי העילאה שלו, השם בתורה ששורש נשמתו מגיע משם,  
וזה בעצם השם ששייך לשורש נשמתו, דהיינו איפה   שנותנים לו בברית בא מרוח הקודש 

וברגע שחי חיובי אז הוא מושך את שיהודי הולך יש לו כוחות שמקרין על כל הסביבה שלו,  
כולם ששייכים אליו לנקודה חיובית, וברגע שחי שלילי אז הוא מושך אליו כל אלו שחיים  

 שלילי. 

 צמו יכול להיות לו חברים טובים אדם שעובד עם ע 

אנשים שואלים איך אפשר לעשות חברים טובים, אבל זה רק אם אתה חושב חיובי ועושה  
אז יהיה לך חברים, אבל צריכים קנה לך חבר לשבת ולחכות שהחבר  חיובי ועובד עם עצמך  

שייכים  יגיע עד אליך הוא לא יבוא כלל, כי מאיליו נמשך אל החיצוניים, כי בעצם כולם ש
יהיה לך חברים   ואז  קודם אדם צריך לעבוד עם עצמו  לשורש נשמתך באים ממילא אבל 

אותך אבל ברגע שאדם עובד עם עצמו   טובים, ואפילו שבהתחלה זה נראה לך שרוצים להפיל
אז בסוף הם יהיו איתך, דהיינו קודם זה עלי ואח"כ ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים עלי ועל  

 עמיה, אבל עבודה מתחיל ממך מעצמך. כל בני ישראל  

 גלות זה לגלות את הקב"ה בכל מקום 

זה לגלות את   גלות  וגאולה,  גלות  יעקב  עכשיו אנחנו אוחזים בפרשיות של  הקב"ה, ביקש 
הנה נודע מאמרינו כמה פעמים במקום אחר, כי החיות רצוא לגלות את הקץ ונסתם ממנו.  

ים, והחיות רצוא ושוב, וברש"י שם: כלהבת  פסוק זה נאמר ביחזקאל לגבי המלאכ,  ושוב
ראשן מתחת   כך כשמוציאות  וליכנס,  לחזור  וממהרות  מפי הכבשן  שיוצאה תמיד  הכבשן 

למעלה מהן כמו שמפורש בענין, נרתעות מפני השכינה שלמעלה מן הרקיע  הרקיע הנטויה  
 וממהרות להשיב את ראשן.

 ו הקב"ה לא רוצה שתישאר באצילות ומתחת לכיסא כבוד 

ממדריגתו.   ליפול  אחד  כל  הקב"ה  שצריך  נמצא,  אתה  ואיפה  לך  קוראים  איך  משנה  לא 
הכבוד, אלא לפעמים צריכים  הוריד אותך למטה לא כדי שתישאר באצילות ומתחת לכיסא  

ליפול וצריכים לדעת שהקב"ה נותן אז לאדם הרבה כוחות לעמוד שם, וברגע שיוצאים משם 
הוא, כדי  שצריך להיות כן,  והטעם  ים שנמצאים שם למטה.  עולים איתך אלפים ורבבות יהוד

נופל לכיוון מטה וזה כדי להעלהעלות הנשמות הנפולין.   לות  כל אחד יש לו זמנים שהוא 
 משם נשמות שנמצאים שם. 
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 לכתחילה צריכים להיזהר מזה אבל כשיורדם צריכים לדעת שזה התפקיד שלך 

יורד  אם  אלא  נפול  דבר  להעלות  מצב  אין  להעלותו,    אבל  דומה,  למשל  אליו  הדבר  למה 
כשאדם עומד על הגג ואבן יקרה מונחת על הארץ, אינו יכול ליקח אותה, כי אם שירד אצלה  

ש היא  למעלה.  באשר  אותה  יעלה  ואז  ויקחה,  צריכים  ם  לכתחילה  נכון  כאן,  דבר  אותו 
קיד מה  להיזהר לא להיכנס לשם, אבל ברגע שאדם ירד לשם הוא צריך לדעת שיש לו תפ

 לעשות שם ולא סתם ירד לשם.

 צריכים לחבק ולנשק אפילו שלא מגיע לך 

האור החיים הק' בשם  ם  בדגל מחנה אפרילהם. איתא    וינשק  להם  כתוב בפרשת ויחי ויחבק
שהיה שלא במקום חיבוק ושלא במקום נישוק. ומסביר עוד יותר שהכוונה הוא אפילו שלא  

לו חיבוק אפילו שאתה לא יודע איך מחבקים כזה אדם, מגיע לו תחבק אותו ותנשק אותו, תן  
ואל    תנשק אותו אפילו שלא מגיע לו כלל, וזה היה דרך הבעש"ט הק' לקרב כל יהודי ויהודי.

יחשוב אדם לעצמו שהוא יכול להתלכלך מזה ואולי יותר טוב לא להיכנס לשם כלל, אבל זה  
ממעזר והמגיד  עינים  המאור  אלימלהיה  רבי  והרבי  להעלות  יטש  מקומות  לכאלו  לרדת  ך 

 משם אלפים ורבבות נשמות ישראל שנפלו לשם.

 עבודה הנ"ל הוא רק בשביל צדיקים ובינונים ולא לרשעים 

הזאת הוא בשביל צדיקים ובינונים, אבל בשביל רשעים שעסוקים עם עצמם אז לא  ועבודה  
צדיקי א"כ  למטה,  יותר  עוד  אותם  יורידו  עוד  אלא  אותם  יעלו  שלא  כל  רק  ובינונים  ם 

המלחמה שלהם כשנמצאים שם הוא לא רק בשבילם אלא בשביל כל הסביבה שלהם להעלות  
ר להקב"ה. והנה, עיקר עבודה זו, של העלאת  את כולם משם, צדיק נקרא אחד שמקשר כל דב

צדיקיא נקראו שלוחי דמטרוניתא, שהם שלוחי  הנשמות הנפולין, הוא ע"י הצדיקים, כי  
כאן כמו שכתהשכינה,   נמצא  אני  דהיינו  למחיה שלחני אלוקים,  כי  יוסף הצדיק  אצל  וב 

 בשביל שליחות בעולם הזה להחזיר כל דבר להקב"ה. 

 לו אי הסכמה לנפילה שלו אדם שנשבר סימן שיש  

למקום שמשתלחים   לילך  כלל,  וצריכים  אותך  שואלים  למדרגות ולא  אף אם משתלחים 
ת נמוכים לא שואלים אותך ואתה צריך לרדת  אפילו ששלחו אותך לכאלו מקומותחתונים.  

לשם,לשם,   לרדת  הסכמה  אי  נקרא  זה  שם  נשבר  שאדם  צריך    וברגע  לא  אני  בהתחלה 
 להסכים לרדת לשם אבל ברגע שאני שם צריכים לדעת שיש לי שם תפקיד מה לעשות שם.

 אין מצב לגלות את הקב"ה בלי לראות את החסר אונים לפני זה 

אך האמת, שהאדם הוא אינו יכול לעמוד תמיד על מדריגה אחת,  יתרו(  )במאור עינים  איתא  
לק, דהיינו כשהוא דבוק בהשם יתברך הוא מרגיש חיות כי החיות רצוא ושוב, שבא ומסת

ממדריגתו,   ונופל  מסתלק  כך  ואחר  תענוג,  ותענוג,  אינו  תמידי  תענוג  רזין כי  בזה  ויש 
ו, וטעם אחד הוא כדי שיבוא אחר כך  דאורייתא בטעם הדבר למה צריך ליפול ממדריגת

מושג לאינו מושג, אבל  אומר שכל פעם צריכים ללכת מלמדריגה יותר גדולה, הפרי הארץ  
אי אפשר לעמוד שם מדי הרבה זמן וצריכים מיד לחזור למושג, וברגע שאדם חי עם האפסיות  

את עצמך שלו ועם החסר אונים שלו אז הוא סומך על הקב"ה, א"כ מצד אחד אתה רואה  
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תולה ארץ על בלימה ובלי שום אחיזה, וברגע שאדם לא נשבר הוא משיג שם את הקב"ה כי  
 ם ידך תנחני, ולא היה מצב לגלות אותו בלי לראות לפני זה החסר אונים שלי. גם ש

 ה - בכל דבר יש העדר קודם להוי 

לה צריך  שבכל דבר צריך להיות העדר קודם להויה, וכשרוצים להגביה למדריגה יותר גדו
ליפול  צריך  למה  והטעם  עכשיו,  שהוא  ממדריגה  ליפול  צריך  לכן  קודם,  העדר  להיות 

הוא כך, דהנה יש נשמות נפולים, יש שנפלו מששת ימי בראשית ויש שנופלים   ממדריגתו
בכל דור ודור ומתגלגלים והם נע ונד, ואינם יכולים לבוא אל השם יתברך, כי אין להם במה  

ם עסקו בהבלי עולם הזה ולא עשו כלום, וכשהצדיק נופל ממדריגתו לבוא, שבחיים חיות
הצדיק כשעולה עולים עמו עוד הרבה נשמות  וקם,    ואחר כך קם כמאמר שבע יפול צדיק

 וכשקם ועולה אל השם יתברך מעלה עמו אותם נשמות הנ"ל.שנמצאים שם, 

 אי אפשר לעזור רק לאלו שיש להם שייכות עמי 

שהגיע אליו נשמה אחד וביקש תיקון בשבילו, אמר לו  ארביל זי"ע  המגיד מטשנ מסופר על  
כול לעזור רק למי שהיה לי שייכות איתי בעולם הזה.  הרה"ק הנ"ל מה יש לי איתך. אני י

וזה רק אם הוא תמך בו או אם והנה אינו יכול להעלות אלא אותן נשמות שהם משרשו,  
ולכן צריך כל אדם ליפול  ור לו למעלה.  הוא מקשיב לו וכן הלאה רק לאלו הצדיק יכול לעז

וצריכים אנו לדעת  והבן.  כדי להעלות נשמות שהם משרשו,  ואין כאן הנחות,  ממדריגתו  
שזה מאת הקב"ה והוא נותן לך את הכוחות לעבור את זה, והוא רוצה למנף אותך להגיע  

גם לכל אלו  לכאלו מקומות שאי אפשר להגיע בלי זה, ואז לעזור גם לכל הסובבים אותך, ו
 ששייכים אליו, ולהעלות את כולם לכאלו מקומות שאי אפשר בלי הנפילה לשם.

 צריך לדעת שזה שליחות להגיע לשם אדם  

א"כ נכון שלכתחילה לא צריכים להגיע לשם, אבל ברגע שמגיעים לשם צריכים לדעת שזה 
נא נינהו. כי כהן וזהו גם כן כוונת רבותינו ז"ל, הני כהני שלוחי דרחמשליחות של הקב"ה.  

מתן תורה  כמו שאמר הקב"ה לישראל בשעתואיפה אנו רואים זאת, אלא נקרא העובד ד', 
שרב היה עולה לתורה בעליית  ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וכמו שאמרו רב קרי בכהנא.  

שלוחי   כהני  וזהו  כהן.  בבחינת  הוא  ד'  שהעובד  מפני  בעצם,  כהן  לא  שהוא  ואפילו  כהן, 
 העובד ד' הוא שליח השכינה להעלות הנשמות הנפולות. דרחמנא, ש

 צריכים להכיר טובה לכל אחד 

שת ויגש אנו קוראים על דבורה מיניקת רבקה, לכאורה איפה זה נכנס עכשיו כזה  פרתורה בב
דבר, אלא הענין הוא להכיר טובה למינקת שבלעדיה לא היה כאן כלום, נכון שהיה סיפור  

בל בלעדיה שהחזיקה אותה בחיים לא היה כאן כלום, וכן הוא  עם לבן ורבקה וכן הלאה, א 
וא מחיה אותך ומשאיר אותך בחיים אתה חייב להחזיר  ברוחניות כל אחד שאתה מרגיש שה 

 לו הכרת הטוב, ולחזק את הקשר שאתה יכול לקבל ממנו.

 אדם שלא עובד עם עצמו יכול להשפיע לרעה 

ולא משנה מי אתה  וזה צריך כל אדם,  באמת  והנה, אע"פ שעיקר עבודה זו אצל הצדיקים,  
אפילו אותם שהם בבחינת בינונים,   ברגע שהגעת לשיעור כנראה שהקטע הזה הוא בשבילך,
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יותר  בר מן הרשעים,   ענין זה, ועוד הפוך הם יכולים להוריד אותך עוד  שאצלם לא שייך 
ע שיתחיל לעבוד עם  למטה, כל זמן שהוא לא מוכן לעבוד עם עצמו הוא ישפיע לך לרעה, וברג

דיק ונמצא  עצמו מיד הכל יתהפך לטובה, וכמו שכתוב המקדש את האישה על מנת שהוא צ
 רשע מקודשת, כי שמא הרהור בתשובה, ומיד שעושה כן עובר מבחינת רשע לצדיק. 

 שיטת שמאי שאין מצב לחדש בלי להוריד את הישן 

זולת   לפעמיםהרשעיאבל  ממדריגתו  ליפול  אחד  כל  צריך  הנחות,  ,  ם,  שום  כאן  כדי  ואין 
ע"י שמתחזק  להעלות אותן נשמות אשר תחתיו, רצה לומר, היינו שהם למטה ממדריגתו,  

שהגוי הגיע להלל כדי להתגייר, ואמר לו מה דסני  מהאור לשמים  מנפילתו. וכמו שאמרנו  
ד  עלך לא תעביד לחברך, אבל הוא רצה כל התורה כולה על רגל אחד, דהיינו הוא רצה לעבו

ף פעם. אבל שמאי דחפו באמת הבניין, דהיינו שאין כזה דבר בעולם  את הקב"ה בלי ליפול א
לא ליפול, כשבונים בניין הסדר הוא בונים ואח"כ שוברים ובונים עוד יותר גבוה, יש כזה דבר  
פינוי ובינוי, דהיינו אין מצב לחדש אם לא הורדת את הישן מעולם, אותו דבר זה בעבודת ד'  

 רך אחרת כלל. שאין ד

 שאתה רוצה להתגייר בגלל יהודי שנפל לשם שיטת הלל  

אבל הלל אמר לו אולי אתה יכול להגיד לי מכל מיליוני גויים שיש בעולם למה דווקא אתה  
איפה שאתה   עד  והגיע  שנפל  יהודי  הוא שהיה  יהודי, אבל האמת  להיות  להגיע  התעוררת 

משם, ואיך זה    בשבילך כדי שאתה תתרומם הייתי באותו זמן, וההוא נפל לא בשבילו אלא  
 וזה ואהבת לרעך כמוך.שעכשיו שאתה הולך להתגייר ואתה לא רוצה ליפול בשביל השני, 

 האדם הישראלי הוא מלא שמות הקדושים 

והנה, האדם הישראלי הוא מלא  ולכאורה מאיפה יש לי את הכוחות האלו לכל הנ"ל, אלא  
הוא קמו"ץ ואין בו השגה.  בחינת כתר שבניקוד קמץ  ה  -שמות הקדושים, הגולגולת הוא הוי

הלב בחינת חכמה שהוא כבר פתיח"ה מועטת לנקודת הכתר.  ה בניקוד פתח  -המוח הוא הוי
זרוע ימין בחינה בינה שמתחיל בו ההתפשטות ולכן יש בו ב' נקודות.  ה בניקוד צירי  -הוא הוי
ורה.  בחינת גבה בניקוד שבא  -זרוע שמאל הוא הויבחינת חסד.  ה בניקוד סגול  -הוא הוי

בחינת נצח.  ה בניקוד חירק  -הוי  –השוק ימין  בחינת תפארת.  ה בניקוד חולם  -הוי  –הגוף  
בחינת  ה בניקוד שורק בוא"ו  -הוי – הברית בחינת הוד. ה בניקוד קבוץ -הוי –השוק שמאל 

הוא בחינת  עטרת היסוד  ה בלי ניקוד, כי היא מקבלת כל הנקודות,  -הוי  –העטרה שלו  יסוד.  
 מלכות. 

 מותר לו להיכנס לסוכה  יהודי 

כי   האדם  נמצא  של  הקדושים.  הגוף  שמות  מלא  הוא  אסור  הישראלי,  שבסוכה  אומרים 
להכניס גוי, כי הסוכה הוא מלא שמות ואסור לו לדרוך לתוך הסוכה. לכאורה איך אנחנו  

בר יהודי הוא מלא  יכולים להיכנס לתוכו, אלא כמו שמותר לשום חומש אחד על השני אותו ד
 וממילא מותר להיכנס לתוך הסוכה. שמות 
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 על ידי שיודעים שגוף ישראל מלא שמות הקדושים וממילא יש לנו כוח לזה 

א"כ דבר ראשון צריכים אנו לדעת שגוף של ישראל מלא שמות הקדושים וממילא יש לך כוח  
להעלות משם עוד נשמות  לכל זה, ודבר שני כשיהודי נופל זה לא בשבילו אלא בשביל כולם  

נפלו לשם, ובזה אתה ממנף את עצמך ואת הסביבה שלך. וע"ז מסביר את הפסוק שכתוב  ש
וזהו ואלה שמות בני ישראל, לכאורה למה התורה מוסיפה שמות ולא ואלה בני ישראל, אלא  

ואלה שמות בני ישראל, שהם מלאים שמות הקדושים כנ"ל. אפילו באים מצרימה, רצה 
אפ ממלומר,  נופלים  שהם  בשעה  לקליפות,  ילו  ובאים  לעלות  דריגתן  הכוח  לו  נותן  וזה 
 מנפילתו. 

 חיזוק גדול לאיש ישראל בשעת נפילת המוחין 

עצמו,  בפני  דברים  ב'  בתחילה הקדים  דהנה,  ב' ההקדמות.  בין  רבינו  אלו משלב  בדברים 
ות הנפולים, והשני,  הראשון, שע"י הנפילה של עובד ד' ואפילו של אדם בינוני מתעלים הנשמ

ף של איש ישראל מלא שמות קדושים. ועתה בדברים אלו משלב רבינו את ב' ההקדמות,  שגו
שאפילו בשעת הנפילה מלא גוף של איש ישראל בשמות הקדושים. ולכאורה כוונת הדברים  
ליתן חיזוק לאיש ישראל בשעת נפילת המוחין שיוכל להתרומם ולשוב למצבו הראשון, דכיון  

י בשעת הנפילה לא נאבד ממנו דבר זה, והוא קדוש בכל מצב ו מלא שמות קדושים, והרשגופ
בקדושת ישראל, ממילא הוא הנותן לו כוח להתרומם מן הנפילה ולשוב תמיד למקור מחצבת 

 נשמתו. 

 הקב"ה נותן לך כוח לעמוד בכל מקום נמוך שרק תהיה שם 

דע את אלוקי  הבעש"ט הק'  ו שאמר  תמיד אומר שלית אתר פנוי מיניה, וכמ  המאור עינים
 אביך ועבדוהו. והקב"ה נותן לך את הכוח וזה לא בשבילך אלא בשביל הסובבים אותך.

 ועיקר תכלית הנפילה הוא כדי להעלות משם נשמות שנמצאים שם 

יעקב הוא אותיות  ,  את יעקב גו', רצה לומרואם תאמר למה יש לו כלל נפילה? ע"ז ממשיך  
ירדה לבחינת  בחינת חכמה,  י' שהיא המחשבה העליונה  אות  שה טעם  היינו, שה י' עקב,  

הוא  עקב   תחתונות,  הנשמות למדרגות  כל  עם  שיעלו  לומר,  רצה  באו,  וביתו  שאיש  כדי 
דהיינו כל אחד נופל לפעמים ולא שואלים אותך לפני זה כלל, ואם זה  שלמטה מהם כנ"ל.  

ב חן  מוצא  להקב"ה,  לא  אותו  להעלות  יכול  אתה  לדעת  עיניך  צריך  אתה  שלא  ואפילו 
שהקב"ה נתן לך את זה והוא נותן לך את הכוח לעמוד שם ורוצה למנף אותך עם כל הסביבה  

 שלך למקום שלא הייתי מגיע בלי זה כלל. 
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 שיעור ד' 

 יום ה' יב' טבת

 גלות הוא פנימי ולא חיצוני 

חושבים שהגלות הוא משהו חיצוני, אבל   אנשים  מלך חדש(.  )ד"ה ויקםבמאור עינים  איתא  
האמת הוא שהגלות הוא משהו פנימי, והנה אנו צריכים לבאר איפה במבנה האדם מתבטא 

 העניין של גלות מצרים? 

 ום נפרד מהמק   הלב מבין ואסור שזה יהיה 

כתוב ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. פירוש רש"י: בכל לבבך דבר  
מסביר אדם יכול  הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע  ום.  יהא לבך חלוק על המק  אחר שלא

להיות במקום אחד אבל הלב שלו נמצא במקום אחר לגמרי, הלב מבין בינה זה בלב, דהיינו  
הוא לא מבין בלב למה הוא שם וממילא הלב שלו נפרד מהמקום בו הוא נמצא כרגע, ואיך  

נפרדים, שלא  רק כשהלב והמקום הם אאדם יכול להראות אהבה שלו להקב"ה,   חד ולא 
 יהיה חילוק בין הבנה שלך למקום שאתה נמצא כרגע. 

 הבנת האדם אמור להיות אמונה 

ולמה לפעמים אנשים כועסים ח"ו על הקב"ה, הסיבה לכך הוא כי הבנה שלך לא תואם עם  
קב"ה  המקום שאתה נמצא בו, וברגע שאדם מתחבר למקום שהוא נמצא ויודע שזה מאת ה 

אותך למקום הרבה יותר גבוה מאיפה שהיית    ויודע שהוא נותן לו כוח להיות שם ורוצה למנף
לעצמו ולמקום שנמצא עד עכשיו, והבנה שלך אמור להיות אמונה ואז אדם יכול להתחבר  

 בו.

 ם כולם אחד בעילאה זה משהו רחב הרבה יותר וש 

, אלא יש סדר השתלשלות יש  ומה מפריע לאדם להתחבר עם הבנה למקום שהוא נמצא בו
ה ויש דעת  חכמה עילאה ויש חכמה תתאה יש בינה עילאה ויש בינה תתאה יש דעת עילא 

תתאה, וכן הוא במידות ובכל דבר שיש עילאה ותתאה, בכל דבר יש בו את הגוף ששם הוא  
מתגלה ויש את הנשמה מאיפה שזה מגיע, א"כ כל דבר מורכב גם מנשמה וגם מגוף ובכל דבר  

ש ואתה מחיה את כולם. העילאה זה משהו הרבה יותר רחב ושם כולם מתחברים מה רבו  י
בחכמה עשית הקב"ה נתן בכל דבר חכמה שזה כוח מה ושם כולם אחד    מעשיך ד', וכולם

 ממש.

 ל כולם אדם צריך להסכים שהקב"ה הוא ש 

ה ואני חושב  וכל הדברים הנפרדים זה אך ורק בעולם הזה, כאן יש אני ואתה ואתה חושב ככ
אחרת וכן הלאה, היסוד ביהדות הוא שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד, אחד זה אני בעצמי  

שון אדם צריך להסכים שהקב"ה הוא של כולם ממש שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד, דבר רא
שהרה"ק מקאברין וגם שלך, רק אדם בעצמו אדם שוכח שהוא משגיח גם עליו ממש. מסופר  

מכוון באחד עם כל הכוונות שד' הוא אחד בכל העולם ובז' עולמות ועל הארץ  ראה אחד  זי"ע  
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עליך הוא הקב"ה. דהיינו    ועל ד' כנפות הארץ, דפק לו הרה"ק הנ"ל ואמר לו אל תשכח שגם
 אדם צריך לדעת שהוא והקב"ה הם אחד ואין כאן ח"ו דברים נפרדים.

 לשם ם הקב"ה אז מסתדר עם כל מצב שנקלע  אחד שחי ע 

רגע שאדם מגיע למצב לראות את החסר אונים שלו ואת השפלות שלו מיד מגיע לראות  וב
שיש בורא ומנהיג לבירה, אבל עבודת האדם הוא לראות אותו גם בדברים שמסתדרים לך  

, ואז מגיעים למדריגה השמינית שבטחון שזה כשהמצב הולך  ולדעת שגם זה מאת הקב"ה 
ם שחי אחד עם הקב"ה אז הוא יודע שזה מאת הקב"ה,  נגד הבנה שלך והפוך על הפוך, ואז אד

ואפילו שהוא לא יכול להשיג את זה אבל המוח שלי הוא לא יותר גדול מכף ידי והקב"ה הוא  
 . בלי סוף ובלי גבול וממילא אין מצב שאני משיגו

 חד וגם יחיד הקב"ה הוא א 

ה שלו, ובעצם נראה  ואח"כ מגיע יחיד, דהיינו לי יש את הקב"ה שלי ולשמעון יש לו הקב"
לאדם שיש כאן שתי הקב"ה ח"ו שנלחמים אחד עם השני, אבל האמת הוא שהקב"ה הוא  
יחיד הוא הקב"ה שלך ושל חברי ג"כ ושל כולם וגם של הגויים ושכל העולם לכולם הוא אותו  

זה לך לרופא שמתעסק בזה הוא יכול לפרק את כולם ולמעשה  הקב"ה, ואפשר לראות את  
ותו דבר, א"כ אדם צריך להסכים קודם שהקב"ה והוא הם אחד בלתי נפרד כלל,  כולם יהיו א 

ודבר שני שהקב"ה הוא לא רק שלו אלא של כולם ממש ושכל העולם כולו, וגם על הדומם  
 ממש.וגם על הצומח וגם על החי וגם על המדבר וגם על כולם  

 ר לעשות שום דבר אם הקב"ה לא רוצה אי אפש 

בתמו נמצא  אדם  כאלו  ואיפה  דברים  או  כישוף  שעושה  אדם  לך  מגיע  פתאום  אלא  נה, 
וכדומה, אז אתה אומר לעצמך שמישהו מגיע ומשתלט על האחד ועל היחיד ואז שוב אדם 
נופל בלי יכולת להתרומם, וע"ז מספר הגמרא שבזמן רבי חנינא בן דוסא היה אחד שעשה  

הוא מי עוד מלבדו, והקב כישוף, אבל אמר שהקב"ה  ואין  גם  וחד  עוד מלבדו  הוא אין  "ה 
באחד וגם ביחיד וגם במיוחד, דהיינו אף אחד בעולם לא יכול לעשות שום דבר בעולם רק 
אם הקב"ה עשה את זה. וברגע שהקב"ה יחליט שזה יעבוד זה יעבוד וברגע שיחליט שזה לא  

 יעבוד זה לא יעבוד כלל. 

 נגד הקדושה כולם מתבטלים 

פור לו שיש מישהו בעיר עתיקה שמתעסק בכישופים. אמר וסי להביאלה רבי  היה אחד שהגיע  
לו הרבי קח איתך הספר הק' נועם אלימלך ולך איליו ככה, וברגע שהגיע ההוא גירש אותו  
וברגע שהקדושה   נגד הקדושה,  כלום  האלו הם  הדברים  כל  דהיינו  הכוחות.  כל  עם  משם 

 מופיע הם מתבטלים מיד ולא נשאר מהם כלום. 

 ל כל דבר עושה ופוע חשב שהוא    פרעה 

עת היה בגלות, דהיינו אדם יכול להיות שיודע שהקב"ה ברא את העולם  והנה במצרים הד 
אבל עכשיו כרגע אני מנהל את העסק שלי וזה לא קשור להקב"ה כלל, וכן אמר פרעה נכון  
שהקב"ה ברא את העולם אבל לי יאורי ולי עשיתנו ואני עושה ופועל כל דבר, אבל האמת 

דבר,  הוא שלא כל  עושה  הקב"ה  ורק  עושה  נקרא    אתה  גלות  בגלות,  היה  במצרים הדעת 



 קודשויחי                                                            שיחות

 ~ כח~ 
 

שאדם לא מחבר את האחד יחיד ומיוחד ביחד להקב"ה, ומשום הכי הקב"ה נתן לנו תורה  
ומצות שזה לזכות את ישראל, התורה הם תרי"ג עיטין ועצות להיות דבוק בהקב"ה, דהיינו  

ך להאמין,  חייב להאמין, וגם להאמין אדם צרי  בגשמי אדם לא יכול לראות כזה דבר והוא
 כי אף מיעוט נקודת אמונתו בו יתברך הוא ג"כ מאתו יתברך. ,וגם זה הקב"ה חייב לתת לך 

 פיים שנה עד אברהם היה העולם תוהו ובוהו אל

אבל הם פחות חומריים, והיות שיש לנו חלק אלוקי  המצות שהקב"ה נתן לנו הם גם גוף ונפש,  
חני, אז הרוחני שלנו עם הרוחני של המצות מתחברים ואז ומשפע מצות תפילין  ממעל שזה רו

וגם  יום אז אנו אומרים שהוא אחדותו יתברך,  כל  וכשאנו מלבישים תפילין  עלי,  יתמשך 
יינו בגלות, ויש יחידי סגולה  שהוא יכול לשנות דברים, וכל זמן שלא קבלנו את הדעת הזה ה 

דורות יש מאדם עד נח, ועוד עשרה דורות מנוח עד אברהם, שהתחילו את התהליך הזו, עשרה  
ועד אז היה אלפיים שנה תוהו ובוהו דהיינו שיש כאן הכל אבל אין כאן כלום, דהיינו אלמלא  

כדבר נפרד אז איש   היינו כל זמן שאין יראת ד' וכל אחד חימוראו איש את רעהו חיים בלעו,  
 אחד לשני אז אין מה שיאחד אותם. את רעהו חיים בלעו, וכל זמן שלא נכנעים 

 למעלה   אברהם אבינו חידש את העבודה מלמטה 

אבל התהליך התחיל מאדם וזה הלך עד אברהם, אבל העיקר היה בזמן אברהם שאז עשה  
עבודה מלמטה עד למעלה, עד אז כולם היו מחוברים למעלה בלי לרדת לכיוון מטה, וכמו  

מביא  האמרי יוסף  קל בדעתו לשוב ולהרשיע,  האלוקים התהלך נח  שראינו אצל חנוך את  
שחנוך ביטל את עצמו עוד ועוד והיה כ"כ באצילות שהיה  הרה"ק מסטרעליסק זי"ע  בשם  

מצב קל בדעתו לשוב ולהרשיע, אבל אברהם אבינו היה הראשון שקילף וקילף אבל נשאר  
כלל, וזה    ב מי שלא היה אצלךכאן בעולם ולא עלה למעלה, וכמו שאומרים עולם עולם טו

עבודת   היה  וזה  ולא היה אצלך,  עולם טוב מי שהיה אצלך  ועולם  היה עד אברהם אבינו, 
 אברהם אבינו, דהיינו להיות כאן ולקשר שכל מה שיש כאן הוא החיות של הקב"ה. 

 ם שלו הקב"ה שם את כל אחד בכוונה במקו 

ר ביצור או טעות  וברגע שאדם קולט שהגיע לעולם להחזיר כל דבר להקב"ה, ואין ח"ו פיגו
אבל הקב"ה שם אותך כאן כי התאווה שיהיה לו דירה בתחתונים, והקב"ה שם בכוונה    ח"ו

את כל אחד במקומו ושם יש לו עבודה מבטן שאול שועתי אליך, והקב"ה רוצה שגם שם ידך 
 תנחני לראות את הקב"ה מאיפה שאתה נמצא. 

 ולם כל רגע מחדש הקב"ה מחיה ומהווה את כ 

את לבם  אליהו הנביא שהאשים את הקב"ה, ואז אמר לו הקב"ה ואתה הסבות  כתוב אצל  
ענני באופן שידעו כולם כי ד'  המלבי"ם  אלא מסביר    ? אחורנית, ולכאורה מהו הכוונה בזה

הוא האלוקים, כי הגם שישיגו כי אתה אלוקים ביניהם ואני עבדך, עדיין לא ידעו כי אלוקי  
אות שמהווה כל הווה ומקיים כל המציאות, הקב"ה  ישראל הוא הנמצא האחד מחויב המצי

ת כל העולם כל רגע מחדש, כי יטעו הם יכולים לטעות שכוחו כוח מקבל מן  מחיה ומהווה א 
הסיבה העליונה ויש איזה מישהו באמצע, א"כ אתה חייב להגיד להם דבר ראשון שזה מוריד  

 את האש ועוד שלא יאמרו מעשה כשפים הם.
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 שות ומהמידות לכיוון למעלה העולם מתחיל מהרג 

ובלתי משיגים אלקותך הוא מצד שבראת את   ואתה הסבות אמר הטעם שישראל טועים 
באופן שלא ישיג שום דבר מן הקודם אל המאוחר ע"י מופת השכל, רק מן המאוחר    האדם

אל הקודם, דהיינו אנחנו נמצאים בעולם וצריכים להחזיר כל דבר להקב"ה, מן המסובב אל  
מלא    הסיבה,  תמיד  הוא  אדם  העיונים.  בדברים  והשגיאה  הטעות  אל  מוכן  הוא  ולכן 

הקב"ה ברא את  וא לא יגיע לתכלית אף פעם,  אינטרסים ותמיד הנפש שלו משובש א"כ ה 
לבם  את  הסבות  ואתה  למעלה,  לכיוון  מלמטה  הוא  שלנו  ועבודה  למטה  מלמעלה  העולם 

 "כ יש לנו כל הזמן עבודה מחדש.אחורנית שהעולם מתחיל מלמטה מהרגשות ומהמידות א 

 ה ד' אחד אלא גם שמו אחד רק שיהי   לא

מצרים אמר אם הקב"ה היה נותן לנו מופת אחד שהיה בעת יציאת  הרה"ק מטשורקוב זי"ע  
אתה תראה איזה מהפכה יהיה כאן בעולם. ואז כולם יראו והיה ד' למלך על כל הארץ ביום  

שיה רק  ולא  אחד.  ושמו  אחד  ד'  יהיה  בעצם ההוא  שזה  אחד  שמו  גם  אלא  אחד  ד'  יה 
השתלשלות מד' אחד גם שם לא יפרידו כלל ויראו בכל דבר את הקב"ה שמחיה ומהווה כל  

 דבר.

 ם אמת כשיש מחלוקת אז שניה 

שנתחדשו   ויקם אמר,  וחד  ממש,  חדש  אמר,  חד  ושמואל  רב  וגו'.  מצרים  על  חדש  מלך 
חד אומר שהלכה הוא מותר ואחד אומר  אם אגזירותיו. הנה, זה הכלל אצלנו בכל התורה,  

שאסור, אז אפשר להבין כזה מחלוקת כי אחד שמע מהרבי ככה ואחד שמע משהו אחר, אבל 
אומ אחד  כי  המעשה  על  קשיא  זה  הרי  רק  כאן  שלא  אומר  ואחד  חדש  מלך  היה  שזה  ר 

איך  שנתחדש גזירותיו, דהיינו שזה היה אותו מלך רק עשה את עצמו כלא מכיר אותנו כלל, ו
שכשיש מחלוקת  אלו ואלו דברי אלוקים חיים,  יתכן כזה מחלוקת, אבל הכלל אצלנו הוא  

איך יוכלו ב'  זה,    אין מביניםאנו רק שבין תרי רבנן אין אחד מהם שקר, אלא, שניהם אמת.  
 עד ביאת משיחנו במהרה בימינו.השיטות לעלות בקנה אחד,  

   נפרדים יש דברים    לה אצל הקב"ה אין נפרד רק למטה למע 

דהיינו דעת זה מודעות ודעת זה אמונה, מודעות נקרא שזה לא משנה אם זה היה בתרצ"ג 
או בתרצ"ד ולא משנה אם זה מלך חדש או לא, כי למעלה אצל הקב"ה אש ומים רוח ועפר  

כאן למטה אז כולם דברים נפרדים אבל למעלה    כולם מסתדרים למעלה עם הקב"ה, ורק
אחד יחיד ומיוחד, ואותו הקב"ה שעשה את המים עשה את   בשורש החיות שלהם שם זה

האש והכל מיוחד ואחד ממש, רק אנחנו לא יכולים להבין את זה כי המוח שלנו הוא לא יותר  
 גדול מכף ידינו והקב"ה הוא בלי סוף ובלי גבול כלל. 

 רצה להבין י לא לא  אדם צריך לדעת שהוא לא יכול להבין וממי 

משיח אז נתחיל להבין שאנו לא מבינים כלום, עכשיו עוד נדמה    מר כשיגיעהיה אור' אשר  
לך שאתה יכול להבין וממילא אתה רוצה להבין, ולעתיד לבוא אתה תבין שאתה לא יכול  
להבין כלום ואז גם לא תרצה להבין כלום, וממילא אז יהיה מצב להגיע לאמונה. ולמעשה  

זה כאן, כלל  ולהבין, איך יצדק  יגי הגוף.  וף ולא מש אי אפשר להבין אף פעם כי הקב"ה אינו ג 
ואיך אפשר אם היה מלך חדש או שהיה מלך ותיק שנתחדשו גזירותיו,  פליגי במציאות  הרי  ד
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אמת. שניהם  ו  להיות  איובפרשת  ממקור נותא:  יצא  מלמעלה  הדעת  המשכת  סוד  דע, 
 .ת למטה לעולם הפירוד, ששם נעשה התחלקות הדעתבא המשכת הדעהאחדות, עד ש

 ן לפי שורש נשמתו ל אחד מבי כ 

דברי אלוקים  שזה ואלו  ואלו  בדעת התורה,  והפלוגתות של חכמים  ענין המחלוקת  סוד  ו 
עולם האחדות, ונמשך    . כי באמת, אחר שבא הדעת בהמשכה מלמעלה ממקור העליוןחיים

ישראל, כי על כן היו י"ב אבנים, שמתחלק הדעת   עד עולם התחלקות שמשם שרשי נשמות
כנודע מה שאמרו רבותינו ש שלו,  כל שבט לפי הדעת שלו ולפי השור   ט כפי שרשו,לכל שב

יעקב אבינו  ן אחד כמבואר. בני ישראל, ובשרשן הן אב , האבנים היו י"ב כמספר שבטיז"ל
 .עשה מהם אחד

 אפשר להבין ואז יכנסו לאמונה   לעתיד לבוא יסכימו שאי

שו כפי  ההתחלקות,  מעולם  הדעת  אצל  נמשך  אחד  ההתחלקות, כל  מעולם  נשמתו  ורש 
תר גוף אז הוא מגיע משובש  לכאן הוא מגיע משובש לגמרי, ואחד שחי יו   דהיינו עד שזה מגיע

כל אחד    ם ואמוראים התחברויותר, ועבודה שלנו הוא להתחבר בחזרה לשורש, וכן התנאי
ה אחד  כי אז הכל יהי יבעיות  , ולעתיד לבוא יהיה מצב של תיקו, תשבו קושיות ואלשורש

 ם שאי אפשר להבין ואז נכנסים לאמונה. ם להסכיכיממש, דהיינו שאז צרי

 ו להתפלל כל אחד לפי שורש נשמתו נהג ם  אצל חסידי 

אף אחד לא ממציא דברים  ך אומר דעתו בתורה והשני גם כן אומר דעתו בהיפך מחבירו,  כ
הוא גם כן על  ם מדעת השלם, דהיינו כל אחד רואה כן בשורש נשמתו,  כל אחד אומר דברי

אומר שחסידים נהגו שכל    ידי הדעת המתחלק, ונמשך לשורש נשמתו מראה כך, הרדב"ז
ה שלא יתפללו בבית מדרש אחד  למם כולם חסידים  אחד מתפלל בשטיבעל משלו, לכאורה א

ה הלא  מה כל אחד בנפרד? אלא בקריעת ים סוף הים התחלק לשתים עשרה דרכים, לכאור ול
יו  דרכים ולמה שלא יהרבה  ם לחלק זאת לכ"כ האחד ולמה היו צריכיון  כולם הולכים לכיו

ל אחד אמר זאת לפי השורש שלו ואם כולם היו  ו אז שירה וכ מר לא אדרך אחד לכולם? א 
ם עשרה דרכים, וכן נהגו שכל אחד מתפלל  שתיביחד כולם היו מתבלבלים, וממילא בים היה  

 במקום שזה לפי שורש נשמתו.

 רא דעת ך זה נק ן את המהל אדם שמבי 

מר לפי שורש פוך מהשני אלא כל אחד אואומר בהית אינו הכוונה שאחד  א"כ כשיש מחלוק 
אבל באמת כי בשרשן אלו ואלו דברי נשמתו וממילא זה יוצא שכל אחד אומר קצת אחרת,  

יש חכמה  , כי בשורש שמשם המשכת הדעת מעולם הבינה,  אלוקים חיים, הכל אחדות אחד
זה התנוצצות   ויוצא לך הלא ששם  רעיונות  לך  נכנס  דהיינו  בינה הוהכתר,  יותר  ה,  א כבר 

רא דעת, ך זה נקמצומצם כי אז אדם רוצה להבין את הדברים, וברגע שאדם מבין שזה המהל
 ? םואיפה נהיה חילוק הדברי

 כל אחד מקשט את הכלה כפי שורש נשמתו 

ל ואין מחלוקת, בשורש שמשם המשכת הדעת מעולם הבינה, שם אין התחלקות כל אלא  
. ובאמת, היה לכמה ראשיםלא, שבהמשכת הדעת למטה בעולם הפירוד, יפרד הדעת וא
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אומר שזה כמו אנשים שרוצים לקשט את הכלה דהיינו  הכל לדבר אחד נתכוונו, הפרי הארץ  
צה לקשט אותה לפי שורש נשמתו, וכל אחד  ל אחד רולא כאף אחד לא חולק על הכלה א

יש לו  ום באמת יש המון צבעים ויש בזה מלא פרטים וכל אחד  ר, והיחושב שיפה זה דבר אח
ת הבית לפי הסגנון שלו ולפי הנפש שלו ולפי שורש נשמתו,  את הסגנון שלו, וכל אחד מקשט א

ו וכן הלאה, דהיינו זה משקף ומתוך הדיבורים של  מתוך העשייה שלו אדם משקף את עצמו  
 את השורש נשמה שלו.

 צריכים להיכנס לחכמה כדי ללמוד מכל אחד  

ממקור   ון שכולם שואביןכיק על השני,  ואף אחד לא חולל לדבר אחד נתכוונו,  ובאמת הכ
כל  כשמגביהין  ובאמת,  בהתחלקות.  הפירוד  בעולם  נראה  שהוא  אלא  הדעת,  מן  אחד 

נעשין אחדות אחד לעולם האחדות,  אלוקים המחלוקת לשורש המקור,  דברי  ואלו  ואלו   ,
ו חכם הלומד מכל אדם, אבל לכאורה איך אפשר ללמוד מהשני, הלא כל  יזה כתוב אחיים.  

מד  ו הכוונה הלות השורש נשמה שלו וכל אחד זה משהו אחר לגמרי, א"כ מה יש לו א  אחד
מכל אדם? אבל התשובה הוא זה נכון בבינה אבל בחכמה שזה השורש של כל דבר שם כולם  

מה ואז אפשר ללמוד  ריכים להיכנס לחכאחד באחדות הגמור, א"כ בשביל ללמוד מכל אחד צ
   .מכולם

 אחד שחי בחכמה הוא לא לחוץ 

במצב ולא להיות לחוץ זה רק אחד שחי בחכמה, כל זמן שמצטער מן הירידה    אותו דבר להיות
אליו אז שירד  נכנ  והשפלות  לא  שנעשה  עוד  דברים  על  שאדם מתפלא  זמן  וכל  לחכמה,  ס 

ודה  ה של חכמה, וחסר לך העניין של מיוחד, וזה עבד ה הוא כי חסר לך נקובלילה אחד הסיב
 ם הזה. אן לעולשהקב"ה שלח אותך כ

 האש ירד לרשעים ולא לצדיקים 

ה בבני  אומר שלעתיד לבוא יהיה מצב כמו שהיה אצל אליהו הנביא, שיהי י שמואל  רהדב
ל תכלית זה ילך לאיפה  יה עליהם אבצו שהאש יהם ירישראל שתי חלקים, והיראים ושלימי

ם קשים שלא יאמינו  ילו בכאלו זמנישלא רוצים, ועבודה שלנו אז יהיה להתחזק באמונה אפ 
ואפי ומיוחד,  יחיד  אחד  הוא  שהקב"ה  להאמין  והעיקר  צודקים,  שאתם  שאפילו  הם  לו 

 . תר שהקב"ה הוא לא אחד יחיד ומיוחדמראים לך דברים מיוחדים זה לא סו

   ר את הכוחות מאיפה שזה מגיע צריכים להחזי 

ואז אני לא ירצה להבין, וזה יהיה ביאת משיח    והעיקר לדעת ולהבין שאני לא יכול להבין
ידע שמשיח כאן אלא ברגע שיש לך את הגעדאנק זה  יו לא נ ף אפיל היה מוסיאשר  ר'  צדקינו,  

בחינ משיחכבר  הגות  שכל  שתראה  וברגע  כאן ,  כבר  שמשיח  תבין  אז  כן  אוחזים  ג"כ  יים 
  יר את ם זה משיח או לא. עיקר עבודת האדם הוא להחז משיח הא  לבאמת. עד אז יהיה בכל 

 .יעפה שזה מגהכוחות שלו מאי

 להשפיע זאת לבני ישראל   הקב"ה יכול אדם שחי עם  

לה יש שלום וכולם  מר שזה הכוונה עושה שלום במרומיו דהיינו כמו שלמעאו בודת ישראל ע
תידע שאתה לא נפרד מהקב"ה    , קודםם עלינו ועל כל ישראלור, הוא יעשה שלובאחדות הגמ
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וברגע  מצא בעולם,  רק נמריות עכ"ז הקב"ה מחיה זאת איפה שאתה  ואפילו שאתה מגיע מחו
זה העניין של  , ושאתה חי אחד עם הקב"ה אז תוכל להשפיע זאת על כל ישראל ואמרו אמן

א  ודה שלנו הו, ועבם אתה נמצא במקום של פירודהלימוד התורה וקיום המצוות לדעת שבעצ
י  ביך ועבדוהו, וכדאת אלוקי א , ואנחנו כאן בעולם בשביל דעלחבר כל דבר בחזרה להקב"ה

ת אז זה כמצות אנשים  לנו את הדע  לעבוד את הקב"ה אנחנו צריכים את הדעת, וכל זמן שאין
א את  געתי לתכלית בשביל מה הקב"ה בר ל לא הת הקב"ה אבבד א תה עוי א מלומדות, אול

 העולם. 

 זה לא מסתדר לך שם אתה אחד עם הקב"ה ודווקא איפה ש 

, דהיינו נתתי  בות את לבם אחורניתתה הס מר על ואהעיקר הוא ד' הוא האלוקים, רש"י או
בל העיקר היה להכין את לבבם להקב"ה, והעיקר להחזיר אותם  להם מקום ללכת אחורה, א

ת הקב"ה  ועיקר עבודת האדם הוא לדעת שזה מאתו יתברך,  ושיחיו אחד אשיגיע להקב"ה  
נותן לי את הכוח לע י להגיע למקום גבוה שלא הייתי יכול  ף אות מוד שם ורוצה למנוהוא 

על  לי הסתירה הזאת, וזה נקרא בעל כרחך אתה חי וברגע שאדם נכנס למצב של בלהגיע ב
 פה שזה לא מסתדר לך שם אתה אחד עם הקב"ה. כרחך זה מחזיר אותו להקב"ה, ודווקא אי

                  

 

    


