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 זכור –פרשת תרומה 

 שיעור א'

 ריום א' ב' אד

לכאורה מהו ברש"י ויקחו לי תרומה, יפרישו לי מממונם נדבה. )תרל"ג( בשפ"א איתא 
הכוונה ממון ונדבה, היה לו לומר יפרישו לי נדבה. ועוד קשה שקודם היו מפרישין את 

 התרומה ומזה היו מפרישין נדבה, לכאורה צריכים אנו להבין מה מונח בזה?

 לעשות כל פעולה בפנימיות

שיש שתי סוגי פעולות שאדם עושה, יש שעושים דברים רק חיצוניות,  שפ"אהאלא מסביר 
היה אומר שכתוב כל מחמצת לא כ"ק אאמו"ר זצ"ל והעיקר לעשות כל פעולה בפנימיות. 

תאכלו. מחמצת הוא מלשון אז זויער פנים, פנים עצוב וחמוץ, כל מצוה שאדם עושה אל 
ה עושה כי אתה מוכרח לעשות, אלא ברגע תחמצנה אל תעשה אותו בפנים חמוץ כאילו שאת

שאדם עושה משהו תן גם את הנפש שלך את הרצון שלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, יש לי 
עכשיו הזדמנות לקרבת אלוקים, דהיינו יותר ממה שהבעל הבית עושה לעני עושה העני עם 

מעורר אותך,  הבעל הבית שמזכה אותו. וע"י הפעולה הגשמית שאתה עושה עם פנימיות זה
כי אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, וככל שאדם מפנים יותר הוא נותן יותר מעצמו מהנפש 

 שלו.

 כפי הרצון שלך בנתינה ככה היה החלק שלך במשכן 

שאמר אלו שנתנו את הכסף העיקר לצאת ידי חובתו הרה"ק מרוזין זי"ע של ידוע הסיפור 
המקדש אלו שנתנו את כל הנפש שלהם לטומאה מהכסף האלו לא נשאר כלום. וכן היה בבית 

מהם עשו את המשכן, ואלו שרק לצאת ידי חובתו עשה מהם אדנים, כל אחד לפי החשק 
 והרצון שהיה לו אז קיבל במשכן הרבה יותר דברים חשובים.

 כל דבר לתת להקב"ה אפילו הנשימות

כל דרכיך דעהו, שלא יהודי צריך לדעת בפירוש, שצריך האדם לתת מכל דבר חלק להשי"ת, 
יהיה שום דבר בעולם שאתה עושה וזה לא להשי"ת, דוד המלך אפילו את הנשימות נתן 

ה, שלא יהיה שום דבר שאדם עושה ולא יהיה שם -להקב"ה וכמו שאמר כל הנשמה תהלל י
 הקב"ה. מכל דבר צריכים לתת חלק להשי"ת. ובהמשך יסביר מהו הכוונה חלק.

 נות כללבדברים גשמיים אין רצו

מהשי"ת, עכ"ז יש בכל דבר כלל ופרט, דהיינו נכון ואף שדברי עולם הזה הם רחוקים מאוד 
שבפרט אנו רואים רק את הפרט ולא את הכלל, אבל כל דבר חי עם הכלל, ואם הקב"ה 
מחליט לקחת את החיות הכל חוזר לתוהו ובוהו, א"כ עצם המחשבה שאדם נותן בכל דבר 

הכלל, בזה עצמו את מעורר שהרצון שלך יהיה עם השי"ת. בדברים שעושה שעצם הפרט בא מ
גשמיים אין שם שום דבר ושום רצון ורק בדברים רוחניים שם יש רצונות, אבל אני עם 
הפעולות שאני עושה יכול לחבר את הרצון שלי עם הרצון שלו, ואז במקום שזה ימשוך אותי 

צון שלך נמצא בתוך הטשולנט אז אתה כלפי מטה אני מושך אותו כלפי מעלה, וברגע שהר
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כל כולך בתוכו, אבל אם אתה חי שבת קודש אז אתה נמצא בשבת קודש, כל דבר תלוי איפה 
 הרצון שלך נמצא.

 לא רק לתת כסף אלא גם לתת את הרצון שלך

אבל הרצון צריך להיות נכון שבדברי עולם הזה הם רחוקים מאוד ואין שם שום רצונות כלל, 
כמו שכתוב ה יכול לחבר את הרצון שלך עם הרצון שלו ואז אתה חי עם הקב"ה, אתלהשי"ת, 

וזה הכוונה יפרישו לי מממונם נדבה, נכון שאתה נותן כסף אבל אני רש"י נדבה, רצון טוב, 
להיות הכללי, הרצון ומה זה נדבה, אלא זה וזה עצמו הנדבה, צריך גם את הנדבה שלך, 

אתה נותן כל דבר להקב"ה ואתה מתמסר לגמרי לרצון  וזהתמיד להשי"ת. הפרטי הרצון 
 שלו.

 לתת כל כולי להקב"ה 

הקב"ה נתן לנו את התורה כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. ולא רק שמכר לכם את 
התורה אלא הוא בעצמו ג"כ נמכר אליך, הקב"ה נתן לנו את התורה שזה אנכי ד' אלקיך, 

ית, יהודי הוא חלק אלוקי ממעל ממש והוא חלק מהתורה, אנכי ר"ת אנא נפשאי כתבית יהב
יהודי מחובר להקב"ה בכל מצב ובכל מחיר, עכשיו אומר הקב"ה מה אני בורא אף אתה תהא 
בורא, אותו פעולה שאני עשיתי בעת שבראתי את העולם, שנתתי את כל כולי אליך, אותו 

 דבר תן את עצמך כל כולך להקב"ה.

 ברוחני יכול להעלות בזה כל הפעולות הגשמיות שלואדם שהרצון שלו מונח 

אדם מורכב מעשר ספירות ועשר כוחות. זה מתחיל מרצון ונגמר במלכות. הרצון זה הכתר 
ומלכות זה עולם העשייה. הכי גבוה זה הרצון והכי נמוך זה המעשה. אבל הרצון יכול לגבור 

לה מזה. חנוך תופר מנעלים אין לך קבלת התורה גדוהפרי הארץ על המעשה, וכמו שאמר 
ובכל תפירה הוא חשב יחוד קוב"ה ושכינתיה, וממילא אין לך קבלת התורה גדולה מזה. הוא 

צריך מישהו שיקבל אותו, א"כ מה אני בורא  אף ברא את העולם ונתן את התורה אבל הוא 
לך אתה תהא בורא, וכמו שאני נתתי את כל כולי אליך, גם אתה תתן עכשיו את הרצון ש

לגמרי להקב"ה, אבל אם הרצון שלך זה לעשות כסף אז לא נתת את הרצון שלך להקב"ה, 
וברגע שהרצון שלך ברוחני אז לא רק שאתה ברוחני אלא אתה יכול בזה לעלות את כל 

 הפעולות הגשמיות שיש לכם להקב"ה ולרצון העליון.

 הרצון שלך יכול לעורר הרצון העליון

יהודי צריך להאמין שכל מחשבה מעשה האדם מעורר בעליונים,  והרצון גובר המעשה, כי כל
דיבור ומעשה שלו יש לזה השפעה על כל העולמות, עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת 
העולם לכף זכות וח"ו להיפוך, דהיינו אדם צריך לדעת שבכל פעולה הוא יכול לעורר את כל 

ך רצון עליון זה משפיע לרצון העליון העולמות העליונים, וזה תלוי ברצון שלך, אם יש ל
הרצון שלך מעורר מלכות למטה, כל ניצחון מעורר למעלה מקון והרצון ברצון עליון, למעלה, 

שנקרא עולם הניצחון, כל חסד שלך מעורר חסד למעלה, וכן תשובה וכדומה, הרצון שלך 
 מעורר הרצון העליון.



 קודש                             תרומה                             שיחות

 ~ ט~ 
 

 ל כל העולמותלהאמין בעצמו נקרא לדעת שבכל פעולה משפיעים ע

וזה ענין של תפילה, שאז אתה מחבר את הרצון וידוע כי ברצון השי"ת מתהפך הכל ברגע, 
ואח"כ אומרים שירות שלך לרצון של הקב"ה, וזהו סדר התפילה קודם ממליכים את הקב"ה 

ותשבחות עד שמגיע למלאכים, ואח"כ בתפילת שמונה עשרה מתחילים עם בקשות ומגיעים 
ולכך אם זה בפרנסה ואם זה בבריאות, העיקר להעלות כל דבר להקב"ה.  לכל פרט ופרט,

אדם חייב להאמין, וכמה שאדם יכניס את הרצון צריך אדם להאמין כי הכל תלוי ברצונו. 
אומר כמו ר' צדוק שלו להקב"ה ככה הוא מעלה כל דבר להקב"ה. והכל תלוי באדם בעצמו. 

מין בעצמו. להאמין בעצמו נקרא שכל פעולה שיש מצוה להאמין בהקב"ה כך יש מצוה להא
 שאדם עושה במחשבה דיבור או מעשה הוא צריך לדעת שמשפיע בזה למעלה על כל העולמות.

 תפילה נקרא להתחבר להקב"ה

והוא מסביר כל חלק של התפילה על ובזוה"ק פירוש ענין המשכן על תפילת האדם בכל יום. 
ות אחד עם הקב"ה, וכן תפילה זה אותו דבר, חלק אחר בבית המקדש. כי המשכן היה להי

ל להיות בתפילה יותר משלוש שעות בשיא הדביקות. כלפי חוץ ובעצם כתוב שאדם לא יכו
נראה שתפילה זה אם חסר לי משהו אני מרים טלפון להקב"ה ומיד שולח לי, אבל תפילה 

אלא להתחבר לפי השפ"א נכון שזה בא דרך הצרכים האישיים שלי אבל זה לא רק הב הב 
להקב"ה ולדעת שכל מה שיש לי הוא לא שלי אלא מאת הקב"ה, ואם חסר לי משהו זה לא 
רק שחסר לי כי מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר, אלא הקב"ה רוצה את התפילה שלך 
וממילא עושה לך חוסר ואז יקבל תפילה, א"כ כדי שיהיה חסד בעולם חייב שיהיה חוסר, 

 טרה אלא התפילה זה המטרה.אבל לא החוסר זה המ

 עבודת האדם להכניס השראת השכינה בכל דבר

בתפילה אנו אומרים הללי נפשי את והוא שצריך האדם לברר השראת השכינה בכל דבר, 
ד', לך ד' הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ, הכל מסביב הקב"ה, 

אבל כפי אמונת האדם יוכל לוי באדם בעצמו, אלא שזה תכי וודאי מלא כל הארץ כבודו, 
השגחה לפי הדביקות, כמה שאדם חי באמונה ככה ירגיש להרגיש השראת השכינה, 

ובבית המקדש היה הדבר בפועל, ועתה הוא על ידי אמונה כנ"ל. וכל השראת השכינה, 
 שמעיד האדם כי הכל מחיות השי"ת.להאמין שכל דבר בא מאת הקב"ה, התפילה על זה, 

וזה נקרא להכניס השראת השכינה בכל דבר. יראת קדושיו כי אין מחסור ליראיו. מאן דאית 
 ביה יראה לית ביה חוסר.

 לחיות עם הקב"ה בכל מצב זה דבר שבונים במשך כל החיים

יש כן יוכל לברר בכל דבר. כמה שאדם מברר את הנושא הזה, וכפי מה שנתברר להאדם, 
תת כל דבר להקב"ה, וכמו ליל יום כיפור, או באמירת ד' מקומות וזמנים שאדם מסכים ל

הוא האלוקים, אבל עכשיו ביום ראשון יבש ופשוט שם אדם כבר לא מסכים, ושם זה כבר 
עבודה קשה מאוד וזה לא אוטומט, אלא שזה דבר שבונים במשך החיים, כל פעם עוד נקודה 

ב"ה, בסופו של דבר בכל מצב ועוד נקודה. וכמה שאדם מברר עוד נקודה ועוד נקודה להק
יהיה לו את הכוח לברר זאת, וכמו אדם שנמצא בכסף אז כל דבר הוא חי ונושם כסף, כי שם 
המוח שלו, אבל אדם שכל המוח שלו נמצא בלמצוא את הקב"ה אזי כן יוכל לברר זאת בכל 

 דבר ולמצוא את הגדלות של הקב"ה בכל דבר.



 קודש                             תרומה                             שיחות

 ~ י~ 
 

 אל תגיד שאתה לא יכול אלא לא רוצה

לא אדם צריך רק לרצות להגיע לזה, וכמו שהשפ"א אומר בכל מקום אל תגיד שאתה לא א
יכול אלא אתה לא רוצה, למה, כי הכל תלוי ברצון שלו, כי אדם שרוצה כסף מונח שם, אדם 
שרוצה תאוות כל כולו נמצא שם, ומכל דבר שאדם רוצה להתייאש הוא יחפש סיבה למה 

וכפי מה שאדם אות את הקב"ה בכל דבר הוא ימצא אותו. הוא עושה את זה, אדם שרוצה לר
ואיפה שיש לך רוצה באמת לברר מלכותו יתברך, כן יוכל להטות כל הדברים אליו יתברך. 

תענוג את זה אתה רוצה ואת זה אתה מחפש ומוצא ג"כ. כל פעולה בעצמו אין לו רצון, ומי 
שה אותו עם רצון של הקב"ה אזי מכניס את הרצון לשם, זה אדם שעושה אותו, יש אחד שעו

הוא מכניס לשם רצון הקב"ה, ויש כאלו שמכניסים את הרצון שלהם לתוך הגשמי אזי הוא 
 נמצא שם. 

 אדם שמיואש הוא כי הוא רוצה להיות מיואש

אם הוא יטה את הרצון להקב"ה או שהדבר גשמי יטה אותו לגשמי זה תלוי באדם בעצמו, 
וכל הכוחות שיש לנו ורצונות זה נמצא אצל יהודים, רצון, כי לדברים גשמיים אין להם 

וכל דבר צריך להיות לו רצון, כי זה ואנחנו יכולים להטות כל דבר למעלה או למטה ח"ו, 
אין כזה דבר שאדם עושה משהו ואין שם רצון, אדם שמיואש הוא כי הוא רצה העיקר, 

דם שמברר כל דבר להקב"ה להיות מיואש, אדם שמצליח הוא כי הוא רוצה להצליח, א
 הסיבה הוא כי את זה הוא רוצה.

 רצונות יש רק לבני ישראל

הכל תלוי ברצון שלך, והרצון שלך ומזה הוכחה כי דברים אלו תלויים בהאדם שיש לו רצון, 
תלוי בתענוג שלך, איפה שיש לך תענוג את זה אתה רוצה. והיחידי שיכול להטות דברים, זה 

הקב"ה וברצונו יוכל להטות הכל אליו יתברך, כנ"ל. הם יש רצונות. רק בני ישראל שרק ל
נתן לך את הגשמי ואת הרצון, ובלי הרצון אדם לא יעשה שום דבר, וכל דבר שאדם עושה 

 הוא יכול לעשות אותו ברצון גשמי ובשינוי קטן אתה יכול לעלות אותו לרצון רוחני.

 המשכן הולך על אדם שחי עם הקב"

באלשי"ך הק' שיעשו איתא שו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד. וזה שכתוב וע
אני עושה פעולות באופן יתקיים המקדש במה שיכשירו מעשיהם להיות עצמם היכל ד', 

ותהיה שכינתו יתברך שוכנת בתוכם ובקרבם שיהיו היכל ד' ששם אני מגלה את הקב"ה, 
עיקר מהעצים ואבנים, כי אם המה, וזהו ושכנתי בתוכם, כי אין הוא יתברך עושה 
 מהאנשים צדיקים אשר נפשותיהם משכנות לאביר יעקב.

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא אמר משכן אלא מקדש, לומר על התורה: בש"ך איתא 
אם יקדשו עצמן יהיה כל אחד מהם מרכבה לשכינה, זהו ושכנתי בתוכם ממש. אלא לרמוז 

הכל תלוי בריהם ויעשום משכן ומרכבה לשכינה. למה שאמרנו שיעשו בגופן, שיקדשו אי
בחשיבה שלך ככה נראים הדברים. כל אחד צריך לעשות מעצמו משכן ומקדש. וזה לא היה 

 סתם עצים ואבנים, אלא שזה היה מקום ששם חיים עם הקב"ה כל הזמן.



 קודש                             תרומה                             שיחות

 ~ יא~ 
 

 אף אחד מישראל יכול לעשותו

שכן לכבודו יתברך, והשיבו וכמו שאמרו ז"ל שמשה רבינו ע"ה שאל איך יוכלו לעשות מ
וז"ל המדרש: ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר השי"ת כי אף אחד מישראל יכול לעשותו. 

ידבנו לבו תקחו את תרומתי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בשעה שאמר הקב"ה למשה על 
כולין עסקי המשכן, הקב"ה אמר למשה רבינו לבנות את המשכן, אמר לפניו, רבונו של עולם, י

הם ישראל לעשותו, הלא אתה מדבר ממשכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם שזה דבר רוחני 
מאוד, ומי אנחנו ומה אנחנו. אמר לו הקב"ה, אפילו אחד מישראל יכול לעשותו, שנאמר 

 מאת כל איש אשר ידבנו לבו.

 המשכן חיצוני זה היה סתם בית ופנימי היה שם השראת השכינה

יכול לעשותו, אבל הוא צריך גם לרצות לעשות את המשכן. ואין מצב  אף אחד מישראלכי 
והוא השראת השכינה בכל דבר. להגיד לא יכול אלא לא רוצה. ואם הוא רוצה הוא יכול. 

אם אתה מסתכל על חיצוניות אז אתה רואה רק עצים ואבנים והכל נראה לך אותו דבר, אבל 
לשם, נכון שאדם נותן משהו חיצוני אבל חייב  אנחנו מדברים על פנימיות שזה להכניס נדבה

 להיות פנימי שזה השראת השכינה בכל דבר. שזה לתת את הפנימיות בכל מצב שרק יהיה.

 אדם צריך שיהיה לו אמונה קבוע שהכל למעלה מהטבע

אתה צריך לדעת נכון שבפרטות זה נראה להיות האמונה קבוע שחיות הכל למעלה מהטבע. 
אומר אם הקב"ה יפסיק את ההשפעות אפילו הבעש"ט הק' וכו זה אחד. דבר נפרד, אבל בת

לשניה אחד הכל חוזר לתוהו ובוהו. א"כ אם הכוח שלך ועם החיבור שלך במחשבה שלך שכל 
דבר זה בא מאת הקב"ה אז עם האמונה שלך להיות קבוע שחיות הכל למעלה מהטבע. ואת 

להחליט האם זה מגיע מאת הקב"ה או לא,  הכוח הזה יש רק לבני ישראל, ורק לנו יש בחירה
ואז תוכו רצוף אהבה מבנות וזה מקדש כנ"ל. וברגע שאדם חי שהקב"ה עושה את זה, 

 ירושלים. 

 והעיקר 'והיה שם' תהיה שם ג"כ –'עלה אלי ההרה' 

ואז כל דבר שעשים ברגע שיש שם פנימיות זה נצחי, אבל דבר שעושים רק לצאת ידי חובתו 
וברגע שאדם חי עם הקב"ה אז עלה אלי ההרה והיה שם, אמרנו בשבת בשם  זה לא לנצח.

מה זה והיה שם, אלא יש אנשים שבאים לשיעור אבל הראש רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע 
נמצא במקום אחר, ויש אנשים שבאים לשיעור וכל המוח שלהם נמצא כאן, יש אנשים 

ון שלו. א"כ עלה אלי ההרה אבל שבאים לשיעור עם קשר בורא, כל אחד לפי המוח והרצ
והיה שם העיקר שהמוח שלך יהיה כאן ותעלה אותו עד להקב"ה למעלה. וזה הכוח של כל 

 יהודי עלי אדמות.
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 שיעור ב'

 יום ב' ג' אדר

 אצל הקב"ה אפשר לקנות הכל

במדרש ויקחו לי, הדא הוא דכתיב כי לקח טוב כו', יש בו כסף כו' )תרל"א( בשפ"א איתא  
וז"ל המדרש: ויקחו לי תרומה, הב כו', מן הסרסור נתודע מה לקח כו', מוכר נמכר עמו כו'. ז

הדא הוא דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי 
לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב, אין בו כסף, יש בו כסף, אין בו זהב, אבל המקח 

סף, שנאמר אמרות ד' אמרות טהורות כסף צרוף, יש בו זהב, שנאמר שנתתי לכם יש בו כ
רב. דהיינו מה שהוא קונה את זה יש לו ולא משהו אחר, אבל אצל הנחמדים מזהב ומפז 

 הקב"ה אפשר לקנות הכל ממש וגם את הנותן התורה.

 אדם שנותן בשביל לתת הוא יקבל

כמה שאתה נותן ככה יהיה ויקחו,  לכאורה למה כתוב ויקחו הול"ל ויתנו לי תרומה, אלא
אדם שנותן רק לצאת ידי חובתו ולא נותן גם את הנפש שלו אז הוא לא יקבל שום דבר, אבל 
אדם שנותן בשביל לתת הוא יקבל, אבל אדם שנותן רק לצאת ידי חובתו אבל הוא יעשה מה 

 וכן לקשר שהכוונה הוא בעצמו.י להתפטר מהכאב שיש לו, והוא לא משיכול כד

 הכאב הוא סיבה שהקב"ה מתגלה דרך השני ברחמים

אומר כשיש לי כאבים הסיבה הוא שהקב"ה מתגלה דרך השני במידת הרחמים  הקדושת לוי
וממילא הוא מציק לי. א"כ ככל שאדם רואה יותר שכל דבר זה הקב"ה אז הוא ייתן את 

זה ויתנו לי תרומה,  עצמו הרבה יותר מעד עכשיו. והכל תלוי באדם בעצמו. א"כ נכון שבעצם
אבל כמה שאדם עושה את זה לי לשמי ככה הוא זוכה לקחת את הקב"ה לבורא עולם אפילו 

 בתוך הטומאה הגדולה.

 תורה שבעל פה הוא בלי שום הגבלות

ובתוכו יש הכל גם בגשמיות וגם ברוחניות, כי התורה ניתנה לישראל כפי הכנת קבלתם. 
גם הגשמיות וגם הרוחניות גם עולמות העליונים וגם  איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא

התחתונים, וכשנתן לנו את התורה לא רק שקבלנו את התורה אלא נתן לנו כל מה שיש 
בתורה, אלא יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה, תורה שבכתב הוא ברור וחלק, תורה 

יק עתיד לחדש. אבל שבעל פה נקרא מלכות פה כי הוא בלי שום הגבלות, כל מה שתלמיד ות
הכל תלוי כפי רצון האדם שיש בכל דבר, וכמה רצון שיש ככה יהיה אפשר לקבל את הקב"ה 

 בעצמו.

 כדי לקבל את התורה צריך לעשות כלי

תורה, אבל אנחנו צריכים לעשות הכנה את האנחנו רוצים לקבל וזה ענין תורה שבעל פה, 
הרצון, ומקבלים תורה לפי הצינור שהכנתה,  ם שהצינור זה, וחסידים היו אומרישזה כלי לזה

וזה לא רק תורה שבכתב כי הכל יש בתורה, ואיזה תורה מקבלים, תורה שבעל פה. ותיידע לך 
 אלא גם תורה שבעל פה.
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 העיקר הוא להיות יהודי ולא לשכוח את זה

פעם אחת נכנס אליו בחור מארה"ב. והוא הבית ישראל זצ"ל אתמול היה היארצייט של 
ב שהרבי הולך לדבר מה זה חסידות. פתאום הרבי מסתובב ואומר לי תהיה יהודי. והלה חש

הסתכל על הרבי ורצה לומר לו משהו בחזרה אבל בין לבין כבר מצא את עצמו בחוץ. ומאז 
איבד את הטעם לאכול לא כשר, וכן הלאה בעוד הרבה דברים ביהדות, עד שיום אחד פגש 

לא יהודי הרי גם אני יהודי, ואז משהו אמר לו שיהודי זה לא  יהודי ומאז נהיה שמח מה אני
מפלגה משהו, אלא אדם צריך להיות יהודי גם במעשים שלו וגם בדיבור שלו וגם במחשבה 
שלו. וזה מה שהרבי אמר תהיה יהודי וזה מספיק. היוצא לנו כמה שאדם יהיה יהודי ככה 

 יקבל קבלת התורה.

 הכי גדול אדם שחושב שהוא האמת זה השקר

כמה שאתה רוצה לחפש את התורה ככה תמצא אותו. רק לכל אדם ניתן כפי רצונו באמת. 
אמרנו בשבת כל דיין שדן דין אמת לאמיתו. הכוונה בזה הוא אם אתה חושב שאתה אמת 
זה השקר הכי גדול שיכול להיות כי אנחנו חיים בעלמא דשיקרא, וברגע שאתה חי שאתה 

מת זה נקרא לאמיתו. וזה נקרא אדם שמחפש את האמת וחי שהוא שקר ורק הקב"ה הוא הא
בעצמו שקר ורק הקב"ה הוא האמת וחיי עולם נטע בתוכנו אז ניתן לו כפי רצונו באמת. ד' 

 אלוקיכם אמת. ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום.

 אמונה נקרא להאמין בכוחות שיש לך

לזה, רק איך עושים אותו למעשה, וע"ז התשובה  אבל הבנתי מה צריכים לעשות ואני מוכן
ומה זה אמונה, סתם לומדים שאדם צריך להאמין שיש וצריך לזה אמונה, שיש לזה תשלום 

אומר כשם שצריכים להאמין בהקב"ה ככה צריך אדם להאמין ר' צדוק הקב"ה בעולם, אבל 
וא, אמונה לא צריכים בעצמו, דהיינו לא רק להאמין בהקב"ה אלא לחשוב איפה אני ואיפה ה

לייבא אותו זה נמצא אצלך ממש, הגרעינים של אמונה אברהם אבינו כבכר הכניס לנו, 
והאמין בד' ויחשבה לו לצדקה ומאז יש לנו כוח של אמונה, וכמה שאתה מאמין שיש לך 

 כאלו כוחות ככה תגלה אותם, וככל שאדם לא מאמין בכוחות הללו לא תגלה אותם.

 ן לא יאמינו ליביאור בפסוק וה

אצל משה רבינו כתוב והן לא יאמינו לי, לכאורה מהו הכוונה בזה הלא בסוף כתוב ויאמינו 
בד' ובמשה עבדו האם משה רבנו טעה בחשבון בוודאי שלא א"כ מהו הכוונה בהנ"ל? ועוד 
הלא הקב"ה בעצמו אמר למשה לעשות אותות ומופתים כדי שיאמינו לו, וכתוב שם בפירוש 

ם לא יאמינו לך באות הראשון תעשה להם עוד אות, והאם יש להקב"ה ג"כ ספיקות והיה א
 בנושא, וצריכים אנו להבין את כל הנ"ל.

 בני ישראל במצרים לא האמינו שיש להם כוחות

יהודי יש לו אמונה מאז שנולד, אלא הוא צריך להאמין שיש לו אמונה, ולזה היה צריך אלא 
לו אמונה בתוכו, והן לא יאמינו לי כל זמן שהם לא יאמינו לי את משה רבינו שיגיד לו שיש 

שיש להם אמונה אז אי אפשר להגיע אתם לאף מקום. ואז הקב"ה אמר למשה רבינו אתה 
צודק ואין ברירה וצריכים לעשות להם קצת מופתים, ואני מקווה שאחרי זה הם יאמינו שיש 
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פו של דבר התעורר אצלם הנקודה להם אמונה, אבל זה לא עזר בפעם הראשונה ורק בסו
 הפנימיות שיש אצל כל יהודי שמאמין שיש לו אמונה.

  אדם צריך להאמין בשינוי ולהאמין שיש לו כוחות

אמר אם הקב"ה היה עושה היום איזה משהו קטן הרה"ק רבי דוד משה מטשורקוב זי"ע 
לא מאמינים שיש  ממה שהיה אז איזה מהפכה היה קורה לנו היום. אבל הבעיה הוא שאנחנו

לנו אמונה. ואת זה צעק משה רבינו והן לא יאמינו לי. וברגע שאדם מאמין אז הוא חי שיכול 
להשתנות ברגע אחת ממה שהוא כרגע, אדם צריך להיות מוכן להשתנות, וברגע שאדם עוד 
לא מוכן לזה אז לא יאמין אף פעם שיש כזה דבר, א"כ צריכים להאמין בשינוי ולהאמין שיש 
לך את הכוחות לעשות את השינוי. אדם שמגיע לשיעור הוא מסכים לזה ומוכן לשמוע למצב 

 להשתנות למשהו אחר, וברגע שאדם מתחיל להאמין בזה אז האש מתחיל לבעור מיד.

 קודם קבלת עול מלכות שמים ואח"כ עול מצוות

, ואיפה אצלי, והכל נמצא אצלךלידע ברור כי כל המדרגות וקדושת התורה גבוה מעל גבוה, 
ברצון, ושם נמצא הכתר המלכות הסובב והכל נמצא שם, וברגע שאדם מוכן לקבל על עצמו 

א"כ דבר ראשון צריכים את העול מלכות שמים אז תוכל לעשות למעשה שזה עול מצוות. 
וברגע שיש לך הכל תלוי ברצון והכנת האדם. לעורר בחינת כתר ואח"כ בחינת מלכות שזה 

ות שמים יש לך עול מצוות. ואיפה שיש לך תענוג שם הרצון שלך. ואפילו שיש קבלת עול מלכ
לך תענוג של גוף ולא של נפש, אבל צריכים לדעת שתענוג הגוף בא מתענוג הנפש, דהיינו שזה 
הבחירה שלך ראה נתתי לפניך את החיים שזה הטוב שזה טוב הגנוז, ואת המוות אבל זה רע 

 ה כ"כ נמשך אחרי זה בא מהטוב שזה הנשמה.צרעת משכא דחוויא. הרע שאת

  על ידי הרצון מגיעים לקבלת עול מלכות שמים

עכשיו אומרת לך התורה ובחרתי בחיים, מי לא יבחר בחיים, אלא ובחרתי בחיים תבחר לך 
איזה חיים אתה רוצה, או חיים של חיים או חיים של מוות, ראה נתתי לפניך את החיים שזה 

ה גם חיים אבל ואת הרע זה רע מאוד. ובחרתי בחיים. ככל שאדם נותן הטוב ואת המוות ז
את המודעות לזה אז הוא מקבל יותר רצון ועוד יותר תענוג ועוד יותר רצון, ממילא אז זה 
הכנת האדם שהוא מוכן לזה ואז הוא מקבל את זה. וזה היסוד של כל הספר שהעיקר זה 

ול מלכות שמים. ואז הוא מוכן שהנשמה יהיה הרצון וזה מביא את הכנת האדם לזה לקבל ע
יותר דומיננטי על הגוף, אבל צריכים עול מצוות כדי להתחיל להתנהג אחרת ממה שהיה 

 עושה עד עכשיו.

 ההבדל בין אמונה לביטחון

קודם בטח בד' תיידע לך שבתוכך יש בטח בד' ולא צריכים לייבא כתיב בטח בד' ועשה טוב, 
מר' עים לעול מצוות. מה ההבדל בין אמונה לבטחון, אלא שמעתי אותו, ואז עשה טוב מגי
משל על זה, שהגיע לעיר אחד אדם שיודע לעשות דברים יפים, ומשך ראובן פיינשטיין זצ"ל 

חבל מבנין אחד לשני, ושאל מי מאמין שאני יכול ללכת על החבל הזה ככה בין שמים לארץ, 
אפשר לקפוץ על החבל, וכולם אמרו כולם אמרו מאמינים, ואח"כ שאל מי מאמין ש

מאמינים, ואח"כ שאל מי מאמין שאני יכול לרכוב על אופניים על החבל, וכולם אמרו 
 מאמינים, אח"כ שאל מי מוכן לעלות על הכתפיים שלי, כאן כולם נעצרו. 
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 לעשות שינוי זה נקרא ביטחון

וזה לעשות שינוי ולעשות דהיינו בהתחלה זה אמונה וזה כולם יכולים, אח"כ זה כבר בטחון 
דברים למעשה שם כולם נעצרו. אבל בתורה ברגע שנותנים את הבטחון מיד ועשה טוב יהיה 
לך את הכוח לעשות. אדם צריך להתחיל כל יום עם גדלות הבורא, ואתה מחיה את כולם, 

ה ועד שמגיעים לעצמו ואז שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד, וצריכים כל יום לעורר את הנקוד
 הנ"ל.

 המתגאה והכועס שניהם חושבים שמנהלים את העניין

עיין בזוה"ק שעיקר הבטחון הוא להיות מובטח בעבודת הש"י כי הש"י יעזור, כי כן הוא. 
שכן ארץ ורעה אמונה. כפי מה שהולך איתערותא דלתתא כן יהיה איתערותא דלעילא. 

ך שזה יהיה ג"כ שכן ארץ. ואתה ואח"כ אני ייתן לפירוש, כי מקודם צריך להיות האמונה, 
ייתן לך שגם אצלך יתגלה הנקודה של אמונה. ועד שלא תהיה שכן ארץ לא יהיה ורעה אמונה. 

לדעת שאין שום דבר בעולם שזה לא בא מאת הקב"ה. כתוב להאמין כי חיות הכל מהש"י, 
מה הדמיון  כל המתגאה הוא כאילו עובד עבודה זרה וכל הכועס הוא כאילו עובד עבודה זרה.

ביניהם, ומה נקרא עבודה זרה? אלא עבודה זרה נקרא שאתה לא מייחס אותו להקב"ה, 
המתגאה רוצה כל דבר כפי הרצון שלו, והכועס צועק למה זה ככה, דהיינו שניהם צועקים 

אומר שהקב"ה נותן לאדם ר' אשר מאותו שורש שהם חושבים שהם מנהלים את העניין, 
את הקב"ה, ובלי זה כלל לא היינו רואים אותו, אבל אדם שהיה גבולות שעם זה רואים 

קא ומקבל כל דבר כפי מה שהיה רוצה, היה חי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, א"כ דו
 על ידי הגבולות אדם מגיע לראות שהוא לא בעל הבית.

 כשנעצר השפעות זה הזדמנות להגיע להקב"ה

דהיינו זה השפעות של הקב"ה, אבל למה הוא שם לזה רה שמות כתוב צו לצו קו לקו, בהפט
קו שעוצר את ההשפעות מלהגיע, אלא הוא עושה את זה כדי לעשות קו לגאווה שלך ולכעס 

את השפעות מתי אדם רואה שזה הקב"ה ולא הגאווה שלך, שלך, דהיינו ברגע שהקב"ה נותן 
הזדמנות לראות בחוש את אלא דווקא כשיש לנו קו לגאווה ולכעס שלך אז רואים ויש שם 

 מציאות הקב"ה בהשגחה פרטית מה שעושה אתך.

 הניסיונות היום הם סביב אמונה

הכל להאמין כי חיות הכל מהש"י, וכפי בירור האמונה בלב האדם אבל צריכים לזה אמונה 
אדם שאומר כן נעשה באמת, ומתגלה חיות הפנימיות שבכל דבר, נעשה בתוך לב האדם, 

דבר אז לא רואה את הקב"ה כלל, אבל אדם שחי עם הקב"ה רואה את שהוא עושה כל 
השגחה פרטית בכל דבר שנעשתה אתו, וזה לא רק במקומות נעימים שיש לו אלא אפילו 
במקומות לא נעימים, והן לא יאמינו לי היינו צריכים להכניס להם אמונה שידעו שגם במקום 

זה מאת הקב"ה, וכן יהיה לפני ביאת הזה שהם נמצאים כרגע שירצו להיות שם וידעו ש
ר' אשר המשיח, בני ישראל היו אז במ"ט שערי טומאה ולא האמינו שיש להם אמונה כלל, 

היה אומר שהיום כל הניסיונות הם סביב אמונה, וברגע שאדם לא מאמין משם מגיע כל 
מונה ואז הבעיות, אבל ברגע שאדם יאמין שיש לו כוחות ושיש לו אמונה אז מפעילים את הא

 מתגלה חיות הפנימיות שבכל דבר.

 



 קודש                             תרומה                             שיחות

 ~ טז~ 
 

 עבודת האדם להעלות גם את הדומם להקב"ה

שכן ארץ נקרא שאין לך אמונה, וכמו שאמרנו אתמול כל דומם אתה יכול וזה רעה אמונה, 
לעלות אותו או שזה יכול להוריד אותך, יש לי רצונות השאלה רק מה אנחנו עושים עם זה, 

אוכל לשם תיאבון ואחד אוכל לשם שמים, אחד שמכניס את הרצון שנים שצלו פסחיהן אחד 
שלו לתוך התיאבון זה ופושעים יכשלו בם, ואחד שמכניס את הרצון שלו לשם שמים ועושה 
עצירה לשנייה אחד וחושב לשם מצוה הוא נקרא צדיקים ילכו בם, הוא לקח את המחשבה 

היה אומר ר' אשר צמו להקב"ה. והעלה את זאת להקב"ה ולא רק זאת אלא העלה גם את ע
אם הגשמי יוריד אותך או שאתה תעלה זאת זה כל הבחירה שלך, והכל תלוי באמונה שלך, 
דבר ראשון צריכים להאמין שיש לך את הכוחות לעלות או לרדת, ודבר שני צריכים להאמין 

מם ואפילו דוכן נעשה באמת, ומתגלה חיות הפנימיות שבכל דבר, שיש לך אמונה, ואז 
אפשר לעלות אותו להקב"ה, כי אין שום דבר בעולם שאין שם חיות מהקב"ה, רק אתה צריך 

 לעלות אותו עד למעלה.

 אדם שחי באמונה מקבל כוח לעוד אמונה

וזה רעה אמונה, כי יש אמת ואמונה, ואמת הוא מה שנגלה ומפורש, בחינת אספקלריא 
ן להתגלות בחינת אמת, והוא מזון וסעד ועל ידי אמונה זוכיוזה אמת, ואמונה הוא דנהרא, 

אחרי שהגשתי את הבעש"ט הק' אדם אף פעם לא זז מאמונה שלו, וכמו שאמר האמונה. 
כל השגותי ואני אז אספקלריא דנהרא אני טיפש ומאמין. אדם בקושי יכול להיות באמונה, 

ר' הגדול, כי לפעמים אדם מגיע למצב של אספקלריא המאירה ויש לו ניצוץ קטן של האור 
אנחנו אפילו לא יודעים שאנו שם, ומשם חוזרים כל הזמן לאמונה. כי המושג נהיה אינו אשר 

מושג וזה בחזרה למושג ומשם לאינו מושג עוד פעם, ואז גם האמונה גודל כל הזמן. ומה נותן 
לאדם להגיע לאספקלריא המאירה ולאינו מושג, אמונה שזה אומר שאז זוכין להתגלות 

מת, והוא מזון וסעד האמונה. כל פעם שאדם נכנס לאמונה הוא נכנס למצב של בחינת א
 טעמו וראו כי טוב ד' ואז הוא מקבל כוח וסעד לעוד יותר אמונה של מחר.

 אמונה מקבל חיות על ידי אמונה

הרה"ק רבי בעריש זי"ע, היה ער כל לילה עם אביו שהרה"ק מזידיטשוב זי"ע מסופר 
ול. ושאל לאביו הלא כתוב מי שער כל הלילה חוט של חסד משוך ובבוקר לא היה מה לאכ

עליו, א"כ איפה החוט של חסד. ענה לו אביו הק' שהחוט של חסד הוא שיהיה לנו עכשיו כוח 
להיות ער עוד לילה. דהיינו אם אתה רוצה מזון וסעד האמונה זה האורות והניצוצות שיש, 

בתוך אמונה כל הזמן, אבל איך האמונה מקבל  וזה נותן לאדם מזון וסעד. אדם צריך לחיות
ועל ידי זה מגיעים לאספקלריא המאירה ולאינו מושג, ומאז חוזרים חיות, זה על ידי אמונה, 

 למושג עוד פעם, התיאבון בא עם האוכל, ואז מגיעים לבחינת אין סוף.

 אדם שחי עם הקב"ה בכוח מגיע אליו אח"כ גם במעשה

בקדושי אשה אומרים הרי את מקודשת לי. מקודשת תי בתוכם. וכתיב ועשו לי מקדש ושכנ
יש לו שתי פירושים או מלשון פרישה וגם לשון מיוחדת לי, מצד אחד היא נפרדת מכל העולם 

דבר ראשון פירוש מקדש על שם פרישה והבדלה, ומצד שני היא מיוחדת רק בשבילו. 
כוחך עשה, דהיינו אדם יש לו צריכים לדעת שאין שום דבר בעולם רק הקב"ה, וכל מה שב

בכוח ויש לו בפועל, א"כ ככל שאדם מפעיל את המוח שלו להיות עם הקב"ה שזה מלמעלה 
 למטה, אז עשה תוכל להחזיר את כל העשייה למעלה בחזרה.



 קודש                             תרומה                             שיחות

 ~ יז~ 
 

 הקב"ה הוא המציאות והאדם הוא האין המוחלט

לדעת שבמציאות  אדם צריךשהש"י קדוש ונבדל מהכל, ושכנתי הוא התגלות כבודו יתברך, 
אומר אדם קם בבוקר והוא חושב שהוא הבעל התניא הוא חייב ללכת אחרי הסיבות, 

המציאות והקב"ה הוא האין, אחרי שמגיע למודים אנחנו לך אזי רואה שהקב"ה הוא 
המציאות האמיתי והוא האין המוחלט, אותו דבר אדם צריך להתחיל שהקב"ה הוא קדוש 

צריך לדעת ושכנתי שזה התגלות כבודו יתברך שמו, וכמה  ונבדל מהכל, אבל אח"כ הוא
 שאדם חי שיש מסובב כל עלמין ככה יגיע בסוף לממלא כל עלמין.

 העיקר לבטל רצון האדם לכוח השי"ת

אדם צריך כי על ידי מה שאדם יודע שבכל דבר ומעשה שעושה יש כוח חיות מהש"י, 
אדם וממילא יש בחינת קדוש, חות, להתחיל להאמין במוצר ובשם שלך ולדעת שיש לך כו

צריך לדעת שיש לו קדוש שרוי במעיו, ועל ידי שאתה רואה שאתה מפספס כאן ויש לך 
הזדמנות להגיע לכזה מקום רחוק וגדול שאי אפשר להגיע בשום אופן לבד ורק הקב"ה נתן 

טל כל ועל ידי זה נתבלך את הכוחות ואת העשייה ואת הכוח הטמון לראות מה שיש לי שם, 
לכוח הש"י שיש במעשה ההוא, ועל ידי זה זוכה להתגלות חיות הש"י הגשמי רצון האדם 

 במעשה ההוא.

 אדם שיודע שיש בתוכו קדוש מגיע לקודש

אדם צריך להשתמש עם המודעות שלו ועם הדעת שלו לדעת שבכל דבר יש כוח וחיות 
עת שבתוכו יש בחינת אבל להגיע לזה אדם צריך לדוממילא יש בחינת קדוש, מהשי"ת, 

ועל ידי זה נתבטל קדוש, ועל ידי שאדם יודע שיש בתוכו קדוש יגיע אחרי זה לבחינת קודש. 
כל רצון האדם לכוח הש"י שיש במעשה ההוא, ועל ידי זה זוכה להתגלות חיות הש"י 

ואפילו דומם אנו יכולים להחזיר בחזרה להקב"ה, ומלאה הארץ דעה את ד', במעשה ההוא, 
 בחינת לעתיד לבוא.שזה 

וזה ושכנתי בתוכם, כי הכל תלוי באדם, אף להמשיך קדושתו יתברך, וזה שאיתא במדרש 
 המוכר נמכר עמו.
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 שיעור ג'

 יום ג' ד' אדר

 בכל פעולה יש חיצוני ופנימי

וכן שמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה על מה שכתוב ברוך הגבר אשר יבטח בד' ]המשך תרל"א[. 
דברנו אתמול שכל פעולה שאדם עושה יש בזה חלק חיצוני וחלק פנימי, כל טחו. והיה ד' מב

 פעולה שאדם חושב יש בזה חיצוני ופנימי.

  לעשות מיש אין הוא יותר קשה מלעשות אין ליש

בפרשת בראשית מוזכר באריכות את בריאת שמים וארץ, והם בס"ה שלושים ואחד פסוקים 
ת קודש. ולעומת זאת כאן התורה מתחילה לספר את בתורה מתחילת הבריאה עד אחרי שב

בניית המשכן וזה מתחיל מפרשת תרומה עד סוף חומש שמות שזה כמה פרשיות ביחד, 
דהיינו לעשות מיש בחזרה לאין הוא הרבה יותר קשה מלעשות אין ליש שזה בריאת העולם. 

ש לאין, ומעשי גדולים מעשי צדיקים יותר מבריאת שמים וארץ, מעשי שמים וארץ הם מי
 צדיקים הם הופכים היש לאין בחזרה וזה גדולים מעשי צדיקים.

 הקב"ה נמצא אפילו בדומם

ואפילו מדומם אנו יכולים לעשות אין, וכאן התורה מגלה לנו שאדם יכול להפוך מיש לאין. 
וזה על ידי החשק והרצון והכנה והביטחון יכול אדם לעלות הכל להשראת השכינה, שיהיה 

כל עמי הארץ, השכינה נמצאת בכל מקום אבל זה מוסתר, והעיקר הוא לגלות אותו  וראו
 שיהיה מצב וראו כל עמי הארץ, עיקר עבודת האדם הוא שיהיה מצב של נגלה ולא רק נסתר.

 צריכים רצון, מוכן לשינוי, ולהתאים למקום

וצה, ואם הוא אבל יש לזה שלושה תנאים, דבר ראשון תלוי ברצון האדם, השאלה מה אתה ר
לא רוצה את זה אפשר לדבר עד מחר וזה לא יעזור שום דבר, דבר שני אדם צריך לרצות 
להשתנות ואם הוא לא מוכן לשינוי הוא יכול לרצות עד מחר אבל לא יקרה כאן שום דבר, 

להתאים את עצמו למקום שזה נקרא הכנה, ברוחני זה לא כמו בגשמי, למשל  ודבר שלישי
ד ונכנס לחתונה אבל מיד רואה שזה לא מתאים מיד צריכים לצאת החוצה, אדם רוצה לרקו

ורצון להגיע לפנימיות צריכים להכין את עצמו לפני זה, וזה לשמור על העיניים ועל הפה ועל 
 .האוזניים

  צריכים אמונה שיש לנו כאלו כוחות גדולים בנו

צמו לפני זה, ואפילו שמכין כל פעולה שאדם עושה זה חלק מהמערכת והוא צריך להכין את ע
את עצמו צריכים אמונה, ולא אמונה בהקב"ה אלא בעצמו לדעת שיש לך אמונה בעצמך, 

, וכמו שיש מצוה להאמין בהקב"ה ככה יש מצוה להאמין בעצמו, ושיש לך את הכוחות
להאמין שהקב"ה נמצא אצלך, ושיש לך כוח להפוך את היש לאין, ושיש לך כוח של השראת 

 וזה הכל נמצא אצלך. השכינה



 קודש                             תרומה                             שיחות

 ~ יט~ 
 

 בשביל רוחניות צריכים לעשות פעולות

א"כ העיקר תלוי ברצון האדם, ואל תגיד שאתה לא יכול אלא אתה לא רוצה, כי אם אתה 
רוצה תמיד תמצא דרך להגיע לזה. ואפילו שאתה רוצה אבל לשכב במיטה ולצעוק אני רוצה 

ולם הזה במיטה, אבל בשביל זה כלום אפשר להביא לך לשם גלידה, היום אפשר כל הע
רוחניות צריכים לעשות פעולות, לקום להסתובב ולעשות מעל הכוחות שלך, דהיינו חייבים 
לעשות הכנה ושום דבר לא יהיה ממילא, אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, לעשות פעולות 
 גם בעשה טוב וגם בסור מרע, הפה העניים האוזניים קודם צריכים לסלק את כל המחשבות

שמפריעים ואת כל הדברים שמפריעים להגיע להקב"ה, ואח"כ למנף כל דבר שאפשר כדי 
שזה יעבוד, אבל לזה צריכים אמונה, וברגע שאדם מאמין במשהו זה המשכה וממשיכים את 
כוח הנסתר שיש אצלך, וברגע שאדם לא מאמין שום דבר לא יתגלה. א"כ כמה שאדם מאמין 

 מוכן להכין את עצמו ככה זה יהיה.וכמה רצון שיש לו וכמה שהוא 

 יש בוטח מבטיח ומובטח

אומר שיש בוטח מבטיח ומובטח, בוטח זה אדם שבוטח בזה, מבטיח הוא הבעש"ט הק' 
הקב"ה שמבטיח, ומובטח הוא הגשמי שאתה מתעסק בזה ושם אתה הופך מגשמי לרוחני, 

יכים את המבטיח שזה צריכים את הבוטח שזה האדם ואת הרצון שלך, ואח"כ צרמיש לאין, 
הקב"ה שמבטיח שיש לך את הכוחות הללו בעצמך, וברגע שאדם יודע שיש לך כוחות אז 

אבל כי כפי בטחון האדם בו יתברך, כן יש לו מובטח באמת. מובטח תגלה אותו בכל דבר. 
לפני זה צריכים את הרצון שלך ואת הכנה שלך ואת האמונה שלך, וברגע שיש הכל מובטח 

אומר שאמונה הוא השו"ע זה ביטחון. מי שיש לו ביטחון סימן שיש לו הרמב"ן באמת. 
 אמונה, ומי שיש לו אמונה זה עוד לא אומר שיש לו ביטחון.

 על ידי הכנה לשבת זוכים לקבל הארת שבת

ומה שאדם רוצה לראות את זה הוא יראה, אדם שרוצה להיכנס לשבת העיקר שיהיה לו א 
טעלער טשולנט יהיה לך, אבל אדם שנכנס לשבת ומאמין שזה מעין  גיטע קושקע מיט א גיטע

עולם הבא וזה היעד להגיע למעין, ושבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, א"כ הרצון 
שלך הוא לכיוון הפנימיות ואז אדם מכין את עצמו לפנימיות, ואז יהיה מוכן בזמן ויגיע 

דליק נרות בזמן ירושלים, ואז בעצם הוא מוקדם יותר לבית המדרש והכל יהיה מסודר וי
מסלק את כל המפריעים שיש לו לפני זה ומכין את עצמו ואז ע"י אמונה זה יגיע. אבל הכל 
תלוי במדידה שלך, כי הקב"ה הכניס בכל דבר הכל, כולם בחכמה עשית, חכמה הוא הנקודה 

וכולם לם כולו, הראשונה שיוצאת מאין, כי החכמה מאין תמצא, ושם בעצם נמצא כל העו
בחכמה עשיתי בכל דבר אפשר להגיע לבחינת האין אם אתה רק מאמין ושיש לך רצון והכנה 

 ומאמין שיש לך אמונה אפשר להגיע לאין.

  בדומם יש הכי הרבה לבושים ופחות אור

ומה ההבדל בין פרט לפרט ובין דומם לצומח ובין חי למדבר, אלא הלבושים שהקב"ה נתן 
בדל, לבוש נקרא נעלם שיש שם אורו יתברך, בדומם זה הכי מוסתר מכולם, לכל אחד זה הה

אבל בחכמה יסד ארץ וגם שם למטה נמצא נקודה של חכמה ואפילו בתוך הדומם, ובכל 
מקום יש את החיות שיש הקב"ה, ורק בתורה ומצוות שם יש יותר אור ופחות לבושים, וברגע 

ושכינתיה, וכדי לגלות את הקב"ה שנמצא  שאדם רוצה לגלות את האין שזה יחוד קוב"ה
בדומם צומח חי ומדבר הוא חייב להשתמש עם התורה, כי זה ממוצע בין הגשמי לרוחני, 
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בראתי יצא הרע זה ההסתר בראתי תורה תבלין כנגדה שזה כלי שדרכו אפשר להצית אצלי 
יהיה לך את הקב"ה שנמצא, וכן להצית אצלי את הנקודה של הרצון אמונה והכנה, ואז 

 כוחות לראות את הפנימיות וגם יהיה לך כוח להפוך את הגשמי לרוחני.

 הדומם נשאר אותו דבר שנים

ואין מקום וכ"כ במדה שאדם מודד מודדין לו, פירוש, כי וודאי הש"י מלא כל הארץ כבודו, 
בעולם שהקב"ה לא נמצא שם, ואפילו בדומם הקב"ה נמצא, רק בחי אתה רואה יותר שיש 

קב"ה כי אתה רואה משהו חי וזז, לעומת זאת הדומם לא זז מאות שנה וכמו שסבא שם ה
שלך ראה את ההר גם אתה רואה אותו דבר וזה לא משתנה אבל הקב"ה נמצא גם כאן, ועל 

 דרך עליו אותו הר נמצא גם היום. הר המוריה שאברהם אבינו

 מה שאתה רוצה לראות את זה אתה רואה

לחברון הרה"ק משינאווא זי"ע שהלך עם עזר מנדל מלעלוב זי"ע הרה"ק רבי אלמסופר על 
קברי אבות. ואמר לו תסתכל על ההרים איך שרוקדים על הזכייה שהיה להם שאברהם אבינו 
דרך עליהם. דהיינו עבודת האדם הוא להפוך את הדומם לחי, אבל זה תלוי בהסתכלות שלך 

ואה כל דבר מיד לכסף, דהיינו הוא על כל דבר, במידה שאדם מודד מי שחושב על כסף ר
מריח שיש שם כסף, ריח של גשמי אפשר לקחת ממך אבל ריח של רוחני אי אפשר לקחת 
מאדם, ההתבוננות של אדם בכל דבר זה עושה אותו, אומרים שעיוור שלא רואה החוש של 
 הראייה שלו עוברת לשמיעה ולעוד מקומות אחרים, אותו דבר אנחנו צריכים לראות בכל

דבר את החיות של הקב"ה, ולחיות בכל גשמי להריח אותו עם רוחני, יש ריח גשמי ויש ריח 
 רוחני שזה עם המוח לחפש בכל דבר רוחניות.

 גלות נקרא שהקב"ה בהסתר

אמרנו שהגלות אינו שהקב"ה לא נמצא אלא הקב"ה נמצא רק שיש הסתר, כענין הגלות 
וא משנברא העולם, אלא כל ההבדל בין בכל מקום אתה הוא משלא נברא העולם ואתה ה

בגלות הוא הרבה יותר נסתר. שהשפע הולך על ידי מדרגות שפילים. גלות לגאולה הוא 
הקב"ה שם לך סוף עד איפה אתה ופירוש מדה, הוא חיותו יתברך בתוך הטבע שהוא במדה, 

 יכול לגלות ועד איפה אתה לא יכול להיכנס לשם.

  חניהגשמי עוזר לנו לקבל את הרו

ה אלקים, השמש נותנת את כל העוצמה שלו, אבל היות -אומר שמש ומגן הויהאר"י הק' 
שאנחנו נבראים קשה לנו להסתכל עליו ואז הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה אבל יש לו נרתיק, 
אדם שרוצה להסתכל על השמש הוא חייב להלביש משקפי שמש, זה נקרא שמש ומגן, אותו 

ד אבל כדי שאנו יכולים להתקיים בעולם עשה אלוקים שזה הטבע, ה זה מופשט מאו-דבר הוי
דהיינו שנתן לנו הכל במידה כדי שנוכל לסבול את זה, וככל שאדם יחפש אותו בעין רוחני 
ולא בעין הגשמי אזי הוא יכול להיישאר בעין הגשמי ולראות רוחני, כי הגשמי שומר שלא 

ים של רבי עקיבא שמר עליו שלא יישרף אמר שארבעים שנות הראשונר' אשר תישרף שם. 
 כשראה את המראות הגדולים.
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 כפי האמונה כן מודדין לו

שזה הרצון שלך וכפי האמונה שנמדד לאדם שם אין שום נפק"מ, כי בעצמותו אין סוף, 
איתערותא דלתתא מביא שהכל מהש"י, כן מודדין לו בהתגלות, והכנה ואמונה שלך 

עשה טוב, כמה שאדם ימדוד שהכל מאת השי"ת ככה אדם איתערותא דלעילא, בטח בד' ו
הגלה נא ופרוס חביבי עלי את כפי אמונתו, כנ"ל. יקבל מלמעלה ויקבל את האור הגנוז. 

אנא קל נא רפה נא לה, בפשטות לומדים שיהיה לו מר' אשר סוכת שלומיך, וכמו שאמרנו 
אשר אמר שלפי האמונה שלך את הכוח לעמוד שם באור הגדול ושאני לא יישרף שם, אבל ר' 

שנפשי חולת אהבתך שבאמת יהיה לי רצון הכנה ואמונה וברגע שיש לי אותם אז כן מודדין 
לו בהתגלות, כפי אמונתו, כנ"ל. השאלה הוא רק אם אתה מוכן להשתנות והאם אתה רוצה 
 לראות את זה, והאם אתה רוצה להבין שזה נמצא שם, וברגע שאתה רוצה ומאמין זה יהיה

 שם.

 הבת עין ראה על אבנים של צפת שהם מאירים כמרגליות

ששמע בחוץ לארץ שאבנים בארץ ישראל מאירים כמו הרה"ק הבית עין זי"ע וכמסופר על 
מרגליות. והכין את עצמו לזה ארבעים יום וברגע שהאמין בזה אמר יום אחד שהיום נתן לי 

 רגליות. וככה זה בכל דבר.הקב"ה זכות לראות איך שהאבנים של צפת מאירים כמו מ

 ככל שיהיה האמונה שד' רועי כן יהיה לא יחסר

וכן נראה לי פירוש ד' רועי לא אחסר, וכתוב בקול שמחה, בשם הרב מנעסכיז, שלא יחסר 
צריכים להתפלל שיהיה לי את הרצון שד' רועי, ושיהיה לי הכנה לי בחינת לאמור ד' רועי. 

לא יחסר לי מאמונה להגיד ד' רועי, וככל שיהיה לי את ושלא יחסר לי מהכנה שום דבר, וש
הרצון ואת הכנה ואת האמונה שד' רועי נמצא בי ככה אני יזכה באמת לראות שד' רועי לא 

 יחסר.

 אדם צריך להאמין שהקב"ה רוצה את הטובה שלו

וברגע שאדם יחיה שד' רועי, רועי נקרא ומשה היה רועה דהיינו שהיה רוצה רק שלום הצאן 
וזה היה כל כולו שלו, וברגע שראה שצאן אחד ברח רדף אחריו ונתן לו מכה, ואמר שזה רק 

דהיינו אדם צריך להאמין שהקב"ה רוצה רק את הטובה שלו, לשפר אותו ולא להכאיב אותו, 
 וברגע שאדם חי ככה אז משם יתפרדו כל פועלי און.

 אדם ששוכח נהיה לו חסרון מזה

אדם ששוכח שד' רועי ונחסר ממנו הנקודה הזאת, ח זה מאדם, ובאמת הפירוש, כי אם נשכ
במורה נבוכים והאיש השלם בהשגחתו אשר איתא נעשה באמת חסרון בהשגחת הש"י. אז 

אדם שחי כל הזמן עם הקב"ה ולא שוכח מזה כלל, ויש לו רצון לא יסור שכלו מד' תמיד, 
תהיה וככה שאדם חי כך והכנה ואמונה, אזי מאתו הוא שומע צעקה ובידו להושיע. 

והאיש שלם ההשגה אשר תפנה מחשבתו מד' השגחה לפי הדביקות, ההשגחה בו תמיד, 
הקב"ה יהיה אתו רק כשחושב עליו, קצת עתים, תהיה ההשגחה בו בעת חשבו בד' לבד, 

ותסור ההשגחה ממנו בעת עסקו, ולא תסור ממנו אז כסורה ממי שלא ישכיל כלל, אבל 
 , אחר שאין לאיש ההוא השלם בהשגתו בעת עסקו שכל בפועל.תמעט ההשגחה ההיא
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 כל הרעות שבעולם הוא רק בעת השכחה

ומפני זה יראה לי, כי כל מי שתמצאוהו רעה מרעות העולם, מן הנביאים או מן החסידים 
השלמים, לא מצאהו הרע ההוא רק בעת השכחה ההיא, ולפי אורך השכחה ההיא או 

בו יהיה עוצם הרעה. והנה התאמתה אצלי זאת האמונה גם כן פחיתות הענין אשר התעסק 
מדברי התורה, אמר יתברך והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמר 
ביום ההוא הלא על כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ומבואר הוא שהסתרת 

 בינינו ובינו. הפנים הזאת אנחנו סיבתה, ואנחנו עושים זה המסך המבדיל

 על ידי אחדות אפשר להשפיע לכולם מוחין

חידש אם אנחנו חיים באחדות אזי אפילו אם שהבעש"ט הק' מכתב ל'. בפרי הארץ איתא 
אחד מבני החבורה כרגע לא במצב של גדלות המוחין אזי על ידי שחיי באחדות אפשר לעלות 

ם אזי אם אחד מקבל נקודה של אותו ג"כ. אותו דבר אנחנו יושבים ביחד כל יום ולומדי
השגחה לפי הדביקות הוא יכול להשפיע אותו על כל בני החבורה, אפילו שהם יותר חלשים, 

 וזה הכוח של חבורות לשבת ביחד.

 הקב"ה משביע לכל חי כפי הרצון שלו

הבעיה נעשה באמת חסרון בהשגחת הש"י, שהוא על ידי הסתר כנ"ל, והבן. כי נראה אמת. 
ב"ה אלא בנו, כי הקב"ה משביע לכל חי רצון, תלוי כמה רצון יש לך וכמה הכנה הוא לא בהק

יש לך וכמה אמונה יש לך, אבל כדי שזה יגיע עד אליך וישביע אותך זה תלוי ברצון ובהכנה 
 ובאמונה שלך.

 שבת הוא פחות לבושים ויותר אור

ה בשבת כי זה הכי אם אתה רוצה לפתוח את הרצון ואת הכנה ואת האמונה, זכן גם בשבת 
קרוב למקור, כי זה בלי לבושים והרבה יותר אור מכל ימי השבוע, שבת לאו יומא דגופא 
אלא יומא דנשמתא, דהיינו יש בו פחות לבושים ויותר אור, העיקר לעשות הכנה ואז זוכים 
לזה, היו צדיקים שהכינו את עצמם כבר מיום ראשון לשבת, תלמיד חכם הוא בחינת שבת 

 בוע, ואז אתה יכול לקחת אור מהמקור ולחיות כן כל השבוע.כל הש

 צריכים לנצל את סעודות שבת לאמונה בהקב"ה

כל סעודה נחוץ מאוד, יש אנשים שיושבים בסעודה כן גם בשבת נקרא סעודתא דמהימנותא. 
אבל לא נמצאים שם, עלה אלי ההרה והיה שם אדם צריך לדעת שכל סעודה זה אמונה. 

ב דברים נשגבים על שבת קודש ועל הסעודות, אבל בלי שום הכנה זה לא עובד בזמירות כתו
שום דבר, ואפילו שאתה לא רואה שום דבר, אבל זה נקודות של אמונה, וככל שאדם ירצה 
ויכין את עצמו לזה ויאמין בזה יראה את זה. כי נראה אמת, ככל שאדם יגיד ד' רועי יהיה 

 .א יחסר לך להאמין גם כן שד' רועי לא יחסרלא יחסר, וכמה שאתה מאמין בזה ל

 הסעד לאמונה מקבלים בשבת

כדי להגיע לאמונה צריכים סעד, ומה זה ופירוש אא"ז מו"ר זצלה"ה שנותן סעד להאמונה. 
הסעד גם כן הפירוש כנ"ל, כי ימי עבודה בחול בחינת אמונה הנ"ל, וכפי העבודה, אמונה, 
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וככל שזה יותר עולם הבא, שנתגלה בחינת אמת,  כן בשבת מעיןלאמונה מקבלים בשבת, 
והוא סעד האמונה, מוסתר צריכים להאמין בזה וככל שזה מוחש יותר רואים את זה יותר, 

 כנ"ל.

 הקב"ה מבקש ממך רק תעשו לי מקום בשבילי

משנכס אדר מרבים בשמחה. אצל חסידים היו אומרים שהעיקר שיכנס לתוכך החודש אדר. 
ם ד', או אל"ף דר. או שהיו אומרים סזאל אריין גיין אין דו אדערען, אדר זה אדיר במרו

ואא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד על חודש אדר, על שם מה שאיתא באידיש ורידים אומרים אדר. 
היה מלך שהבת שלו התחתנה, והייתה צריכה ללכת במדרש עשה לי קיטון ואדור ביניכם. 

גם לא רצתה, ואז הסכימו שלכל מקום שנלך  לגור אתו, וללכת היא לא רצתה ולהישאר היא
עשה לי קיטון אחד, דהיינו תמיד צריכים לדעת שהקב"ה לא מבקש יותר מהרצון והכנה 
והאמונה, זה נקרא קיטון אחד, פתחי לי פתח כחודה של מחט ואני אפתח לך פתח גדול מאוד, 

כי ברוחניות אני לא  ממך אני צריך תעשו לי מקום להיכנס אצלך, וברגע שתעשו לי אני שם,
 צריך שום דבר רק מנוחת הנפש ואת השלוות הנפש ואז אני ייתן לך הכל.

הקב"ה אמר לבני ישראל להביא מחצית השקל וזה ידחה את עשרת אלפים ככר כסף של 
המן, כי פנימיות דוחה חיצוניות, והקב"ה מבקש ממך רק משהו קטן ובשביל זה הוא צריך 

בכל דבר תביא לי את הרצון ואת הכנה לידע שהכל ממנו יתברך.  פירושממך את הפנימיות, 
 ואת האמונה שלך.

 הקב"ה נמצא אפילו במקום הכי נמוך בעולם

וזה נותן חיזוק וככל שאדם מכין את עצמו יותר ויש לו מודעות לזה ומכיר את התהליך הזה, 
ר במרום ד'. וכן ואדר על שם חיזוק, כמו שכתוב אדיעל כל מה שאתה עושה ואומר, לאדם, 

גסות נקרא אדם שלוקח לעצמו כל אמר, כי בגסות אין אני והוא יכולין לדור במדור אחד. 
דבר, וברגע שאדיר במרום ד' ואתה חי שכל דבר מאת הקב"ה זה החיזוק שיש. מסופר 

שהשורשים של האתרוג מונחים להרבי מזידיטשוב זי"ע שמישהו הראה מספר קדמון 
ה, כי אתרוג ר"ת אל תביאנו רגל גאווה. דהיינו אדם צריך להאמין -הויבאדמה בצורה של שם 

ה, אין מקום בעולם שהקב"ה לא -אפילו עמוק בתוך האדמה גם שם יש הקב"ה ושם הוי
נמצא. וזה משנכנס אדר מרבים בשמחה ברגע שאדם מכניס את הקב"ה בכל מקום אפילו 

 רואים את הקב"ה אבל הכל תלוי בך. שלא נעים לך אז יש שמחה ועוז וחדווה במקומו, ושם

 אדם שחי עם הקב"ה הוא כבר יסדר לו הכל

אתם תשמעו שאני נמצא שם, לי לשמי, כי לקח טוב נתתי וזה שאיתא במדרש ויקחו לי, 
לכם, וכמה שאתה תתן את הרצון ואת הכנה ואתה תידע כי לקח טוב נתתי ואתה תידע שאני 

ייתן לך הכל ואני צריך ממך רק את הנדיבות הלב  ואני כברלא צריך ממך רק את האמונה 
לקח טוב נתתי כו', שידע האדם כי גם הלקיחה ורצון האדם, הוא רק מאתו אשר ידבנו לבו, 

ממך הכל ומידך נתנו לך, לדעת שהקב"ה נמצא הקאזניצער מגיד זי"ע וכמו שאמר יתברך. 
 ה.בכל דבר, וגם את הכוח לראות אותו בכל דבר גם זה מאת הקב"
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 שיעור ד'

 יום ד' ה' אדר

 למה צריכים לעשות אם יודעים שזה לא ילך ממילא

נתקשה משה במנורה והראה לו הש"י. ואחר כך כתיב שנעשית מעצמה, ]המשך תרל"א[. 
הלא הקב"ה הראה למשה רבינו בדיוק איך עושים את  תיעשה כו'. אם כן למה הראה לו.

ך לעשותו, ולמעשה לקח חתיכת זהב וזרק אותו המנורה והראה לו ציור ועכ"ז לא ידע אי
לתוך האש ויצא משם מנורה. א"כ היות שנתקשה משה רבינו בעשיית המנורה היה לו 
להקב"ה מיד לומר לו לזרוק לאש ויהיה מזה מנורה, ובשביל מה הוא היה צריך ללמוד את 

 ק לאש.זה לעומק ובסוף גם לא לדעת אותו, להתחיל לנסות לעשות לבד ובסוף לזרו

וכמו"כ קשה בהרבה דברים במשך החיים, אם ממילא אני לא יכול לעשות אותם למה 
 אומרים לי תנסה לעשות, הלא אני יודע מראש שאני לא יכול ומה אתה רוצה ממנו.

 הקב"ה לא מבקש ממך לעשות רק להשאיר את הרצון

סוף, אלא אלא הקב"ה לא מחפש שתעשה לא עליך לגמור הקב"ה לא מחפש שאתה תעשה ב
שהיה הרה"ק מלעלוב זצ"ל ממך מבקשים רק את הרצון ולא לכבות אותו כלל. וכמסופר על 

לו מנהג ללכת לכותל כל לילה בחצות, כמנהג אבותיו הק' לומר שם תיקון חצות. ובזמנים 
שלא היה אפשרות ללכת לכותל, אבל הוא המשיך ללכת כל לילה לכותל, והיה נוהג ללכת עד 

, וניסה לעבור והחייל אמר לו סליחה אבל אי אפשר לעבור לשם, ואז היה שער מנדלבוים
חוזר הביתה ולמחרת היה מנסה עוד פעם, ככה התנהג כל השנים שהכותל היה סגור 

 למתפללים.

  רק כשאדם לא יכול לגמור מגיע להכרה שזה מאת הקב"ה

ממאה אחוז אדם זה לא עסק שלי אם אני יכול לעשות חצי או פחות, כמה אחוז דהיינו 
מצליח לעשות מאה אחוז, אולי אחוז אחד כי תשעים ותשע הוא לא מצליח להגיע למאה 

דהיינו הקב"ה לא מחפש ממך רק את הרצון, לפעמים אין לך זמן וכוח וכסף אבל בגלל אחוז, 
אסור להפסיק לרצות וזה לא העסק שלך אם אתה יכול לגמור או לא, ואז אפילו מה שאתה 

לא הכוחות שלך, כי רק באופן שאתה לא יכול לגמור אז אתה רואה שזה לא  כן עושה זה
אתה אלא הקב"ה, כי ברגע שאדם יכול לגמור אז הוא ישכח שזה הקב"ה, ואז אדם מגיע 
להכרה שלא רק מה שהוא לא יכול שזה הקב"ה אלא אפילו מה שהוא כן עושה שזה ג"כ 

ואז מפעילים את ההשפעות מלמעלה,  מאת הקב"ה, אבל העיקר להשאיר את הרצון פתוח,
וגם את הרצון בעצמו אנחנו לא יודעים כמה הוא ממך וכמה הוא מאת הקב"ה, אבל גם זה 

 לא משנה כ"כ העיקר לעשות ולהמשיך הלאה.

 צריכים רצון הכנה ואמונה

אתמול למדנו שיש שלושה תנאים לדבר הזה, דבר ראשון רצון ובלי זה לא מתחיל שום דבר, 
כשאני מתיישב אפילו שעושה למעשה זה לא יותר מהכנה להגיע למעשה, דהיינו ואח"כ 

במקום שלי בבית המדרש עולה לי מחשבה שבשמונה עשרה אני כבר נמצא במקום אחר א"כ 
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למה להתחיל בכלל, אבל זה לא משנה לי וזה לא העסק שלי אני צריך רק לרצות ולעשות 
 מתחיל עם אמונה ומסתיים באמונה.  למעשה, וזה נקרא דמי רצינות, כל התהליך

 אדם צריך לעשות מצות איך שהוא בלי חשבונות

וזה יראת מצוה כי אדם לא יכול להגיע אף פעם ליראת מצוה, ועוד איך אתה הולך לעשות 
מצוה בגוף גשמי אתה הרי הולך לגשם את המצוה עוד יותר, אבל אדם צריך לדעת שהוא 

"ה נתן לי וככה הקב"ה ברא אותי וזה המוגבלות שהקב"ה צריך לעשות, כי זה הכוחות שהקב
נתן לי, ועכ"ז ביקש ממנו לעשות מצוה איך שאני נראה ובמקום שאני נמצא והעיקר לעשות 
אותו, א"כ לקל גומר עלי. א"כ מבקשים מאדם שיהיה לו הרצון ולעשות הכנה כמה שאתה 

ם כל התהליך כדי שהמצוה יהיה יכול לעשות ואז על ידי אמונה לקל גומר עלי, אבל צריכי
 בשלימות.

  הדרך מתחיל ממתי שאדם מבין משהו ואפילו עם ילדים קטנים

תמיד יש כאלו ששואלים מאיזה גיל אפשר להתחיל לדבר על הדרך, יש כאלו שאומרים שזה 
לא לבחורים כי הם עוד לא מבינים שום דבר, ובפרט להכניס להם כאלו מושגים זה מדאי 

היה אומר ממתי ר' אשר , ולדבר על זה עם ילדים בכלל שזה לא מתאים, אבל גבוה בשבילם
שהילד מבין משהו צריכים לדבר על זה, כי אפילו אתה שכן מבין וכן משיג ואתה חושב על 
עצמך א גאנצע משה גרויס גם אתה לא יודע כל דבר. בסופו של דבר אם אדם לא הופך את 

עתי לשום מקום, כי שם אחיזה של הקליפה ושם המושג שלו לאינו מושג אז עוד לא הג
השכחה, ולא משנה קטן או גדול צריכים ממילא להגיע לנקודה של אמונה, וגם הילד על ידי 
שהוא שומע את זה ומקבל את הגעגועים לזה ורואה איך שהאבא מתנהג בזמנים מסוימים 

הוא רוצה להגיע לזה,  ואיך הקהילה מתנהג בזמנים כאלו זה מעורר לו סקרנות וחשק ואז גם
 ואז יש לו אותו רצון ואותו הכנה ואמונה וממילא גם הוא יכול להגיע לזה.

 גם את הקצת רצון שיש לנו גם זה מאת הקב"ה

גיל אתה נמצא תמיד אתה יכול להגיע לזה. אדם שנשאר לו רצון פתוח אז לא משנה באיזה 
רו את זה, ולא משנה מתי זה מגיע וראו את זה בשואה אלו שהיה להם רצון לעבור את זה עב

ואיך זה יגיע ובאיזה צורה זה יגיע או לדור שלי או לדור הבא, אנחנו צריכים לתת את הרצון 
ואת הכנה ואת האמונה ואז מגיעים לזה, אבל צריכים לדעת שגם הרצון והכנה והאמונה 

ע, ועד איפה שגם זה מאת הקב"ה, ועד איפה שהקב"ה פתח לך רצון עד שם אתה יכול להגי
שפתח לך הכנה עד לשם אפשר להגיע, וכמה אמונה שנתן לך ככה יהיה לך, כי בסופו של דבר 
גם מיעט נקודת אמונתו בו יתברך ג"כ מאתו יתברך. אלא כמו שהקב"ה נעלם ונגלה וכמו 
שיש חלק שהוא נסתר וחלק גלוי, גם את החלק הגלוי זה מאת הקב"ה רק שזה נדמה שזה 

בל החלק של הנסתר אצל הקב"ה זה כמו הנגלה רק אצלי יש הבדל בין נגלה אתה שעושה, א
 ונסתר, ואנחנו צריכים לתת את החיבור להקב"ה ואז הכל נהיה ממילא.

 אם לא חיים עם הקב"ה בסוף יתכבה הרצון שלך

וזה כמו מכשיר טלפון שיש בתוכו בטריה וקצת כוח, אבל גם זה הקב"ה נותן לך, הקב"ה 
ת כדי שנוכל להתחיל משהו, נותן לנו קצת רצון קצת הכנה וקצת אמונה ומשם נותן לנו קצ

אנחנו צריכים להמשיך אותו הלאה, כי אם לא מכניסים אותו לשקע אחרי זמן מה הטלפון 
יתכבה בסוף, אבל ברגע שאדם מחבר אותו וחושב מי נותן לי את הרצון הכנה ואת האמונה 
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ות אפילו בלי בטריה ואלחוטי, דהיינו אפשר שזה הקב"ה, היום אפשר להתחבר למקומ
להתחבר להקב"ה במחשבה, היום אנו רואים שכבר לא צריכים כ"כ בשום דבר כוח אדם 
והכל נהיה לבד, רק כסף עוד לא המציאו איך זה נהיה לבד ובינתיים צריכים לעבוד קשה על 

 חשבונות כלל.זה, לעתיד לבוא הכסף יגדל על העצים, אדם צריך לעשות הכל בלי שום 

 אמת נקרא שאפילו רצון אין לי

אמרנו אתמול שאמת זה נקרא שאין לך שום דבר אך כי על ידי רצון האדם בלב ונפש באמת, 
הוא ממילא נגמר השאר, וגם לא רצון, ואם יש לך משהו אזי מצאת את הקב"ה שם, ואז 

אין לי כוח וכסף וכל דהיינו שמה שאין יכולין לעשות, עושה הכל ולא מבקש ממך שום דבר, 
 נעשה מעצמו. מיני סיבות שאי אפשר לגמור אותו, 

 כשהקב"ה אומר עשה לי סולמות עושים בלי חשבונות

וכן היה עם משה רבינו הוא היה צריך שיהיה לו רצון לעשות, וברגע שהקב"ה אמר לו לעשות 
ת ואיך מכינים מנורה מיד אמר מה בעיה אני יעשה, אבל מיד אמר שאני לא יודע איך לעשו

כזה דבר, אמר לו הקב"ה אני יראה לך איך עושים אותו, ואז היה לו רצון והכנה ועשה מה 
שהוא יכול, ואז זרק אותו לאש אבל היה לו אמונה שהקב"ה אמר לו לעשות ושיהיה מנורה 
ורוצה שיהיה, נכון שנתן לי מוגבלות עד איפה אני יכול אבל זה לא אומר שאני לא צריך 

כמה שאני יכול, וברגע שהקב"ה אמר לו קח את הזהב ותזרוק אותו לאש הוא עשה  לעשות
ככה, ולכאורה מה יהיה מזה, אבל שם משה רבינו אמר לעצמו אני לא מתווכח כלום ואפילו 
אומר עשה לי סולמות ונעלה לרקיע, האם אתה יכול להגיע עד לשם ממילא לקפוץ מלמעלה 

מעלה איך אפשר, אבל אם הקב"ה אמר לי לעשות עושים, למטה זה עוד אפשרי אבל להגיע ל
 מביאים סולמות ועושים כמה שיכולים, וזה נקודה של רצון שצריכים לתת להקב"ה.

 דברי המדרש במעשה המנורה

וז"ל המדרש: שנתקשה אני רוצה שאתה תשליך אותו לאור. וזה מה שאיתא השלך לאור כו', 
ן, עד שהראוהו הקב"ה באצבע. וזה מעשה משה במעשה המנורה יותר מכל כלי המשכ

המנורה. כיון שנתקשה, אמר לו הקב"ה למשה טול ככר זהב והשליכו לאור והוציאוהו והיא 
מעצמה נעשית, לכך הוא אומר מקשה תיעשה, מלא יו"ד כתיב, ולא כתיב תעשה, כלומר 

הרי ככר מעצמה תיעשה. נטל משה את הככר והשליכו לאור, אמר משה, רבונו של עולם, 
בתוך האש, כשם שאתה רוצה כן תעשה, מיד יצתה המנורה עשויה כתקנה. לפיכך כתיב 
כמראה אשר הראה ד' את משה כן עשה את המנורה, כן עשה משה את המנורה אין כתיב 

 כאן, אלא כן עשה סתם, ומי עשה, הקב"ה.

 אנחנו עושים את המינימום והוא עושה את המקסימום

תאמר, והרי בפרשת תרומה, ובסמוך גם כן, פירש שנעשה המנורה בגור אריה ואם איתא 
על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין לומר שמתחלה הראה לו הקדוש ברוך הוא לעשות, ולא היה 
יכול לעשות אף על גב שהראה לו, ועשאה הקדוש ברוך הוא, דאם כן למה צריך לכתוב 

מנורה כמו שהראה לו, אם כן שהראה לו הקדוש ברוך הוא, כיון דלא למד משה מעשה ה
דהיינו אדם צריך לעשות את המקסימום מאי נפקא מיניה במה שהראה לו, הא לא למד. 

שהוא יכול, ואח"כ הקב"ה רוצה להראות לדורי דורות שיהודי אף פעם לא יכול לעשות את 
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המקסימום בעולם, ורק עושים לפי היכולות והכוחות שיש לנו, ואנחנו צריכים לעשות את 
 המינימום והוא יעשה את המקסימום, ואז אדם יגלה שגם המינימום הקב"ה נותן לנו.

 העשייה והכוח מוגבלים הרצון לא מוגבל

כן הוא בכל מצוה מכל איש ישראל, כי וודאי אין בכוח אדם לעשות רצונו יתברך, רק כפי 
בל הרצון הוא בל אלא גם הכוח מוגבל, אדהיינו לא רק עשייה מוגרצון האדם נגמר מעצמו. 

לא מוגבל כלל והקב"ה נתן לאדם רצונות אין סופיים ורק המצוי עוצר לך את הרצונות שלך, 
אבל אדם צריך לתת את הרצוי ולא לכבות אותו בגלל המצוי שלך המוגבל, ואז כפי רצון 

אמר כשעוד לא היה כלום אני כבר רואה כאן בנין גדול הפוניבזער רב האדם נגמר מעצמו. 
היה אומר שבני ברק היה כפר מזרחי קטן. אבל הרב וואזנער זצ"ל מתאים לישיבה.  ומפואר

הוא קנה אז הר שלם לישיבה וכבר ראה מה שהולך להיות כאן. וכן בעבודת השם צריכים 
לחשוב גדול, בגשמיות אנשים חושבים גדול וקונים גדול ומכניסים את עצמם אפילו לחובות 

ות צריכים לעשות ולחשוב כמה שהקב"ה נתן לך, ואז יהיה העיקר שיהיה להם, אבל ברוחני
 לך כל מיני הזדמנויות להתקדם שהם הגיע רק אחרי שאתה עשית את המקסימום שלך.

 הרצון לגמור מגיע מאת הקב"ה

הקב"ה צריך להכניס לנו גם את החשק ואת הגמר בא גם כן על ידי רצון האדם, ומכל מקום 
בה חכמה פתאום אתה רואה את השני שעשה משהו טוב וזה הרצון לגמור, קנאת סופרים תר

מעורר אצלך ג"כ לעשות אותו דבר, ואז מיד אתה לוקח את עצמך לגמור ולעשות. בספינקא 
יש מנהג אחרי הסדר לצאת החוצה וכל הנכדים תופסים את הגארטעל שלי ואומרים 

ופתאום מישהו יכול  שהולכים לירושלים. כל הנכדים מחכים לזה אפילו עד מאוחר בלילה,
 להתעורר ולשאול כבר הלכו ואני אומר שאתה יכול לישון עוד קצת.

  מנהג ספינקא ללכת לירושלים אחרי הסדר

שהשר ומה מונח בזה, אלא אנחנו מאמינים שמשיח יבוא ויבנה את בית המקדש. מסופר 
ות הללו כל שנה אחרי אפיית מצות היה אומר שנזכה לאכול את המצשלום מבעלזא זי"ע 

עוד השנה בירושלים. ואפילו שבסוף הוא לא הגיע הוא יבוא כבר ויתרץ הכל, אבל אנחנו 
צריכים לעשות את המקסימום שלנו, וממילא היה מנהג לקום אחרי הסדר ולרוץ לירושלים, 

 כי אמרנו עכשיו כל הגדה וזכר למקדש כהלל וממילא הולכים אנו לירושלים.

      לא העניין שלךכשיש לך שאלות התירוץ הוא 

ואפשר לומר עוד כי הגמרא אומר לפעמים תיקו. אבל לכאורה אם הם לא יודעים למה אני 
צריך ללמוד את זה, אלא הפוך הכוונה הוא יש לאדם הרבה שאלות שהוא מחפש להם 
תירוצים אז אומר הקב"ה אתה יכול לשאול וזה המקסימום שלך וזה שאין עדיין תירוץ זה 

 לך, וממילא התירוץ הוא בשביל צפית לישועה ובשביל להגיע להקב"ה.לא העניין ש

  מי שיש לו שאלות יעלה למעלה והקב"ה יתרץ לו הכל

אדם שיש לו שאלה הרה"ק רבי שמעון מיערסלוב זי"ע היה אומר בשם כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
ה אומר לו הקב"ה אין לי בעיה לענות לך רק לא כאן למטה בעולם הזה רק אם אתה רוצ

תעלה למעלה ואני יענה לך על הכל. ואמר על עצמו למה הוא מאריך ימים כ"כ, כי הוא לא 
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שואל על כל דבר למה וממילא הקב"ה לא קורא לו לבוא למעלה, אבל אדם ששואל למה 
וזה הרעיון של תיקו אתה צריך ללמוד ולשאול  אומר לו הקב"ה תעלה ואני יענה לך על הכל.

 ריכים תירוצים על כל דבר.אבל הולכים הלאה ולא צ

   רצון זה צינור להשפעות

וזה שהראו לו, רצון זה צינור להשפעות, ומכל מקום הגמר בא גם כן על ידי רצון האדם, 
ועל ידי שרצה לעשות רצונו רצון הוא ג"כ ציור איך לעשות אותו, לידע מכוון ורצונו יתברך, 

אפילו שעשה לפי כוחותיו כי ו. יתברך, רק שהיה למעלה מכוח אדם, לזה נעשה מעצמ
 הקב"ה לא מבקש כפי הכוח שלו אלא לפי הכוח שלך ואז הקב"ה יעשה לפי הכוח שלו.

 בלי יגיעה אין מציאה

יש אנשים שמחפשים כענין זה פירוש אא"ז מו"ר זצלה"ה על מה שאיתא יגעתי ומצאתי, 
צאת ידי חובתו או חיים קלים בעולם, אבל הקב"ה יכול לדעת אם היגיעה שלך הוא רק ל

א"כ מהו הכוונה יגעתי ומצאתי, ודקדק כי מציאה בהיסח הדעת, שזה להגיע להקב"ה, כי 
אפשר למצוא דברים בלי שום יגיעה ואפשר לייגע יום שלם ולא למצוא שום דבר, ומה הקשר 

 ומה שבא על ידי יגיעה למה נקרא מציאה.בין יגיעה למציאה. 

  לשלימות יש אנשים שחושבים שאפשר להגיע

יש אנשים שהם כפייתי, וזה מגיע שהם רוצים אך מי יכול למצוא האמת על ידי יגיעתו. 
להשיג משהו ולא יכולים להגיע לזה, וחושבים אולי על ידי שיכנסו עוד יותר לזה אז הם ישיגו 
את זה, וברגע שיש הקב"ה אז זה לא מגיע לשבור אותך אלא בשביל קשר בורא לתת לך את 

מעשה, אבל במוח צריכים לעשות כמה שאפשר ולהשאיר את הרצון פתוח כל הזמן, יגיעה ל
ורק כי אנחנו לא יכולים להגיע עד סוף הכוחות שלנו, כי הכוחות שלנו מוגבלים לגמרי, 

על ידי שאדם נותן את היגיעה על ידי היגיעה. אבל זה רק השי"ת נותן במתנה ודרך מציאה 
 אה שלו.שלו אז הקב"ה ייתן לך את המצי

 אדם צריך לעשות ולא להישבר אם הוא לא יכול לגמור

ובמדרש כתוב וכן כתיב במשה אחר שהיה מ' יום בשמים, לחם לא אכל ומים לא שתה, 
שהיה לומד כל יום ושוכח, וככה היה ארבעים יום, ובסוף אמר משה להקב"ה הרי עבר כבר 

תנה ומאז הוא זכר הכל. אבל לכאורה ארבעים יום ואני שוכח ולא זוכר שום דבר, אז נתן לו מ
אם הקב"ה ממילא בסוף נותן מתנות למה הוא לא נתן לי אותו מיד בהתחלה, אלא אדם 
צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול לעשות והעיקר לא להישבר באמצע אלא לעשות 

 הרצון ואדם צריך רק להתחיל לרצות.ולהמשיך לעשות, והקב"ה נותן לאדם את 

  ים הקב"ה ייתן לך מתנה בסוף ברגע שעוש

א"כ ברגע שמשה רבינו עשה מה שהקב"ה אמר לו לעשות ארבעים יום ומאז הוא נתן לו אותו 
במתנה, ואם משה רבינו היה נשבר באמצע הוא לא היה מקבל את התורה כלל, אלא ברגע 

משה רבינו למד  שעשה מה שהקב"ה אמר לו לעשות מיד אח"כ קיבל את התורה במתנה.
אחר כך כתיב ויתן אל משה, וכתיב במדרש במתנה ניתנה שכח ארבעים יום, ובסוף כתוב ו

 והמתנה מגיע רק אחרי היגיעה שיש לפני זה.לו כו'. 
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 מה שאדם עושה הוא מוגבל ולא נצחי ומה שהקב"ה עושה הוא לא מוגבל ונצחי

באמת דור בליקוטים עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות. ויש לבאר הענין, כי איתא 
המדבר זכו במעשיהם להתורה, ומכל מקום ניתן להם במתנה, שיהיה שלא על פי מעשיהם, 

מה שאדם עושה כדי שישאר התורה לבני ישראל לעולם, אפילו כשאין ראוין במעשיהם. 
זה מוגבל ולא נצחי ומחר זה מתרקב, משא"כ דבר שהקב"ה עושה זה לנצח. ממילא דור 

ומה יעשו אנחנו שאנו לא ראויים לזה כלל, אבל היות שגם אז  הראשון עוד היה ראוי לזה
אפילו אלו שהיו ראויים נתן להם אותו במתנה, א"כ תורה צוה לנו משה מורשה קהילת 

ואז יעקב, והקב"ה נתן לנו אז מתנה וזה נשאר לנו אפילו במצב שאנחנו לא ראויים לזה כלל. 
 נקרא שבי.

 יותר מפעם היום אפשר לפעול עם רצון קטן הרבה

כי באמת אי אפשר לזכות לזה ורק ויתכן יותר בשם מורי זקני ז"ל בפירוש יגעתי ומצאתי. 
ופרשנו זאת לקחת מתנות, שזכו במעשיהם לקבל זו המתנה, הקב"ה צריך לתת לנו זאת, 

אפילו ולכן לפי שעל כל פנים במתנה ניתנה, ממילא נשארת לעולם אפילו לדורות השפלים. 
שמה שהיו באר"י הק' כולים לעשות את העשייה שהם עשו, אבל כמו שכתוב שאנחנו לא י

צריכים לעשות פעם שנים היום ברגע אחד אפשר להגיע לזה. ולמה. כי הקב"ה לקח מאתנו 
כל מה שהיה לנו, והיה יכול לקחת מאתנו גם את הרצון אבל זה השאיר לנו, והעיקר שיהיה 

תה יכול, נכון שהכוחות שלנו מוגבלים אבל לך רצון פתוח ואתה צריך לעשות כמה שא
הכוחות שלו בלתי מוגבלים ואז על ידי הרצון הכי קטן שיש לנו מה שהם היו צריכים לעשות 
הרבה יותר כי היה להם הרבה יותר כוחות ותמימות מהיום והיום אפילו שפתח לנו יותר 

שעושה כן בסוף הקב"ה  ניסיונות ויותר קשיים אבל זה לא פוטר מאתנו להמשיך לרצות, ומי
 ייתן לנו הרבה יותר.
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 שיעור ה'

 יום ה' ו' אדר

וז"ל המדרש: כשם שהשמן מאיר, במדרש יפה פרי תואר כו'. תר"מ(  -)זכור בשפ"א איתא 
כך בית המקדש מאיר לכל העולם, שנאמר והלכו גוים לאורך, לכן נקראו אבותינו זית רענן 

 לכך נאמר אמר הקב"ה למשה ויקחו אליך שמן זית זך.שהם מאירים לכל הגויים, 

 רק בני ישראל יכולים להעיד על הקב"ה

הגמרא שואלת וכי לאורה הוא צריך, אלא בני ישראל הם היחידים שיכולים להעיד שיש 
הכוונה בנרות הענין הוא, כי אין צריך לאורה, אכן כתיב להעלות נר תמיד, הקב"ה בעולם. 

האיר אלא להעלות נר תמיד. לכאורה קשה מהו נר תמיד ומה מונח המנורה הוא לא רק ל
 בזה? ועוד ברש"י כתוב עד שתהא השלהבת עולה מאליה. וגם בזה צריך ביאור מה מונח בזה?

 נר נכנס לכל מקום אבוקה לא נכנס לכל מקום

יש נר תמיד ויש נר אלא עבודת האדם בעולם הוא לגלות את הקב"ה בכל דבר ובכל מקום, 
וא לא תמיד, הקב"ה הוא נצחי ד' ימלוך לעולם ועד, כל שאר דברים שיש בעולם הם שה

סיבות להגיע דרכם לתורה אור, אם אני חי עם הקב"ה אז הגעתי לנצח, אבל בלי הקב"ה אין 
שם נצח נצחים ואין שם תמיד, דהיינו הקב"ה עם הנר תמיד שלו עשה עוד נר תמיד בעולם, 

אוד ומוגבל ולא מאיר כ"כ כמו אבוקה, אבל מצד שני נר יכול נר מצד אחד הוא כלי קטן מ
להיכנס לכל מיני מקומות ששם אבוקה לא יכול להיכנס כלל, בבדיקת חמץ מותר רק עם נר 
ולא עם אבוקה, למה, כי עם נר אפשר להיכנס לכל מקום משא"כ אבוקה יש הרבה מקומות 

 שאי אפשר להיכנס לשם עם זה.

  א לא עולה למעלהמצוה לבד בלי קשר בור

הקב"ה ברא את העולם בצמצום וזה לא כ"כ מאיר, אבל בני ישראל הם הנרות שלו כי נר 
מצוה ותורה אור, כל בריאה בעולם יכול להגיע להקב"ה אבל בשביל להתחבר לנר ד' נשמת 
אדם זה רק על ידי נר מצוה יכול להגיע להקב"ה. דהיינו כל הבריאה הקב"ה מחיה אותו וזה 

די המצוה שאדם עושה. אבל יש מצוה ויש מצוה, יש מצוה שמתחברים דרכו עד להקב"ה, על י
רצה להיכנס לבית שהבעש"ט הק' ויש מצוה שאתה חי אותו מנותק. וכידוע הסיפור 

המדרש, ואמר שזה מלא תורה ותפילה וממילא הוא לא יכול להיכנס לשם, כולם שמחו על 
י כל מצוה שעושים אותו בלי דחילו ורחימו לא פרחת הזכייה הגדולה הזו, אבל אמר שהפוך כ

 לעילא, א"כ מצוה לבד בלי קשר בורא לא עולה למעלה כלל.

 רק הקב"ה שהוא נצחי אי אפשר לכבות אותו

כתוב עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה. מצוה לבד אפשר לכבות אותו, כי הקב"ה 
ר וגם זה שאתה עושה את המצווה ג"כ נגמר ברא את העולם מוגבל ובאיזה שהוא שלב זה נגמ

במשך הזמן, ורק הקב"ה הוא נצחי והוא נמצא בתוך התורה, כי אנכי זה אנא נפשאי כתבית 
יהבית, אבל גם את התורה אפשר ללמוד אותו בלי קשר בורא, אבל התורה שם הקב"ה נמצא 

שזה התורה  שר לכבות אותו, אדם שעושה מצוה יכול להתחבר לחיות של המצוהואי אפ
ומשם להקב"ה, כי ישראל ואורייתא קוב"ה חד הוא, א"כ כל פעם שאדם עושה מצוה יש לו 
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אפשרות להתחבר להקב"ה, אבל אנחנו צריכים לעשות פעולה כדי להגיע לחיבור הזה. ובלי 
זה שום דבר לא נצחי, ויהודי שעושה עם מחשבה נכונה להגיע להקב"ה אז לא רק שהוא נצחי 

כל העולם יהיה נצחי, וזה נקרא יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך הוא גורם ש
 תשבע כל לשון, וממילא יש לנו תפקיד להאיר לא רק עצמינו אלא את כל העולם כולו.

 עבודת הכהן גדול היה להאיר כל מקומות החשוכים

ומות אפילו עבודת הכהן הגדול כל יום בעת הדלקת הנרות להאיר עם הנר תמיד לכל המק
מקומות חשוכים מאוד ואפילו שאין שם נר תמיד, כי הקב"ה ברא את העולם מוגבל אבל על 
ידי שאדם מחבר את עצמו להקב"ה אז הוא יכול להפוך את הנר הזמני והלא נצחי למצב של 
נצחי. וזה על ידי שאדם עושה את המצוה ורוצה להגיע לתורה אור, התורה הוא רק אור ועךל 

ה מגיעים לתורה אור, והקב"ה הוא כולו אור, וברגע שאדם מחבר את עצמו תורה ידי המצו
כי תורה אור, ומכל ולנותן תורה אז הוא נהיה חלק מהאור בעצמו ושם הוא הופך לנצחי. 

 שכן הקב"ה כולו אור.

 הנר הוא בשביל להאיר את כל העולם שיש הקב"ה

מקומות, אבל יהודי יש לו להיכנס  אדם שהולך עם אבוקה קשה לו מאוד להיכנס לכל מיני
אבל הנר עיקר תועלת שלו להאיר תוך החושך, לכל מיני מקומות אפילו חשוכים לגמרי. 

התפקיד של הכהן הוא לא לאורה, כי הקב"ה הוא נצחי ומה יעשה עם זה, אלא הנר הוא לא 
שנמצא  בשבילו אלא להאיר לכולם להגיד שיש הקב"ה בעולם, העולם הזה הוא נעלם והאור

, לרוחני לצורה ואת הגשמי בו הוא מצמצום מאוד, וכדי להפוך את הגוף לנפש ואת החומרי
זה על ידי מצוה שאדם עושה מגיע לנצחי, ועל ידי שאדם חי ככה אזי ומשם יתפרדו כל פועלי 

 און.

 בני ישראל יכולים לתקן תחתית הבריאה

בר את האור שיש בעולם להקב"ה, כי כי גוי אין לו את הכוח לחועל זה נבראו בני ישראל, 
רק אנחנו שאנו חלק אלוקי ממעל ממש, ועל זה נבראו בני ישראל ובשביל זה אנחנו כאן, ואף 
אחד לא יכול אפילו מלאכים לא יכולים להגיע לזה, תנה הודך מהשמים, כלום יש יצר הרע 

ן עם תורה ביניכם, א"כ אתם לא יכולים להיכנס למקומות חשוכים, סתם להסתובב כא
ועבודה בלי להיכנס למקומות חשוכים בשביל זה לא צריכים אתכם כאן, אבל לנו הקב"ה 
הכניס אותנו למקומות חשוכים ובזה אנחנו מתקנים את תחתית הבריאה. והקב"ה שם 

 אותנו כאן כדי להאיר על כל העולם.

 דווקא נשיא שחטא יכול לעלות את כולם

נשיא יחטא. לכאורה מי רוצה כזה נשיא שיחטא, הלא אומר אשרי הדור אשר הבעש"ט הק' 
היה עדיף שלא יחטא כלל, העיקר להסתובב בחוץ ולומר שהרבי שלי זה משהו משהו, אבל 
התירוץ הוא שאם הנשיא לא חטא אז הוא יכול להסתובב שהוא הכי מושלם בעולם, אבל 

א ובזה שהוא למטה שכן חטבשביל הדור שלך אין בזה שום תועלת, כי אני צריך אחד כזה 
כמוני יהיה לו כוח לעלות אותי ג"כ משאול תחתית, וממילא אשר הדור אשר נשיא יחטא 
דהיינו שזה זכות בשביל הדור שיש להם כזה נשיא שיכול לעלות אותם מאיפה שנמצאים, 

 ואז יהיה לו אפשרות להעלות את כולם מתוך החושך. 
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 יותרישיבה של מצוינים יש להקב"ה למעלה מספיק ו

היה אומר בהתחלה אמר דוד המלך בחנני ד' ונסני וחשב שהוא יצליח להיות מציון, ר' אשר 
אבל כזה ישיבה יש להקב"ה מספיק למעלה, וברא את העולם כדי שיהיה לו דירה בתחתונים, 
ורצה דווקא את המקומות החשוכים שיכול לעלות אותם אח"כ, הקב"ה בעצמו הוא נר תמיד 

 רוצה שגם אתה תהיה נר תמיד.והעיקר מה שהוא 

      על ידי הכאב אפשר להגיע לנר תמיד

ונתערבו בין האומות ורשעים וסטרא אחרא שבעולם הזה, אף על פי כן מאירים לעולם. 
הקב"ה הכניס אותך בדווקא לכאלו מקומות חשוכים כדי להאיר לעולם, ואז לא רק שלא 

ב שבא לאדם או שזה מושך אותך כלפי מתכבים שם אלא מאירים לכל העולם כולו. כל כא
 מטה או על ידי תורה ומצוות אתה מושך אותך כלפי מעלה כמו נר תמיד.

 עבודת האדם למצוא את הקב"ה בעולם שנה נפש

אנחנו לא יותר מנקודה אחד, הקב"ה ונר תמיד הוא נקודה חיות שיש בעולם מחי החיים, 
ל דבר בעולם יש שם ואתה מחיה את כולם בכוהוא נשמת העולם, נתן לנו חיים מחיי החיים 

שזה נקודה אחד שמחיה כל דבר, והחיות שיש שם הוא רק נקודה, וברגע שאתה מתחבר לזה 
כן בכלל. כל האדם זה הנשמה שלו, כמו בפרט נר ד' נשמת אדם, אתה מתחבר לחיי החיים. 

בר להקב"ה כל כי יש עולם שנה נפש ובכל דבר יש נקודה שמחיה אותו. התפקיד שלנו להתח
 הזמן.

  אנחנו תמיד נחזור להקב"ה

אמרנו אתמול אם נגמר לך הבטרייה אפשר להתחבר דרך הבלוטוס ואז תמיד זה נטען ואפשר 
לדבר. דהיינו כל אחד יש לו נקודה אחד של חיות אבל זה לא יותר מנקודה וזה יכול להיגמר, 

אוויר, כמו"כ הקב"ה על ידי ואיך ממלאים אותו, אלא כמו טלפון שאפשר להטעין אותו ב
שאדם מתחבר לתורה ומצוות אז אתה כל הזמן נמצא בהטענה ובחיבור, אדם ממלא את 
הטלפון שלו אבל זה יעבוד לכמה שעות ואחרי זמן מה חייבים לחזור ולהטעין אותו, אותו 

את עצמי מהקב"ה אבל לבל ידח  דבר כביכול הקב"ה נתן לך את הכוח שלו ואפילו שניתקת
ני נידח הוא יודע שאנחנו חוזרים, כי הכוח שלנו מוגבלים והחכמה שלנו מוגבלים הכל ממ

אמר שרבי עקיבא הגיע לאן ר' אשר מוגבל, א"כ הקב"ה לא דואג כי הוא יודע שאתה תחזור. 
שהגיע בגלל ארבעים שנותיו הראשונים, ואז כל הזמן היה מחובר להקב"ה, וידע שמה שיש 

 הקב"ה, ודווקא משם אדם מגיע לזה. לו הוא לא שלו אלא מאת

    יהודי שעושה ברכה מגיע למעלה ששם זה נצחי

יש עולם שזה בכל העולם שנה זה כל הזמן ונפש זה כל אחד אחד, בכולם יש נקודה שמתחננת 
שרוצה לחזור להקב"ה, והדרך היחידי שאדם יכול לחזור בחזרה להקב"ה זה רק על ידי 

ים להתחבר לנותן התורה, ואז החכמה מאין תמצא ומשם אבל הם בעצמם צריכהמצוות, 
מתחברים להקב"ה ומקבלים נצחיות, ואפילו שהקליפה נופלת אבל האוכל חי וקיים, יהודי 
שעושה ברכה אז הארץ נתן לבני אדם אבל לפני הברכה אז השמים שמים לד'. דהיינו כל זמן 

רי הברכה אדם מקבל כוח שגם שעוד לא עשו ברכה אז רק למעלה זה נצחי ולמטה לא, ואח
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הארץ יהיה נצחי, א"כ כל מקום שאדם עושה ברכה מיד מחבר את עצמו למקום שנקרא נר 
 תמיד.

 הנקודה מאירה בכל עת ובכל מקום

יש נקודה שמחיה כן בכלל. כמו שיש אצלי נקודה שמחיה אותי, כמו בפרט נר ד' נשמת אדם 
ותמיד כמו שהוא בזמן, כן הוא מן ובמינים, את העולם. ותמיד הוא לא רק בנפש אלא גם בז

אבל א"כ מה אנחנו יותר מהגויים, במינים, פירוש, שנקודה זו מאירה בכל עת ובכל מקום, 
הקב"ה נתן לכל העולם נקודה של בני ישראל יכולין להעלותה יותר ויותר לאור התורה, 

י יש סכנה או שאדם חיות, וגם לדומם צומח חי ומדבר, לכולם יש עולם שנה נפש, ובגשמ
 תה מעלה אותו אליו יתברך.מוריד אותו עוד יותר או שא

  גם הגויים עושים מצות אבל בלי שום חיבור

והיחידי שיכול לגאול את הניצוץ זה בני ישראל, כי אנחנו מסתכלים על זה בתור תורה 
לה ומצוות ויחוד קוב"ה ושכינתיה ומסלקים משם את הקליפה, ואז לכה דודי לקראת כ

הניצוץ יוצא משם יותר ויותר. גם להגויים יש מצוה, אבל אין להם את החיבור הזה על ידי 
משא"כ יהודי יש לו את הכוח להגיע לזה, ליהודים היתה המצוות לחזור למקום של נצחי, 

אורה ושמחה וששון ויקר, יהודי יש לו את הכוח הזה להכניס שמחה לכל מקום בעולם 
 להאיר הלאה.

 לו כוח לחבר כל דבר להקב"ה יהודי יש

אבל דבר ראשון צריכים לעשות מצות, אבל לעבור זמן קריאת שמע ולא להגיד ברכות וללכת 
וזה על ידי המצוות שהם ענפים נגד התורה אז לא מגיעים לזה, חייבים לשמור על המצוות, 

לגויים יש ודרכם אפשר להגיע לזה ובלי המצוות אי אפשר להגיע לזה, לכאורה גם מהתורה, 
וחיבור תורה ומצוות אינו יכול מצוות, אבל חסר להם את החיבור על ידי תורה ומצוות, 

 יהודי יכול לקחת כל דבר לחיבור ולהקב"ה.להיות רק על ידי עבודת בני ישראל. 

 סיפור עם הבית ישראל תזכור שאתה יהודי

שת הימים הגיע מסופר שהיה חייל שהגיע מארה"ב לעבוד בארץ בצבא, ואחרי מלחמת ש
גאולה. בלראות ולהתבונן בשחרור ירושלים. והיו קבוצה שלימה ונקלעו לרחוב מלכי ישראל 

ואז בחור אחד אומר מה זה הבנין הענק הזה באמצע הרחוב. ענה בחור אחר שזה הבית 
המדרש של אדמו"ר הבית ישראל מגור זצ"ל, אמר לו הבחור אולי אפשר להיכנס לראות את 

הבחור השני שזה לא שייך לעשות כי באנו לראות מה קרה אחרי השחרור וזה זה, ענה לו 
היה כאן עוד לפני השחרור ירושלים. ענה לו הבחור זה מעניין אותי ואני רוצה להיכנס 
ולראות. ענה לו הבחור השני תיכנס אני לא אומר לך מה לעשות. אבל תיידע לך שאתה תפסיד 

 כפת לי. אהמשך מהקבוצה. ענה לו הבחור לא ב

ן, עלה עד למעלה לבית המדרש. ומיד ניגש אליו אחד ושאל אותו מה אתה מחפש כאוהבחור 
רבי. ענה לו האברך יש תור בצד תיכנס לתור ובסוף תוכל ענה הבחור שאני רוצה להיכנס ל

תהיה  :אמר לו הבית ישראליכנס, בסוף נכנס לרבי. להיכנס. והבחור הלך ונעמד בתור כדי לה
ועד שרצה לענות לו משהו ראה את עצמו בחוץ. אבל הוא נהיה כולו סוער מזה, כי מה יהודי. 
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זה תהיה יהודי הרי אני יהודי כמו כולם, ומאז המחשבה לא עוזב אף פעם מה אני לא יהודי 
 ני כן יהודי ומה הרבי התכוון בזה.הרי א

  יהודי נקרא לקחת אחריות על המעשים

אולי אני לא יהודי כלל, יום אחד סיפר זאת ליהודי  בסוף חזר לארה"ב וכל הזמן חשב
בארה"ב חסיד גור וסיפר לו בדיוק מה עבר עליו בירושלים אצל הרבי, ושאל מה הכוונה של 
הרבי, ואז הוא ענה לו יהודי זה לא רק שאתה שייך לעם יהודי אלא יהודי נקרא גם במחשבה 

נו בכל פעולה אדם צריך לקחת אחריות וגם בדיבור וגם במעשה, איש יהודי איש יחידי, דהיי
. דהיינו הוא להיות יהודי לעצמו לסביבה שלו לבית שלו לכל העולם. וזה נקרא להיות יהודי

יכול לעשות אותו פעולה אבל ברגע שהוא לא מחבר את עצמו לנקודה הפנימיות שלו אז 
ולו, וזה נקרא פספסת את הכוחות שלך, ולא רק לעצמך אלא לכל הסביבה שלך ולכל העולם כ

ליהודים היתה אורה ושמחה ויקר, יהודי יש לו כוח להאיר לעצמו ולסביבה שלו ולכל העולם 
 כולו.

 איין קלאפ מיט צוויי ווערטער

שבוע שעבר היה שבת ראש חודש. מישהו שאל אותי מה יש בשבת הזאת יותר. עניתי לו 
דהיינו הגבאי נותן דפיקה שראיתי שאצל חסידים אמרו איין קלאפ מיט צוויי ווערטער. 

ומכריז אתה יצרת או יעלה ויבוא וכולם מבינים במה מדובר. אבל להדרך נראה לומר עוד 
יותר כדי לזכות לאור צריכים לעבור כאב ודפיקה, ולדעת שזה לא סתם אלא לבנות אותך 
ואז יהיה לא רק נשמע אלא גם נעשה ונקבל את התורה כמו שצריך. וגם השבוע יש פרשת 

כור והולכים לדפוק בקריאת זכור, והולכים לדפוק הרבה מאוד, אבל צריכים לזכור איין ז
 קלאפ מיט צוויי ווערטער.

 עד עכשיו עשיתם דברים חיצוניים ולא פנימיים

עמלק אין לו בעיה שאתה עושה מצוות ולומד תורה אלא אל תתרומם מזה. אמרנו והן לא 
כשיו צריכים ללכת בעבודה עוד יותר, כי עד עכשיו יאמינו לי, משה רבינו אמר להם מספיק ע

עשיתם הכל שמם לשונם ולבושם שהם דברים חיצוניים ובזכות באמת אתם יוצאים 
ממצרים, אבל מה בעיה שמגיעים לטיש פעם בחודש ונפגשים בשמחות ועושים קידוש על 

ישאיר אותו הנוסח ועושים הכל כמו שצריך להיות, א"כ למה משה רבינו רצה לנגוע בזה ש
כמו שהוא, ומשום הכי אמר משה רבינו והן לא יאמינו לי אין להם אימון בי שאפשר להתחבר 

 להקב"ה.

  להאמין שיש לנו כוחות עצומים

אבל הקב"ה רצה שבני ישראל יתחילו להאמין בעצמם שיש להם כוחות ואז מגיעים להכרה 
ורוצה למנף אותי למקומות שהקב"ה נותן לנו את זה ונותן לנו את הכוחות לעמוד שם 

גבוהים שלא הייתי מגיע בלי זה, והוא רוצה שאנחנו נעשה שינוי בעצמנו ואז לשנות את כל 
 הסביבה ואת כל העולם כולו.


