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 פרשת בשלח 

 שיעור א'

 יום ו' ה' שבט פרשת בא

 כדי להגיע להיכל המלך צריכים יראת שמים 

)המשך ד"ה ויהי כי יראו המילדות(. דברנו למה לא כתוב בית יראי ד'  במאור עינים  איתא  
אלא כדי להגיע להיכל המלך צריכים יראת שמים לפני זה. ולהגיע לזה הוא רק  כמו לפני זה,  

את   לשכוח  מצב  ויש  ליפול  שאפשר  יודעים  ואנו  אונים,  חסר  שאנו  חיים  שאנחנו  ידי  על 
הקב"ה, כשאנו עושים את המצות צריכים לא רק לעשותו בחיצוניות אלא צריכים להגיע  

 יראה עילאה ויש יראה תתאה. לפנימיות ולהיכנס להיכל המלך, אלא יש 

 כל יהודי יכול להגיע להיכל המלך 

ואח"כ דברנו לא רק כוהנים יכולים להגיע לכל זה אלא כל אחד ואחד יכול להגיע לזה. ברגע  
שיהודי מקבל על עצמו עול מלכות שמים אז הוא חי ויודע שכל רגע הוא עלול להפסיד את 

רגע שאדם חי ככה מקיים בזה ציווי המלך שעם  זה, ואין דרך אחרת רק בכל דרכיך דעהו, וב
 . זו יצרתי לי תהילתי יספרו

 רבי שמעון בר יוחאי עשה ממר מתוק 

דהנה, בחינה זו של בתי מלכות לראות המלך בהיכלו שזוכין לה ע"י היראה, היא מדריגה  
ומותר להם  וכמו שמצינו שאמר רבי שמעון במסכת שבת כל ישראל בני מלכים,  נשגבה.  

אלא, לא  ופסקו הפוסקים שאין הלכה כרבי שמעון,  בשבת שמן ורוד על מכותיהם.  לסוך  
יסוך אדם שמן ורד על מכתו בשבת, ולא ס"ל מהכלל כל בני ישראל מלכים. אבל רבי שמעון  

כשם שהקב"ה  הבית אהרן  אומר שמותר לסוך בשבת, כי בני ישראל מלכים הם. וכמו שאמר  
פילו לפחותים. רבי שמעון בר יוחאי בעצם עשה ספר  הוא לכולם כך רשב"י הוא לכולם וא

שבעצם היה לו זויער פון דו זוהר, אבל עשה מזה זוהר מלשון  ר' אשר  הזוהר, וכמו שאמר  
 אור. והיה רואה בכל דבר את הקב"ה שמחיה ומהווה כל דבר.

 צריכים לחיות עם הקב"ה גם איפה שזה לא מסתדר לך 

ם היה טעם עצו ופריו שווה, והארץ שינתה ועשתה אומר בתחילת בריאת העולהבית אהרן  
שטעם עצו אינו כטעם פריו ואינו שווה כלל. אבל לעתיד לבוא יהיה טעם עצו ופריו שווה.  
ויהיה   טעם  לו  יהיה  העץ  שגם  שנצטרך  לאכול  מה  אז  לנו  חסר  יהיה  האם  לכאורה  אבל 

ו לך  שמסתדרים  דברים  הכוונה  שטעם  הוא  ההסבר  אלא  לאכלו?  שיש אפשרות  נקרא  עץ 
לא   שזה  איפה  גם  ראינו את הקב"ה  שינתה  לפני שהארץ  כלל,  לי  דברים שלא מסתדרים 
מסתדר לי, ועכשיו איפה שזה לא מסתדר אני לא רואה אותו וצריכים עבודה ואמונה להגיע  

 לזה. 
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 יגו איפה שאני לא מבין הכוונה שאני לא יכול להש 

ואמונה, השפ"א   הפרי    אומר שיש אמת  כי  יותר מהפרי עצמו,  נקרא שיש שם טעם  אמת 
יותר קרוב לשורש מהפרי בעצמו, א"כ איפה שאני לא מבין זה לא אומר   יוצאת מהעץ והעץ

שאין שם הבנה יש שם הבנה אלא שאני לא יכול להשיג את זה, נכון שזה נראה לי שאין שם 
כלום אבל א"כ למה אנו צריכים לצמצם את זה, א"כ נכון שמצמצמים את האין סוף אבל  

לא מבין כלום ועכ"ז אתה רואה שם את ברור שיש שם חיות מאת הקב"ה. וברגע שאתה  
הקב"ה זה הרבה יותר מאילו אתה מבין את זה. ועכשיו כרגע שהארץ שינתה ויש לנו מצבים 
של עץ שאנו לא מבינים אותו, אז עבודה שלנו הוא לראות בכל תוהו ובוהו את הקב"ה שנמצא 

 שם.

 נס בן המלך לא צריך לבקש רשות לפני שנכ 

לכל בבחינת בן המלך,    הכוונה היא, שרבי שמעון היה עובד ד' במדריגה גבוה מאוד, והיה
מקום שהיה מגיע ראה שם את הקב"ה והיה בכל מקום כבן המלך. ולא משנה האם אני כן  
מבין או לא מבין אני נמצא עם המלך, וברגע שאני עם המלך אני רואה הרבה יותר דברים 

עייל ונפיק בהיכלא  שמישהו אחר לא יכול לראותו כלל. וכמובא בגמרא על רבי שמעון, שהיה  
שנכנס להיכל המלך בלא רשות, כלומר, שזכה לשלימות בחינת בית כנ"ל. כי  מלכא בלא בר  ד

עבד כל פעם לפני שנכנס צריך לבקש רשות לעומת זאת בן המלך לא צריך אף פעם לבקש 
רשות. ואיך הגיע לכל זה, דווקא על ידי שבהתחלה היה לו מר והיה חי בפחד כל הזמן שלא  

מציאות של הרגל נעשה טבע, הרגל יכול לברוא טבע שני, אבל   יפול וממילא לא היה אצלו
בהיכל   כל הזמן  ומצד שני היה  הצדיקים הם עמדו בפחד לא לשכוח את הקב"ה אף פעם 

 המלך. 

 עלותו להקב"ה ודה שהוא צריך לה כל יהודי יש לו נק 

ולא רק צדיק יכול לחיות כן ולהגיע לראות את הקב"ה בכל מקום אפילו במצבים של עץ,  
ם, וכל יהודי ברגע שהוא מתחיל לחיות  אלא ועמך כולם צדיקים כל בני ישראל הם בני מלכי

צריך  שהוא  שלו  האישי  הנקודה  את  לו  יש  יהודי  וכל  זה,  לכל  להגיע  יכול  הפנימיות  עם 
להעלות אותו להקב"ה, ואנחנו צריכים לדעת שהוא נותן לנו את זה והוא נותן לנו את הכוח  

 להגיע בלי זה. להגיע לזה ורוצה למנף אותנו להגיע לכאלו מקומות גבוהים שלא יכלנו 

 י נמוכים ת למקומות הכ וכן לרד היה מרבי שמעון  

ונדמה לו כאילו כולם במדריגה רבי שמעון בן יוחאי היה חי עם הקב"ה בכל מקום ובכל מצב,  
כי הוא ראה בכל אחד את החלק אלוקי ממעל שיש לו,  זו, על כן אמר כל ישראל בני מלכים.  

כ"כ   יהודי הוא  והיות שנפש  כן צריכים להאמין בעצמו,  וכמו שצריכים להאמין בהקב"ה 
כבני מלכים. א"כ לכאורה למה הפוסקים אמרו שבני ישראל   גבוה כולם  על  ממילא ראה 

אינם כבני מלכים, אלא זה הכל טוב כל זמן שרבי שמעון בן יוחאי חי ואז אות הקשת לא  
היה אומר למה אנו הולכים עד היום דווקא לרבי שמעון בן יוחאי, אלא כי  ר' אשר  נהיה,  

 ות הכי נמוכים ומשם להעלות כל מי שנמצא שם.בזמנו הוא הסכים לרדת עד למקומ
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 נות הלכה יות יכול לש אדם שחי עם הפנימ 

כלומר,  והפוסקים פסקו, שאין הלכה, א"כ עכשיו שרבי שמעון לא חי אז זה לא כמו שהיה. 
לא יתכן שהליכות יהיה אחרת מהלכות, כל זמן שאדם חי עם הפנימיות  הליכות עולם,  שאין  

יש מצב לשנות הלכה, אבל ברגע שאדם כבר לא חי עם הפנימיות אז אין מצב של הלכה. שאין  
כאותה דרגא של רבי שמעון, ואינם נחשבים כרבי שמעון  הליכותיהם של רוב בני העולם,  

י שמעון ובנו עיילי בלא בר, אבל כולם עיילי  כבני מלכים, וכמאמר הגמרא בסוכה, שרק רב 
 בבר שנכנסים רק ברשות. 

 את עצמם מועטים הם   אלו שמכניעים

והיינו כנ"ל, שרוב בני אדם זוכין לראות המלך רק בבחינת מרחוק ד' נראה לי, וממילא  והבן.  
אינם נחשבים כבני מלכים שרואין המלך בהיכלו. ורק בני עליה המועטים כרבי שמעון זוכין  

ה הוא שהתבוננתי ואיך אדם מגיע למצב להיות בני עלייה,  היה אומר שהכוונ ר' אשר    לכך.
 אלא מועטים הם מי שמכניע את עצמו להקב"ה הוא הופך להיות בני עלייה.

 ה סוגי לית מצאנו שלוש 

ולית   מיניה,  פנוי  ולית אתר  כלום,  מגרמיה  ליה  לית  לית,  של  סוגי מצבים  מצאנו שלושה 
לום ומגיע לראות  מחשבה תפיסא ביה כלל, דהיינו ברגע שאדם מחליט שלית ליה מגרמיה כ

ולכאורה הרי אני לא רואה  את החסר אונים שלו, אז מגיע להכרה שלית אתר פנוי מיניה,  
 את זה, אלא לית מחשבה תפיסא ביה כלל ואין מצב להשיג את הקב"ה. 

 גלי הכוונה לא להתבייש עם הקב"ה   בריש 

ולכאורה איך זכינו לכל זה, אלא זה על ידי המילדות שהם חיו ביראו על ידם זכינו לכל הנ"ל.  
ג"כ יכול לבוא על ידי היראה שהיא  מיילדות זכו לבתי לויה, הכוונה, שהנה, מה שאמרו שהו

עד עכשיו הוא הסביר מה זה בית אהרן שזה נקרא אחד שחי לפני  השער, למדריגת לויה.  
היא בחינת משה, שהוא הדעת הנה, לויה  שולפנים. עכשיו הולך להסביר מה זה בית הלוי,  

כשהיינו במצרים הדעת היה בגלות ואפילו  ם.  האמיתית כאמור לעיל, הנקרא עץ חיי  התורה
שרצינו לראות את הקב"ה לא יכולנו לראותו, עכשיו אפשר להגיע להקב"ה ולראותו בריש 

בריש גלי הכוונה אדם לא מתבייש היום להיות עם הקב"ה כי כל אחד יודע שזה החיות  גלי, 
 שלו, וברגע שזה החיות שלך אז אדם עומד על זה בעקשנות.

 ותק מהקב"ה אז יש לו בחירה כשאדם מנ

ר להם להרוג כל זכר, והמיילדות עמדו מול פרעה עם יראת ד' ולא נכנעו לו ועמדו  פרעה אמ
בניסיון ולא הרגו אף אחד מהזכרים, וכמו שהם חיו עם הקב"ה עד הסוף בזכותם יש לנו ג"כ  
כוח להיות עם הקב"ה ולהיות בפחד כל הזמן שאני חייב אותו ואין מצב לעזוב אותו אפילו  

נחנו צריכים לבקש להגיע לכל זה, כי לא נותנים עזרה לאדם שלא לשנייה אחד ג"כ לא, וא
לנו    ישמבקש עזרה, אשרי העם שככה לו זה משה שהוא הדעת של כל בני ישראל. וברגע ש

ואנחנו מנותקים מהקב"ה, וממילא    דעת אין לנו בחירה, כי כל הבחירה הוא כשאין לנו דעת
ם חי עם הקב"ה וחי שכל הדעת שלו זה  בעולם הזה יש טוב ורע באותו מידה, וברגע שאד

 מאת הקב"ה וממילא הוא בעולם שכולו טוב. 
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 הקב"ה עוזר לך להגיע אליו 

אמר   זה,  את  לעבור  לוויה  צריכים  אויב  לשטח  שנכנסים  אשר  וברגע  לך ר'  עוזר  הקב"ה 
כנזכר  שתפנה אליו, והוא עוזר לך בזה כי הטוב והרע הם באותו דרגא וממילא הוא עוזר לך. 

ודרא עד שישים רבוא דרי. כי בכל אדם יש בחינת משה   בזוהר אתפשטותא דמשה בכל דרא
יש בו  אדם שלומד תורה יש בו חיצוני ופנימי,  שהוא הדעת, שמשיג עם הבחינה מה שלומד.  

אדם שלומד תורה ויודע באיזה חסר אונים הוא  ועל ידי היראה, נר מצוה ויש בו תורה אור, 
נמצא, ברגע שאדם משתמש נכון עם התורה  נמצא ובאיזה פחד הוא נמצא ובאיזה סכנה הוא  

 הוא מגיע לדעת. 

 כל המלך מבפנים די היראה זוכים להיכנס להי י   על

יכול לבוא לבחינת התורה שהיא בחינת משה, שעל שמו ואז אדם מגיע לנותן התורה, ואז  
והיינו, שאע"פ שכל אדם יש בו בחינת הדעת של משה שעל ידו משיג  נקראים הלוים, והבן.  

לימות. הפוך בה והפוך בה דכולא  מה שלומד, אבל מי שנכנס דרך שער היראה משיג הדעת בש
ביה שאין לך מידה טובה הימנה. ואז יש מצב לקבל את זה. נמצא, שע"י היראה זוכה להיכנס  
להיכל המלך מבפנים, שהוא כולל ב' חלקים, בחינת בתי כהונה שהוא ענין קירבת ד', לראות  

"ק רבי זושא  שהרהוכמו שאמרנו  המלך בהיכלו, ובחינת לויה היא שלימות השגת התורה.  
 אמר שהוא הגיע לכל הנ"ל מאיפה שהירושלמי קיבל את זה. זי"ע 

 נג חיצוני ויש פנימי יש עו 

עכשיו איך כל זה שייך אלינו, אלא עכשיו נכנסים לשבת וכתוב אז תתענג על ד' וקראת לשבת 
כאלו   יש  בעונג,  מחפשים  אנחנו  מה  השאלה  אלא  שבת,  עונג  הכוונה  מהו  לכאורה  עונג, 

וטשולנ טריים  דגים  שיהיה  כאלו  שמחפשים  ויש  להיות,  שצריך  כמו  וגאלה  טעים  ט 
שמחפשים משהו אחר לגמרי, יש עונג חיצוני דהיינו שעושה משהו ומתענג והולך הלאה, ויש  
מצב להתחבר למשהו פנימי ולהתחבר לעצמו ואז זה לאורך זמן, כל אחד יש לו סוג עונג אחר  

   .מהשני

 ראה איפה הוא מתענג אדם שרוצה לדעת איזה נפש יש לו י

, אבל למי שיש  מתוק פחות מתוק  כי בחלק הגשמי לכולם יש פחות או יותר אותו דבר יותר 
לו נפש חומרי ולא רוחני יהיה לו עונג יותר מגשמי ולא מרוחני, אבל אחד שיש לו נפש רוחני  
ולא חומרי לא מתענג כ"כ מאוכל גשמי כי הוא חייב רוחני, גשמי זה קל מאוד להתענג כי אין  

י חכמה שירה זה  שם שום דבר, משא"כ אחד שיש לו נפש רוחני זה הרבה יותר קשה לו כ 
הרבה יותר בעומק מסתם תענוג גשמי. דהיינו אם אתה רוצה לדעת איזה נפש יש לך תראה  

 איפה יש לך תענוג יותר בדברים גשמיים או רוחניים. 

 לו על ידי שירים להקב"ה צדיקים התע 

וכן אפשר לראות בעת כששרים שירים יש מצב להוריד אותך עד למטה, וכמו שמצאנו אצל 
המולך ששרו שירים וזה שיגע לך את המוח שלך וככה עשו שטויות, ולעומת זאת אפשר על  
ידי שירים להתעלות עד הכי למעלה שיכול להיות, תלוי מי עשה את השירים הללו ומה היה  

וכמו שמצאנו אצל צדיקים שחיברו שירים ואפשר להתעלות    כוונתו בזה ולמה עשה זאת, 
 מאוד על ידם. העונג מבטא את הנפש של האדם ואת הפנימיות שלו. 
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 בשבת זה הזמן להתחבר להקב"ה 

קב"ה ברא את העולם כתוב ויכלו השמים והארץ, ויכלו הוא מלשון התכללות. בעת בריאת  ה
תר גשם, מה  העולם כמעט ולא היה גשם בעולם, וככל שעבר יום נהיה עוד יותר גשם ועוד יו

היה העולם חסר מנוחה, בא שבת בא מנוחה. בשבת אנחנו מגיעים למצב של אז תתענג על  
שהיה  מהתולדות זי"ע  ד', ובשבת זה הזמן להתחבר להקב"ה ולהגיע לרוחניות. כידוע המשל  

בן מלך שסרח מהדרך והגיע לאיזה כפר, יום אחד הוא קיבל מכתב מאביו, אבל אף אחד  
זה מלך כדי שישמחו אתו אבל הוא ידע מצוין מה זה מלך ומה זה אומר  בכפר לא ידע מה  

וחשב איך יכול להיות מציאות לשמוח עם המכתב, והחליט לשלם לכולם את מכתב מהמלך,  
 בית מרזח באותו לילה ואז כולם שמחו עם האוכל והשתייה והוא שמח עם המכתב מאביו. 

 יאות של סיפוק מצ  בתענוג רוחני אין 

הקב"ה אז  שבת  ערב  וכל  שבת  כל  בשבת,  דבר  כל    אותו  עליות  ונהיה  אחד  לכל  מתגלה 
העולמות והתכללות, וכל הקשיים שהיה בששת ימי המעשה בשבת נעלמים כלא היו, וממילא  
צריכים לנצל את השעות מערב שבת עד מוצאי שבת שיישאר לו רושם על אחרי זה למשך כל 

ות  הששת ימי המעשה. וממילא בשבת צריכים להתפלל וללמוד כי העיקר הוא הנפש האלוק
שיש לך שמתגלה בשבת, וממילא בתענוג גשמי יכול להיות לך סיפוק, אבל בתענוג רוחני אין  

ולעתיד לבוא אז כבר לא יהיה לנו תענוג  מציאות של סיפוק ותמיד אנחנו רוצים עוד ועוד.  
 גשמיים אלא השכל בתורת ד'.

 חני את שלו הגוף נרגע נים לנפש הרו כשנות 

בשבילו, כי בעצם וברגע שאדם ייתן לנפש התענוג שהוא רוצה אז הגוף יפסיק לחפש תענוגים  
הגוף מופעל על ידי הנפש שיש לנו, וברגע שאתה נותן לנפש את התענוגים שהוא צריך ממילא  
הגוף כבר לא יחפש יותר שום דבר, התענוגים הרוחניים הוא הרבה יותר מתענוגים גשמיים,  
בששת ימי המעשה אין לו זמן והוא טרוד ויש לו רעשי רקע, אבל בשבת אז אדם פנוי לחפש  

 את עצמו ולקשר את עצמו להקב"ה ולהתעלות ולהתענג על ד'. 

 נוגים לחיות עם הקב"ה זה תענוג כל התע 

ומתענג שזה בשבת קודש,  והנה אינו דומה, התענוג שיש לאדם כשאוכל על שולחן המלך,  
איך שהוא הולך  בתענוגי המלכות. למי ששומע סיפורי דברים מסדר הנהגות תענוגי המלך,  

לבחינת בית הנזכר לעיל, לא    אף שמתענג קצת מצד השמיעה. כך, מי שלא באבא ומגיע,  
איסתכל קודשא ברוך  השיג עדיין מתענוגי המלך שהיא התורה, שהיא תענוג כל התענוגים,  

הוא באורייתא וברא עלמא וזה תענוג כל התענוגים. וזה טעם עצו ופריו שווה, וכמו שאמרנו  
כל  תענוג  זה  שם  אמונה  עם  הולך  שאתה  ברגע  אבל  מבין  לא  שאתה  איפה  נקרא    שעץ 

 דאורייתא וקודשא ב"ה חד. התענוגים. 

 ה כלום אפשר לחיות בהשראה אבל בלי עבודה עצמית ז 

לא טעם מהתורה התענוג האמיתי, אף שמתענג ממה  מעולם  לבית המלך,  בא  וזה שלא 
ומתפעל מהמנורות שיש מסביב  שרואה בתורה שהשיג עכשיו שכך וכך הוא בבית המלך,  

יש חזן טוב ושרים שירים נחמדים, זה אולי השראה אבל כל זמן    וכל המצב שיש מסביבו
לא עברתי עבודה עצמית זה כלום, וזה כמו אחד שנמצא בבית המלך ובמקום להיות מחובר  ש
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בבית המלך,   שיש  היפים  על הדברים  הוא מסתכל  ביניהם  למלך  גדול  חילוק  מכל מקום, 
 כרחוק מזרח ממערב. 

 אדם שנמצא בבית המלך לא חסר לו כלום 

כל  לא משנה מה אתה עושה רוחניות או גשמיות דע את אלוקי אביך ועבדוהו,  על כן יראה  
ברגע שיש לאדם את היראה ואת הפחד לא  אחד להכין את עצמו לבוא בזה השער אשר לד', 

אמר שהיה אחד שהלך איתי כל התפילה צעד אחרי צעד הבית אהרן  ליפול בתוך הגשמיות,  
כן נזכה להיות מבני היכלא דמלכא. אמן נצח סלה    ועל ידי עד שהגיעו לקוגעל ושם הוא נפל.  

 וברגע שאדם נמצא בבית המלך אז כלום חסר בבית המלך. וועד. 
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 ' בשיעור 

 יום א' ז' שבט

את מי יורה דעה(. איתא בגמרא סוטה: ותאמר אחותו אל בת פרעה    )ד"הבמאור עינים  איתא  
מעבריות. מלמד, שהחזירוהו למשה  האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות. ומאי שנא 

והיינו   יינק דבר טמא.  לדבר עם השכינה  ינק, אמר, פה שעתיד  ולא  כולן  על כל המצריות 
 דכתיב, את מי יורה דעה וגו' למי יורה דעה ולמי יבין שמועה לגמולי מחלב ולעתיקי משדים.

 י אהבה מה סוג ו כמצאנ 

לרבי ואיש    מצאנו ארבעה סוגי אהבה. ראשון אימא לבנו, שני אהבת אחים, שלישי אהבה 
לאשתו שזה אותו דבר אומר הבני יששכר, ורביעי הוא אהבת חברים. וכולם נמצאים אצל 
הקב"ה כי חבר אנו לכל אשר יראוך. וכאן הולך להסביר רק שתי סוגי אהבות אהבת האם  
לבנו ואהבת אחים. בשבת אנו אומרים אהבה רבה כי אז כל אהבות נמצאים בגלוי, ובאמצע 

, ועכ"ז עבודה שלנו הוא לחפש  ם אהבת עולם כי הכל נמצא בהסתר קצתהשבוע אנו אומרי
ובשבת אפשר להגיע לאהבה   בדבר  זה אהבה התלויה  גם שם את אהבות. באמצע השבוע 

 שאינה תלויה בדבר. 

 הבת אימא לבנו חים ויש א יש אהבת א 

את מי יורה דעה כו', זה משה, שהחזירוהו לינק מן הנכריות ולא רצה, לפיכך, נתייחד לו  
דהיינו יש אהבת אימא לבנה ויש אהבת אחים. בפסוק  י וגו'.  הדיבור. כתיב מי יתנך כאח ל

שם כתוב: מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך וגו'. הרי נתבאר בפסוק זה  
 אהבת ישראל להשי"ת, שנמשל: יתנך כאח לי, ויונק שדי אמי. 

 אהבת אחים אינה תלויה בדבר 

ינו ז"ל, כל  אמרו רבותוב' בחינות אלו יתנך כאח לי ויונק שדי אמי, יבואר בהקדם, דהנה,  
בטלה דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם  אהבה שהיא תלויה בדבר,  

אהבת אחים אינה תלויה בדבר, כי אתם אחד כי יצאתם ממקום אחד, אימא לבנו איש  וכו'.  
היה אומר  ר' אשר  לאישה ואהבת חברים זה כבר תלויה בדבר דהיינו מה אתה מקבל מהם, 

 אהבה התלויה בדבר כדי שתבוא משם לאהבה שאינה תלויה בדבר. הקב"ה נותן לך 

 ם לאהוב את הקב"ה אפילו שזה לא מסתדר לך יכי צר 

וכו', איתא בזוה"ק  דוהנה, ביאור אהבה תלויה בדבר, הוא כ אית אהבה בגין דיחון בנוהי 
כלומר, יש אהבה שאוהב אדם את השי"ת, משום שהשי"ת נותן בו כל טוב. יש מי שאוהב  

בנים טובים, או ששולט על שונאיו, כלומר,  השי"ת בגלל שיש לו עשירות, או אריכות ימים, או  
בהיפוך,   אצלו  הדברים  שיהיו  יצוייר  ולו  השי"ת.  אוהב  הוא  ולכן,  לו,  מתוקנים  שדרכיו 
והקב"ה יתן עליו גלגולי דינים קשים, יהיה שונא לו. ומשום שהוא אצלו כן, אין זה אהבה  

ם, בין בשעת הדין בין  שיש לו עיקר. כי אהבה הנקראת שלימה, הוא האהבה שיש בב' הצדדי
בשעת הטוב, כמו ששנינו אפילו נוטל את נפשך. זהו אהבה שלימה בב' הצדדים. דהיינו אפילו  

 שזה לא בדיוק כמו שאתה רוצה גם שם תחיה עם הקב"ה.

 



 קודש                                   שלחב                                    שיחות

 ~  יב~ 
 

 הבה רבה יש אהבת עולם וא 

א"כ אהבה התלויה בדבר נקרא שאוהב את הקב"ה כי כרגע יש לו כל טוב בעולם ולא חסר  
יסלק קודשא ב"לו שום דבר.   וכו',  ואי  ליה  ירחים  ואם יסלק הקב"ה ממנו  ה מיניה לא 

השי"ת.   את  יאהב  לא  כו'.  הטוב,  בטב  בין  ליה  דירחים  עיקרא,  דאיהו  רחימא  אבל אבל 
האהבה העיקרית שזה אהבה רבה, הוא לאהוב את השי"ת, בין כשטוב לו ובין כשהדינים  

יה בדבר, ואינו נפסק זה אהבה שאינה תלואהבה שהוא בכל אופן ומצב,  דשורים עליו ח"ו.  
 לעולם.

 מו אהבת אחים צריכים לחיות עם הקב"ה כ 

עד כמה שאתה לא רוצה  נקרא אהבת אחים ורעים דלא מתפרשין.  של אהבה,  זה  הנה, דרגא  ו
אין מצב להתנתק כלל. כי אתם מחוברים אחד לשני ולא שייך לנתק אותכם כלל. כי אהבת  

כן  א"כ יתאחים הוא לא התלויה בדבר ולא שאלו אותך כלל האם הוא יהיה אח שלך או לא,  
שלא קבלת ממנו שום דבר אבל אח נשאר אח לעולם. וכן צריכים לחיות עם הקב"ה כמו  

וגו',  ענין  ואחים הוא  אהבת אחים, למען אחי ורעי.   הרי  דביקות, כדכתיב למען אחי ורעי 
אהבה של דביקות  אהבת אחים הוא  כלומר, שושאחי נקרא רעי, שהוא לשון אהבה וחיבה,  

 יצאו ממקור אחד.שני האחים בשביל ששאי אפשר להפרידו לעולם,  

 "ה כשירד למצרים אברהם אבינו התדבק באמונה שלימה בהקב 

בוא וראה, בתחילה כשירדו אברהם ושרה למצרים התחילו בעיות, אמר כך בזוה"ק  איתא  
בכדי להידבק באמונת ד', וקרא לה אחותי, בכדי שלא יטעו אחר המדריגות החיצוניות. ברגע  

ה. ולכן  שאני רואה שזה לא מסתדר לי מיד אמר אחותי כדי להישאר חזק באמונה בהקב"
גם כאן קרא אחותי, משום שלא נפרדו מהאמונה כדבעי. שכיון שאבימלך וכל יושבי הארץ  
הלכו אחר עבודת אלילים, ואברהם התדבק באמונה השלימה, ומחמת כן כשירד לשם אמר  
אחותי, כמו שאחות לא נפרדת לעולם מהאח, שהרי אישה יכולה לפרוש מבעלה אבל אחות  

 חוה, שהרי שני אחים אינם יכולים להיפרד לעולם ולעולם עולמים.אי אפשר לה לפרוש מן הא

 אהבת אחים הוא אהבה טבעית 

דהיינו אהבת אחים הוא אהבה שאינה תלויה בדבר, לא קבלתי אף פעם שום דבר ולא נתת  
אף פעם שום דבר אבל זה נקרא אהבה טבעית, אבל אהבת אימא לבנו נכון שזה אהבה יותר  

ת פחות וכן הלאה. אהבת אחים הוא חיבור  חזקה אבל שם מתחיל בעיות, לי נתתי יותר ולו נת
 הכי נקי שיש בעצם אין שם שום דבר אבל זה יהיה לעולם ג"כ.

 אהבת הקב"ה לישראל אינה נפסקת לעולם 

ואין מצב  אינו תלוי בדבר בטל, כיון שמכל מקום, שיצאו ממקור אחד, ואף שזה תלוי בדבר 
אף פעם לבטל את הדבר הזה, ואם אין מצב לבטל אותו זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. 

יצאו ממקור אחד, וזה לא ישתנה מקורן לעולם, שהוא אהבה שלהם הוא מחמת שהשהרי  
ולכן נחשב כאהבה שאין תלויה בדבר. וזה אהבת הקב"ה לישראל שאינה  מאחדן ומאחם,  

נפסקת לעולם, למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך, תמיד תישאר בשלימות, ואפילו שאני  
שמח נקרא אחד שיש  המהר"ל  לכאורה אומר  לא בשלימות, אבל איזהו עשיר השמח בחלקו 

 לו הכל מה שהוא רוצה א"כ כשאין לי כל מה שאני רוצה איך יתכן להיות שמח בחלקו? 



 קודש                                   שלחב                                    שיחות

 ~  יג~ 
 

 לבד ת שהוא אף פעם לא  אדם צריך לדע 

עם   אני אחד  וככה  מזה,  יותר  ולא  רק חלק מהקב"ה  הוא  לדעת שתמיד  צריך  אלא אדם 
ל מאוד  הקב"ה למען אחי ורעי, ואז אפילו שאני רק חלק אבל אני שמח שאני חלק מדבר גדו 

ואני אף פעם לא לבד בעולם. נכון שאולי חיצוניות זה רק חלק אבל בפנימיות זה בשלימות  
 הגמור. 

 אדם הוא חלק אלוקי ממעל ממש 

אזי מגיע בזה  שהוא המקור שממנו יצא,  משום  אוהב ד'  אדם כזה  מה שמכאן, שנמצא  והנה  
לבחינת אהבת אחים שאינה תלויה בדבר בטל, אדם הוא חלק אלוקי ממעל אלוקי נשמה  
בקרבי.   ואתה משמרה  בי  נפחתה  יצרתה אתה  בראתה אתה  היא אתה  בי טהורה  שנתתי 

ובחינה  הקב"ה נותן לנו כל הזמן ואנחנו אחד אתו יתברך שזה בחינת אחים למען אחי ורעי. 
ואהבה הזאת נמצאת בתכינו תמיד וזה לא נפסק אף ק ולא ישתנה.  לא יפסושל אהבה,  זו  

 פעם. וזה נקרא אהבת עולם. 

 למי שאני נותן אותו אני אוהב 

אבל יש ג"כ אהבה רבה, דהיינו אפילו שקיבלת משהו אפילו הכי אני לא מתנתק ממנו אף  
את   פעמים  כמה  אמרנו  כבר  מאליהו  פעם,  נתינה  המכתב  או  נתינה  מולידה  אהבה  האם 

ת מי שאני אוהב לו אני נותן. אבל האמת הפוך למי שאתה  מולידה אהבה, העולם אומר א
נותן אותו אתה אוהב כי הוא נהיה חלק ממך, דהיינו הקב"ה נותן לך וממילא זה נמצא אצלך 
ואז אתה אוהב אותו בגלל זה. א"כ מה שאימא נתנה לך אהבה הזאת אף פעם לא מתנתקת,  

ע שזה מתנתק צריכים לעבור  רק השאלה הוא אצלך שקבלתי אז אהבה נמצא אצלי, וברג
 לפנימיות של אהבה שזה עוד קיימת כל הזמן. 

   היום אין אהבה פיזית ומוחש אבל מבשרי אחזה אלוקי 

חברים,   ואהבת  לחסידיו  רבי  אהבה  יודל  וזה  במשך ר'  אשר  ר'  את  שעזבו  אלו  כל  אומר 
השנים, עכ"ז כל פעם שמגיעים לאיזה צומת דרכים וצריכים להחליט מה לעשות חושבים 

דהיינו זה אף פעם לא מתנתק ממך, רק השאלה כמה  מה ר' אשר היה אומר בכזה מקרה.  
אהבה יש לך, כי זה אהבה שאינה תלויה בדבר, נכון שהיום כרגע אין אהבה פיזית ומוחש,  
אבל מבשרי אחזה אלוקי, ויש מצב לחיות עם הקב"ה אפילו שלא רואים אותו ולאהוב אותו  

 ג"כ.

 נקים צריכים ליטוף לו שלא יו ילדים אפי 

ויתכן שזה אפילו קשר יותר  אמו,  והנה, התינוק, כל זמן שיונק את אמו, הוא נקשר מאוד ל
מפני קשר החיות, שאין לו שום יניקת  חזק מאחים, כי הוא אחד עם אימו וגם מקבל ממנו,  

ואם מנתקים זאת אז ה"י, אפילו שלא יונקים בפועל הם צריכים  חיות כי אם יניקת האם,  
ברבינו שכתוב  וכמו  וכל חיותו באם, וקשור הוא אליה על ידי יניקה והחיות.  ליטוף לפחות,  

 שבהתחלה אדם יש לו בטחון באימו.בחיי 

 



 קודש                                   שלחב                                    שיחות

 ~ יד~ 
 

 הקב"ה רוצה מאתנו קשר של יניקה 

מכל מקום, בעת  כשיגדל ואין צריך ליניקה, נפסק הקשר מעט,  אע"פ שהיא דבר בטל, שו
ב' בחינות של אהבה   כל חיותו. נמצא, שיש  בזה תלוי  כי  שצריך לאמו הקשר חזק מאוד, 

בועה ללא הפסק, כי היא  המבואר בפסוק הנ"ל, מי יתנך כאח לי אהבת אחים, שהיא אהבה ק
ר חזק כ"כ. אבל הקב"ה רוצה ממך  סרון שאינו קשיאינה תלוי בדבר בטל, אבל יש בזה הח

ג"כ כזה קשר שהוא יונק שדי אמי, בחינת יניקה, שאע"פ שהיא בטלה, מ"מ בשעה שהיא  
 קיימת היא בקשר חזק מאוד, שבה תלוי כל חיותו. 

   פה שאנחנו נמצאים הקב"ה יורד אלינו לאי 

של הקב"ה, אלא יש שתי סוגי ילדים שיונקים    אבל לכאורה קשה לי ומר לי ואיפה הנתינה
מאימם, יש ילד בריא שהאימא יכולה להוציא אותו מהמיטה ומקרב אותי אליה, ויש כזה 
ילד שהוא חולה שאין מצב להוציא אותו מהמיטה והאימא צריכה להתכופף אליו כדי לתת  

וממילא הקב"ה  לו. אותו דבר אנחנו לא בריאים כי לא שומעים שכל דבר זה מאת הקב"ה  
צריך לרדת מלמעלה עד אלינו למטה איפה שאנחנו נמצאים, אבל זה יורד עם צמצומים עד  
שזה מגיע אליך, אבל אתה צריך לדעת שככה הקב"ה מתגלה אליך רק ברגע שזה מגיע עם  

 כ"כ הרבה נרתיקים זה כואב לך.

 בת אחים שלא מקבלים כלום ם לחיות עם הקב"ה כמו אה צריכי 

ום, כי ברגע אבל העיקר הוא לחיות עם הקב"ה כמו אהבת אחים אפילו שלא מקבלים כל
שאני בריא אז אני יבין מה אני מקבל, וברגע שאני לא בריא אז הקב"ה יורד עד אלינו ונותן  
לך, נכון שלך זה נראה שלא אבל בעצם הוא נותן לך ויורד עד אליך בצורה הכי טובה שהוא  
אחרת   בצורה  אותו  מפרש  אתה  וממילא  טוב  מרגיש  לא  שאתה  היות  אבל  לעשותו,  יכול 

ב"ה צריך לתת לך בכזה צורה. אבא שלוקח את בנו לרופא חושב שאביו הוא  וממילא הק
 האכזר הכי גדול בעולם, אבל אם אתה היית בריא לא היו צריכים לקחת אותך לשום מקום.

 בטלה לעולם וגם היא קשר חזק   חיבור של יניקה אינה 

זו אהבה חזקה ביותר, שגם אינה   ענין היניקה תמיד היה  נמצא מהנ"ל, שאילו היה שייך 
כים איך ניגשים לתורה יש מצב שאני ניגש וכולם  בטלה וגם היא בקשר חזק. אבל יש כמה דר

בריאים ויש מצב שאני חולה ואז התורה צריכה לרדת אלי עד למטה. וברגע שהקשר חלש אז 
 הקב"ה צריך לרדת אליו ולתת לו. 

 הסתדר בלי התורה ת ל אין מציאו 

כלומר,  אילו יצוייר שיצטרך תמיד ליניקה מאמו, היה תמיד נקשר בה בקשר אמיץ.  הנה,  ו
א קבוע תמיד, וגם שהיא בקשר חזק, כי בזה תלוי כל חיותו.  שיהיו בו ב' המעלות. גם שהו

נקרא אם  נה, התורה  הדהתורה.  הוא בחינת  כן  והנה, בחינה זו של יניקה שצריך לה תמיד,  
ויהודי צריך לדעת לא משנה כמה הוא יודע ויכול הוא חייב את האימא  תורת אמך. כדכתיב 

אדם שלא חי עם התורה מיד ישרה עליו    וחייב את התורה, אדם שחי עם התורה יהיה לו הכל
דינים, אפילו שזה נראה לך שאפשר להסתדר בלי התורה אבל במציאות אין כזה דבר, ויהודי  

 צריך את היניקה כל הזמן ולא להתנתק משם אף פעם.



 קודש                                   שלחב                                    שיחות

 ~ טו~ 
 

 אדם צריך לדעת מכבדו בחיים מכבדו במותו 

היה אומר כל ליל  כ"ק מוח"ז מביאלה זצ"ל  אפילו בהלכה יש מושג שאבא נשאר לתמיד.  
זצ"ל. מאביו  תורה  שמו   שבת  וקדוש  גדול  נהיה  מתי  בעלמא,  רבה  שמיה  ויתקדש  יתגדל 

וקדוש שמו    יתברך בעולם, די ברא כרעותיה, כשאנחנו עושים רצונו יתברך אז נהיה גדול 
יתברך. דהיינו שנכון שכרגע אביו כבר לא חי היה אומר תורה כל שבוע בשמו כי מכבדו בחיים  

 רי זה אז הקשר נמצא ולא הלך לאיבוד כלל. מכבדו במותו, וברגע שהוא מקושר לאביו גם אח

 יה ת פ מיה וא ת פ מהיה לו ס אדם צריך שי 

דברנו כמה פעמים על אמפתיה וסימפתיה, אנשים לא חושבים מה ההבדל ביניהם, סימפתיה  
נקרא שאני אומר לשני מילים טובים אבל הוא חושב שזה כבר גם אמפתיה. אדם שיש לו  

לחייך אליו כדי שבאמת חנות פתאום נכנס אדם ואני יודע שהוא קונה טוב, מיד אני מתחיל 
יקנה עכשיו הרבה דברים, וברגע שההוא מוציא משהו להחלפה אני כבר לא מכיר אותו ולא  
רוצה לראות אותו כאן יותר ומיד אני מנפנף אותו באומרו אין לי זמן בשבילך תבוא מחר,  

ם  דהיינו שזה רק סימפתיה ולא קשור לאמפתיה כלל. אדם צריך לעבוד על עצמו שיהיה לו ג
. אדם הוא כל הזמן אחד עם הקב"ה  יהת מפיאמפתיה, הקב"ה יש לו לנו גם אמפתיה וגם ס

 ולא שייך לנתק אותנו מהתורה כלל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש                                   שלחב                                    שיחות

 ~  טז~ 
 

 שיעור ג' 

 יום ג' ט' שבט

עינים  איתא   סוטה.  במאור  בגמרא  איתא  פעם  עוד  נחזור  דעה(.  יורה  מי  ד"ה את  )המשך 
מן העבריות. ומאי שנא מעבריות,  ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת  

מלמד, שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, אמר, פה שעתיד לדבר עם השכינה  
וגו' למי יורה דעה ולמי יבין שמועה לגמולי  יינק דבר טמא, והיינו דכתיב את מי יורה דעה  

 חלב ולעתיקי משדים. 

 ו הוא הקשר הכי חזק שיש בעולם מא לבנ אהבת אי

וכדי לבאר כל זה מביא המאור עינים פסוק: מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ  
אשקך. הרי נתבאר בפסוק זה אהבת ישראל להשי"ת, שנמשל יתנך כאח לי שזה חיבור אחים,  

ההבדל בין חיבור אחים לחיבור של אימא לבנו,  ויונק שדי אמי שזה חיבור אימא לבנו. ומהו  
אלא שזה תלוי בין אהבה שאינה תלויה בדבר לאהבה התלויה בדבר, וגם מסביר שאהבת  

 אהבת אימא לבנו שזה קשר בל אמיץ. אחים הוא פחות והקשר היותר חזק הוא 

 תן לך אפילו שהוא לא נו צריכים לאהוב את הקב"ה  

נה  ומסביר אהבת התלויה בדבר אז בטלה דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בשום דבר אז אי
שמחבר   נכון שיש משהו  וזאת אהבה טבעית,  דבר  בשום  תלויה  לא  זאת  כי  לעולם  בטלה 

דאית אהבה בגין  ביניהם אבל אינה תלויה בדבר וממילא אהבה ג"כ אינה מתבטלת לעולם.  
יש כזה אהבה שהקב"ה נותן לך מה שאתה צריך ולא חסר לך שום דבר דיחון בנוהי וכו',  

אם ח"ו הקב"ה  י יסלק קודשא ב"ה מיניה לא ירחים ליה וכו',  ואובגלל זה אתה אוהב אותו,  
מוריד את מה שנתן לו עד עכשיו בגלל איזה קטרוג שהיה עליו אז ממילא אהבה יורדת מאליו,  

 דהיינו אהבה היות שהיה תלוי באיזה דבר ממילא בטלה דבר בטלה אהבה. 

 כל מצב אהבה רבה נקרא לאהוב את הקב"ה ב 

בכל מצב כמו שהוא  אהבה האמיתית הוא לאהוב אותו תמיד  אבל רחימא דאיהו עיקרא,  
דהיינו צריכים לאהוב  דירחים ליה בין בטב כו'.  אוהב אותנו בכל מצב אותו דבר אנחנו אליו,  

אותו בין כשטוב לו ובין כשהדינים שורים עליו ח"ו. אדם שאוהב את הקב"ה רק כשטוב לו  
ומיד שאין לו את הטוב כבר לא אוהב אותו דבר, זה נקרא אהבת עולם, אבל העיקר הוא  
אהבה רבה לאהוב אותו תמיד בין כשהולך לך ובין כשלא הולך לך, ואהבה שהוא בכל אופן  
ומצב, זה אהבה שאינה תלויה בדבר ואינו נפסק לעולם. ומה מאחד אותנו זה שאנחנו חלק  

 מצב לנתק אותנו מהקב"ה לעולם.  ןאלוקי ממעל ואי 

 אהבת אחים אין מצב להפרידם לעולם 

מתפרשין.   דלא  ורעים  אחים  אהבת  נקרא  הוא  וזה  חזק  הכי  היות  הקשר  אחים,  אהבת 
נולדו לאותו הורים אי אפשר להפריד אותם אף פעם, לעומת זאת אהבת איש ואשתו אפשר ש

ואחים הוא דביקות, כדכתיב  להפריד אותם משא"כ אהבת אחים הם רעים דלא מתפרשין.  
וברגע שאדם דבוק בהקב"ה בכזה אהבה כמו אהבת אחים אז אין מצב וגו'.    למען אחי ורעי

ואהבת אחים הוא בשביל שיצאו ממקור אחד. אף שזה תלוי בדבר, להפריד אותם לעולם,  
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לא  שיצאו ממקור אחד.   וזה  יצאו ממקור אחד,  בטל, שהרי  בדבר  תלוי  אינו  מכל מקום, 
 ישתנה מקורן לעולם, שהוא מאחדן מאחם. 

 יה אתו כאהבת אחים שלא יפסוק ולא ישתנה ה הקב"ה רוצה שנ 

אזי מגיע בזה  שהוא המקור שממנו יצא,  משום  אוהב ד'  אדם כזה  מה שאן, שמכנמצא  והנה  
 לא יפסוק ולא ישתנה.של אהבה, בחינה זו  לבחינת אהבת אחים שאינה תלויה בדבר בטל, ו

ומשום הכי כתוב בפסוק מי יתנך כאח לי, שעבודה שלנו הוא שיהיה לנו אהבת אחים עם  
 ה אף פעם לעולם. הקב"ה ואז אהבה הזאת לא יפסוק ולא ישתנ 

 ר הוא להגיע לאהבת אימא לבנו עם הקב"ה העיק 

אבל הקב"ה הרי נותן לנו כל הזמן בלי הפסקה כלל, א"כ אני צריך ממך לא רק אהבה כזאת 
והנה, התינוק, כל זמן שיונק  של אהבת אחים אלא אנחנו צריכים ממך אהבת אימא לבנו,  

יש אהבה שאע"פ שהיא תלויה בדבר את אמו, הוא נקשר מאוד לאימו, מפני קשר החיות,  
מכל   והיא  בטל,  בטל,  בדבר  תלויה  יותר מאהבה שאין  ואמיצה  היא אהבה חזקה  מקום, 

יניקה.   וכל חיותו באם, וקשור הוא בחינת  יניקת האם,  שאין לו שום יניקת חיות כי אם 
 וממילא אתה שנותנת לי לחיות אני נקשר אליה בקשר בל אמיץ. אליה על ידי יניקה והחיות.  

 כשהילד גודל נפסק הקשר מעט 

מכל מקום, בעת  צריך ליניקה, נפסק הקשר מעט,  כשיגדל ואין  אע"פ שהיא דבר בטל, שו
שצריך לאמו הקשר חזק מאוד, כי בזה תלוי כל חיותו. דבר ראשון הוא אחד עם אימו ודבר  

א"כ הקב"ה מבקש מאתנו גם כזה קשר של אימא  שני הוא מקבל את החיות שלו מאימא.  
וזה  בה בקשר אמיץ.  אילו יצוייר שיצטרך תמיד ליניקה מאמו, היה תמיד נקשר  הנה  ולבנו.  

 . היה יכול להיות הקשר הכי חזק שיש לנו

 קארוב זי"ע ל מ י שמוא סיפור עם הרה"ק רב 

שהיה בביתו  שהיה תלמיד הרבי מלובלין זי"ע.  הרה"ק רבי שמואל מקארוב זי"ע  מסופר על  
עניות גדולה מאוד וממש לא היה מה לאכול שם. לימים כשהיה צריך לחתן בתו הבכורה  

סתפק בזה, אבל כאן הרי מדובר  אמרה לו אשתו אולי בשבילך אתה לא צריך כלום ואתה מ
במצות הכנסת כלה, וממילא הרי יש לך אח שגר בוורשא שהוא עשיר גדול ואולי תיסע אליו  

א לך סכום גדול להכנסת כלה. בהתחלה לא היה מוכן לשמוע מכזה רעיון, אבל אחרי  יוהוא יב
 זמן מה שראה שבאמת אין ברירה החליט שעושים זאת. 

לנסיעה והכין את עצמו כבר כמה ימים קודם כדי שהכל יהיה מוכן  ואכן השכירו סוס ועגלה 
לצאת לדרך. ובאותו יום כשהגיע הזמן לצאת הסוס ועגלה כבר חיכו בחוץ וכולם שמחו שהוא  
הולך לנסוע להביא כסף להכנסת כלה. וכשיצא מביתו נישק את המזוזה ועמד שם לידו כמה  

ד שהוא הולך לנסוע, אבל אחרי כמה דקות דקות, ובינתיים כולם כבר מחכים לרגע המיוח
מוכן   הכל  הרי  קרה  מה  אותו  ושאלו  מקום,  לאף  נוסעים  שלא  ואמר  לביתו  בחזרה  נכנס 

 ומוזמן ואתה צריך רק לבוא ומה קרה? 
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 ת לי הקב"ה חי וקיים ורוצה לת 

כש הדבר:  לפשר  שגר  וענה  לאחי  נוסע,  אני  לאן  בעצמי  התבוננתי  המזוזה  על  ידי  שמתי 
הולך לתת לי לחתונה. אמרתי לעצמי אולי הוא כבר לא חי  בוורשא שידוע שיש לו כסף והוא 

בעולם הרבה זמן, ואפילו שכן מי אומר שהוא עדיין עשיר, ואפילו שכן מי אומר שהוא ירצה  
לתת לי כסף לחתונה של בתי. אבל כאן בבית יש לי את הקב"ה שהוא חי וקיים, וגם יש לו  

ה לתת לי או לא זה כבר קשור אלי אישי,  כסף כי לי הכסף ולי הזהב, ועל החלק האם הוא רוצ
וממילא לנסוע לשם זה ספק ספיקא ולהישאר כאן זה רק ספק וממילא החליט להישאר כאן  

 ולסמוך על הקב"ה שייתן לו לחתן בתו בעז"ה. 

 צה וחי וקיים קשר עם הקב"ה לדעת שיכול ורו   אדם צריך שיהיה לו כזה 

אחרי כמה ימים הגיע לשם פריץ אחד ובטעות שכח שם ארנק ענק עם הרבה כסף, והיה לו  
, ונסע להרבי  ם שלו. אבל בהתחלה הוא לא רצה ליהנות מזהמזה מספיק לחתן את כל הילדי

מלובלין זי"ע לשאול האם מותר לו לקחת משם כסף לחתונת בתו. כשהגיע ללובלין אמר לו  
רבו הק': הקב"ה לעבט הקב"ה קען און הקב"ה וויל. דהיינו אדם צריך שיהיה לו כזה קשר 

והו יכול  והוא  וקיים  חי  שהקב"ה  לדעת  הקב"ה  עם  עם  חזק  שלך  הקשר  ואז  לך.  נותן  א 
 הקב"ה הוא במצב של מי יתנך כאח לי וגם יונק משדי אמי.

 מצות להגיע להקב"ה הוא רק דרך ה 

שאדם צריך לדעת לדבר  את העניין להיות אחד עם הקב"ה,    )פרק לה( מסבירהבעל התניא  
והדרך היחידי להגיע להקב"ה הוא רק    מהקב"ה זה כלום, כי לית מחשבה תפיסא ביה כלל,

נמצא הקב"ה  ושם  המצות  נפשו ,  דרך  שהיא  נשמתו  אזי  בתורה  עוסק  כשהאדם  והנה 
האלקית עם שני לבושיה הפנימיים לבדם שהם כוח הדיבור ומחשבה נכללות באור ד' אין 

רק לחשוב על  סוף ב"ה ומיוחדות בו ביחוד גמור, והיא השראת השכינה על נפשו האלקית, 
ם מצות מעשיות אז יש  זה אינו כלום וצריכים ללמוד ולהתפלל בפועל ממש, וברגע שעושי

צריך לקיים מצות מעשיות כאן לא רק מחשבה דיבור ומעשה אלא הגוף ששם מונח הכל,  
הנעשים ע"י הגוף ממש שאז כוח הגוף ממש שבעשיה זו נכלל באור ד' ורצונו ומיוחד בו 

ועל ידי זה ממשיך הארה לכללות נפש החיונית  וככה אדם מתחבר להקב"ה.  ביחוד גמור,  
ואז מלאך רע  וגם על הגוף הגשמי בבחינת מקיף מלמעלה מראשו ועד רגליו.    שבכל הגוף

יות אז  , כשאדם עושה משהו עם פנימ יענה בכל כרחך אמן, וזה הדרך להיות אחד עם הקב"ה
 החלק החיצוני ג"כ נהיה אחד עם הקב"ה.

 טבעיים הטבעיים על מהלכים ה   קר הוא הזנחת החיים העי 

דות טובות, דהיינו אנשים חושבים שיש אין כאן מלחמה מדות רעות נגד מי  אומרהחזון איש  
דה אחד על  ת עבוכאם הרבה מידות רעות ולעומת זאת הרבה מידות טובות וצריכים לעשו

המידה הרעה הוא  ן מידה אחד טובה לעומת מידה אחד רעה, אחד, אבל האמת הוא שיש כא
נמשך אל החיצוניים,  איליו  אומר מהפרי הארץ  מהלכים טבעיים,  הטבעיים על    הזנחת החיים

זמן ואז יעורר  ה  כל   ת הסכנהאדם שלא יעשה כלום יעשה רע ממילא, אדם צריך לחיות א
בגלל  רחמי הוא  מופיע  שזה  זה  במעשה,  וגם  בדיבור  וגם  במחשבה  גם  וזה  רגע,  כל  על  ם 

ר להקב"ה אלא  ושתה צריך, ולא מספיק להיות מק ששכחת את הסכנה ואת הרחמים שא
יקה שלו הוא לא חי אותו דבר אדם בלי תורה  ע שבלי הינ לד שיודלהגיע לבחינת יניקה. כמו י

   ם כלל.חיי זה לא
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 ם להקב"ה שאנו תלויים בו ויונקים ממנו אנחנו מודי 

נקרא אם  נה, התורה  הדהתורה,  הוא בחינת  כן  והנה, בחינה זו של יניקה שצריך לה תמיד,  
דכתיב דדיה  בחינת יניקה, כוהקשר של איש ישראל אל התורה הוא בתורת אמך.  כדכתיב  

ירווך בכל עת, ואמרו רבותינו ז"ל מה הדד הזה, כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו טעם, 
אמנם, גדול הוא מסתם יניקה, כי יניקה זו הוא כמו התינוק שצריך כל  אף דברי תורה כן.  

מחזקת  ימי חייו לאמו, אשר לא רק שהיניקה אינה תלויה בדבר בטל, אלא שאדרבה, היא  
שעל הכל  הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע  את האהבה הטבעית ביותר ויותר. וכמו שאמר  

ד' אלקינו, הרי הקב"ה נותן לנו ונותן לנו בלי שיעור וגבול, ואנחנו מודים על זה להקב"ה  
 שאנחנו תלויים בו ויונקים בו והקב"ה הוא החיות שלנו. 

 ק ממנו הוא מקושר אדם שרוצה את התורה ויונ 

תמיד צריכים י"ת בבחינת יניקה, הוא  שבכדי שיבוא האדם לשלימות האהבה להש נמצא,  
כי כן הוא דרך היניקה, שהיא תלויה בפעולות היניקה של התינוק, ואם אין  לינק מן התורה,  

התינוק יונק מאמו לא קיים קשר זה, וכלשון הגמרא הנ"ל שצריך להיות ממשמש בו ורק אז  
אותו   ויונק  התורה  את  שרוצה  אדם  רק  התורה  עם  דבר  אותו  טעם.  מקושר  מוצא  יהיה 

לתורה, וכדי שיהא מצב שגם במחשבה דיבור ומעשה שתהיה חלק מהתורה זה רק בעידנא  
 דעסיק בה. 

 כמו שהתורה הוא אין סוף גם אדם הוא אין סוף 

אל יאמר אדם, שהוא  כל זמן שממשמש בה מוצא בה טעם יותר, וכדברי הגמרא הנ"ל,  כי  
כמו שהתורה  כבר מקושר לתורה באופן שלא יפסוק ולא ישתנה, ואינו צריך לינק עוד. כי  

אין   כי  הוא  סוף,  באין  בו  להיות מקושר  צריך  גם אתה  אדם  סוף  יניקה  הוא  כל  בבחינת 
לינק מהתורה, כל אחד ומופלא צריך והוא כבר יודע ומבין כל דבר להתורה, אף שהוא גדול  

ועבודת האדם הוא להיות קשור  ולהיות בבחינת יניקה, לינק מדדיה, כי ירווך בכל עת כתיב.  
 להקב"ה כל הזמן. 

 כדי לעמוד מול הניסיונות צריכים קשר חזק עם הקב"ה 

ואדם צריך לדעת שהוא צריך להיות  קשור בהתורה תמיד מפני בחינת יניקה,  שהוא נמצא, 
ם יש לו  קשור להקב"ה לא רק בבחינת מי יתנך כאח לי אלא גם כיונק משדי אמי, כי אד

יצרים וניסיונות והוא צריך להיות מאוד קשור להקב"ה כדי לעמוד חזק מול כל הנ"ל, וכמו  
לטבע, והעיקר הוא לחיות עם הסכנה ולחפש כל הזמן  שאמרנו לעיל לא להזניח את עצמו  

מחדש להתחבר לתורה ולינוק משם, ואדם שלא חי ככה אז חסר לו בקשר עם הקב"ה. יש נר  
 ים גם את החלק של תורה אור. מצוה ואנו צריכ

 צוני לפנימי י עבודה שלנו הוא להפוך כל ח

צריך  יינתק, אותו דבר  בל  וכמו התינוק שיונק משדי אמו אז הקשר שלו הוא חזק מאוד 
יינתק כלל.   לא ואז בכל מעשיו,  להיות הקשר שלך עם הקב"ה שיהא קשר חזק מאוד בל 

שזה משהו  אפילו בחינת חיצוניות,  משנה מה שאתה עושה, וכן בכל מחשבה דיבור ומעשה,  
עי וחיצוני, אבל עבודה שלנו הוא להפוך את היש לאין, בכל דרכיך דעהו לעשות מכל דבר  טב
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ואז  קשור בהתורה,  גשמי רוחני, ואז   ואינו נפסק הקשר, ואז הוא קושר כל דבר בתורה, 
 . שנקרא אהבה דלא מתפרשיןכמבואר למעלה. 

 הבחירה שלנו הוא לא האם לעשות או לא 

דהיינו אדם צריך להיות עם הקב"ה גם כשלא הולך לך, כי אדם לא יכול לבחור האם יהיה  
לו כסף או לא, אבל האם תחיה עם הקב"ה או לא זה אדם יכול לבחור לעצמו, אדם צריך  
לדעת שהבחירה שלו לא נעלמת אלא הוא חושב שהבחירה שלו הוא האם לעשות או לא, נכון  

יך לדעת שהבחירה שלו הוא לאיזה כיון הוא הולך, ואדם  שהוא צריך מהלך אבל אדם צר
צריך להחזיר את החיות שלו להקב"ה. ואז הוא נמצא במצב של חיים כל הזמן, אחרת יתכן  
שיש לו הכל אבל אין לו כלום, אבל אדם אפילו שאין לו כלום אבל הוא חי ויונק מהקב"ה  

שנקרא אהבה  מבואר למעלה,  וחי עם התורה והוא חלק מהקב"ה, אז אינו נפסק הקשר כ
גם במחשבה גם בדיבור וגם במעשה הכל הוא  וכל מעשיו ע"פ התורה.  דלא מתפרשין, ואז  

 ע"פ התורה. 

 ל הוא נשאר אחד עם הקב"ה אדם שלא חי עם התורה אב 

די בעולם כי כל אחד הוא חלק אלוקי ממעל וזה לא יכול להתנתק  ודהיינו בחינת אח זה כל יה 
התורה שאדם ממנו אף פעם, משא"כ בחינת יניקה זה יכול להתנתק אם רוצים, וכמו עם  

יכול להחליט שהוא יכול להסתדר גם בלי התורה, אבל גם אז החיבור שלך עם הקב"ה נשאר  
יניקה הוא חיבור יותר חזק וכמו שאמר למעלה אילו יצוייר שיצטרך  לתמיד, החיבור של 

 תמיד ליניקה מאמו, היה תמיד נקשר בה בקשר אמיץ. 

   ם לעבוד על זה חיינו צריכי   שיהיה כי הם   כדי 

מו שזה לא מתנתק אף פעם, ויש לו את החיות  דהיינו שאז יש לו ב' המעלות, יש לו החיבור לא 
ממנו שזה קשר חזק מאוד. וכמו תינוק בשנתיים הראשונות אם אמו לא יבוא לו לאכול לא  
יהיה לו מה לאכול, אותו דבר עם התורה לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעניי. אם לא בריתי  

ראל מקבלים את התורה  יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. ארץ יראה ושקטה אם יש
מוטב ואם לאו יחזור העולם  לתוהו ובהו, העולם חושב שזה סיפור מלפני כמה אלפי שנה  
אבל זה מעשים בכל יום כי הם חיינו ואורך ימינו, ואהבתך אל תסיר זה לא תפילה כי זה  

 יישאר לתמיד, אבל שיהיה חיינו על זה אנחנו צריכים לעבוד כל הזמן. 

             לא חיצוני אהבת אחים הוא פנימי ו 

כל הוא חיצוני מאוד ולא פנימי כלל, משא"כ אהבת אחים הוא פנימי ולא חיצוני,  באימא האו
התניא מוסיף לנו שאנו חייבים את המצות וככה אפשר לנו לחבר את החיצוני עם הפנימי,  
וברגע שאדם עושה מצות מעשיות זה מקיף את האדם מכל הצדדים שלו, וכמו שצדיקים  

ינו שגם החיצוני הולך להיות פנימי, לדבר מהקב"ה  אמרו שנכנסים לסוכה עם המגפיים דהי
כל היום אולי הוא יראה אותו אבל זה כלום, אולי זה מי יתנך כאח לי אבל זה לא יונק משדי  

 היה אומר תורה הוא ברכה שיהיה עם הצלחה. הלב שמחה אמי. 

 


