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 פרשת וארא

 שיעור א'

 יום א' כו' טבת

מדבר כאן מאוד וידעתם כי אני ד' אלקיכם המוציא כו'. השפ"א )תרל"א( בשפ"א איתא 
 ברור מהדרך ונראה בהמשך.

 ם הקב"ה אפילו בדמיונותצריכים לחיות ע

זה הבטחה שידעו לכאורה צריכים אנו להבין מהו הכוונה 'וידעתם', ומה מונח בזה? אלא 
אומר בפרשת מטות שאדם צריך לחיות עם הקב"ה שהש"י הוציאם מארץ מצרים. השפ"א 

 אפילו בדמיונות. דהיינו בכוח נמצא הרעיון הזה של לולי ד' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי
אצל כל אחד ואחד. ואילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים משועבדים היינו לפרעה 
במצרים. בטבע שלנו קיים הרעיון של טוב לי כי עיניתי למען אלמד חוקיך. כשאנחנו מודים 
להקב"ה על זה שהוציא אותנו משם אנחנו גם מודים אשר בחר בנו דווקא להכניס למצרים 

 נו משם ולתת לנו את התורה.כדי שיוכל להוציא אות

 עבודת האדם להכיר את הקב"ה גם בגשמיות וגם ברוחניות

א"כ צריכים להודות גם על שהוציא אותנו וגם על שבחר בנו דווקא, אנכי ארד עמך ואני 
אעלך גם עלה, אנכי הולך על אנכי ד' אלוקיך שזה נתינת התורה, ועד שלא היינו במצרים 

י יציאת מצרים שעברנו כ"כ הרבה יסורים אז התורה נהיה התורה הייתה בהסתר, ואחר
בהתגלות. היה במצרים יסורי הגוף שזה בגשמיות והיה יסורי נפש שזה ברוחניות. לכאורה 

מספיק שיהיה לנו יסורי הגוף ולמה היינו צריכים גם יסורי נפש, אלא התפקיד של היה 
 הכל מאתו יתברך שמו.מצרים היה כדי שאדם יגיע להכרה שגם בגוף וגם בנשמה 

 עיקר התשובה הוא לחזור לשורש

א"כ אנחנו צריכים להודות להקב"ה על זה שהיינו במצרים, ואפילו שלכאורה לא נעים 
הרוצה הרה"ק רבי בונם מפרשיסחא זי"ע שהיינו במ"ט שערי טומאה, אבל כמו שאמר 

ר שקורה לך זה בתשובה הקב"ה רוצה את כל התהליך גם את החלק שנפלת, ולדעת שכל דב
מאת הקב"ה. תשובה לא נקרא רק למחוק לך את העונות אלא לחזור לשורש, וזה עצם 
התשובה שאדם צריך לעשות לחזור לשורש, אדם לא נופל רק ברגע שניתק את עצמו 
מהשורש, וברגע שאדם חי שכל דבר מגיע מאת הקב"ה אז הוא מחובר לשורש, ואז לולי ד' 

נפשי ואז אין מציאות שנופל, ואם הוא כן נפל סימן שהקב"ה  עזרתה לי כמעט שכנה דומה
לא עזר לו, ולמה, אלא היות שהוא חשב שהוא כן יכול אז נהיה בעל גאווה ואז אין אני והוא 

 יכולין לדור במדור אחד.

 הכישלון הוא חלק מהתהליך

ק היסוד של הדרך הוא אין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בה, הכישלון הוא חל
ליך וחלק מבניין העולם ותיקון העולם, כי בלי כישלון אדם לא חושב שנפל כלל. כתוב מהתה

אצל שלמה המלך לא ירבה לו סוסים לא ירבה לו נשים. אומר המדרש שהקב"ה רצה למחוק 
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את היו"ד. ואז הגיע היו"ד לפני הקב"ה הלא אתה הבטחת שהתורה אף פעם לא נמחק ומה 
"ה שהיו"ד עולה על חכמה וכדי שהוא ייפול הייתי חייב למחוק עכשיו, אלא אמר לו הקב

אותו כדי להחזיר לו את הכוח של מה. וכן מצאנו אצל דוד המלך אם הוא לא היה נופל היה 
 מסתובב ואומר בחנני ד' ונסני צרפה כליותי וליבי.

  המצרים היה להבהיר לנו שבלי הקב"ה אי אפשר

וב"ה באורייתא וברא עלמא, התורה יוצאת מחכמה אבל תכלית של התורה הוא איסתכל ק
וכל התורה הוא שבני ישראל יתחברו להקב"ה באמצעות התורה, אבל השאלה למה אתה 
משתמש עם התורה, אם אדם לוקח את התורה לידע אז לא רק שאתה לא התחברת אלא 

רה עוד ניתקת את עצמך מהקב"ה, אבל אם אתה משתמש עם התורה כדי להגיע לנותן התו
אז אשר בחר בנו מכל העמים ואז אדם מקבל מהתורה חיות, דהיינו בלי מצרים לא היינו 
יודעים שאנחנו צריכים את הקב"ה שיביא לנו חיות כל הזמן, ולא רק בגשמיות אלא גם 
ברוחניות אנחנו צריכים את הקב"ה ואנחנו צריכים לחיות עם הסכנה לדעת שכל רגע ושנייה 

, וכל התכלית שנכנסנו למצרים היה כדי להבהיר לנו שבלי מצריםאנחנו עלולים לחזור ל
 הקב"ה אי אפשר.

 גלות הגוף מגיע מגלות הנפש

ואל תחשוב שזה דמיונות שהקב"ה זה הבטחה שידעו שהש"י הוציאם מארץ מצרים. א"כ 
אומר שלא רק בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הבעל התניא הוציא אותנו. 

ממצרים אלא בכל יום ויום. דהיינו בכל יום אדם צריך לחיות שעכשיו יצא ממצרים  הוא יצא
ע"י עזר אלוקי. ואיך מגיעים לזה, אלא ברגע שאדם יודע מה יציאת מצרים עשה לנו ובשביל 
מה הוציא אותנו משם מגיע לזה, אדם צריך לדעת שגלות הגוף מגיע מגלות הנפש, ולהוציא 

א מגלות הנפש לא עשינו שום דבר, כי עיקר המטרה היית להוציא אותנו רק מגלות הגוף ול
אותנו מגלות הנפש, כי כל גלות הגוף מגיע מגלות הנפש, וממילא כשהקב"ה הוציא אותנו 

 ממצרים הוציא אותנו לא רק יציאת הגוף משם אלא גם יציאת הנפש האלוקות שהיה שם.

 כל פעם שאדם חי עם הקב"ה יוצא בזה ממצרים

כל דור וכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. והיא והנה ב
יציאת נפש האלקית ממאסר הגוף משכא דחויא ליכלל ביחוד אור א"ס ב"ה ע"י עסק 

אנחנו יושבים עכשיו בשיעור ולומדים וצריכים לדעת שהכל מגיע מאת התורה והמצוות בכלל 
שבה מקבל וממשיך עליו יחודו יתברך בפירוש  ובפרט בקבלת מלכות שמים בק"שהקב"ה 

אבל אנחנו ירושה ומתנה היא לנו שנתן ומי אומר שזה אמת? אלא באמרו ד' אלקינו ד' אחד. 
לנו את תורתו והלביש בה רצונו וחכמתו יתברך המיוחדים במהותו ועצמותו יתברך בתכלית 

נו ד' אלקינו באהבה כו' כי באור היחוד והרי זה כאילו נתן לנו את עצמו כביכול. וז"ש ותתן ל
 א"כ כל פעם שאדם מבהיר את זה יצא בזה ממצרים.פניך נתת לנו ד' אלקינו כו'. 

 לדעת שמצדו מוכן להיות בגלות –טעם הגלות 

כל פעם שאתה זה הבטחה שידעו שהש"י הוציאם מארץ מצרים. ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אמרנו שהגלות היה לא רק על הגוף אלא גם על רוצה להתעורר על זה אתה שם מיד. והיות ש

כדי שידע האדם שמצדו מוכן להיות  -וזה טעם כל הגלות הנפש, א"כ צריך אדם לדעת 
ה על זה, אדם ולא רק בגוף אלא גם בנפש, ואם הוא לא שם הוא צריך להודות להקב"בגלות, 



 שיחות                                 וארא                                  קודש

 ~ ט~   
 

ם הוא לא במצרים לראות את האפסיות שלו וא כל יום את החשבון הנפש מחדש צריך לעשות
 לדעת שהקב"ה עוזר לו לא להיות שם בגוף ובנפש.

ולא משנה קטן או גדול. כל אחד צריך לדעת שזה המהלך וככה נוהג בכל איש מישראל. 
לדעת שכל דבר בא מאת הקב"ה. דהיינו מצד אחד באמת ירדנו למ"ט שערי טומאה, אבל 

יודע שאת הכרה הזאת בהקב"ה אם אדם מגיע להכרה לדעת שכל דבר מגיע מאת הקב"ה ו
 קיבל רק ע"י שהיה פעם במצרים שזה תשובה מאהבה אז זדונות נעשית כזכיות.

 אדם שחי עם הקב"ה לא מסתירין לו כלל

וכן שמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל: כי אם היה אדם יודע באמת שהכל מהש"י, לא היו מסתירין 
וכל יך הקב"ה להסתיר לנו כלל. אם אנחנו היינו חיים אחד עם הקב"ה לא היה צרלו כלל, 
כל ההסתר הוא בשביל סיבה אחד כדי לדעת  כדי שלא ידמה שממנו הוא, ודפח"ח. -ההסתר 

שכל הקדושה והתורה שהקב"ה נותן לך הוא כדי להגיע להקב"ה לדעת שממנו מגיע כל דבר. 
 וזה כל הדרך ומסביב הנקודה הזאת מסתובב כל ספר שפת אמת.

 אפילו על קצת דביקות שיש לו אדם צריך להיות שמח

ואיפה מתחיל עבודה? אלא עבודה לא מתחיל בשעת מוחין דקטנות ולא בשעת נפילה אלא 
בעת רצון אז צריכים להתחיל, וממילא לא נצטרך להגיע לנפילות, אם נפלת אזי סימן שיש 

קות, שיש לו קצת דבי -וצריך אדם לידע אף בעת רצון מקומות שחשבת ששם אתה יכול לבד. 
ולא משנה כמה דביקות יש לך, ואפילו שיש לך רק קצת דביקות אדם צריך להיות שמח גם 
על זה, כל הנפילות של כלל ישראל היה כי חשבו שהם מאה אחוז ונהיה להם בגלל זה נסתמו 
עיניהם ולבם של ישראל ואז אבדו כל מה שיש להם, אבל אדם צריך לדעת אפילו שיש רק 

 עם הקב"ה, ואפילו רק הנשימות הוא ג"כ מאת הקב"ה. קצת דביקות הוא ג"כ

  אדם מצד עצמו מוכן לכל חטא ועון

ואפילו שאנחנו לומדים עכשיו עם כל זה לא יושכח ממנו שמוכן מצד עצמו לכל חטא ועון. 
את דברי השפ"א צריכים לזכור שמצד עצמו אדם מוכן לכל חטא ועון. אנו אומרים ביהי רצון 

מוד שלא לומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על אסור מותר ולא לפני שמתחילים לל
על מותר אסור, לכאורה איך יתכן שיקרה לי כזה דבר, אבל השם ישמור אנשים היום עושים 

 ככה וצריכים לדעת שגם אנחנו יכולים לעשות כן וצריכים לבקש על זה.

 הפחד מגיע להבהיר לך שהקב"ה שולט 

מה עושים עם הפחד, אדם שחי שלימות אז באמת מפחד ומגיע מזה  אדם שיש לו פחד תלוי
לחרדות אח"כ, אבל האמת הוא שהקב"ה שלח לך את הפחד כדי שאדם יידע שבאמת הוא 
לא שולט אלא הקב"ה שולט על כל דבר, ואז לא רק שאין לו שם חרדות אלא מגיע משם 

אמרנו  את הפחד שיש לו., דהיינו השאלה לאן הוא מנווט לשמחה לעוז וחדווה במקומו
שהכנעה בעצם מביא עצבות, רק השאלה למי אתה נותן הכנעה, אם אתה נותן מהקדושת לוי 

הכנעה לשני שהוא מציאות זה מביא לעצבות, למה שאני יביא לו הכנעה, אבל אם אני חי 
שהוא לא מציאות אלא סיבה לקשר בורא אזי זה מחזק אותי ואת הכוחות שלי להיות אחד 

 קב"ה ולא לעזוב אותו אפילו לשנייה אחד.עם ה
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ענין שובבי"ם.  הרה"ק הבעל התניא זי"ע( על עניין של) במאמרי אדמו"ר הזקןאיתא 
שובבי"ם תיקון לפגם ברית. ולהבין מה שהשיב השי"ת למשה כששאלו ואמרו לי מה שמו 

מרו מה אומר אליהם כו' אהיה שלחני אליכם שאינה תשובה על שאלתם ששאלו סימן לא
 ה כו'.-ד' נראה לי אלי שיאמינו בדבריו כו', וגם למה לא אמר להם שם הוי

 אדם שחי ככה לא יעצב ללבו כלל

והענין והעצה היעוצה לכל אשר נגע יראת ד' בלבבו להתהלך לפני ד' באמת ובתם זה הדרך 
כל  ישכון אור ד' שישים בלבו שבוודאי בלי ספק הוא תמיד שכלו ולבו בכל תאוותיו רק רע

היום שהוא בחינת מצרים כידוע. אבל לאחר שיגמור בלבו כן לא יעצב ללבו מפני זה כלל 
דהיינו אדם צריך וכלל רק שיאמר בלבו אמת שכן הוא ולמה לא תהיה כן מצד הגוף כו'. 

אך יעקב חבל לדעת שבכוח הוא יכול להיות שם, ולמה באמת הוא לא שם בפועל ג"כ, אלא 
ולמה ליו אשא נפשי ובו אם חפץ במצותיו וחוקיו להידבק בתורתו. נחלתו חלק אלקה ממש א

 הוא באמת צריך את כל הנ"ל, אלא כדי להיות דבוק בהקב"ה.

 אדם צריך להיות לאהוב את הקב"ה בלי שום סיבה

מ"מ אינו יודע טעם מה זה הקב"ה, שום שכל והשגה להבינו כלל וכלל  יודע אף שאינו
ה שלו לא מחכמתו ולא מצדקתו, אך מפני חלק אלקות כל לרעותא דליבא שיש לו כי אינ

שעה חושק לשורשו אשר לוקח משם, וכאשר ישים ללבו כל אלה באיתערותא דלתתא 
איתערותא דלעילא כה"ג יתעורר ג"כ למעלה שהקב"ה יתעורר אהבתו לישראל אף שלא 

דמטיב, ימצא טעם ודעת מפני מה יאהב אותם, מ"מ יאהב אותם להטיב להם בכל מילי 
 כמ"ש לא מרובכם מכל העמים וגו' ולא בצדקותיך ויושר לבבך כי אם אשר חשק ד' וכו'.

אם שאם היה אהבת ישראל מאיזה טעם היה ג"כ אהבת הקב"ה כן, כי כמים הפנים וכו'. 
אדם אוהב את הקב"ה בלי שום סיבה אז הקב"ה ג"כ אוהב אותך בלי סיבה, אבל אם אדם 

 יאהב אותך ג"כ עם סיבה.בה אזי אותו דבר הקב"ה אוהב את הקב"ה מאיזה סי

 אדם שיודע שהוא לא יכול מגיע לתשובה עילאה

וזה הכלל היה בישראל במצרים מיוסף שאין נגאלין אלא מבחינת פקד פקדתי. וזהו שלא 
האמינו למשה באמרו ד' נראה אלי אף שאמר להם ראיה מדעת והשגה כו', רק במה שאמר 

לו שהוא בחינת פקוד כו'. וזהו שהשיב הקב"ה אהיה כו' שבחינת אלוקי אברהם האמינו 
ה הוא שמהווה כל העולמות מחמת שמשיגים שרשם ומתבטלים נגדו כו' אבל בחינת -הוי

ה הוא למעלה מן בחינה זו כו'. וכשמתנהג אדם ע"ד הנ"ל הוא תיקון לפגם ברית, לפי -אהי
בו ותשובה הוא שמשיב נשמתו שענין תשובה הוא הפלות משרשו בפגם ברית וכיוצא 

לשרשה. אבל ע"ד הנ"ל לא יפול הנופל כלל כי אינה מחמת טעם ודעת רק אחר כל הפחיתות 
וכל מה שכתוב שלא עוזר לך על פגם שיתבונן בעצמו מ"מ יש לו רעותא דליבא שאינו שלו. 

 הברית, הוא רק כשנדמה לך שאתה מבין ומשיג. וזה נקרא תשובה עילאה.

 לחיות עם הקב"ה גם כשהולך לך עבודת האדם

לא רק כשאתה נופל ומרגיש וז"ש למען תזכור כו' כל ימי חייך, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
בכל דבר שהוא אף בשעה שנדבק בד' חיים, חסר אונים אז אתה צועק טאטע תעזור לי, אלא 

פה, ל היה אומר כי אתה שומע תפילת כר' אשר קטן צריכים לשמוע שזה מאת הקב"ה. 
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שאדם צריך לדעת שכל מה שיש לו הקב"ה נותן לו את זה ואפילו הנשימה הכי קטן שאדם 
 נותן להקב"ה זה מה שהוא רוצה ממך שתכיר שהכל מאת הקב"ה.

 כמה שחיים עם הקב"ה עכשיו ככה יהיה לעתיד לבוא

ת לא רק עכשיו לפני ביאת המשיח, אלא אפילו אז בימווכן כתבו חז"ל לרבות ימות המשיח 
שהוא עת הטובה שאין יצר הרע שולט, אף על פי יזכור המשיח שאז לא יהיה רע רק טוב, 

וזה נקרא טועמיה חיים זכי, כמה כי לולי רחמיו כבר היה במצרים, השלימות יהיה היטיב 
שאתה חי עכשיו שמה שיש לך הוא לא שלך אלא של הקב"ה אז טועמיה חיים זכי ככה תחיה 

אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים משועבדים היינו כמ"ש אז בימות המשיח. 
דהיינו אנחנו יודעים שהגלות הגשמי מגיע מגלות הרוחני, א"כ לא מספיק לפרעה במצרים. 

 שהקב"ה הוציא אותנו פיזית הוא צריך להוציא אותנו רוחניות ממצרים.

 ביאור ענין הבחירה מחטא עץ הדעת

' אלוקיך את לבבך, זהו שאמרו הבא לטהר מסייעין ומל ד)פרשת נצבים( ברמב"ן איתא 
אמר יצרו ר' אשר שתשוב אליו בכל לבבך, והוא יעזור אותך.  כשמשיח יבוא אותו. מבטיחך

ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר כי בכל יום וזה העזר של הקב"ה. של אדם מתגבר עליו 
שע, וכל זמן התורה כן כדי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או ר

 שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח תהיה הבחירה
בטוב להם בטבע, לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל, והיא המילה 
הנזכרת כאן, כי החמדה והתאווה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאווה. וישוב 

שהיה שלא היה בחירה כלל. האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, 
 עושה בטבעו מה שראוי לעשות, ולא היה לו ברצונו דבר והפכו.

וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה הנה ימים באים נאום ד' וכרתי את בית ישראל ואת בית 
את הברית אשר אכרות את יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו' כי ז

בית ישראל אחרי הימים ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה. וזהו ביטול יצר 
 הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי.

ולכך אמר עוד והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש 
ם ועד גדולים. ובידוע כי יצר לב האדם את אחיו לאמר דעו את ד' כי כולם ידעו אותי למקטנ

אלא שיתבטל יצרם בזמן המצב נהיה רק עוד יותר גרוע. רע מנעוריו וצריכים ללמד אותם, 
 היה אומר שאנחנו עוד נתגעגע לזמנים של לפני ימות המשיח.ההוא לגמרי. ר' אשר 

בחוקי  וכן נאמר ביחזקאל ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם ועשיתי את אשר
תלכו. והלב החדש ירמוז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו והגיעו שנים 
אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה, כי בימי 
המשיח לא יהיה באדם חפץ, אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות 

נכון שאז לא יהיה מצב להיות בפועל במצרים, החובה תלויים בחפץ. ולא חובה, כי הזכות ו
אבל אז צריכים לחיות שבכוח אנחנו יכולים להיות במצרים, וצריכים עזר אלוקי על כל צעד 

 ושעל.
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 עבודת האדם הוא לשנן כל הזמן שלולי רחמיו אנו במצרים

ריך לדעת גם אחרי זה נכון שכרגע הקב"ה מוציא אותך פיזית ונפשית ממצרים, אבל אתה צ
שבכוח אתה יכול להיות שם ומי מוציא אותך משם הקב"ה ואתה חייב אותו כל הזמן, וכל 
שנייה שאתה לא חי עם הקב"ה אתה עלול לחזור לשם בפועל ממש. ואדם צריך לדעת שמצד 

וזה רצה עצמו הוא מוכן לכל חטא ועון ולמה הוא לא שם, כי הקב"ה עוזר לו לא להיות שם. 
, כי אנחנו מדברים עכשיו עוד לפני שיצאנו ממצרים"י לקבוע בישראל בשעת הגלות, הש

כדי שידעו אחר כל הגאולה ואחר קבלת התורה, שהש"י הוציאם ממצרים.  -שידעו שכל זה 
ואת זה אנחנו צריכים לשנן לעצמינו כל הזמן כי הטבע שלנו ברגע שיוצאים משם ששוכחים 

 לגמרי שהיינו שם כלל.

 אבינו אפילו שהיה לו כל טוב היה חי כי במקלי עברתי יעקב 

אבל בשעת מנוחה צריכים וזה שאומרים בשבת זכר ליציאת מצרים, שהוא יום מנוחה, 
לזכור את יציאת מצרים, נכון שבפועל אנחנו לא שם כרגע אבל בכוח צריכים לחיות את 

א בגלל שהקב"ה הוציא הסכנה שכל שנייה אנחנו עלולים להיות שם, ואם אנחנו לא שם הו
ומשם יש לנו את המנוחה. ביעקב אבינו כתוב וצריך אדם לידע כי הוא מהש"י. אותנו משם. 

כי במקלי עברתי את הירדן הזה, מצד אחד היה לו כל טוב ומצד שני לא שכח לרגע אחד את 
 החסד שהקב"ה עושה אתו כל הזמן.

 לבאר למה צריכים לצאת לפעלד כל יום

אומרים יציאת מצרים קודם יחוד קריאת שמע, לידע כי לולי רחמיו היינו ולכן בכל יום 
ועל ידי שמבררין זה באמת יוצאין ללא רחמיו של הקב"ה עדיין היינו במצרים. במצרים, 

וזה הענין לצאת לפעלד כל יום, שקודם צריכים למלאות את השפל שלך בכל יום מכל מיצר. 
ד' בצר להם ואז ממצקותיהם יוציאם. ואז הקב"ה  ואז אדם נותן צעקה להקב"ה ויצעקו אל

אבל עול מלכות שמים בלי ויכולין אחר כך לקבל עול מלכות שמים. מוציאם ויושיעם משם. 
ס'איז נאר געפלאפעלט אם אתה רוצה לחיות את עול ר' אשר לראות את השפל שלך אמר 

 מלכות שמים זה אך ורק ע"י שאתה חי עם השפל שלך.

 יה פיזית ונפשיתיציאת מצרים ה

לכאורה מהו הכפל לשון מצרים ועבדים, ואומרים הוצאתנו ממצרים ופדיתנו מבית עבדים, 
 -נראה הפירוש שהיה ב' דברים אלא שהיה כאן שתי דברים היינו שם פיזית ונפשית, 

וכתוב שהיינו ג"כ תחת הקליפה. השעבוד עבודה קשה, וגם מה שהיו באמת תחת יד מצרים. 
זמן שיש לאדם עול אחר, אינו יכול לקבל עול מלכות שמים, שלכך עבדים  בזוה"ק שכל

פטורין מקבלת עול מלכות שמים, ע"ש פרשת בהר, ולכן אחר יציאת מצרים מקבלין עול 
 מלכות שמים, וכן כתיב והוצאתי כו' ואחר כך ולקחתי כו', כנ"ל.

  במצרים לא היה לבני ישראל קבלת עול מלכות שמים

רים כל יום יציאת מצרים כדי להראות לנו שבעצם יכולים אנו להיות שם ולמה א"כ אנו אומ
אי אפשר לקבל כשהיינו במצרים, כי אז אנו לא שם כי הקב"ה מוציא אותנו משם. אבל זה 

לא רצינו עול מלכות שמים, וברגע שיצאנו משם אז קבלנו עול מלכות שמים, לדעת למה היינו 
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נקרא מצרים אבל כדי להראות לנו שבלי עזר אלוקי אי שם בכלל, לא בשביל המציאות ש
 אפשר, ואז אח"כ הגענו לקבלת התורה.

 שמע ישראל זה יציאת מצרים

ואף על פי כן אחר כך ידע גם כן כי לולי רחמיו היינו במצרים, וזה שאומרים אחר קריאת 
בעל התניא שמע גם כן יציאת מצרים וגאולה, ואחר כך יכולין לבוא על ידי זה לתפילה. ה

ולכן תקנו פרשת יציאת מצרים בשעת קריאת שמע דווקא, אף שהיא מצווה בפני אומר 
עצמה ולא ממצות קריאת שמע, כדאיתא בגמרא ופוסקים, אלא מפני שהן דבר אחד ממש. 

וכן בסוף פרשת יציאת מצרים אלא שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד זהו יציאת מצרים, 
 כם, והיינו גם כן כמו שנתבאר לעיל.מסיים גם כן אני ד' אלוקי
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 שיעור ב'

 יום ב' כז' טבת

לכאורה בפסוק הן בני ישראל לא שמעו כו' וידבר ד' כו' ויצום כו'. )תרמ"ו( בשפ"א איתא 
ממילא בני ישראל לא יכולים לשמוע כי היו תחת יד פרעה, אבל פרעה בעצמו למה הוא לא 

ועוד קשה מהו הלשון ויצום ומה מונח ונה ואיך ישמעני פרעה. יכול לשמוע, א"כ מהו הכו
 בזה?

 אדם צריך שיהיה לו בשביל מה לקום בבוקר

אלא ב"ה אני אומר שיעור כל יום, אבל בעצם לא אני אומר אלא הקב"ה אומר, ומה צריכים 
לעשות כדי שיהיה באמת שיעור כל יום, אלא אדם צריך לתת את הרצון ואת ההשתוקקות 

החשק שיהיה שיעור, אדם צריך בשביל מה לקום בבוקר, כל זמן שאין לו למה לקום  ואת
הוא ימשיך לישון ויותר טוב לו במיטה כי לפחות הוא עושה משהו הוא יושן. אותו דבר בני 
ישראל היו במצרים ולא ידעו שיש יותר טוב מזה, וכמו תולעת שנכנסת לחזרת היא חושבת 

. א"כ לאן הולכים להוציא את בני ישראל הלא הם חושבים שאין יותר מתוק מזה בעולם
 שזה הכי טוב בעולם, ולמעשה איך עושים את זה?

 יש אמונה בכללות ואמונה בפרטות

דאיתא בזוהר הק' ברעיא מהימנא כי היה הרצון שיקבלו בני ישראל עול מלכותו אלא 
יאים את הזוהר הק' מביתברך בכלל, ע"ש לשונו הקדוש. האמרי יוסף והחלק יצחק זי"ע 

הנ"ל ומפרשים אותם כל אחד בדרכו. היוצא לנו דיש שתי סוגי אמונה בכללות ויש בפרטות, 
בכללות נקרא דיש הקב"ה שברא את העולם, ויש הקב"ה שמשגיח על העולם ושולט עליו, 
וברא שמים וארץ וכל הדברים היוצאים מהם, ואמונה בפרטות נקרא שגם אני הקטן הקב"ה 

ואני חלק אלוקי ממעל ויש עלי לעשות תרי"ג מצות שדרכם אדם מתקשר עם  משגיח,
 הקב"ה.

ולקחת אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ד' אלקיכם וגו'. ז"ל הזוהר הק': 
לכאורה קשה מהו ולקחת אתכם לי לעם, ועוד קשה אדם פקודא דא קדמאה דכל פקודין, 

א הקב"ה ואומר לו תבוא לחסידות שלי, הלא בני ישראל שנמצא במצרים ומסודר לו הכל, ב
 ונים לו מה רע לי איפה שאני נמצא, הלא ממילא רע לי כאן ומה אתה כבר יכול למכור לי?ע

 רק על ידי חשק ורצון והשתוקקות אפשר להגיע לאמונה בפרטות

ותר אלא דבר ראשון שבני ישראל צריכים לדעת שהקב"ה הולך לקחת אתכם למקום הרבה י
טוב, אבל אם אני עוד לא משוכנע על זה שהקב"ה יכול לתת לי דרך יותר טובה ואני רק מגיע 
לשמוע ולבחון מה אתה כבר יכול לתת לי משהו יותר טוב אזי באמת מאוד קשה לתת לך 
ולשכנע אותך מה אני נותן יותר, אלא דבר ראשון אדם צריך לדעת שאצל הקב"ה מקבלים 

לך חשק ורצון ואז האם הוא כן יכול לעזור או שלא יכול זה כבר לא  הרבה יותר וברגע שיש
משנה מאוד, כי יש לי יעד להגיע לשם ואם אתה יכול למכור לי את זה אני כאן, דהיינו צריכים 

 את החשק ואת ההשתוקקות הראשונה ואז אפשר להגיע לפרטות.

ם החיים, אנשים להבדיל אלף אלפי הבדלות אנשים קונים קוקה קולה כי שם יש טע
מסתובבים ומחפשים טעם בחיים ואם הוא ישתה כוס קולה אזי יהיה לו טעם בחיים. בא 
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הקב"ה ואומר לך ולקחת אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים וידעתם כי אני ד' אלוקיכם 
המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, אדם צריך לדעת שהולכים להרוויח מכל העסק הזה, 

מו, ארץ ישראל, קשר עם האבות הקדושים, ילדים, ועוד המון דברים, אבל עוז וחדווה במקו
דבר ראשון צריכים לדעת אותו בכללות, ואז אפשר להוציא אותך בפרטות, אבל אדם שהוא 
מחליף פרה בחמור אתה מוציא אותי משם ושם אותי שם אז לא עשינו שום דבר, ועוד כבר 

 ים להחליף.יותר טוב איפה שאנחנו נמצאים ולמה צריכ

 לפני שעושים מצות צריכים אמונה פשוטה בהקב"ה

לפני שמתחילים לעשות ראשיתא קדמאה דכל פקודין למנדע ליה לקודשא בריך הוא בכללא, 
מאי בכללא, למנדע דאית שליטא עלאה מצוות צריכים להאמין שיש בורא ומנהיג לבירה, 

יליהון, ודא איהו בכללא, וסופא דאיהו רבון עלמא, וברא עלמין כלהו שמיא וארעא וכל ח
 לדעת שהקב"ה נמצא בפרט.למנדע ליה בפרט. אח"כ צריכים להאמין בפרטות, דכלא בפרט, 

 במצרים לא ידעו מהקב"ה אפילו בכללות

לא הוו ידעי ליה כשבני ישראל היו צריכים לצאת ממצרים, כד נפקו ישראל ממצרים, 
כיון דאתא משה לגבייהו, פקודא ללות, לא ידעו מהקב"ה אפילו בכלקודשא בריך הוא, 

אתם צריכים לון, דכתיב וידעתם כי אני ד' אלוקיכם המוציא אתכם וגו', קדמאה דא אוליף 
לדעת שיש כזה דבר שהקב"ה יכול להוציא אתכם משם, ויש כזה דבר שאתם חוזרים למקור 

אלמלא פקודא וולעצמכם בחזרה, ולא תהיו יותר משועבדים לפרעה אלא תהיו בני חורין, 
לא הוו ישראל מהימנין בכל אינון נסין וגבורן דעבד לון במצרים, בלי המצווה הזאת, דא, 

בלי זה לא היו מאמינים בהקב"ה, ואפילו שיש מופתים היו אומרים שיש כאן איזה מישהו 
שעושה את זה אפילו שאני לא יודע איך שזה עובד, אבל באמונה בהקב"ה לא היו להם אז, 

אתעבידו להון נסין וגבורן. דידעו שיש הקב"ה בעולם אז דעו פקודא דא באורח כלל, כיון די
 ואז עשו ניסים ובני ישראל האמינו בתוך ניסים שיש בורא ומנהיג לבירה.

 במדבר התחילו להכיר את הקב"ה בפרטות

ומאז ולסוף ארבעין שנין דקא אשתדלו בכל אינון פקודין דאורייתא דאוליף לון משה, 
בין אינון דמתנהגי ל בפרטות להכיר את הקב"ה, ומאז התחילו ללמוד את כל המצוות התחי

בין מה שמתנהג בארץ ישראל ובין מה שמתנהג בחוץ בארעא בין אינון דמתנהגי לבר מארעא, 
כדין אוליף לון באורח פרט, הדא הוא דכתיב וידעת היום והשבות אל לבבך, היום לארץ, 

רק לקרוא את  דמת דנא. כי ד' הוא האלוקים, דא באורח פרט.דייקא, מה דלא הוה רשו מק
דברי הזוהר הנ"ל נכנס כבר חשק והתלהבות לעבוד את הקב"ה, סנעמט א דורך א מענטש. 

 זה תופס את האדם חזק להקב"ה.

 ברגע שחיים עם הקב"ה אין יותר עול 

המשנה המקבל עליו והענין הוא, על פי לכאורה צריכים אנו להבין מהו כלל ומהו פרט? אלא 
אל תחשוב שמציעים לך לעבור מחסידות עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. 

זאת לשני מארץ ישראל לחוץ לארץ, איפה שאתה לא תהיה יהיה לך עול ואי אפשר להתפטר 
מזה, אלא השאלה הוא האם אתה חי עול של גוף או של נפש, כרגע אני הולך להוציא אותך 

ים תיידע לך שאני הולך להוריד ממך את העול של הנפש של פרעה, כי הוא יכול לשלוט ממצר
על הגוף ולא על הנפש, וברגע שאדם יודע שפרעה לא יכול לשלוט על הנפש ממילא הוא לא 
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ישלוט גם על הגוף, אבל לפני שאתה מאמין שהנפש שלך הוא חלק אלוקי ממעל ואף אחד 
להוציא את הגוף שלך הנפש שלך זה משהו נצחי אי אפשר בעולם לא יכול לקחת זאת ממך 

 משם.

  אדם שחי עם הקב"ה אז הוא שולט ולא שולטים עליו

כי מה גרם שישלטו על הגוף שלך כי לא קבלת עול תורה ועול מלכות שמים, כי ברגע שאתה 
יש מאמין שכל דבר זה מאת הקב"ה לא יהיה לך יותר עול מלכות ועול דרך ארץ, יש אנשים ש

להם עול מלכות ודרך ארץ אפילו שיש להם תורה, התשובה הוא מלכות ודרך ארץ תמיד 
יהיה ולא משנה איפה אתה נמצא, אבל העול מלכות ועול דרך ארץ לא יהיה לך יותר, כי 
הגלות שזה תופס אותך זה הולכים לקחת ממך, וברגע שחיים עם עול תורה אזי כלך דבר זה 

רץ, דהיינו שאז אדם חי שכל דבר זהו סיבה מאת הקב"ה ולא תורה גם מלכות וגם דרך א
 מציאות אז הם לא שולטים עלי אלא אני שולט על המצב.

 צריכים לציית למלכות אבל המוח יהיה במקום אחר

דהיינו לא הולכים להתפטר מהמלכות אלא אפשר משמע שאפילו הוא תחת יד המלכות, 
ית, כי הרי כל אחד יש לו את המלכות שלו להמשיך לשבת במצרים אבל לא להיות שם נפש

לא מר' אשר ץ שלו שהוא צריך לעשות ואי אפשר ללכת נגד, וכמו שאמרנו ואת הדרך אר
אף על פי כן על ידי קבלת עול מלכות שמים להתחיל עם המלכות, ולציית למה שאומרים. 

משועבד  המוח שלך נמצא במקום אחר ולאיכול להעביר ממנו שיעבוד של הסטרא אחרא. 
 אליו. אפילו שהגוף שלך נמצא שם אבל המוח נמצא במקום אחר לגמרי.

 אם לא מקבלים את העול הכללי אי אפשר לקבל את העול הפרטי

כתיב וז"ל הזוהר הק': והגם דאיתא מאן דכפית באחרא אין יכול לקבל עול מלכות שמים. 
דלא הוה לנו אז מצוות, שלא היה  בלא ברכה. -זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם 

למה באמת לא היה להם שום תא חזי ולא היה לנו אז שום עול. עלנא במצרים עול דלעילא. 
כל זמן שלא עבדין פטורין מעול מלכותא דלעילא, ועל דא פטורין מן המצוות, עול, אלא 

. מקבלים את העול הכללי שזה להיות אדון עלינו אז אי אפשר עדיין לקבל את העול הפרטי
מאי עול מלכות שמים, אלא כהאי תורא דיהבין עליה עול בקדמיתא בגין לאפקא מניה טב 

וכמו שור שצריכים לשום עול על הצוואר שלו כדי שיהיה טוב לחרישה ואז אפשר לעלמא, 
ואם לא שמים על הצוואר ואי לא קביל עליה ההוא עול לא עביד מדי. להפיק ממנה תועלת, 

 שר לעבוד אתה.את המחרישה הזאת אי אפ

 כל זמן שהוא קשור לחבל הוא לא יכול לברוח

שמעתי משל מאוד יפה, אפשר ללמד לפיל לעשות אחרי אדם, ואז עושים הצגה ואז מה שאדם 
אומר לו לעשות הוא עושה. לכאורה הרי פיל שוקל רבע טון ובשנייה אחד הוא דורס את 

קטן ופשוט? אלא ביום הראשון  האדם ואיך זה שכזאת חיה גדולה נותן כזה הכנעה לאדם
שהוא נולד קושרים אותו עם חבל למסמר קטן ברצפה, ואז בהתחלה הוא חושב שהבעיה 
הוא החבל ובגלל זה הוא לא יכול לזוז, אבל עם הזמן הוא תופס שכל זמן שיש לו חבל על 
הרגל הוא לא יכול לברוח ולאט לאט הוא כבר אפילו לא מנסה לברוח ומתרגל לזה מהר 

אוד, וככה שמים חבל על הרגל ומאז כשיש לו חבל הוא חושב שהוא לא יכול לרוץ ואז מ
 אפשר לעשות אתו מה שאתה רוצה. 
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 במצב של שריפה הוא תופס שזה רק דמיון

ומתי נשבר כל הדבר הזה כשפרץ שריפה בלול שלו ומיד עלה לו את הסכנה שהוא יכול 
ום את המסמר עם כל האדמה ופרץ אץ להישרף והתחיל לברוח ומרוב בהלה הוציא מהמק

האוהל איפה שהיה כל הזמן וברח כל עוד נשמתו בו ולא היה מצב לתפוס אותו, ובסוף שתפסו 
אותו ורצו להחזיר אותו מאז נגמר הסיפור, והוא כבר קולט שהוא יכול לעשות מה שרוצה 

 ואיזה כוחות גדולים יש לו.

 אדם שחי את הסכנה רואה איזה כוחות יש לו

אותו דבר אדם ברגע שאתה מחליט לצאת החוצה ולרוץ להקב"ה וברגע שאדם מחליט 
שהמקום שלו זה אצל הקב"ה אז אלה חמדה ליבי וחוסה נא ועל תתעלם ובעצם אני רוצה 

הבעל לרוץ להקב"ה, וברגע שיש לו את החשק לזה פתאום אתה רואה שאתה יכול באמת. 
ה נראה לך לא אמיתי, תיידע לך שזה אמת אומר אפילו שזה נראה לך דמיון וזהתניא 

ולמה זה נראה לך דמיון, זה בגלל שיש לך נשמה שקשור לגוף ואז אתה חושב שהגוף לאמיתו, 
הוא בעל הבית, וברגע שאדם תחיה את הסכנה של האש ואת הסכנה של העול אז אתה תראה 

 שאתה יכול ושיש לך כוחות גדולים מאוד.

 עול מלכות שמים אדם שיש לו עול אחר אין לו

א"כ בני ישראל היה במצב של חינם, כי לא חלמו בכלל שהם חלק אלוקי ממעל ולא חשבו 
הכי נמי אצטריך ליה לבר נש לקבלא עליה עול שיש שם עוז וחדווה במקומו וחירות. 

דבר ראשון צריכים להאמין בעול ואח"כ בקדמיתא, ולבתר דיפלח ביה בכל מה דאיצטריך, 
אבל אם ואי לא קביל עליה האי בקדמיתא לא ייכול למפלח, כים לעשות, עושים מה שצרי

אבל ברגע שיש לך עול אחר אזי לא אין עליו העול הוא לא יעשה מה שמוטל עליו לעשות, 
והוא עול לא שריא במאן דאיהו כפית באחרא, ועל דא עבדין שייך לקבל עול מלכות שמים, 

כי ברגע שחסר את פטורין, מכל שאר פטורין,  פטורין מעול מלכות שמים, ואי מהאי עול
דהא שאר לא שריא עליה דבר נש עד היסוד שאתה הולך אחרי הקב"ה אתה פטור מהכל. 

 ואז היה חסר לך היסוד.דאשתכח גביה בהאי עול. ובגין כך הוו אכלי ישראל במצרים חינם. 

יו עול אחר, לך לכאורה איך אפשר לבקש מאדם שיהיה לו עול מלכות שמים ברגע שיש על
תגיד לבחור לקום מוקדם בבוקר כשהוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו, לך להגיד לאדם 
לצאת לעבוד אם הוא יכול להסתדר בארנונה בלי לעבוד או שיש לו כל מיני הטבות מכל מיני 

 מקומות, ומה אתה מוכר לי ומה אתה רוצה ממני העיקר שתן לי לישון הלאה?

 אפשר לעשות דברים שברגיל אי אפשר לעשותעל ידי הרצון והחשק 

אלא צריכים לחלק אותו לשתיהם, דיש עול הכללי ויש עול הפרטי, קבלת עול מלכות שמים 
זה עול כללי שיש הקב"ה שברא את העולם ואת שמים ואת הארץ וכל מה שיש בהם, ויש עול 

יידר בא ואומר הפרטי שזה עבודת האדם להכיר שיש בורא ומנהיג לבירה. למשל הרבי בח
לעולם רבותי מחר יש טיול, אז כולם קמים מוקדם ואף אחד לא מאחר, למה, כי הילד 
מדמיין לעצמו את הריח של הנחל ושל הדשא ומריח את האוכל שהולך לקבל, דהיינו פתאום 

 הוא מקבל חשק ורצון ואז הוא מסוגל לקום מוקדם ג"כ. 
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 בת משה רבינו הכניס להם חשק ורצון בטישים בש

היה כ"ק אאמו"ר זצ"ל א"כ בשביל לצאת ממצרים היו צריכים להכניס להם חשק ורצון, 
אומר שמשה רבינו ישב אתם בשבת בלילה ואמר להם חברה מצרים זה כלום עוד מעט יהיה 
להם מפלה והקב"ה ייקח אתכם לארץ ישראל ויהיה לכם כל טוב, א"כ דבר ראשון צריכים 

אתה מבקש רק הוא כנ"ל, שבפרטות אינו יכול לקבל, משם,  להם חשק ורצון לצאתלהכניס 
מכל מקום כשמקבל עליו בכלל, ממנו לחתום הוראות קבע אבל תגיד לי על מה ולמי זה, 

וברגע שאתה רוצה לצאת משם, וכמו הכלל של ומשתוקק לצאת משעבוד הסטרא אחרא, 
מלכות שמים, בכוח זה יוכל כדי להיות כלי מוכן לקבל עול השפ"א שכל דבר מונח ברצון, אז 

ואז מעבירין ממך את עול מלכות ועול דרך ארץ ואז הגוף לא לצאת משעבוד הסטרא אחרא. 
 שולט עליך יותר וגם הסטרא אחרא לא שולט עליך.

 אדם שחי עם הקב"ה הוא צריך לדעת שאין יותר טוב מזה

לכאורה אתה לעם, וכן היה בכללות בני ישראל, שנאמר להם זו הפרשה ולקחתי אתכם לי 
מוציא אותנו משם ומה אתה נותן לנו על זה העיקר ולקחתי אתכם לי לעם ומה הלאה, אלא 
הקב"ה אמר להם אני לא נותן לתת לכם עכשיו כלום אלא דבר ראשון שיהיה לכם 
השתוקקות שאתם הולכים לקבל משהו יותר טוב מעד עכשיו, והקב"ה הולך לקחת אתכם 

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו ומה נעים ירושתנו, אדם לעם שאין למעלה מזה, 
 שישתוקקו לזה.צריך לדעת שאין יותר טוב מזה בעולם, 

  ברגע שיש צפית לישועה זה הכנה לגאולה

ברגע שיש לאדם צפית לישועה זה הכנה לגאולה. אני תמיד אומר וזה היה הכנה להגאולה. 
שום דבר תעשה אפילו משהו קטן שאתה כן יכול לבחור אל תגיד שאתה לא יכול לעשות 

תו יחיה ברגע שיש לך אמונה אז תתחיל לעשות מה שאתה כן יכול ואז ונלעשות, צדיק באמ
רגע שאין לך אמונה ואין לך אימון ולא מאמינים בל בתוכל לצאת לגמרי מהשעבוד שלך. א

שם אפשר להמשיך אז אי אפשר להתקדם לשום מקום, דבר ראשון תתחיל עם אימון ומ בך
 לעשות עוד דברים טובים.

 בני ישראל לא רצו במצרים שיעזרו להם

אך בני ישראל לא יכלו, מרוב עבודה קשה וטומאת מצרים, וזה שאמר משה רבינו ע"ה בני 
אני רוצה להציע להם משהו טוב אבל הם לא רוצים ישראל לא שמעו ואיך יהיה הגאולה. 

ואין להם אימון, א"כ ואיך ישמעני פרעה, נכון שפרעה הוא  להקשיב לי כלל, ואין להם אמונה
לא בסבל כרגע אבל הוא צריך להיות שוטה לקבל עליו עול מלכות שמים, וממילא איך 
ישמעני פרעה. והעיקר שהם צריכים לרצות לצאת ואז יצאו, ואין מה לדבר עם פרעה כי ברגע 

כים זה הרצון. א"כ העיקר הוא הרצון שאין להם רצון אזי אין מה לעשות להם, והעיקר שצרי
 רצון עבדיך לעשות רצונך אפילו עד מאה רצונות.

 שני פירושים בפסוק הושיעה ד' כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם

עד עכשיו זה עבודה שלכם ומעכשיו יש כאן עבודה של מגידי שיעור שהם מאוד רוצים שכולם 
הושיעה ד' כי גמר חסיד כי פסו אמונים מפני אדם.  מביא על הפסוקהתולדות יבואו וילמדו. 

אחד מהתלמידים חלמו הסבר למה גמר חסיד היום, כי פסו אמונים מבני אדם היות שאין 
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לנו אמונה יותר וממילא נגמר החסידים. אבל צדיקים אמרו שהפירוש הוא הפוך היות שגמר 
דבר זה הושיעה ד', ממילא  ולא חי אחד עם הקב"ה ושכלחסיד שהצדיק לא חי עם קשר בורא 

אין לנו אמונה, כי ברגע שהצדיק יחיה שהוא יכול להיות במצרים והוא צריך רחמים על כל 
דבר והוא לא יותר טוב מהרשע שנפל, ואתה קם בבוקר כי יש לך סיבות ויש לך עבודה 
בישיבה וברגע שלא יהיה לך שום דבר גם אתה לא תקום כלל, ואז אתה מתחבר לאלו 

 אים במצרים.שנמצ

 עבודת הצדיק הוא לחיות אחד עם אלו שנמצאים במצרים

יש כאלו צדיקים שלא חיו עם אלו שהיו במצרים, אבל עיקר עבודת האדם הוא לדעת שזה 
שיש לך רק עול מלכות שמים ואין לך שום עול אחר זה לא אתה אלא זה רחמים מאת 

ות שם בדיוק כמוהם. וברגע שהם הקב"ה, ואתה צריך לדעת שברגע אחד אתה ג"כ יכול להי
 יקבלו את הדברים מיד זה ישפיע על בני ישראל שגם הם יחיה ככה.

 ברגע שמבינים אותם אפשר להשפיע עליהם

אכן בוודאי היה בתוך בני ישראל הרבה שקיבלו הדברים, ולכן כתיב אחר כך אלה ראשי 
המדרש: ויצום אל בני ז"ל בית אבותם, דרשו חז"ל שיצרף עמו הראשים של בני ישראל. 

ישראל וגו' להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. רבי יעקב אומר מהו ויצום, אמר להם 
הקב"ה שתפו הראשים שביניהן עמכם, שכך אתה מוצא כתוב אחריו אלה ראשי בית אבותם. 

להבין את השני מה ותסביר להם שצריכים  שייקח את הראשים הקב"ה אמר למשה רבינו
 , ואז אתה מתחבר להקב"ה עוד יותר ואז אפשר להשפיע עליהם יותר.פנים אותוכואב לו ולה

 אדם שלא מוכן לשמוע סוגר אותי

וכמו כן וידבר כו' אל משה ואל אהרן ויצום, פירוש, שנעשו המה שלוחים בעבור הכלל 
וגם הם צריכים להתחיל להאמין בזה. וברגע שהחסיד אומר הושיעה ד' וקיבלו הם המאמר. 

ושיתף הקב"ה מעשה הצדיקים, שיהיה קבלת מלכות יד יהיה אמונה בבני אדם ג"כ. אז מ
שר' לפעמים יש אנשים שסוגרים אותי, וכמו שמים שלהם מפתח הגאולה לכל בני ישראל. 

היה אומר ער פאר מאכט מיר. כי ברגע שהם לא מוכנים לשמוע הם סוגרים אותי. כי אשר 
 הם כוחות לצאת מהכאב שלהם.ברגע שמשה רבינו יבין אותם יהיה ל

 כמה שמוכנים לשמוע ככה משה רבינו יכול להשפיע לך

לכאורה אם אתה אומר שהבעיה הוא ובלשון הפסוק הן בני ישראל כו' ואני ערל שפתים, 
יתכן לפרש, כי כפי קבלת ושמיעת אצל המנהיגים א"כ מה אתה רוצה מבני ישראל? אלא 

תה מכניע את עצמך ואתה מאמין לקבל את זה בלי כמה שאבני ישראל למשה רבינו ע"ה, 
ואז יהיה אפשרות למשה רבינו להעביר להם דיבור. כך נפתח פיו ולשונו. להבין ובלי להשיג, 

כי עד עכשיו הדיבור היה בגלות, כי בני ישראל לא רצו לשמוע כלום, מי שיושב בשיעור כנראה 
תם לא רוצים לשמוע אין לי מה להגיד, שרוצה לשמוע וממילא יש לי מה להגיד לו, אבל אם א

הן בני ישראל לא שמעו אלי וממילא ואני ערל שפתיים היות שאתם לא רוצים לשמוע ממילא 
 ועל ידי שלא שמעו היה ערל שפתיים.אתם סוגרים אותי. 

שעברו את כל התהליך והאמינו לא רק ולכך אחר קריעת ים סוף דכתיב ויאמינו כו' ובמשה, 
 הרי שנפתח פיו על ידי קבלת בני ישראל. -אז ישיר משה ם במשה, בהקב"ה אלא ג
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 העיקר שיהיה דמי רצינות

דהיינו בסופו של דבר צריכים שבני ישראל יהיה להם התעוררות אפילו והעיקר הגאולה 
דהיינו לעולם תלויה בהכנת בני ישראל, מישהו קטן דמי רצינות לקבל משהו בעבודת ד'. 

כדאיתא בגמרא דשאל רבי יהושע משהו שאתה יכול לעמוד על זה. קביעות ועקביות לקבל 
ואמר שקורי קא משקר למחר שראה שלא הגיעו, בן לוי למשיח אימת אתי מר, אמר היום, 

בגלל שלא שמעתם את הקב"ה ממילא הוא לא הגיע. כי כו', והשיב היום אם בקולי תשמעו. 
על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד מה זה משיח, ומלאה הארץ דעה את ד' והיה ד' למלך 

ושמו אחד. אבל אם אתם מסתובבים ולא שומעים את הקב"ה בכל דבר ברור שמשיח לא 
 יבוא, וברגע שאתם תחיה עם הקב"ה מיד משיח יהיה אצלכם.

משמע שבהכנת בני ישראל לקבל ולשמוע הארות הבאין משמים ללבות בני ישראל כל אחד 
 ולה במהרה בימינו, אמן.לפי מדרגתו, בזה יצמח הגא
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 שיעור ג'

 יום ג' כח' טבת

במדרש כי מה האדם כו' אשר כבר עשוהו, המקרא נאמר על שלמה )תרל"ט( בשפ"א איתא 
משה רבינו אמר למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני. ע"ה ועל משה רבינו ע"ה כו'. 

  , אבל בהמשך נסביר זאת.ים בזה כללאנחנו לא מבינזה נחשב לחטא בשבילו. ולמעשה 

 למה צריכים את כל הנפילות שלנו

וצה בתשובה והכוונה בזה הוא שהקב"ה רוצה את התשובה אבל כולם שואלים שכתוב הר
ורוצה להביא אותך למקום שלא הייתי יכול להגיע בלי זה, ומצד שני באמת למה צריכים את 

ון אדם מגיע לכאלו מקומות גבוהים שאי אפשר כל הבלגן של הנפילה. אותו דבר בעולם העלי
להגיע להם בעולם הזה, אבל מצד אחד המלאכים יותר גבוהים ומצד שני אחרי עבודה שלנו 
כעת יאמר ליעקב ישראל מה פעל קל, דהיינו שהם ישאלו אותנו מה קורה שם, צריכים לעבור 

ה אנו צריכים לעבור את את העולם הזה כדי להגיע לעולם הבא, ומצד שני לכאורה בשביל מ
 כל הנ"ל?

  אדם שחי גוף המעבר הוא עונש ואחד שחי נשמה המעבר הוא סיבה

אלא כתוב שגם צדיקים וגם רשעים יבכו למה היו צריכים לעבור את כל היסורים בעולם 
הזה, אבל ההבדל הוא שהצדיקים הגיעו אחרי המעברים שלהם לאיזה מקום לעומת זאת 

מקום שהתחילו. כבר אמרנו תלוי איך אדם מסתכל על המעבר שהוא  הרשעים יישארו באותו
צריך לעבור, או בתור עונש או בתור סיבה להגיע להקב"ה, אם אתה חי גוף אזי המעבר הוא 
עונש, וברגע שחיים נשמה אזי המעבר הוא סיבה טוב לי כי עיניתי למען אלמד חוקיך, וככל 

 גם הקב"ה מאושר.שאדם מחובר להקב"ה אז הוא יותר מאושר ו

  אמפתיה לחיות שהכאב של השני הוא שלי

איך אתה יכול לאהוב את השני אם אתה לא יודע מה הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע 
היה אומר כמים לפנים כן לב האדם אל האדם, בשביל לאהוב אותך אני ר' אשר כואב לו. 

תאהב אותי, ברגע שיש לי כאב  ואז אתה תבין מה כואב לי ואתהצריך להבין מה כואב לך, 
אדם צריך לדעת שזה כאפס וכאין לעומת הכאב שיש להקב"ה מהפגמים שלנו, וזה נקרא 
אמפתיה שאני חי שהכאב של השני הוא הכאב שלי ואז כמים פנים לפנים כן לב האדם אל 

נו האדם, ואז עמו אנכי בצרה, ואם אנחנו לא חיים עם הקב"ה אז הוא לא אתנו, וברגע שאנח
חיים עם הקב"ה אז הפכנו את הכאב ממציאות לסיבה ואז אין שום סיבה שהסיבה עדיין 

 תהיה.

 יהודי אף פעם לא בודד

וברגע שאדם חי נפש יש עם מי לדבק, כי כל הגלות הוא שאין עם מי לדבק, יהודי אף פעם 
עיניתי,  לא בודד רעך ורעי אביך, תמיד יש לו את הקב"ה שהוא הכי קרוב אליו, טוב לי כי

וזה בגלל כי ואני קרבת אלוקים לי טוב, הקרבה הכי קרובה בלי שלא לשמה ובלי אינטרסים 
לקחת משהו זה רק כשכואב לך, וברגע שיש לי עדיין את הכאב אני לא יכול להרשות לעצמי 
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אמר בעל כרחך אתה חי, אתה חי עם הקב"ה בעל כרחך, ואז יש לך שר' אשר לעצמי, וכמו 
 הרחמן. ידיד נפש אב

 מבקשים נפשי חולת אהבתך שזה יהיה נטו להקב"ה

אנו אומרים נפשי חולת אהבתך קל נא רפה נא לה. אם ר' אשר שאל את רבי גדליה סגל ע"ה 
זה מחלה שאתה רוצה אותה א"כ למה אתה רוצה שהקב"ה ירפא אותך מזה, וברגע שהקב"ה 

נכון שנפשי חולת אהבתך כי ככה ירפא אותך יותר לא יהיה נפשי חולת אהבתך. ענה ר' אשר 
כולם אמרו אבל אנחנו מבקשים מהקב"ה שיהיה לנו כזה אהבה אליך שלא נעזוב אותך 
בשביל שום אינטרס בעולם, בעל כרחך אתה חי כי הרי אדם מנסה כל הזמן לברוח לייאוש 
 גאווה הפקרות ועצבות, א"כ קל נא רפה נא לה אנו מבקשים שנפשי חולת אהבתך יהיה נטו

 להקב"ה בלי לברוח משם כלל.

 העיקר תלוי בהסתכלות שלנו על כל דבר

עכשיו הולך השפ"א להסביר בשביל מה הקב"ה מכניס אותנו לכאלו מקומות שפלים ונבזים 
שקשה מאוד שם לחיות עם הקב"ה, נכון שאח"כ מגיעים לכאלו מקומות שלא היינו יכולים 

ומה התועלת בזה? אלא נכון שזה הזדמנות שאי להגיע בלי זה אבל בכל אופן למה צריכים זה 
 אפשר להגיע לשם בלי זה, אבל העיקר תלוי בהסתכלות שלך על כל דבר.

 אדם שחי נפש אזי כל דבר הוא הזדמנות ואמצעי להגיע למטרה

למה, לא יכלו לסבול הבלי עולם הזה, משה רבינו ושלמה המלך הענין הוא, כי אלה השלמים 
שיש מחיצות לפנים מחיצות עד שמגיעים למלך, ואדם הק'  הבעש"טאלא כמו שאמר 

בהתחלה שרוצה להיכנס להיכל המלך רואה אריות ודובים ומפחד, עד שמתקרב אליהם 
עוד מניעות עד שהוא צריך לעבוד על ורואה שזה רק דמיון, ואח"כ כשעובר אותם מגיע ל

עצמו הרבה מאוד כדי שיוכל להיכנס להיכל המלך, אבל אחרי שעבר אותם אזי רואה שאדמך 
אכנך ולא ידעתיך הנך אחד בכל הדמיונות, מצד אחד בתור גוף זה נראה לי מציאות ופחד, 

צריך להגיע אבל בנפש זה הזדמנות ואני רואה את זה כאמצעי להגיע למטרה, וכמו אדם ש
לסוף העולם ושם מונח לו אוצר מאוד גדול, אבל הוא לא מרגיש שום קושי להגיע לשם, וזה 

 לא בעיה להגיע לשם כי הוא רואה העיקר הכסף שהולך להרוויח עכשיו.

 שלמה המלך ראה שהמעבר הוא הבל הבלים והעיקר זה הקב"ה

ה הוא הבל הבלים והעיקר שלמה המלך הגיע למצב שאמר הבל הבלים, כי ראה שהמעבר הז
זה הקב"ה, אבל אנחנו צריכים את אמונה שזה הבל הבלים ואז עם זאת האמונה אפשר 
לעבור את הבל הבלים ולהגיע להקב"ה, וכל זמן שאתה לא חי אמונה אזי אתה לא מזהה 
שיש כאן הזדמנות ואתה תוקע את עצמך איפה שאתה נמצא ואתה תוקע את עצמך במציאות 

 את המסכנות.ואתה אוהב 

 להכניס שונא הביתה מאוד קשה

היה אומר דוד המלך כשראה את היסורים שלו אמר תכלית שנאה שנאתים, ר' אשר 
המציאות ואת הסטרא אחרא אני צריך לעורר עליהם שנאה כי הם הגיעו להפריע לי לדביקות 

ב"ה הרבה יותר קל מלהכניס שונא הביתה, אבל הק בהקב"ה, אדם שמכניס ידיד הביתה
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ברא את הסטרא אחרא אבל הכוחות שמחיים אותם הם הרבה יותר גבוהים מהכוחות 
שמחיים את הקדושה, וכדי להגיע לשם אדם צריך להאמין שהבל הבלים הכל הבל ושיש 

 בתוכו אור עוד יותר גבוה ממה שיש בטוב.

  תכלית שנאה שנאתים, תכלית אהבה אהבתם

עברים שלו תכלית שנאה שנאתים, ואנחנו בתוך היה אומר שדוד המלך היה חי במר' אשר 
המסכנות ובתוך הייאוש והפקרות והגאווה אנחנו חיים תכלית אהבה אהבתם, דהיינו אדם 

ר' אשר כ"כ אוהב את המצבים הללו ולא רוצים לצאת משם, וזה עבודה שלנו בעולם הזה. 
א הגעת לעבודה. היה אומר כל זמן שלא מפתחים שנאה להם ושמים דגש על השפלות עוד ל

העיקר לא להחביא את עצמו וצריכים לבקש מהקב"ה הוציאה ממסגר נפשי ולצעוק שיהיה 
 מצב של נחר גרוני שייגמר לי הקול מרוב צעקות אליו יתברך.

 אדם שחי שכל דבר זה הקב"ה מגיע לפלא תמיה נשגבה

הבלים, שלמה כל אלה השלמים לא יכלו לסבול הבלי עולם הזה, כמ"ש רש"י על פסוק הבל 
ז"ל רש"י: הבל הבלים אמר קהלת, קהלת קורא תגר על כל הנברא במעשה בראשית כו'. 

קורא תגר ואומר על כל יצירת שבעת ימי בראשית שהכל הבל של הבלים הוא, שבעת הבלים 
אחרי כי בוודאי אחר השלימות, הוא פלא ותמיה נשגבה, . בראשית שבעת ימי כנגד מעשה

גיע להיכל המלך ומעכשיו הוא יודע שכל המציאות הוא לא יותר שאדם עבר כאבים וה
איך השקר מדמיון והכל סיבות מאת הקב"ה, וממילא מגיע למצב של פלא ותמיה נשגבה. 

איך הרשעים כ"כ מצליחים בעולם, ועוד לא אכפת לי שהם מצליחים אבל מתגבר בעולם. 
ני אנשים מלהכיר שכל זה הבל ואיך טח עילמה אני כזה טיפש לחשוב ששם מונח ההצלחה. 

הרי אתה רואה שבסופו של דבר לא נשאר מהם שום דבר, המושכל שלהם מסנוור הבלים, 
 אותי, והרי אדם רואה את זה כמה פעמים וכל פעם מחדש נופל בפח הזה ומה הפשט בזה.

 אי אפשר להגיע לשלימות רק על ידי תהלוכותיו בכל אלה ההבלים

להבין למה זה, אבל דעים, אשר לא יוכל אדם לבוא אל השלימות, אכן גם זה מפלאות תמים 
רק על ידי תהלוכותיו בכל אלה ההבלים, צריכים להאמין שאי אפשר להגיע לשלימות 

אומר היות שהקב"ה הוא שלימות אי אפשר לברוא אותך בשלימות ורק יש לך רצון הרמח"ל 
ונברא ואדם מחפש כל הזמן להגיע לשלימות, ואז הקב"ה עשה הסתר כדי שיהיה בורא 

אמר שאני מרגיש כמו מוכה שחין שרוצה שהבעש"ט הק' להידבק בבורא כל עולמים, וכמו 
אבל אני יודע שזה לא מציאות אלא להיכנס להיכל המלך ודוחים אותי כל הזמן החוצה, 

 סיבה וממילא אני נדחף עוד פעם פנימה ועוד פעם דוחפים אותי החוצה.

כל פעם שאדם מגיע לאיזה וכה אל השלימות, כי כן יסד המלך ב"ה. וכשיוצא נקי מהם ז
נקודה הוא מתחזק שם, אבל זה עבודה אין סופית, וכל פעם צריכים להתחיל מחדש וזה לא 

 נגמר אף פעם.

 תכלית ירידת הנשמה לעולם הוא בשביל הנסיונות

ב ששה דברים אחרי ד' אלוקיכם תלכו ואותו תיראו וגו'. פרט הכתובבעל התניא איתא 
בעבודת ד'. תלכו. תיראו. תשמרו. ובקולו תשמעו. ואותו תעבודו. ובו תדבקון. הנה מה כתיב 

 לעיל מיניה כי מנסה ד' אלקיכם אתכם לדעת וגו'. ולהבין מהו כי מנסה וגו'?
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הענין, כי הנה הנשמה קודם ירידתה בעולם הזה היתה עומדת בעולם העליון. וכמ"ש חי ד' 
ניו. ושם היה אצלה גילוי אלקותו יתברך. ואח"כ ירדה בסתר המדרגות בעולם אשר עמדתי לפ

הזה השפל, להיות בהסתר פנים וריחוק מקום מאור ד'. ותכלית ירידתה היא בשביל 
הניסיונות שבאים להאדם, שהם מהסתר פנים והסתלקות חיות השפע, הקב"ה נמצא כאן 

הזמן רק אנחנו לא רואים אותו, במניעת  אך אנו לא רואים אותו כלל, בעצם השפע נמצא כל
אזי הוא מפיל  בריאת הגוף או מניעת ממון, בעצם הגוף מחפש משהו והיות שאין לו את זה

  את הנשמה עם רגשות.

ולמה הקב"ה נתן את כל המניעות הללו, אלא כדי להסתיר על אור וחיות ד' וקדושתו יתברך. 
לד' ולעבודתו יתברך, ואיך הוא מסתיר  ולהיות מונע מבית ומבחוץ לאדם שבא להתקרב

זאת, אלא פתאום אתה רואה עסק הפוך מי שלא הולך בדרך אתה רואה שהכל טוב אצלו 
 ומי שהולך בדרך אצלו הכל הפוך, כי דרך רשעים צלחה.

 אפילו שאתה רואה רשעים מצליחים תיידע שהעיקר זה הקב"ה

ה רוצה לראות האם אתה שם פס עם וזהו ובא האות והמופת לאמר נלכה כו'. עכשיו הקב"
כולם ועל כל הצלחות שלהם ועכ"ז אתה מסתובב ואומר שהקב"ה הוא הנכון, כלומר ששם 
גילוי האות והמופת, והגבהת קרנם בהגדלה וריבוי החיות. ולכן אומרים ידינו דווקא רמה 

ש לשום וגו', ומגביהין כנשר קנם. וצריך האדם התגברות יתירה לעמוד בניסיון שלא לחו
 קרא לזה עקשנות, לעמוד בזה ולא ליפול ח"ו.ר' אשר מניעה ח"ו. 

    הניסיונות הוא לא לקחת ממך אלא לתת לך

ובשביל כך באין לו הניסיונות, כדי שיתגבר עליהם ולא שח"ו תיפול שם. כדי שעל ידי כן יבוא 
רך בבחינת למעלה ומדרגת לדעת, דהיינו שיהא אצלו בחינת דעת והשגה והרגשה בו יתב

ראיה והשגה. שהדעת הוא נמשך מבחינת ראיה, כדכתיב אתה הראת לדעת, שהוא בחינת 
ומבשרי אחזה, אחזה ממש. ואז אפשר להגיע להקב"ה הרבה יותר מלפני שירדתה לעולם, 

 וזה רק ע"י שאדם נלחם ולא נשבר אז מגיע לכל הנ"ל. 

ם קילו, והוא יכול לדרוס אדם, אמרנו משל אתמול עם פיל, כשהוא נולד הוא שוקל מאתיי
אבל אנחנו רואים שיש אנשים שעושים הצגות עם פילים והם עושים מה שאתה אומר להם, 
והפיל שוקל אז רבע טון והוא כמו ילד קטן מה שאתה אומר לו לעשות הוא יעשה מיד בלי 

 לחשוב אחרת, ולכאורה איך זה יכול להיות?

 הפיל לא מתאמץ לברוח

ון שהפיל נולד קושרים אותו עם חבל ברגלו והצד השני קשור לאדמה עם אלא מהרגע הראש
מסמר, והפיל מנסה להזיז את עצמו ורואה שהוא לא יכול, עד שנכנס לו במוח מרוב טפשות 
כשיש לו חבל סביב רגלו הוא לא יכול לזוז. ואז אפילו שלוקחים אותו למקומות אחרים 

ואז הוא יודע חבל על וא לא יכול לזוז כלל. משאירים אותו עם החבל וככה הוא חושב שה
 הזמן להתאמץ לברוח כי הוא יודע ברגע שיש לו חבל על הרגל הוא לא יכול לזוז.

 אדם לא מתאמץ כי ממילא לא יגיע לאף מקום

וככה אדם יורד לעולם הנשמה קשורה לגוף, ופתאום רואה שהוא לא יכול ואז הוא מחליט 
יגיע לאף מקום בעולם, ואז הוא לא מוכן לזוז לאף מקום  למה עלי להתאמץ אני ממילא לא
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כמו הפיל שאפשר להזיז אותו ולעשות אותו מה שאתה רוצה, בגלל שמרגיש את החבל שזה 
 מזכיר לו את השפלות שלו ואת החסר אונים שלו.

 כשיש סכנה לטבוע בטבע בורחים להקב"ה

אשון שבורח זה החיות כי ככה ומתי זה נגמר אלא כשפורץ שריפה בתוך הלול שלו ואז הר
הקב"ה ברא אותם, ואז הפיל התחיל לברוח מהמקום ולקח אותו את החבל והוציא את 
המסמר מאדמה ורץ הכי מהר שיכול להיות, ואז כשרוצים להחזיר אותו אי אפשר, למה כי 

היה אומר ככל שאדם חי את הסכנה לטבוע ר' אשר אז הוא מגלה את הכוחות שיש לו. 
ואז אדם ואז אדם בורח כי אנא מפניך אברח ואין לאיפה לברוח רק להקב"ה,  בגשמיות

משתחרר מהמאסר שלו שעשה על עצמו, ברגע שאדם בורח להקב"ה אז הוא מגלה שיש לו 
כוחות אדירים, דבר ראשון כאלו כוחות שלא ידע אותם מקודם ודבר שני כאלו כוחות שזה 

 אתה הראת לדעת.חלק אלוקי ממעל ממש ומבשרי אחזה אלוקי 

  כמה ששונאים את עמלק ככה מוחקים אותו

וזה התכלית של כל המעברים שאדם עובר, מצד אחד הקב"ה שם אותנו בהסתר, אבל מצד 
שני זה רק חיצוניות וכל זמן שאדם עוד לא אומר תכלית שנאה שנאתים וחושב שזה תכלית 

אה וככל שהוא מגביר את אהבה אהבתם אז עוד לא הגיעו לעבודה, וכשאדם יבוא עם שנ
אומר על עמלק שצריכים לעלות את השנאה השפ"א השנאה להם אז הוא יברח משם יותר. 

עליו, ואם אדם לא שונא אותו הוא לא יחפש למחוק אותו, עבודה שלנו הוא להרגיש דפוק 
על הרע שרוצה לשלוט עלי ואתה עוד נותן לו לשלוט עליך, וממילא ככל שאדם חי את זה אז 

 א יודע כי כן ייסד המלך.הו

 צריכים לקחת את השפלות למינוף

משה רבינו אמר להקב"ה למה אתה מביא לנו את ואמירת משה רבינו ע"ה למה הרעותה, 
בודאי הם דברי אמת, כל החשכות הזה, נכון שזה מביא לנו תועלת אבל עכ"ז מה יש לנו מזה. 

אדם צריך לשאול למה אתה מסתיר ואדם צריך לעורר את השנאה נגד החשכות כמה שיכול, 
את עצמו, עד אנא אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם ולילה, במקום לחיות עם הקב"ה אדם 
צריך להכיר שהמציאות מושך אותו לגאווה וייאוש והפקרות, ומהצעקה הזאת שאדם עושה 

נקודה  חשבון הנפש וחי את הסכנה ככה מגיעים לשנאה של אדישות ואז מתחילים לחפש עוד
של חיות, והעיקר לא להיתקע במסכנות אלא לקחת את השפלות בשביל מינוף להגיע 
להקב"ה. וכמו אדם שלוקח חץ ורוצה לירות בזה ככל שמורידים אותו יותר למטה זה עף 

 הרבה יותר רחוק.

 בכל דבר לשאול למה ולא מה

לית שנאה והעיקר שתככי הוא צריך להיות תימה אצל האדם במציאות הרע בעולם, 
אבל אחר כך, צריך שנאתים, המציאות מסתיר את עצמו וצריכים לראות להגיע להקב"ה. 

לא צריך לשאול 'למה' אלא 'מה'. מה הקב"ה רוצה לבטל עצמו להאמין בהבורא יתברך, 
כל פעם כי כן צריך להיות, לבוא אל השלימות, על ידי בירור הטוב מהרע בעולם. ממני. 

למה' למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני, ואח"כ צריכים לראות ששואלים בהתחלה זה '
עתה תראה כי ברגע שחיים ככה אז אין איפה לברוח ואז מגיעים להקב"ה. וזה החיות רצוא 

 ושוב בהתחלה שואלים למה ואח"כ מה.
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 האבות הקדושים הכינו לנו את הדרך

לדרך הזה הוא מהאבות זה שמשה רבינו הגיע ובאמת האבות הקדושים הם הכינו הדרך, 
האבות הקדושים הקדושים, וזה ששלמה המלך הלך בדרך היה על ידי דוד המלך וכן הלאה. 

היו מוכנים להיכנס לכל מיני מקומות של מסירות נפש, וכן דוד המלך הסכים להיכנס לאלו 
ואחריהם היה מציאות מקומות, אבל במקום להישבר שם מצא שם את הקב"ה. וממילא 

 איך הוא הגיע להדרך הזה -ו ע"ה בעולם שנקרא איש אלקים. וכמו כן שלמה משה רבינ
 הכין דוד המלך ע"ה לפניו דרך ישר. כידוע.

  אין מקום לדאגה יש מקום לתפילה

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע, למה, כי אתה עמדי. אני תמיד מגיע לכזה אתה בהקב"ה 
אמר אפילו שאדם נמצא במצב של מרוזין זי"ע  הרה"קשלא יכולתי להגיע לזה בלי צלמות. 

היה אומר אין מקום לדאגה יש מקום לתפילה. ר' אשר גיא צלמות לא אירא אל תפחד, למה, 
ואיך מגיעים לזה? אלא 'רע' כמה שאדם מגיע למצב של תכלית שנאה שנאתים ומרגיש 

שזה הזדמנות שהקב"ה אחד אתו כי אתה עמדי. כמה שאדם חי שהרע מסתיר את עצמו וחי 
להגיע להקב"ה, וככל שאדם מתמקד בהזדמנות אדם מתחבר לזה, וככל שאדם חי שזה עונש 

 או בדיקה איפה אתה בעבודת השם אז הוא מתקרב לרע עוד יותר.

 בתוך כך גלות נמצא גאולה

וזה היה יציאת מצרים, משה רבינו רצה להבהיר לבני ישראל שבתוך כל הגלות נמצא גאולה, 
בין גלות לגאולה הוא אות אל"ף שזה אלופו של עולם, והעיקר הוא לשנות את  כל ההבדל

 ההסתכלות שלנו על כל דבר.

 צריכים לשכוח את הכל ולהתחיל מא"ב

נכון שמשה רבינו הגיע כבר לשלימות, אבל בני ישראל וז"ש חבל על דאבדין ולא משתכחין. 
ל מכיתה א' ועוד לא היו במדריגת היו צריכים עכשיו עבודה של האבות הקדושים שזה להתחי

משה רבינו, נכון שהוא כבר עבר מה שעבר והפנים מה שהפנים אבל בני ישראל עוד לא היו 
היה אומר שצריכים לשכוח את הכל מה שלמדנו עד עכשיו ולהתחיל מא"ב. ר' אשר שם כלל, 

 ואח"כ סידור ואח"כ חומש ומקסימום תגיעו לרש"י אחד.

 שאדם יכול להגיע משה רבינו הגיע לשיא

משה רבינו אם היות כי מדרגת משה רבינו ע"ה למעלה מהם כמ"ש ושמי ד' לא נודעתי, 
כבר הגיע לשיא שאדם יכול להגיע וידע את השם של הקב"ה, וקל שקי הוא כי כשברא הקב"ה 
את עולמו אמר לעולמו די, דהיינו הם ירדו למקום הכי נמוך שזה די ושם הכירו את הקב"ה, 

הם האבות,  -אבל עם כל זה משה רבינו כבר עבר את כל זה וכבר מכיר מראות אלוקים, אבל 
הוא בכוח התחלות עבודת איך אדם יכול להגיע לשלימות,  -וכל תיקון השלימות אחר כך 

ומשום הכי בתפילת שמונה עשרה קודם אומרים ברכת האבות, למה, כי דבר אבות העולם. 
קדושים, ואז לעבור מה שהם עברו ולהאמין שיש שם טוב, ראשון צריכים להתחבר לאבות ה

 ואז אפשר להמשיך הלאה עד הסוף.
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 אין קיצורי דרך בעבודת השם

אין שום קיצורי דרך, וזה ענין של וכמו כן נוהג תמיד, שיש בחינת ימי המעשה והעבודה, 
יש עבודה אבל תמיד  כי כמה שהשיג השיג נפש שאדם צריך לעבור שבעים שנה ונשאר טיפש,

וממילא ככל שאדם נלחם בששת ימי המעשה להשיג את השבת אז מי שטרח  שהוא אין סוף.
וזה הכנה לשבת, אם בערב שבת למצוא את הקב"ה בששת ימי המעשה אז יאכל בשבת, 

אבל שבת הוא אין סוף, ותלוי כמה עבדת בשבת למצוא היות כי גדלה מעלת השבת מאוד, 
תלוי כמה עם כל זה הכל תלוי בעבודת האדם בימי המעשה. , את הקב"ה, טועמיה חיים זכי
 הכנת את עצמך בימי המעשה.

 מטרת ההסתר הוא כדי לראות עוד יותר רחוק

וכמו אדם וכמו כן הגלות הכנה להגאולה, ולא רק שששת ימי המעשה הוא הכנה לשבת אלא 
חד, אותו דבר שרוצה לראות הרבה יותר רחוק ואת זה הוא עושה על ידי שמסתיר עין א

כשהקב"ה מסתיר לך את הגאולה עם גלות זה רק בשביל לגלות לך עוד יותר שתראה בסוף 
הרבה יותר. ורק ע"י השחור של העין ככה רואים ולא מהחלק הלבן, א"כ הקב"ה משחיר לך 

 לפעמים את החיצוניות ואז צריכים להתמקד בפנימיות.

 המצב של רשעות הוא למצוא שם נקודה חיובית

וכמו ששת ימי המעשה הוא הכנה לשבת קודש, וכמו שהגלות עולם הזה הכנה לעולם הבא, ו
איתא הוא הכנה לגאולה, אותו דבר עולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא ששם הקב"ה נמצא. 

רק כמו שכתבו חז"ל עולם הזה דומה לפרוזדור בפני עולם הבא, כן )מקץ תרמ"ב( בשפ"א 
הקב"ה מכין כן לעולם, עד שנאמר יכין רשע וצדיק ילבש.  ימות החול הכנה לשבת, וכמו

את המצב של רשעות אבל לא שתישאר שם אלא תמצא את הנקודה חיובית שיש שם ואז 
 יכין וצדיק ילבש. -וכן נמשך הנהגות כל הבריאה צדיק ילבש אתה מקשר כל דבר להקב"ה. 

 ביאור חטא משה רבינו

לכאורה אם זה התהליך למה טא למשה רבינו ע"ה, לכן נחשב לח]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
לכן נחשב לחטא למשה רבינו ע"ה, שהיה לו להאמין כי יש לך טענות על משה רבינו, אלא 

 הגלות ומציאות הרעות האלה במצרים, היה הכל לטובה, הכנה לתיקון השלימות הגמור.

 משה היה צריך לדעת שבעצם גם הוא שם כמו כולם

אדם צריך לדעת שהוא בעצמו ג"כ נמצא במצב הזה, ובכוח אתה שם היה אומר שר' אשר 
ומה שבפועל אתה לא שם זה רחמים מאת הקב"ה אז אתה מגלה שכל הבהירות ג"כ, 

שהקב"ה נתן לך זה דווקא משם, וזה שהם שם בפועל ואתה רק בכוח אין שום הבדל ביניכם, 
הוא למד מזה שדווקא שאפילו ואז הגיע למצב של לא קם כמשה ובכל ביתי נאמן הוא, כי 

שאני לא שם אבל אני הייתי יכול להיות שם מזה אני לומד מכאובי נגדי תמיד וחטאתי נגדי 
   תמיד ומשם מגיעים לשויתי ד' לנגדי תמיד.
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 שיעור ד'

 יום ד' כט' טבת

רש"י פירוש וארא 'אל האבות'. וארא כו' ושמי ד' לא נודעתי כו'. )תרל"ד( בשפ"א איתא 
 ורה צריכים אנו להבין מהו הכוונה אל האבות ואיפה זה נכנס לכאן?לכא

 אבות נקרא שאתה מוריש משהו לבנו

אברהם יצחק ויעקב נקראים  לכן נקראו אבות. כי האבות כל עבודתם היה עבור בני ישראל,
אבות הקדושים, אבות נקרא אדם שמוריש משהו לבנו, אברהם אבינו כתוב אצלו למען אשר 

בניו ואת ביתו אחריו, והם נתנו לבניהם לא רק גשמיות שזה ארץ ישראל ועוד  יצווה את
דברים כאלו אלא גם נתנו להם קנינים רוחניים, המידות שלהם הביטול שלהם וגם אהבה 
המוסתרת בלב שלהם המשיכו את זה הלאה, וכן כל אחד מישראל ברגע של מסירות נפש 

ך השכינה מלמעלה למטה, האבות התחילו עם הוא מוכן למסור נפשו להקב"ה, וגם להמשי
 זה מעשי אבות סימן לבנים, ובסוף מכל הנ"ל נתן לנו משה רבינו את התורה בעולם הזה.

 להאמין בהשגחה פרטית בכל דבר

מסופר והלכו בכל המקומות הנסתרים תוך הטבע, ויגעו עד שמצאו גם שם הארה הקדושה. 
אמר עליו כשאבא נכנס י ישראל אברהם זי"ע הרה"ק רבשבנו הרה"ק רבי זושא זי"ע על 

לעיר מיד שמע כמה כסף הוא צריך לעשות שם, ואם הוא לא שמע סכום הוא לא נכנס לשם, 
ולא עזב את העיר הזאת לפני שהיה לו את הכסף ששמע לפני זה מבת קול. אבל בנו אמר אני 

מה שהייתי צריך בת קול לא שומע, אבל לפני שאני עוזב את העיר הזאת אני מאמין שכ
 לעשות ככה עשיתי בהשגחה פרטית מהקב"ה.

 עדיף לעבוד את הקב"ה בלי לדעת ולהבין שום דבר

לכאורה משמע שהרה"ק רבי זושא זי"ע שמע בת קול ובנו לא הלעלובער רבי אמר על זה 
שמע בת קול. אבל האמת הוא שגם בנו שמע בת קול אלא היה לו עבודה מאוד גדולה וכמו 

אחרי שהשגתי את כל השגותי אני טיפש ומאמין. א"כ עדיף לעבוד את ש"ט הק' הבעשאמר 
 הקב"ה ככה מלדעת כל דבר.

 את הכוח למצוא את הקב"ה קבלנו מאבות

ה ב"ה, -כי בוודאי גם האבות היו יכולין להשיג שם הוי)תרל"ז( השפ"א אותו דבר אומר 
תו יתברך בעולמות שברא, שהוא כבוד מלכו -אמנם בחירת האבות היה בבחינת אל שקי 

ה אלא -אם אתה מחפש תיקון העולם זה לא הויכענין שכתוב לתקן עולם במלכות שקי. 
ובוודאי זה דבר גדול מאוד לאבותינו הקדושים, שקי, שזה למצוא את הקב"ה בכל דבר. 

בהיותם יודעין כי מוכנים הם לעלות בעליות גבוהות עד מאוד, הניחו הכל, והכניסו עצמם 
לא לחפש את הכבוד שלהם אלא של הקב"ה. קון הבריאה, שהרי הכל לכבודו ברא. בתי

ובזכות זה, הבטיח להם השי"ת כי גם זרעם אחריהם יבררו את מלכותו יתברך, ולכן היה 
איפה שיהודי נמצא הגלות מצרים, וכן כל הד' מלכיות בוודאי הכל כדי לברר מלכות שמים. 

 ם. ואת הכוח הזה קבלנו מהאבות הקדושים.עבודה שלו הוא למצוא את הקב"ה ש
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לכן נקראו אבות. והלכו בכל המקומות הנסתרים תוך הטבע, ויגעו ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
ולכן אין קורין אבות אלא )וירא תרמ"ב( בשפ"א איתא עד שמצאו גם שם הארה הקדושה. 

 אל. לשלושה, על ידי שכל מעשי אבותינו השלושה, היה רק בעבור הכלל ישר

 האבות הקדושים עברו בשבילנו

אומר לך כלל תבין מעשה אבות סימן לבנים, מה שהם עברו זה היה בשבילנו. ברמב"ן איתא 
אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו 

ם בספור בדרך קצרה, ואמרו כל מה שאירע לאבות סימן לבנים, ולכן יאריכו הכתובי
המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב בהם כאילו הם דברים מיותרים 
אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלושת 

 האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו.

העשות בזרעו, והבן ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד ל
כל מה שיהודי עובר היום הם דברים שהאבות הקדושים כבר עברו אותם ומכוחם אפשר זה. 

 לעמוד ולהחזיק מעמד בכל זה.

 מה אני בורא אף אתה תהא בורא

קרא לזה עבודה, כי הגוף מתנגד לחיות ויגעו עד שמצאו ר' אשר ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
עד שמצאו גם שם הארה נשמה. אבל נתנו כזה עבודה ויגיעה מעל הטבע ומתנגד לחיות עם ה

כמ"ש ז"ל שיש די באלקותו לכל בריה,  -הקדושה. ובחינה זו היא ההנהגה בשם קל שקי 
כל אחד יש לו נקודה אצל עצמו ששם הוא צריך לגלות את הקב"ה, ואמר התהלך לפני והיה 

ום של גבול ואני בעצם בלתי גבול תמים והדבק במידותיו, מה אני בורא הרי אני ירדתי למק
ואני עשיתי את זה בשבילך כדי שתמצא החיות בתוך הגוף וחיות בתוך הגלות וזה עבודה 
הרבה יותר גבוה ממה שיש למלאכים, וזה השכר שיש לנו על עבודה שלנו בעולם הזה וגם 

את כעת יאמר יעקב ישראל מה פעל קל, אותו דבר הקב"ה אמר למשה רבינו אני בראתי 
העולם והכנסתי בכל בריה די לגלות שם את הקב"ה, ועכשיו הדבק במידותיו תיכנס לעבודה 

 ותמצא את הקב"ה בכל דבר.

 הקב"ה נתן לבוש כפי המינון שהחיצוני יכול להתהפך לפנימי

גם בדומם וגם בצומח וגם בחי וגם במדבר באופן של עולם פירוש, זה שהש"י נתן בכל דבר 
שמחיה אותו. ולמה הקב"ה עשה נקודה חיות אלקות דה שמחיה אותם שנה נפש יש שם נקו

כן? אלא היות שיש הרבה חיצוניות ורק נקודה אחד של פנימיות א"כ איפה שאדם מגיע צריך 
הקב"ה נתן לבוש כפי המינון שהחיצוני לנקודה זו.  -שיהיה כוח להיות נמשך כל הסביבות 

מסביב אבל הצורה שנמצא בתוכו צריך להפוך  יכול להתהפך לפנימי. הקב"ה שם את החומרי
את החומר לצורה את הגשמי לרוחני את החיצוני לפנימי, ואפילו שאדם רואה שהקליפה 

יש לו  וגואל את הנקודה הרבה יותר מהפנימי, אבל ברגע שאדם חי עם הנקודה ועם הפנימי
 כוחות אדירים להפוך את הכל לרוחניות ופנימיות.

שיצא לדרך בתחילת חודש ניסן והרגיש באמצע י משה מסאמבור זי"ע הרה"ק רבמסופר על 
היות שעכשיו  הרה"ק מזידיטשוב זי"עמוחין דגדלות. ושאל את מקורביו מה יש כאן. ענה לו 

יוצאים הפרחים ואז יש שם ניצוץ חדש בעולם והם מחפשים מישהו שיתקן אותם, ואז אתה 
 ך.בדיוק הייתי בדרך וזה המוחין שהיה לך בדר
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 איפה שיש יותר אמת יש יותר שקר

אדם צריך לדעת כי בעולם הזה שנקרא עלמא דשיקרא יש הרבה שקר לכל נקודה של אמת. 
ככל שיש יותר אמת יש יותר שקר ואיפה שיש הרבה שקר נמצא שם נקודה של אמת. הגמרא 

ודה אומרת שעל כל שקר חייב להיות נקודה של אמת אבל עבודה שלנו הוא למצוא את הנק
אמר שאם יש הר גדול של שקר ובתוכו נקודה הרה"ק משינאוו זי"ע של אמת שנמצא בעולם. 

 אחד של אמת אפשר להציל בזאת את כל ההר.

 איפה שלא נעים להיכנס שם יש קדושה

איפה שיש נקודה אחד של אמת יש מסביב הרבה רשעים. כמ"ש סביב רשעים יתהלכון, 
כולם צריכים ללכת לביאלה, אבל השטן נעמד בדלת אמר שלעולם היה הבית ישראל זצ"ל 

ולא נתן להיכנס וממילא כולם הגיעו אלי. איפה שיש קושי להיכנס שם יש קדושה. וכן ראינו 
לא היה נעים להיכנס לשם אבל היה שם נקודה של אמת, א"כ סביב הנקודה ר' אשר אצל 

 של אמת יש סביב רשעים יתהלכון.

 הנפשמבקשים שהשקר לא ישפיע על 

נפשי הולך על הפנימיות של אדם, אדם נפעל כפי ועל זה נאמר הצילה נפשי משפת שקר, 
א"כ מבקשים כשאני עושה פעולה שזה יהיה עם פנימיות והשקר שיש שלא ישפיע פעולותיו, 

על הנפש שלי. א"כ ברגע שעושים עם אמת לא רק שעושים אלא אפשר עוד למנף את הכל עוד 
ליט לא להיות בכלים אז טבעת את הנפש שלך בעצבות וכדומה. למה יותר, אבל אם אתה מח

העולם נקרא טבע, אלא שזה מלשון טבעו בים סוף דהיינו אדם שטובע בכל מקום שמגיע 
 ועבודה שלנו הוא לגלות את הקב"ה בכל מקום.

 מי שחושב שהוא אמיתי הוא השקרן הכי גדול

היה אומר מי שחושב שהוא אמיתי אשר כי לכל נקודה של אמת, השקר סובבת בכל צד. ר' 
הוא השקרן הכי גדול, כי אנחנו נמצאים בעלמא דשיקרא, ומי שמכיר שהוא נמצא בעלמא 
דשיקרא ומחפש את האמת הוא האמת, אבל כל זמן שאתה לא חי שאתה שקר עוד לא 

הבשר הנפש ועם כל זה על ידי יגיעה, התחלת את עבודה. ולמה הקב"ה עשה את זה? אלא 
וכמו שאמרנו אתמול תכלית שנאה שנאתים, נוכל למצוא נקודה של אמת בכל מקום. מוח וה

אדם שרע לו הוא צריך לדעת שהוא צריך לחפש את הפנימיות ולא את החיצוניות, אבל אדם 
אתה במקום שיהיה תכלית שנאה שנאתים אתה ר' אשר שנמצא בדיכאון כל הזמן אמר לו 

יך לדעת שאתה יכול להפוך את החיצוניות לפנימיות עושה תכלית אהבה אהבתם, אדם צר
ואת הרע לטוב, כי כל הרע היה לא יותר מאמצעי להגיע להקב"ה, וברגע שחיים עם הסיבות 

 אז מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר.

 אדם צריך לחיות בעולם כמו גר

היה לברר  עבודתםמלשון גר.  -וזה היה עבודת האבות, לכן נאמר ארץ מגוריהם אשר גרו 
ר גיורים כו', פירוש, לשון כמ"ש אברהם גייאת הנקודה הפנימיות בכל מקום בעולם. 

וגר לשון המשכה, )ויחי תרל"א( בשפ"א איתא  המשכה, שהמשיכו כל הדברים לשורשן.
שמוציא נקודה  -כמו מעלה גרה, שגם מה שנקרא גר מי שמגייר עצמו, גם כן על שם זה 

. וכן ענין גלות מצרים שכתיב גר יהיה זרעך כו', גם כן הפירוש קדושה שהיה נטבע באומות
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לפעמים אדם להוציא נצוצי קדושה שנטבעו במצרים. וז"ש ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. 
נמצא במקום שלא נעים לך, ולמה לא נעים לך, אלא הנפש שלך מחפש את הפנימיות ושם זה 

 מקום של חיצוניות וממילא לא טוב לך שם.

  ריך לדעת שלא הגיע לעולם לטיילאדם צ

וברגע שאדם מרגיש את עצמו כגר אז אתה מושך את הנקודה הפנימיות ומשחרר אותו 
כמו גר שמיד מרגיש שהוא לא שייך לכאן ולכן  ה ואז מין במינו חוזר וניעור.ומתחבר להקב"

לאסוף וכמו שאתה נוסע לאיזה מקום  אבל שלחו לך למצוא איזה נקודה בעולם, נקרא גר,
כסף אתה מרגיש כל הזמן כמו גר מישהו שלא שייך לכאן, אותו דבר אדם צריך להרגיש גר 
כי כל העניין שבאתי לכאן הוא למצוא נקודה של הקב"ה וברגע שאדם דבוק במטרה שלא 
באתי לטייל כאן אלא לעבודה אז אתה ממשיך הלאה להוציא מה שאתה צריך להוציא מכאן 

 העולם הזה.

 יהודי מגיע לשם יש שם ניצוץ לשחררבכל מקום ש

ולא משנה איפה ובגלות מצרים, וכן בכל הגלות הוא בבחינה זו, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
אני זוכר שהיה יהודי שהיה מגיע ממקסיקו לשבתות ועומד לזה זכות האבות. יהודי נמצא, 

הגיע לאאמו"ר פעם אחד הוא נתקע בדטרוט לשבת, ביום ראשון כשכ"ק אאמו"ר זצ"ל. אצל 
אם יהודי מגיע לאיזה מקום כנראה שיש שם מהבעש"ט הק' זצ"ל אמר לו: שהלא כתוב 

איזה ניצוץ של קדושה שצריכים לתקנו. דהיינו בכל מקום שמגיעים צריכים לדעת מה 
המטרה שהקב"ה שלח אותי לשם, והעיקר הוא עבודה ולא משנה איזה עבודה העיקר לדעת 

לך את הכוח לעמוד שם ורוצה למנף אותך למקום עוד יותר גבוה שזה מהקב"ה והוא נותן 
שלא הייתי יכול להגיע בלי המעבר הזה. כל אחד ואחד יש לו את עבודה שלו בעולם הזה 

 לגלות את הקב"ה הנקודה שלו.

 נהורא נקרא שההסתר שקוף ואפשר לראות

לכאורה א. ואיתא משה ראה באספקלריא דנהורא ושאר נביאים באספקלריא דלא נהור
ולמה אספקלריא נקרא יהלום שמאיר, א"כ מה נקרא יהלום שלא מאיר האם יתכן כזה דבר. 

אלא יש שתי מצבים לארוז חבילה, או שאתה לא יודע נקרא אספקלריא, כיון דלא נהורא? 
מה יש בתוכו, או שאפשר לארוז חבילה שיש לו ניילון שקוף שאפשר לראות דרך הניילון מה 

בכל מקום יש אספקלריא ובכל מקום יש נהורא רק הפירוש, מה יש בתוכו. קורה בפנים ו
ובכל מקום יש ניצוץ קדוש גנוז בתוכו, רק השאלה האם רואים את זה או לא, או שההסתר 
שקוף או לא, נהורא נקרא שההסתר שקוף ואפשר לראות, ולא נהורא נקרא שלא רואים מה 

גלות נקרא לגלות, לא שהקב"ה לא נמצא שם יש בתוכו אבל זה לא אומר שאין שם כלום. 
אלא שיש כזה כיסוי חזק שלא רואים מה יש בתוכו, ועבודה שלנו זה לפתוח ולראות מה יש 

 בתוכו.

  ברגע שיודעים שיש הסתר זה אתחלתא דגאולה

יש הסתר, אבל התהליך הראשון רק הפירוש, שיש הסתר להנקודה שמתגלה בתוך הסתר, 
ולדעת שיש כאן משהו מוסתר בתוכו, וברגע שיודעים את זה מיד הוא לדעת שיש הסתר, 

מתחילים אתחלתא דגאולה, אבל כל זמן שלא יודעים כלום ואתה עוד חי בהכחשה וחי עם 
טענות והלשנות למה הוא שם אז עוד לא התחיל שום תהליך, אלא צריכים לדעת שהקב"ה 
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אותי לאיזה שהוא מקום, אז  שם אותי שם ונותן לי את הכוחות לעמוד שם ורוצה למנף
 מתחיל אתחלתא דגאולה.

 אור שבא אחרי הסתר הוא הרבה יותר גדול

כי יש אספקלריא המאירה, והיא בחינת יעקב שאין לפניו )ויחי תרל"ה( בשפ"א איתא 
הסתר ורואה הכל בעין הראות. ויש אספקלריא שאינה מאירה, והיא בחינת אמונה שעל 

וא אל האמת על ידי האמונה, ונקרא אספקלריא שאינה מאירה ידי ההסתר עצמו צריכין לב
שבא אחרי הסתר ויש אור בלי הסתר, אמרנו שיש אור כי האור בא מההסתר דייקא, כנ"ל.  -

יתרון האור מן החושך, האור שמגיע אחרי ההסתר ועל ידי שגליתי את הקב"ה בתוכו הוא 
 הרבה יותר איכותי מאשר אור בלי הסתר כלל.

 דושים עבדו את הקב"ה בלי לראותאבות הק

ומה ההבדל בין משה רבינו לשאר האבות הקדושים, אלא משה רבינו הגיע למצב של פה אל 
פה אדבר בו והגיע למצב של אספקלריא המאירה וראה בכל דבר את הקב"ה, אבל האבות 

 הם עבדו את הקב"ה במצב שלא לא נהורא ולראות את הקב"ה בכל דבר.

 שאי אפשר לפסול עוד עבודה חנוך הגיע למצב 

שחנוך היה הרה"ק מסטרעליסק זי"ע מביא בספרו פרשת בראשית בשם האמרי יוסף זי"ע 
קל בדעתו לשוב ולהרשיע. ומסביר שעבודה שלנו הוא לראות שכל דבר הוא רק הסתר, אבל 
משה רבינו הגיע לכזה נקודה גדולה בעבודת השם ששם אין הסתר יותר. דהיינו שגם חנוך 

יה במצב כזה שלא היה יכול יותר להרשיע ולחשוב שזה הסתר, כי היה יכול להגיד על זה ה
 שזה הסתר וזה כבר לא נכון וממילא לקחו אותו הקב"ה לפני זמנו.

 אם משה רבינו היה מסכים מיד להוציא את בני ישראל לא היה לנו גלות היום

ה לראות את יהלום אפילו בתוך שזד' ושמו אחד  -ומשה רבינו ע"ה זכה כמו שיהיה לעתיד 
ה וקריא הוא -כתוב הוא יהוההסתר, מה זה שמו, אלא הגמרא אומרת לא כמו שנכתב נקרא 

ה אבל אי אפשר לבטות אותו, לעתיד לבוא יכלו לראות -אדנ"י, היום אנו רואים את השם הוי
א הכיסוי ה, כרגע אדנ"י הו-את הקב"ה שנמצא בתוך האדנ"י ג"כ ויכלו לבטות גם השם הוי

ה הוא החיות, כרגע הוא אספקלריא דלא נהורא, אבל משה רבינו כבר היה בחינת לעתיד -והוי
אומר אם משה רבינו היה מסכים מיד להוציא את בני ישראל משם האור החיים הק' לבוא, 

היה מוציא אותנו לא רק ממצרים אלא מכל הד' גליות שיהיה לנו עד ביאת משיחנו. אבל 
עשה אותו אלא אהרן אז עשה איזה פעולה לכל הד' גליות אבל לא לגאול  ברגע שהוא לא

 אותנו לגמרי משם.

 יש גדול בגוף ויש גדול בנפש

וכמו שאמרנו שטבע שלא יהיה שום דבר רק חיות אלוקי. ובעולם הזה נתלבש הכל בטבע, 
וכפי התקדשות האדם בעניני עולם הזה זוכה להשיג דבר מה, הוא טבעו בים סוף. 

ובחינה תקדשות נקרא שאתה מגלה את הפנימיות בכל דבר, אזי זוכה לנקודה של חכמה, ה
יש שתי אנשים שרואים מצב אחד רואה אותו חשוך ואחד זו נקרא אספקלריא שלא נהורא, 

רואה אותו מאיר. וזה תלוי באדם בעצמו. אמרנו יש גדול בגוף וגדול בנפש, גדול בגוף לא 
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ש ג"כ, וגדול בנפש היינו שחי עם הקב"ה בכל דבר, וברגע שאדם חייב להיות שהוא גדול בנפ
עובר את המעברים ולא נשבר שם אז יוצא גדול בנפש, הוציאה ממסגר נפשי ואז יוצא 
מהמקום החושך שנקלע לשם כדי להודות את שמך, קרבה אל נפשי גאלה ככה שאדם מקרב 

י ההסתר זוכה להתגלות כנ"ל, שעל ידאת הנפש שלו לראות בכל דבר פנימיות שם הגאולה. 
 שרק ע"י ההסתר זוכים להגיע לגלות את הקב"ה.

 בני ישראל במדבר היו פנים באחור

אומר על הפסוק זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר עבודת ישראל 
בארץ לא זרועה. ומסביר שאחרי במדבר נקרא פנים באחור, יש שלושה סוגי יחוד, פנים 

ם שזה הכי גבוה, ויש פנים באחור שהקב"ה מסתכל עליך ואתה לא מסתכל עליו, ויש בפני
מצב אחור באחור שזה הסתרת פנים. וזהו אחרי במדבר שהיה מצב של פנים באחור. אבל 
לכאורה קשה שהרי היה אז בדור המדבר שהיה דור דעה ואיך יתכן שיהיה מצב של פנים 

 באחור?

 גיע למצב של פנים בפניםאחרי ארבעים שנה של עבודה ה

אלא הם לא עשו עבודה אלא הקב"ה נתן להם באיתערותא דלעילא בלי לתתא כלל, ורק 
אחרי ארבעים שנה שנלחמו לחיות אחד עם הקב"ה אז היה מצב של פנים בפנים, אבל במדבר 
היו רק מצב של פנים באחור. וכמה שאדם נלחם לראות את הקב"ה ככה הוא רואה אח"כ. 

שזה פנים זו נקרא  אספקלריא דלא נהורא, שעל ידי ההסתר זוכה להתגלות כנ"ל. ובחינה 
ומה הוא הקושי? אלא אתה חושב שקושי נקרא איפה שאתה וזה הוא עבודה קשה. באחור. 

נמצא, אבל האמת הוא בשביל הנפש שצריכים להילחם לשמוע שזה לא מציאות אלא סיבה 
חיצוני לפנימי ורואה את הקב"ה בכל מקום, שם זה הקושי העיקרי. וברגע שאדם הפך את ה

זה לא קשה, אבל המעבר הזה זה נקרא יסורי בידקי דמיתה. וכמו גרעין שצריכה להירקב 
כדי שיבוא חדש, אותו דבר אדם צריך להירקב בעצמו ולהגיע למצב של חרב המתהפכת זהו 

 החלק של עבודה קשה.

 ימי החול הוא לא נהורא ושבת הוא נהורא

כמו האבות שהם עבדו במצב אספקלריא שאינה מאירה לעומת משה רבינו שהיה יון זה וכדמ
עבודת האדם בימי החול הוא מצב של נהורא, אותו דבר יש לנו בימי השבוע ובשבת קודש. 

הוא עבודת אספקלריא שאינה מאירה, ובשבת קודש הוא מצב של אספקלריא המאירה, 
רא. שבשבת יש התגלות יותר לכל נפש מישראל. ימות החול, ושבת קודש אספקלריא דנהו

שבת הוא לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, ומה אפשר לגלות בשבת, אלא מי שטרח 
בערב שבת, דהיינו שהוא מחפש כל השבוע איפה אפשר למצוא את הקב"ה אז יאכל בשבת, 

בשבת. טועמיה חיים זכי כמה שאדם עובד למצוא את הקב"ה באמצע השבוע ככה זוכים 
אמת, שכפי העבודה בימות החול זוכין להארת שבת קודש, כי בגלות זוכין לאמת על ידי 

יעקב היה בחינת אמת, אבל בני ישראל מגיעים לזה רק אמונה, כמו שכתבנו במקום אחר. 
על ידי אמונה. טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי, ברגע שאתה חי עם אמונה אז 

 ל דברים.הקב"ה מגלה לך טעם ש
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 הקב"ה עשה את הצמצום שעוד יהיה מצב לראות אותו

הים בא להציף את העולם, והקב"ה שם ושמעתי מאא"ז מו"ר ז"ל שמתי חול גבול לים. 
אמר על מאמר חז"ל הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע בשבילו חול שיעצור את ההצפה. 

"ה אמר די? אלא מצד אחד בלי מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די. לכאורה למה הקב
צמצום הכל היה חוזר בחזרה להקב"ה, וממילא היה צריך לצמצם את עצמו כדי שיהיה מצב 
של בורא ונברא, אבל אם הצמצום היה מדאי הרבה אזי לא יכלו לראות את הקב"ה בכלל, 

 אל תכניס אותנוככה כדי שנראה אותך, אז א"כ  מי שאמר לעולמו די למה אתה עשית א"כ
 למדי הרבה הסתר וצמצום כדי שלא נשכח את הקב"ה.

 אל תביא לנו כ"כ הרבה צרות כדי שנוכל לראות אותך

ומה הגבולות שאסור לנו לעבור, זה תורה ומצוות, א"כ מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו 
די, אתה נותן לנו כאלו צרות כאבים ומעברים כדי לראות אותך, אבל זה מדי הרבה כי אנחנו 

 כבר נמצאים בגבול שזה יהיה מדי הרבה ואז יהיה קשה מאוד לראות אותך.

 כמו שהקב"ה עצר את הרצון שלו תעצור גם אתה

דברנו שיש רצוי ויש מצוי, הרצוי זה בלתי מוגבל והמצוי הוא מוגבל, הקב"ה ברא את העולם 
א להפוך את שהוא בעצמו הוא בלתי גבול ושם את עצמו בעולם שמוגבל, אבל עבודה שלנו הו

המוגבל למצב של בלתי מוגבל, וזה ע"י שאדם מכיר שהמצוי זה גם רצוי שזה הקב"ה ואז 
הפכת את הכל לבלי מוגבל, אבל הבעיה הוא שהרצוי שלך רץ כ"כ מהר, והקב"ה אומר כמו 
שאני עצרתי את הרצון שלי כדי שיהיה מצב של מוגבל ומצב של בורא ונברא, אותו דבר אדם 

את הרצוי שלו כי אם לא אזי אדם נכנס לייאוש או להפקרות כי אדם רוצה  צריך להגביל
להשיג משהו והיות שאי אפשר להשיגו הוא נכנס לייאוש, ואז או שנכנסים לייאוש ומכבים 

 את הרצון או שנכנסים להפקרות ואז משתמשים עם זה למקומות לא נכונים.

 לא לתת לרצונות להתפשט יותר מהמציאות

כי ימות החול הוא גבול הוא לא לתת לרצונות להתפשט יותר מהמציאות,  עבודה שלנו
הקב"ה אמר ואיש להגביל כל דבר שלא יתפשט רצונות האדם רק בגבול כו', והוא הצימצום. 

כי יקח אחותו זה ג"כ נקרא חסד, אבל התורה נתן לך גבול עד איפה מותר א"כ צריכים לקחת 
 ה חי עם הקדושה שנמצא בתוך הגבול הזה.את הרצון ולומר לא ולא כן, ואז את

נכון שאנו נמצאים וכפי מה שיש נקודה זו באיש ישראל, מתגלה אליו הארה של אמת. 
 בעלמא דשיקרא אבל השאלה כמה נקודות של אמת השגת בעולם הזה.
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 'השיעור 

 יום ה' ר"ח שבט

פסוק מתחיל באלוקים הוידבר אלקים כו' ויאמר אליו אני ד' כו'. )תרל"ו( בשפ"א איתא 
במדרש התחיל במידת הדין, וראה שזה מידת הדין וגומר אני ד' שזה מידת הרחמים. 
 שבשביל צער ישראל דיבר, חזר למידת הרחמים כו'.

 המחשבה אי אפשר לקחת אף פעם

השפ"א מסביר כאן יסוד מאוד גדול, אדם יש לו מחשבה דיבור ומעשה, מעשה אפשר לעשות 
לעשות, וכן בדיבור אפשר להחליט האם אני מדבר או לא, דהיינו במעשה ואפשר לעצור לא 

ובדיבור יש לי את הברירה להחליט שאין לי כוח ואני לא עושה כלום כרגע. אבל מחשבה אף 
ואדם צריך  אי אפשר לקחת. שזה הרצון אחד לא יכול לקחת ממני וגם השורש של המחשבה

לעזור לו. כי אפשר לעזור לאדם רק מי שרוצה  להשאיר אותו פתוח כל הזמן כי אז יש מצב
שיעזרו לו, וברגע שאדם מכבה את הרצון אז לא רק שאי אפשר לעזור לו יותר אלא אדם 

 מנתק בזה את הכוח שקיבל מלמעלה.

 במצב של התבודדות אפשר להפעיל את המחשבה

ת המחשבה מצד אחד אנחנו עכשיו במצב של התבודדות אבל מצד שני אפשר להפעיל עכשיו א
ואת הרצון ואת השפל ואת החיות שהקב"ה נותן לו, כל הדיבורים האלו שאנחנו מדברים 
הוא בס"ה כדי להשאיר את הרצון פתוח ושיישאר קשר עם הקב"ה שלולי ד' עזרתה לי כמעט 

 שכנה דומה נפשי, ובשביל זה הקב"ה ברא את העולם.

 מגלים את עשרת הדברות על ידי עשר מכות

לפני שמתחילים, דיש עשרה מאמרות ועשר מכות ועשרת הדברות, עשרה עוד הקדמה 
מאמרות זה ההסתר שעם זה הקב"ה ברא את העולם, מי שאמר לעולמו די, בכל מאמר ברא 
הקב"ה מציאות אחרת עד שהגיע למאמר עשירי שזה ההסתר הכי גדול שיש, ואז הגיע עשרת 

ות את הקב"ה בכל מקום, מעשרה הדברות שהיה אז התפשטות הגשמיות ואז הגיעו לרא
מאמרות נהיה עולם מלשון נעלם ומעשרת הדברות נהיה מצב של עין בעין יראו, א"כ אנחנו 
נמצאים בחושך ובהסתר מסוים, א"כ מי שאין לו שכל חי חיצוני כל הזמן, ומי שיש לו עיניים 

ינת נשמה ולא שכליות חי בכל דבר את הפנימיות ואז חי עם עשרת הדברות, צדיקים היו בח
 עשרת הדברות ולא עם עשרה מאמרות.גוף וחיו עם 

 הכאב הוא לא מטרה אלא אמצעי

 -כי אחר גאולת מצרים נעשה מעשרה מאמרות עשרת הדברות )בא תרל"ב( בשפ"א איתא 
ואיפה נכנס לכאן העשר מכות, אלא מה מכסה על עשרת הדברות ומה  באמצעות עשר מכות.

שמים ומה מכסה הפנימיות, זה הקליפה, ובשביל לשבור אותו מכסה שלעולם דברך ניצב ב
עשה הקב"ה עשר מכות, אדם שמקבל מכות לא שואל למה, כי הוא יודע מציון למה, והמכות 

היה אומר שהכאב הוא לא המטרה אלא אמצעי להגיע ר' אשר שוברים את הקליפות, 
חי עם חיצוניות, עשרה  להקב"ה ושנוכל לראות את הפנימיות, כי כל זמן שאין כאב אדם

מאמרות עשה צמצום ועשרת הדברות מגלים את הקב"ה שנמצא בכל עשרה מאמרות, אבל 
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זה רק על ידי עשר מכות, ובכל מאמר שזה הסתר היו צריכים מכה להוריד את ההסתר וככה 
 מגלים דיבור אחד של עשרת הדברות.

 ברגע שיש הסתר של קליפה אמר פרעה לי יאורי

 דבר שרואים אותו ברור מאודמאמר לדיבור, כי דיבור לשון מלכות והנהגה,  וההפרש שבין
אשר יהיה ניכר ומתגלה שכוח פנימי וחיות הכל רק מעשרה מאמרות, אשר לא תוכל הטבע 

כל מה שפרעה יכול להגיד הוא ולא יאמר פרעה לי יאורי כו'. וממילא להסתיר כוחו יתברך, 
אויל כבד, כי הבריאה אינו יגיעה לפניו, כי עשרה וז"ש כעס של קליפה. כי היה הסתר 

מאמרות היה רק יהי אור כו', אבל בגאולת מצרים כמה עצות היה, כי לברר חיות הש"י תוך 
 הטבע, כבר יותר, כי ניתן הבחירה וכוח לסטרא אחרא כמ"ש כי אני הכבדתי.

 עבודת האדם בפרשת דרכים

 ובשבילמיצר ומיצר גם כן רק מאתו יתברך, והעצה על ידי אמונה באמת, לידע כי כוח כל 
ר' רק על ידי הכאב מתבטל הגבולות. כמ"ש כי אני הכבדתי כו', ועל ידי זה נתבטל המיצר. 

היה אומר שזה נקרא פרשת דרכים, או שאתה נכנס לעוד יותר גבולות ועוד יותר גאווה אשר 
לא עונש אלא הזדמנות  וייאוש או שאתה נכנס להכנעה. אבל אדם צריך לדעת שהמכות הוא

כי המכוון רק למען תספר כו', שיהיה אמונה מאירה בלב שאדם יגיע למצב של למען תספר. 
 וזה היה בריאת העולם שהקב"ה ברא.האדם, כי כן היה הבריאה לבוא לאמת על ידי אמונה. 

רת היוצא לנו שיש עשרה מאמרות שזה מלשון עינוי ולשון של לבוש, ולעומת זאת יש לנו עש
 הדברות שאז הכל מתגלה, וזה נהיה על ידי עשר מכות, שזה להוריד את הקליפות.

 מי שרוצה לראות יכול לראות

אשר חכמים יגידו, ושמענו מרבותינו ז"ל כי יציאת מצרים היה ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
שבאמצעות עשר מכות נתקנו עשרה מאמרות,  -תיקון כל מעשה בראשית, וכלל הדברים 

ונהיה מצב של עין בעין יראו, ומי ונעשה אחר כך עשרת הדברות. ידו בזה את הקליפות, והור
 שרוצה לראות את זה יכול לראות.

אשר על כן, כמו שמצינו בראשית הבריאה עלה במחשבה לפניו לבראותו במידת הדין, וראה 
במידת שאינו מתקיים, חזר ושיתף עמו מידת הרחמים. כמו כן נעשה בגאולה זו, התחיל 

 הדין ושיתף מידת הרחמים.

 הדיבור היה בגלות כי לא היה למי לדבר

והיה ח"ו חרטה אצל הקב"ה, ולהבין דבריהם ז"ל, כי ח"ו שמחשבת השי"ת לא נתקיימה, 
שבהתחלה היה מצב של דין ואח"כ נהיה רחמים? אלא שיש מחשבה ויש דיבור ומעשה, דיבור 

מה הוא יכול לדבר ולעשות, או שזה ע"י דברים ומעשה זה שייך לגוף האדם והוא מוגבל כ
חיצוניים שלא נותנים לו לדבר ולעשות מה שרוצה, אמרנו שבמצרים הדיבור היה בגלות, 
והכוונה הוא, אני יכול לדבר רק למי שרוצה לשמוע אותי, והיות שאז כיבו לבני ישראל את 

ון לצאת משם ממילא הן כל הרצונות הטובים שהיה להם, וממילא כל זמן שלא היה להם רצ
בני ישראל לא יאמינו לי, ואנחנו צריכים את הנקודה של אמונה שזה רצון לצאת, ואז יכול 
הגיע הישועה, ואיזה אמונה, למדנו השבוע שמספיק אמונה כללית ולא צריכים אמונה 
פרטית העיקר לדעת שהקב"ה ברא את העולם ומשם ממשיכים את הרצון לצאת ממצרים, 
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אין עוד מלבדו כל זמן שאדם חי שאין עוד מלבדו אז אף אחד לא יכול אומר: ים הנפש החי
 להזיק לו ושום קליפה לא יכול להשתלט עליך.

 הכאב לא לדבר ולא לעשות הוא כדי למנף את המחשבה

הכאב שאדם מקבל הוא כמו בעת יציאת מצרים, וממילא כל מיצר שמזה אתה לא יכול לדבר 
ת ממך אלא למנף לך את המחשבה ואת הרצון שיהיה לך הרבה או לעשות זה לא בא לקח

אדם שיכול לדבר ולעשות בלי גבול חוץ מזה שהוא אבל  יותר קשר להקב"ה מעד עכשיו,
שוכח את הקב"ה הוא מגיע למקומות לא נכונים, אבל על החלק של המחשבה שם הקב"ה 

ן של האדם במחשבה יכול לא שם שום גבול, וכמו שהרצון של הקב"ה הוא אין סוף גם הרצו
להיות אין סוף, ואיפה יש הגבלה רק במציאות שזה בדיבור ובמעשה, דהיינו בהתחלה עלה 
במחשבה לברוא את העולם דהיינו רק עם מחשבה אבל אח"כ עשה עם רחמים שזה בחלק 

 המעשי שזה הדיבור והמעשה בפועל.

  איפה שאי אפשר לדבר ולעשות אסור להישבר

דעת שהוא לא יכול לדבר כל דבר והוא לא יכול לעשות כל דבר, אבל העיקר א"כ אדם צריך ל
היה אומר אני נופל ואתם נופלים, ומה ההבדל, ר' אשר  שלא יישבר מכוח המחשבות שיש לו,

אלא זה שאי אפשר לעשות ולדבר מה שרוצים ממילא, אבל העיקר לא להישבר מזה, ואז 
השאיר את המחשבה מינימום פתוח לראות אדם מחבר את עצמו עם המחשבה. והעיקר ל

שהוא חי נושם ואז רואה את הקשר של הקב"ה שנותן לו חיות, ואז הוא הרבה יותר מחובר 
מאשר בדיבור ובמעשה ששם אין שלימות, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא 

שאני חי  בעשייה תמיד יהיה מצב של יחטא, אבל במחשבה אפילו הכי פשוטה זה לבד לחשוב
מדבר נושם זה נקרא אמונה פשוטה את זה אף אחד לא יכול לקחת לך, ראה שאין העולם 
מתקיים בלי דיבור ומעשה שיתף מידת הרחמים שזה דיבור ומעשה, חישב לעשות מצוה 
ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, העיקר להשאיר את הרצון פתוח ואז 

 כאילו עשיתי.

 יה עניין להיות בשמחהאצל חסידים ה

וכמו אכן פירוש דבריהם, כי מעשה בראשית בפועל אי אפשר להתקיים במידת הדין, 
שיתנהגו כל הברואים ממש  -פירוש שאמרנו מקודם בפועל אי אפשר אבל בכוח אפשר. 

אך נתקיימה מחשבתו בבני הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. במשפט הש"י. 
אל הם חלק אלוקי ממעל ממש, ויש להם את הכוח להשאיר את המחשבה בני ישרישראל, 

וממילא יש להם את הכוח אשר הם עלו במחשבה לפניו. עובד ולהיות הלאה דבוק בהקב"ה, 
להפעיל את המחשבה ואת הרצון. ואצל חסידים היו ענין להיות תמיד בשמחה, כי בשמחה 

ם שמח מגיע ישועה אח"כ. כל השנים אצל תצאו מכל הבעיות שיש לנו. קול רינה על ידי שאד
 חסידים חיפשו דרכים לשמור שיהיה מוחין דגדלות הלאה בכל מצב שרק יהיה.

 איפה שאדם לא יכול שם הקב"ה נמצא

ח"ו לחשוב שנותנים לך איזה ואנחנו בני ישראל צריכין בוודאי לקיים הכל על פי התורה. 
שלא להתפלל. אלא אדם צריך לעשות בכל  הנחה לא לעשות מצוות ומעשים טובים. או הנחה

דבר את המקסימום שרק אפשר, ואיך שלא יהיה אדם מגיע לאיזה נקודה ששם הוא לא 
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ואם אמנם גם זה אי אפשר לקיים בפועל, כמאמר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יכול, 
 לפעמים מגיע למצב של מעשה ושם יחטא, ומה עושים אז?יחטא, 

 רע ומיעט טוב במעשה יש ריבוי

יש מחשבה דיבור ומעשה, במחשבה שם יש כי החסרון דבוק ומוכרח כמעט במעשה, אלא 
ריבוי טוב ומיעט רע, בדיבור זה מחצה על מחצה, ובמעשה שם זה ריבוי רע ומיעט טוב. א"כ 

הרה"ק רבי מענדלע מרימנוב זי"ע לא שייך כמעט שיהיה מצב של שלימות. וכמו שאמר 
וחושב שעשה מצוה אזי עוד לא התחיל לעשות את המצוה. למה, כי המצוה אדם שעשה מצוה 

צריך להביא אותך לכזה מצב לדעת שבמעשה אתה מוגבל, אלא אפשר לחבר את החלק 
המחשבה לחלק של הדיבור, וברגע שאדם גמר לעשות מצוה ויודע שלא עשה מצוה בכלל אז 

 אולי התחיל לעשות מצוה.

 והמעשה הוא המצויהמחשבה הוא הרצוי הדיבור 

דברנו שיש רצוי ומצוי, המחשבה הוא הרצוי הדיבור והמעשה הוא עם כל זה במחשבה 
וכמו צריך להיות מוכן כל איש ישראל למסירות נפש וכל מעשיו לשמים, המצוי, אבל הרצוי 

שאדם צריך לצייר לעצמו כאילו שאש נמצא לפניו ורוצה להפיל הנועם אלימלך זי"ע שאמר 
פירוש בעולם המחשבה אי אפשר לצאת מהדין  -וזה שנאמר עלו במחשבה , עצמו לשם

 שם צריך לעבוד עם המחשבה עד הסוף.כמלא נימא. 

 העיקר להשאיר את הרצון ולא לכבות

עלה במחשבה לבראות במידת הדין, וראה שאין העולם )בראשית תרל"ז( בשפ"א איתא 
רונה, רק שבוודאי כך צריך להיות מתקיים, שיתף מידת הרחמים, וח"ו שיהיה חזרה באח

גם למטה, כי רצון האדם ומחשבתו צריך להיות, לעשות ולקיים הכל ממש כדין וכרצון 
הבורא, ואם כי אינו יכול לגמור במעשה הכל כראוי, אחר כך שיתף מידת הרחמים, אבל 

 רצון.והעיקר להשאיר את הרצון. חישב לעשות מצוה העיקר הוא ההרצון צריך להיות כדין. 

 צריכים לעשות מה שאפשר אפילו שבפועל אי אפשר 

ותל כל לילה לאמור שם תיקון חצות. והיה שהיה לו מנהג ללכת לכהלעלובער רבי מסופר על 
תקופה שלא יכלו ללכת לכותל להתפלל, אבל הוא יצא מביתו כל לילה כדי להגיע לשם, כי 

לכבות. והיה הולך עד שער  אפילו שבמעשה אי אפשר להגיע לשם אבל את הרצון אסור
מנדלביום והיה הולך הביתה. כי עיקר הרצון לא לכבות. וצריכים לעשות כמה שאפשר עד 
איפה שהדיבור והמעשה נותנים לי לעשות, ואפילו שבפועל במעשה אני לא יכול אבל ברצון 

 שם אפשר ללכת עד הסוף.

 את העולם הבא אף אחד לא יכול לקחת ממני

שאמר לשוטר שרצה להרוג אותו, כי לי יש גם עולם הבא. בי הריי"צ זי"ע הרוכן מסופר על 
דהיינו במחשבה שם אי אפשר לקחת מאדם שום דבר. כי כאן למטה בעולם הזה באמת זה 
רק דיבור ומעשה ושם בעולם הבא זה מחשבה ונפש, ונצח ישראל לא ישקר. העיקר של יהודי 

 ת להגיע לזה.תמיד נשאר. אבל צריכים לכל הנ"ל השתוקקו
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 הגלים רוצים להציף את העולם

שמתי חול גבול לים. כי ימות החול הוא גבול להגביל כל דבר שלא )תרל"ד( בשפ"א איתא 
יתפשט רצונות האדם רק בגבול כו', והוא הצימצום. וכפי מה שיש נקודה זו באיש ישראל, 

העולם והם באים כל יש להם רצון לכבוש את הגלים דהיינו מתגלה אליו הארה של אמת. 
הזמן מחדש, אבל הקב"ה שם להם חול ליד החוף שזה עוצר אותם מללכת הלאה. דהיינו 
אדם צריך שאפילו שהקב"ה הגביל אותך בכל מיני דברים אבל אתה קיימת את הרצון שיש 
לך, רק אני עשיתי את הגבול להגביל כל דבר שלא יתפשט רצונות האדם רק בגבול. אבל אדם 

 ה.יר שהגבול הוא מאת הקב"צריך להכ

 בכל גבול יש רצון

אבל אדם צריך לדעת שבכל גבול שיש יש שם רצון שזה לא מתכבה אף פעם שהרצון זה בלתי 
אמרנו מהזוהר הק'  גבול וזה נשאר תמיד בכל מצב. וברגע שאדם חי שם מתגלה האמת.

ולך לאיבוד. פרשת תרומה שכל אחד שיש לו הרהור תשובה אפילו שהוא רשע גדול לא ה
והגלים כשבאים הם באים עם כל העוצמה להציף את העולם אבל מיד כשבאים לחוף נעצרים 

 ולא ממשיכים הלאה.

 צריכים להמשיך בלי חשבונות האם מצליחים או לא

א"כ לכאורה הגל שבא אחריו הרי הוא רואה שלא מצליחים כרגע לעשות את זה בפועל א"כ 
רי הוא רואה שממילא זה הולך וכמה שאני רוצה לא יתנו למה הוא מגיע עם כזה עוצמה, ה

לי לעשותו ואז אולי שאני יילך לישון עכשיו במקום לעבוד כ"כ קשה, אבל הרצון של הקב"ה 
הוא שצריכים להמשיך בלי לעשות חשבונות האם מצליחים או לא. ולמעשה פעם בכמה 

 העולם. מאות שנים הקב"ה מחליט לעשות צונאמי ואז הים כן מציף את

  אסור לכבות בחשמל את הראשי

א"כ הרצון אסור לכבות כי זה מקשר אותי עם הקב"ה, וגם ברגע שזה מגיע אני מוכן ללכת 
עם זה עד הסוף, וזה נקרא להשאיר את החשמל דלוק, כשהולכים לישון מכבים את החשמל 

ל כל הבית בחדר ואת המזגנים אבל את הראשי תמיד משאירים פתוח, למה כי זה החיות ש
ואם מכבים את זה אזי אין כלום. אותו דבר את הרצון אסור לכבות כי אם מכבים את זה 

 אז זה כמו אדם שמוריד את הראשי של כל הבית.

ברגע שאדם לא וכמו כן כשמתקיים רצון בני ישראל במשפט, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. 
כמעשה, והטעם, כי בני אמרו חז"ל בישראל הקב"ה מחשב מחשבה מכבה את הרצון, אז 

וזה לא מתכבה אף פעם, הדיבור והמעשה שזה גשמיות זה אפשר ישראל שורשם במחשבה, 
כל דבר שעושים בגשמיות בלי כוח אלוקי ביחד אי אפשר והגשמיות טפל אצלם, לכבות 

 רצונם בהתדבקות הרצון בהשי"ת.ועיקר לעשות שום דבר, 

 להשתיק את השלילי ולא את החויבי

יסד לנו שבכל דרכיך דעהו וכל מעשיך יהיה לשם שמים ואת זה אף אחד לא הק'  הבעש"ט
היה שתיקה שתיקה שתיקה מעבירין את רוע הגזירה. והכוונה בזה ר' אשר יכול לקחת ממך, 

הוא, לא שתיקה שאתה עושה אלא אפילו שהשתיקו לך את המעשה שלך ואת הדיבור שלך 
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ק לך, צריכים להשתיק את המחשבה של קנאה אבל את המחשבה אף אחד לא יכול להשתי
שנאה ושלילי, אבל העיקר לחיות חיובי לך דומיה תהילה ואז נשאר הכל להקב"ה, ומה 
שאתה משתיק את החלק של הדיבור ושל המעשה ושל המחשבה של הסערות רגשות של 

אז אתה משתמש עם כל דבר לחיובי ואתה עושה דומיה על הגשמיות ועל הצמצום, שלילי, ו
 תהילה זה השבח הכי גדול ואז הקב"ה עושה לך מחשבה כמעשה.

 ברצון תמיד אפשר לקחת כמה שרוצים

על הפסוק שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב. הבעש"ט הק' היה אומר בשם הביאלה רבי 
כמו אדם שמוצא שלל רב היות שהוא כ"כ בשמחה מזה הוא אוסף משם כמה שהוא יכול 

צריך ללכת ולא יכול יותר לאסוף, ואז כ"כ חבל לו כי היה יכול  בעולם, אבל פתאום הוא
לקחת הרבה יותר. אותו דבר אדם שהולך עם התורה אז אפילו שאתה רואה שלא יכולת 

 לגמור את הדיבור או המעשה אבל ברצון שם אין גבול ותמיד אפשר לקחת כמה שרוצים.

 שבת הוא עניין של מחשבה

כמ"ש יומא כל השבת הוא עניין של מחשבה. שבה, ובשבת קודש מתגלה בחינת המח
בקידוש אנו אומרים באהבה וברצון הנחילנו, כי שבת הוא בחינת דנשמתין איהו ולאו דגופא. 

לכן בשבת קודש נאסר המלאכה, רצון שזה מחשבה, ששת ימי המעשה הוא דיבור ומעשה. 
 כי במעשה אי אפשר להיות על פי דין ומשפט ממש.

 א יהיה עליות וירידותבימות המשיח ל

לכאורה מהו הכוונה חרוב, אלא יש וכמו דאיתא שיתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב. 
 מר שאנחנו נתגעגע לזמנים של היום.אר' אשר  מה יהיה בביאת משיח.מחלוקת ראשונים 

כי עכשיו אנחנו נמצאים שהוא בבחינת מנוחה שאין בו עליות וירידות בתורה אור איתא 
אבל אז יהיה מצב של תמיד אותו דבר ולא על כל דבר עכשיו לעבעט מען,  כן במלחמה

אנחנו עוד נתגעגע אחרי הימים האלו. עד תינו זה חרוב כי תענוג תמידי אינו תענוג, ינומבח
עכשיו יש לנו ירידות ועליות הן בנשמות והן בגופות שכמה פעמים היו ישראל בשלווה ואח"כ 

 ירדו.

 שמיות אלא ברוחניותהעולם לא ייחרב בג

איתא במגיד משירים שיהא חרב מתאוות וכיסופין דהאי עלמא, כלומר זה יהיה עולם ללא 
יצר הרע, וממילא העולם יוסיף להתקיים אבל זה יהיה שונה במהותו. לא זו בלבד שבתום 
האלף השישי לא יבוא קץ לעולם, אלא דווקא באלף השביעי יגיע זמנה של קבלת השכר על 

הן חכמת  -ה בששת אלפי השנים. איתא בזוהר הק' שכל ההתגלויות של החכמות העבוד
איפה שאנחנו נמצאים בסוף האלף השישי, נועדו כדי שיתתקן  –התורה הן חכמות הטבע 

עלמא לאעלא בשביעי, שהעולם יתתקן להיכנס לאלף השביעי, הרי שאז יגיע העולם לשיא 
 שלמותו והתעלותו.

 מותהשבת מביא לך את השלי

אותו דבר זה שבת, מה שעשית בששת ימי המעשה לא נחרב בשבת, אלא הפוך השבת מביא 
לך את השלימות כדי שתוכל לחיות עם הקב"ה עוד יותר. וכך גם האלף השביעי נועד להעלות 



 שיחות                                 וארא                                  קודש

 ~ מא~   
 

את העולם לדרגת שבת עולם רוחני יותר שבו מתגלית האמת האלוקית במלוא זוהרה. וזה 
 לבראו במידת הדין.נקרא עלה במחשבה תחילה 

  השלילי לא עוזר לא לך ולא לו

אותו דבר כשאתה מסתכל על מישהו צריכים להסתכל עליו חיובי ולא שלילי, השלילי לא 
כמה אימון שאתה נותן אז יהיה  עוזר לא לך ולא לו, והעיקר שאתה תתן לו יותר אימון ואז
 וא דווקא על ידי מחשבות חיובי.לו הרבה יותר כוחות לכל דבר. דהיינו הכנה לאלף השישי ה

 בימות המשיח לא יהיה מצב של הסתר יותר

ואז יהיה כיון שיהיה אז הכל בדיקדוק הדין והמשפט, לא שיהיה חרוב באמת, אלא פירוש, 
ואז לא יהיה מצב של הסתר יותר, גם בדיבור וגם במעשה נוכל לחיות עם  מצב של מחשבה.

חרוב נקרא שבחינת לכן אין העולם מתקיים. ידות. הקב"ה ולא יהיה אז יותר עליות ויר
כמו כן שבת מעין עולם הבא נאסר בו כל הסתר יהיה חרוב ויהיה אז בחינת עין בעין יראו. 

     העבודה, ורק הרצון והמחשבה לשמים. 

                    

  

     

        

 

      

     

     

    

       

  

 

 

   

    

       

 




