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 פרשת ויקרא 

 שיעור א'

 יום א' ג' אדר ב'

 עלותם למלכות ם שישי מרכזים את כל המידות לה ביו 

עינים  איתא   משנה(.במאור  והיה  בפסוק  ד"ה  עם    )המשך  שלנו  שהקשר  דברנו  עכשיו  עד 
הקב"ה הוא דרך המידות. כל פעם שעולה לך מידה יש לך ברירה או לרדת עם המידה יותר  
למטה או להעלות אותו לכיוון מעלה. בכל יום במשך השבוע מתעורר מידה אחרת שעלינו  

מידות  להעלות להקב"ה באותו יום. וביום השישי זה מידת יסוד. וזה מקשר ומרכז את כל ה
עד שמגיע שבת שזה מלכות שאז יש העלאת המידות, דהיינו ביום שישי יש לאדם זמן לזכך  

היה אצלו כל  שהרה"ק רבי אלימלך זי"ע כידוע את עצמו ולעשות תשובה לפני שמגיע שבת.  
ערב שבת כמו ערב יום כיפור. דהיינו כמו אז שיום כיפור זה שבת שבתון ובערב יום כיפור  

ם כל עשרת ימי תשובה. אותו דבר בכל ערב שבת מתעורר שוב כל המידות  מתעורר עוד פע
 להעלותן להקב"ה. 

 א לחזק את הקשר שלך עם הקב"ה רית נקרשמירת הב 

וכן במידת התקשרות. יראה, שלא יהא מקושר מחשבתו ודבורו, זולתו בדבר עבודת הבורא 
וזה נקרא שמירת הברית להחזיק את הקשר שלך עם הקב"ה בכל דבר שבקדושה. וזה  ב"ה.  

יום שישי כדי להיות עסוק ביום שישי רק בהכנה לשבת קודש. העניין לגמור כל דבר כבר ב
לא   פנוי  לך  יהיה  שיום שישי  כדי  בערב שבת.  חצות  יצאו מהעיר אחרי  צדיקים שלא  היו 

וככל שאדם מכין את עצמו יותר אז הוא  למעשי אלא לחלק המחשבה והשכלי של השבת.  
ם ראשון, וביום שישי אז מפיק מהשבת הרבה יותר. דהיינו ההכנה לשבת מתחיל כבר מיו

 . מתרכז כל מה שעשית במשך ימי השבוע ליום אחד, טועמיה חיים זכי

   בת הרבה יותר ק מהש תר רגועים אפשר להפי כשנכנסים לשבת יו 

יותר דברים רוחניים.   רגועים אז אפשר להפיק מהשבת הרבה  וככל שנכנסים לשבת יותר 
אבל ככל שבאים לשבת עצבני יותר אז אי אפשר להפיק מהשבת שום דבר, וכל הברכות שיש  

הוא לא רק שבת בעצמו אלא אפילו לפני זה דהיינו מי שמקדים קצת לנו על מי ששומר שבת  
לשבת.   שלו  החשיבות  את  מראה  בזה  דקות  כמה  את אפילו  מראים  בזה  הכנה  ידי  ועל 

החשיבות שיש לנו לשבת, ובזה אנו קוצרים את הפירות של ימי השבוע, ומקבלים אז כוחות  
 לעוד שבוע. 

 ל שבת איך הרוזינער היה מקב 

שכל שבוע בערב שבת היה מעשן  ה"ק מרוזין זי"ע  הרהיה מספר על  כ"ק הלעלובער רבי זצ"ל  
את הלולקע שלו, ולפני שבת התחיל בשקט לומר שבת שבת, וככל שהתקרבו לשבת התחיל  
לצעוק עוד יותר בקול שבת שבת, עד ממש לפני שבת צעק בקול גדול שבת ואז נפל המקטרת  

שבת היה כולו סוער    מידו וידעו מעכשיו הרבה קיבל על עצמו שבת. ואותו דבר היה במוצאי
והיה צועק שבת שבת, וככל שהתרחקו משבת היה אומר זאת יותר בשקט ויותר בשקט עד  
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שהפסיק לומר שבת ואז ידעו שמעכשיו הוא כבר לא מחזיק שבת והביאו לו את המקטרת 
 בחזרה. 

 ת שבת צריכים לעשות הכנה לקבל קדוש 

כמה  ד זאת  לעשות  וראוי  לקבל קדושת שבת,  כדי  הכנה  לעשות  צריכים  בערב שבת  היינו 
ני שבת, ואם אפשר מחצות בוודאי טוב, ואם אפשר כבר מיום חמישי עוד יותר  שאפשר לפ 

המעשים.   ותיקון  תשובה  של  זמן  הוא  שבת  שערב  בהמשך  מסביר  וגם  במידת  טוב.  וכן 
וזה  התקשרות. יראה, שלא יהא מקושר מחשבתו ודבורו, זולתו בדבר עבודת הבורא ב"ה.  

יכים לדעת ששבת הוא זמן של יחוד בבית  לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה. וגם צר
יחוד עם הילדים ועם עצמו. וככל שיש טרדות פחות יש זמן ליותר יחוד, וזה על ידי דיבור  

וגם עם שבת רגשות, וכמה שאדם מפנה את עצמו ליחוד אז הוא יכול לייחד את עצמו יותר.  
יק מהשבת הרבה  ככל שאדם פנוי גם במחשבה גם בדיבור וגם במעשה לשבת אז אפשר להפ 

 יותר. 

 כה שומעים כמה שאנחנו פנויים לשמוע כ 

גם עכשיו אתם שומעים את השיעור, אבל כמה שאתם פנויים לשמוע ככה שומעים, וברגע  
שמישהו עסוק לשמוע משהו אחר לעשות משהו אחר לראות משהו אחר אין מצב לשמוע  
ולהיות פנוי לשיעור. ומי שעושה כן אז הפסד כולו שלו. יתכן שיש לך דברים יותר חשובים  

כלית אתה בעצמך מפסיד מזה. וכן כשיושבים עם חבר שב ותקשיב לו, דאגה בלב  מזה אבל ת
איש ישיחנה לאחרים, ישיחנה הוא גם מלשון הכנעה, בזה שאתה יושב ומקשיב לו ואתה  
מתחבר אליו עם השכל שלך ועם הרגש שלך ועם הלב שלך אז זה נותן כוח לשני לעזור לו  

 במצוקה שהוא נמצא בו. 

 ותר מו י ף את עצ ערב שבת זה ממנ כל דבר רוחני שעושים ב 

יר שבערב שבת צריכים ללמוד עניינים של שבת, אם זה ספרי הלכה או  ובהמשך הוא יסב 
ספרי חסידות או מסכת שבת, כל דבר רוחני שאדם עושה בערב שבת בזה הוא ממנף את עצמו  
ואת הרוחניות שלו להפיק תועלת גדול משבת. ולמה כל זה, כי שבת לאו יומא דגופא אלא  

ף לנשמה ואז אפשר להגיע לקדושת שבת. יומא דנשמתא, וממילא צריכים לעורר את הגו
ונהגו צדיקים ללמוד בערב שבת בספר נועם אלימלך, ואמרו שרק בערב שבת, ורק חתיכה  

 קטנה, ורק אחרי המקווה. וזה מעורר את המחשבה דיבור עד להקב"ה. 

 התורה יכול לאזן את האדם 

ומסביר שרק על  וזה שאמר רב יוסף אי לאו האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא בשוקא.  
וכמו שכתוב המשיא בתו לעם הארץ כאילו  רה אדם יכול לבטא את הכוחות שיש לו.  ידי התו

כפתאו שד. אבל לכאורה הרי יש לו בטחון והוא אדם טוב, אבל ברגע שעולה לו המידות אין  
עם מי לדבר, ורק התורה יכול לאזן את האדם שיהיה לו כוח לעמוד כשעולה לו המידות  

אז יוסף לא היה שווה כלום והיה בדיוק כמו כל היוסף שיש והרגשות. דהיינו אי לאו התורה  
 בחוץ. וכדי שיהיה יוסף המיוחד שיכול לשלוט על המידות זה אך ורק על ידי התורה. 
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 ן האם זה על פי התורה או לא ים לבחו כל דבר שעושים צריכ 

וזה העניין שצריכים ללמוד תורה כל יום ובפרט בערב שבת, כל יום עבודה שלנו הוא לחבר  
יעות עיתים לתורה זה עוזר לאדם את המידה הגשמי ולדעת שזה מגיע מרוחני, ועל ידי קב 

לחבר את הרוחני שנמצא בתוך הגשמי ובתוך המידות. וכן בכל דבר שאדם עושה הוא צריך 
וברגע שאדם חושב על פי התורה אז הוא חולין  לבחון את עצמו האם זה על פי התורה או לא.  

טהרת הקודש. שנעשה על טהרת הקודש, דהיינו כל דבר אפילו לא דברי תורה צריך להיות על  
טהרת   נקרא  הוא  הקב"ה  את  לעבוד  וכדי  התורה  פי  על  גשמי  דבר  אפילו  שעושים  וברגע 

 הקודש. 

 ל את הכאב שלו אדם שחי עם הקב"ה מנטר 

אמר מהו ההבדל בין יהודי לגוי, אלא גוי עסוק כל היום בלעשות  המגיד ממעזריטש זי"ע  
שעובד   יהודי  ידע. אבל  יי"ש ומשתכר עד דלא  לו כסף הוא הולך לקנות  וברגע שיש  כסף, 
לפרנסה בסופו של דבר הוא צריך את זה בשביל מצות ומעשים טובים, בשביל חינוך ילדים  

ובשביל לקנות דברים של מצו ילדים,  לחתן  יכול  ובשבי  ה, דהיינו החשיבה שלך בכל דבר 
להעלות אותך ויכול להוריד אותך, הכל תלוי בחשיבה שלך בכל דבר. וכן בכל דבר לא משנה  
מה זה אדם יכול לקחת את זה לכיוון של כעס קנאה שנאה מחלוקת ורכילות, ויכול לקחת  

יניתי למען אלמד  נכון שזה כואב אבל דווקא הכאב מביא אותך לטוב לי כי עאת זה לעבודה,  
 חוקיך, וברגע שאני מקשר כל דבר להקב"ה בזה אני מנטרל את הכאב. 

 במחשבה הכי קטנה אפשר להיות דבוק בהקב"ה 

ביום שישי זה מידות יסוד שזה יוסף. יוסף נקרא מקשר, דהיינו לקשר כל דבר להקב"ה. וזה  
היה העניין של ליל שישי שעסקו בתורה ועבודה. ודברנו מה זה צדיק ורשע, אלא שניהם שצלו  

ם אכילה וזה אוכל לשם תיאבון. זה שחשב לשם מצוה הוא צדיקים  פסחיהם זה אוכל לש
ילכו בם, וזה שחשב לשם תיאבון והוא רק רצה להריח את המנגל של הפסח הוא פושעים  
יכשלו בם. וזה נקרא עצלות המחשבה, דהיינו במחשבה הכי קטנה אפשר כבר להיות דבוק  

וחייבים את התורה שיאזן  ניין.  בהקב"ה. היוצא לנו שבכל דבר תלוי מה החשיבה שלך בע
 את האדם ובלי התורה אי אפשר כלל. 

 יר נר שורף ומא ה 

ובתורה יש לנו שתי חלקים נר מצוה ותורה אור. בנר יש שתי חלקים שורף את השמן ומאיר.  
אותו דבר התורה עושה שתי פעולות שורף את הפתילה שזה הגוף, ומאיר להקב"ה. דהיינו  

 לקשר את עצמו להקב"ה.  החומרי יכול להפוך לרוחני, ואז אדם יכול

 עולם לא יכול לעזור לך חוץ מהתורה ב שום דבר 

יוסף הוא מידת צדיק, המקושר בבורא ב"ה. וזהו שאמר אילולי האי יומא שניתנה התורה, 
ואיך התורה הוא מודעות,  שעל ידה יכולים לידע במה להתקשר,  לולי שאדם מקושר לתורה,  

אדם שנכנס  ואיך להתרחק משאר התקשרות חיצוניות.  וגם מזכך אותך,  לדבק בבורא ב"ה,  
כולו לתורה התורה בעצמו מזכך אותו, עכשיו אנו לפני ימי הפורים שזה עצמו נזדככו    כל

שזה פעלו מרדכי ואסתר שזה עצמו שאדם שומע את אותיות של המגילה, שמה הטבעיים,  
שעבר אין ומקבל על עצמו מכאן והלאה, ומי שחי ככה אז הקב"ה שמח עם כל אחד שקורא  
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ואין משהו אחר  כי הדבוק בתורה, דבוק בבורא ב"ה.  .  כן את המגילה. וזה מיוחד בתורה
 בעולם שיכול לעזור לאדם חוץ מהתורה. 

 עצה שיהיה חשק ללמוד תורה 

ואמר לו שאין לו חשק ללמוד תורה. ענה לו הרב לרבי אליהו לאפיאן זצ"ל  בחור אחד ניגש  
שילמד משניות חודש שלם בלי להבין כלום. בזה עצמו שלומד משניות שבכל מילה יש תילי  

שרבי יהודה הנשיא הכניס בתוכו, וברגע שעושים כן זה יצית לך את הנשמה  תילים של הלכות  
כ"ק אאמו"ר . אותו דבר כאן אדם שדבוק בתורה דבוק בהקב"ה. שלך שתרצה ללמוד תורה

 היה לומד כל יום י"ח פרקים משניות. וככה היה גומר כל חודש ששה סדרי משנה.זצ"ל 

 להתקשר להקב"ה רק על ידי התורה אפשר  

תר דבוק בהקב"ה מהתורה. א"כ לולי האי יומא  אין דבר בעולם שיוכי, אורייתא וקב"ה חד.  
יוסף איכא בשוקא,   נתינת התורה אז כמה  יוסף איכא בשוקא, רצה של  זה, כמה  אילולי 

מי יודע בלי התורה למה הייתי מקשר את עצמי. כי  לומר, כמה מיני התקשרות יש בשוק.  
הרי נתבאר   קב"ה. בלי התורה אדם דקה מלאך דקה גלח. ועל ידי התורה אדם מגיע וחי עם ה

אל   רק  מקושר  ולהיות  ההתקשרות,  במידת  עצמו  להשלים  הכוח  שעיקר  נפלא,  דבר  בזה 
 השי"ת, הוא על ידי התורה, שעל ידה יכולים לידע במה להתקשר ואיך לדבק בבורא ב"ה. 

 פור עם החקל יצחק זי"ע סי 

היה לו זמנים קשים והיה מעורב בתוך מחלוקת. פעם אחת אמר זקה"ק החקל יצחק זי"ע  
יבער לערנען. דהיינו ברגע שנכנסים לתורה בזה אדם מחבר את עצמו למקום  מיר וועלען זיי א

אחר לגמרי. ואז התורה נותנת לך כוח לקחת את הקנאה ושנאה ולהכניסו להקב"ה בחזרה.  
כ"ק ואם אנשים היו נכנסים לדבר אתו על זה, היה פשוט קם באמצע השיחה ויצא משם.  

חקל יצחק בבדיחותא דעתא, והיה שמח שם,  היה אומר שבטיש פורים היה האאמו"ר זצ"ל  
והיו עושים פורים שפיל. אבל ברגע שנהיה חצות והיה צריך להתחיל לומר תיקון חצות ראו  

 עליו שהשמיט ראשו לאחוריו וכבר היה במקום אחר לגמרי.
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 שיעור ב' 

 יום ב' ד' אדר ב'

 ן וטהרת המידות האדם הוא תיקו   עבודת 

והנה, מורי ורבי נבג"מ אמר, דאיתא  )המשך ד"ה בפסוק והיה משנה(.  במאור עינים  איתא  
אנחנו באמצע להסביר ענין  בזוהר הקדוש, כי כל יום מימי השבוע קאים על מידה אחת.  

גלות   אבל  הדעת  מגלות  יצאנו  מצרים  שביציאת  אמרנו  המידות,  וטהרת  תיקון  עבודת 
אתנו הוא דרך השבע מידות שיש  המידות עוד נמצא אתנו, דהיינו הדרך שהקב"ה מתקשר  

 בעולם, ודרך מלכות אדם יכול לחזור מלמטה למעלה עד הקב"ה. 

 עבודת האדם הוא לך דומיה תהילה 

אבל המידה מופיע אצלנו כן ולא טוב ורע חושך ואור ומופיע משובש לגמרי, עבודה שלנו אז  
הוא לך דומיה תהילה, במצרים הדעת היה בגלות ולא היה מציאות לחשוב על הקב"ה היום  

לעתיד לבוא יהיה ואמר ביום ההוא הנה  ות ואדם יכול לחשוב על הקב"ה,  הדעת כבר לא בגל 
אלקינו זה אבל כרגע הוא אדמך אכנך ולא ידעתיך הנך אחד בכל הדמיונות. הקב"ה מסתתר 

 כרגע בתוך הטבע והחומרי. 

   לעבוד את הקב"ה צריכים לעבור שתי מחסומים 

אדם שרוצה לעבוד את הקב"ה צריך לעבור שתי מחסומים, אחד לשבור את החומרי ולדעת  
זה הקב ולא  שכל דבר  זה רק שכינה  וחי עם הקב"ה  יודע  ודבר שני אפילו שהוא כבר  "ה, 

גוף ולא משיגי הגוף, אבל לעתיד כדי לראות את הקב"ה לא   הקב"ה בעצמו, כי הוא אינו 
יצטרכו לעבור את המחסום של החומרי ויהיה אז מצב של ומלאה הארץ דעה את ד'. אפילו  

 א יראה את הקב"ה. דומם שהוא החומרי הכי חזק שיש בעולם גם הו

 בתוך החומריות ב"ה נמצא  היום הק 

משיח יגיע כשיהיה היסח הדעת, הכוונה הוא אדם שרוצה להשתמש עם הדעת דבר ראשון  
הוא צריך לעבור את החומרי ודבר שני גם הטוב שיש הוא רק שכינה, כי היום יש לנו ואנכי  
הסתר אסתיר פני יש לנו כהיום שתי הסתורות בעולם, אבל לעתיד לבוא שאז יהיה מצב של  

הטבעיים ואז לא יהיה המחסום הראשון ורק הקב"ה בעצמו הוא יהיה בתוך חומרי    נזדככו
מסוים כי הוא אינו גוף ולא משיגי הגוף, ואז יהיה מצב של ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה  

שאמר   וכמו  השנים,  כל  לראות  רצינו  זה  את  לו  זי"ע  קווני  מרוזין  הרה"ק על  הרה"ק 
 ר היה בחינת משיח. והכל תלוי בחשיבה שלנו על כל דבר.שאצלו בבית כבמוויטעבסק זי"ע 

 לות כדי להגיע לאור צריכים קודם לשרוף את הפתי 

א"כ כדי להגיע לטהרת המידות אז צריכים דבר ראשון לפרק את החומריות ודבר שני לקשר 
את עצמינו לרוחניות שיש בנו, ורק לחיות באצילות אין כזה דבר כי אנחנו חייבים לפרק את 

ב בספרים והיה העולם שמם עד שירד שכתוהחומריות ואז יש מצב להגיע לרוחניות. וכמו  
וככה לומדים בקדושה   ללכת למקווה  העניין של  ותיקנו את  הבעש"ט הק' והמגיד בעולם 
ובטהרה. כי התורה הוא נר מצוה ותורה אור, כדי שיהיה לאדם אור הוא חייב לשרוף את  
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ניות ואז  הפתילה לפני זה ואז יהיה לו אור, אותו דבר התורה עושה לאדם שורף לו את הרוח 
 יש מצב להתחיל ללמוד ולהאיר.

 אדם צריך להיות במצב של ואני תפילה 

אדם צריך להגיע כל הזמן למצב של ואני תפילה, דוד המלך היה כל הזמן במצב של ואני  
תפילה עד שאמר וליבי חלל בקרבי. דהיינו ידעתי את הסכנה שלי כל הזמן כי החומרי יכול  

וכל זמן שאדם לא  למשוך אותי לכיוון מטה והזנחת החיים הטבעיים על מהלכים הטבעיים, 
מתבונן בזה אז מיד מאיליו נמשך אל החיצוניות, ועבודת האדם הוא לעשות הכנעה הבדלה  

וברגע שאדם מתחיל  והמתקה. הכנעה נקרא שאדם צריך לדעת את הסכנה שלו בכל דבר,  
לחשוב על הקב"ה מיד הוא בהבדלה בזה הוא מבדיל בין טוב לרע, ואז אדם מגיע להמתקה,  

רה אין מצב להגיע לכל זה, א"כ אדם ירד לעולם הזה בשביל תיקון וטהרת  אבל בלי התו
 המידות. 

   ם זה נגד מידה אחרתכל יו 

א"כ יש לנו שש ימים בשבוע שכל יום זה מוקדש למידה אחרת לעבוד עליו ולתקן אותו. ביום  
ראשון זה חסד וביום שני זה גבורה וכן הלאה. ומביא זוהר הק' כי כל יום מימי השבוע קאים  

ויהי אור ביום א', הוא מידת אהבה וכו',  ככה הקב"ה ברא את העולם,    על מידה אחת. דהיינו
וכמו שכתוב לך ד' הגדולה והגבורה והתפארת וכו', כי כל יום מתעורר  עיין בזוהר בראשית. 

היה מסתובב בכל יום רביעי ומחלק צדקה שהרה"ק האמרי יוסף זי"ע  כידוע  מידה אחרת,  
י ביום רביעי זה נצח וככה תיקון והעלה זאת המידה  ואוכל בבתים ובבתי חולים וכן הלאה, כ 

 להקב"ה. ובעצם כל מידה כלול מכל מידה וממילא בעצם יש לנו כל יום כל השבע מידות.

 א רק ביום שישי ערב שבת הוא כל השבוע ול 

וכמו שאמרנו תחילת השבוע שצריכים להקדים  ואמר, שצריך האדם לזכך מידותיו, בכל יום.  
מיד זה  שישי  ביום  כי  חמישי,  ליום  שישי  יום  של  הקניות  כל את  מתרכזים  שאז  יסוד  ת 

המידות להעלותם למלכות, וממילא צריכים להיות פנוי ביום שישי לחלק השכלי ואין אז  
דהיינו, ביום א' מידת אהבה, ביום ב' מידת  זמן לעסוק בחלק המעשי שזה לערוך קניות.  

ערב מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, שמא הוא שמא דקודשא בריך הוא, יראה. וכן כולם. 
ת הוא כל השבוע כי השבת בששת ימי המעשה מעורב בתוך החומרי, ועבודה שלנו הוא  שב

יראה על מדותיו לתקנם, כאמור, בכל יום מידה אחת ביותר. ואם לא די לו, יקום על המידה  
 עד שיבררנה. 

 תבודדות כל יום שות ה צריכים לע 

ואמר מורי, שהוא נהג כך בתחילה, שהיה מפנה לבו מלימודו מכל עסקיו, לעיין שעה או ב'  
וזה העניין לעשות התבודדות,  שעות בכל יום במידה אחת, עד שנתבררה אצלו צלולה גמורה.  

בעצם לפנות את עצמו מללמוד ומכל עסקיו שאדם רגיל בו ולהגיע להקב"ה, ולהגיע להנה  
נו שלכתחילה צריכים לנהוג כן שעה או ב' בכל יום, אבל לפחות ביום  . היוצא לאלוקינו זה

שישי ובליל שישי לפני זה לעסוק בהתבודדות ובספרי חסידות, כי ביום שישי זה היום שאנו  
להיות   ולא  פנוי להשכל  הזה  היום  כל דבר להקב"ה וממילא צריכים להשאיר את  מעלים 

ום שישי היה יוצא לשדה לקראת שבת. וזה כנ"ל  עסוק במעשי כל כך. וכן נהג האר"י הק' שבי
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כל אחד במקום שלו ובדרך שלו צריך לעשות משהו כדי להתמקד יותר לרוחניות. וככל שיש  
 פחות טבע וחומרי אפשר להתחבר הרבה יותר. וזה נקרא טועמיה חיים זכי.

 הוא כביכול ולא ממש   כשאנחנו בחומרי הקב"ה 

לחם  טועמיה חיים זכי, וכמה שאדם נובשבת, בא תוספת קדושה בכל אדם לפי מדריגתו.  
הבעל התניא  במשך ימי השבוע לראות את הנקודה של עצמו שהוא חלק אלוקי ממעל ממש,  

משתמש לפעמים בלשון ממש ולפעמים בלשון כביכול, כי כרגע שאנחנו בחומרי זה כביכול  
ולא ממש, אבל לעתיד לבוא שאז יהיה ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו זה אז יהיה ממש. 

אכנך ולא ידעתיך הנך אחד בכל הדמיונות, אבל אפילו בדמיונות  כרגע אנחנו במצב של אדמך  
 זה אמת לאמיתו. 

 שבת הוא יומא דנשמתין 

וכל אדם הרוצה לעבוד את ד', מרגיש בעצמו בכל ערב שבת, כשבא להתפלל, מתעורר בו 
החשק הזה מגיע כי כל השבוע היית בחומרי ושבת הוא לאו יומא דגופא אלא  חשק יותר.  

חדתין, וממילא צריכים להכין את עצמינו לשבת,   יומא דנשמתא, ושבת הוא יום דנשמתין
ולחשוב במידה שלו, כאמור.   הוא ערב  צריך לחזור  ולתקן את המידות הזמן  שכדי לטהר 

 שבת. וכמו שאמרנו שאצל הרבי רבי אלימלך זי"ע היה בכל ערב שבת כמו בערב יום כיפור. 

 היצר הרע שם את כל הכוח על ערב שבת 

ו חשק, שיוכל לבוא אכן  ומי שרוצה לעבוד השי"ת, נותנים לו מתנה מן השמים, ומתעורר ב  
ע"י חשק זה למידת ההתקשרות. ועיקר הוא תפילת מנחה בערב שבת, שעליו להתבונן בכל  

אבל היות שערב שבת הוא זמן כזה גדול ממילא    מידה ומידה מו' המידות, ולקשרם להשי"ת.
עומד על זה היצר הרע עם כל הכוח שלא תתעורר אז כלל. ויש לפעמים ששוכחים לצחצח את 

נעליים בערב שבת ונזכרים לעשותו בדיוק אז כמה שניות לפני זה. והעיקר להקדים כמה  ה
דקות לפני זמן בני ברק, ואם אפשר להחזיק זמן ירושלים זה עוד יותר טוב, וזה בשבילו ולא  

 .בשביל אף אחד, אם כבר אז כבר

 ת ביום חמישי צריכים לערוך קניו 

ה תקדיש את זה  דהיינו ברגע שמגיע היום הז וזהו והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו.  
הנפש   לחשבון  הזה  היום  את  ותקדיש  יום,  באותו  קניות  לערוך  ולא  ולשכל  למנוחה 
ולהתבוננות, ולהכין את האוכל כדי ביום חמישי בפרט היום שיש לנו מקרר בוודאי שזה לא  
בעיה, כי השבת הולך להביא לך רוחניות מאוד גדולה וצריכים הכנה לזה, כי כל האוכל שיש 

 וא רק כדי להגיע לרוחניות.לנו בשבת ה

 המשל עם בן המלך 

שבן המלך שהיה בכפר נידח ביותר, קיבל יום אחד מכתב התולדות  אמרנו את המשל של  
והחליט ללכת לבית  מאביו המלך. אבל היות שהיה בגלות ולבד לא יידע איך לשמוח עם זה.  

ה  מרזח ולשלם לכל מי שרוצה לבוא לשתות כמה שרוצים היום בלילה הכל על חשבונו. ובליל
והוא שמח עם המכתב שקיבל מאביו   והאוכל  כולם הגיעו ושמחו, הם שמחו עם השתייה 
המלך. כל שבת כל אחד מקבל מכתב מהמלך על הקשר שלו ביניהם, שזה נפשי חולת אהבתך  
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השבת נועם הנשמות, ומה שעבר על האדם במשך ימי המעשה מתבהר לו בשבת, שזה בעצם 
 שמח עם האוכל והנשמה על  הקשר עם הקב"ה.  הולך להיות לעתיד לבוא. א"כ הגוף

 כל שבת זה משהו חדש שלא היה ולא יהיה 

אמר שכל שבת זה משהו שלא היה ולא יהיה יותר. למה, כי כל הרה"ק מוויטעבסק זי"ע  
שבוע אדם צריך לעבוד על עצמו להתחבר לשבת ולבאר עוד נקודה בהקב"ה שלא עשה עד  

יהיה בשבת עכשיו, א"כ בכל שבת יש לאדם נקודה חדשה לבאר שלא היה עד עכשיו וגם לא  
אבל הכל תלוי בהכנה שלך בערב שבת, והכינו את אשר יביאו. א"כ כמה שאדם מכין  הבאה.  

 את עצמו לפני זה ככה הוא יכול להוציא מהשבת. 

 ת כל השבוע הוא הכנה לשב 

וכמו שאומרים היום יום ראשון בשבת שני בשבת, כי כי הששת ימים הם הם הכנה לשבת. 
כי בלא ו' ימים, אי שני וכן הלאה. כל השבוע הוא הכנה לשבת, וזה לא סתם יום ראשון יום  

וכמו שאמרנו אם אין תינוק אין אימא. ואיפה שיש תינוק חייב להיות  אפשר להיות שבת.  
הלעלובער שיש אימא בשטח. הששה ימים הוא כמו התינוק ואז מגיע שבת שזה כמו האימא.  

 היה אומר בכל ערב שבת מאמע מאמע, והכוונה הוא מלך מלכי המלכים.רבי 

   ת מלכות שבת הוא נגד בחינ 

כל יום הוא כנגד אחד מהמידות, לכן, שבת שהוא כנגד מידת המלכות, אי אפשר לו בלי    כי
כי אדם חושב שיש  הכנת ו' הימים, כי המלכות הוא בבחינת מקבל, דלית ליה מגרמיה כלום.  

לו משהו, וכל השבוע אדם נלחם עם המידה עד שמגיע לשבת ואז מודה שאין לו כלום, ואמר  
ו זה קוויני לו ויושיענו. ושבת הוא מעין עולם הבא. אבל לעתיד לבוא  ביום ההוא הנה אלוקינ

לא יהיה לנו כלל חומרי לעבור עליו ומיד נדע שיש בורא ומנהיג לבירה. עם כל זה אחכה לו,  
 אנחנו חיים גם עכשיו עם הזה של לעתיד לבוא. 

 ן יום יום אדם צריך לחזור ולחשוב על מה שליקט ותיקו 

מונה ו' ושוכח באיזה יום הוא שבת, שעליו להיות ההולך במדבר אמרו חז"ל על ומטעם זה, 
ככל שבת, כי אי אפשר אינו עושה  שמנה תחילה ו' ימים,  ימים, ועושה הז' שבת. ובלא המנין  

כשיגיע יום    – וזהו שאמר הפסוק, שוהיה ביום השישי  והבן.  להיות שבת בלא ו' ימים לפניו.  
שהכין עצמו כל ימות השבוע    – או  ערב שבת, והאדם הוא כבר בבחינת והכינו את אשר יבי 
יום יום  והיה משנה על אשר ילקטו  בתיקון המידות של כל יום. אזי, כשמגיע יום ערב שבת,  

ותיקן  מה שלקט  כל  על  ולחשוב  לחזור  ביום ערב שבת יש לו  גו', משנה, הוא לשון חזרה, ש
 להוסיף בהם תוספת קדושה. יום יום, 

 מחצות ם להיות מוכן לשבת כבר  צריכי 

מאוד מוקדם וכבר ישבו מחצות ועשו הכנה לשבת   וכמו שאמרנו שצדיקים הכינו את עצמם
וכן ראיתי  שכבר ישב מחצות לבוש בבגדי לבן מוכן לשבת.  הביאלה רבי  קודש. וכן ראיתי אצל  

שכבר ישב מוכן לשבת כמה שעות לפני כניסת השבת. כי בערב שבת כ"ק אאמו"ר זצ"ל  אצל  
י יום  ותיקון  כל מה שלקט  על  ולחשוב  לחזור  הוא  תוספת  עבודת האדם  להוסיף בהם  ום 

 קדושה. 
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 שיעור ג' 

 ום ג' ה' אדר ב'י

 ו אומרים הודו בערב שבת למה אנ 

וזהו שיסד הבעל שם טוב זללה"ה )המשך ד"ה בפסוק והיה משנה(.  במאור עינים  איתא  
חסידים בכל הדורות נהגו לומר מזמור זה בערב נבג"מ, לומר בכל ערב שבת מזמור ק"ז.  

שצריכים להודות. חולים, יורדי הים, יוצאים מבית האסורים,  שבת. מדברים שם מארבעה  
 והולכים מדבריות. לכאורה צריכים אנו להבין מה הקשר ביניהם לומר זאת בערב שבת.

 ות ערב שבת מזככים את כל המיד ב

כי בערב שבת זה הזמן לעבור  אלא כמו שדברנו בשיעורים הקודמים, והכינו את אשר יביאו,  
ם למלכות, טועמיה חיים זכי כמה  עוד פעם על כל המידות ולזכך אותם לפני שמעלה אות 

בשבת  מקבלים  אז  להבליג  לשתוק  שעולה  מידה  כל  על  המעשה  ימי  בששת  עובד  שאדם 
בהירות בהקב"ה, ואז אנו יכולים לומר הנה אלוקינו זה קווינו לו ויושיענו, דהיינו אדם יכול  

ה עבודת  וזה  שבוע.  לעוד  כוחות  שואף  הוא  ומזה  השם  בעבודת  נקודות  לו  אדם להתבהר 
 בעולם הזה. 

 האר"י הק' יצא לשדה בערב שבת 

נהג   וכן  עניין התבודדות בערב שבת שעה אחת או שתים.  הוא  וכמו שאמרנו אתמול שזה 
האר"י הק' לצאת לשדה בערב שבת. כי שם הוא מקום של התבודדות ושקט. היה חתן שנכנס  

לבקש הדרכה לפני החתונה. אמר לו ר' אשר הרי אתה אומר כל עצמותי תאמרנה,  לר' אשר  
 עצם אחד להקב"ה ואיך אתה אומר כל עצמותי תאמרנה מי כמוך ד'.  האם נתתי כבר

 בערב שבת צריכים להודות על הנפילות 

והזמן לזה הוא בערב שבת, וחוץ מזה  כי מחמת שצריך לזכך עצמו יותר ויותר בעת ההוא,  
להודות.   שצריכים  ד'  נזכרו  לך ושם  עזר  והקב"ה  לך  שהיה  נפילות  על  הוא  להודות  אבל 

שיצאת מזה. א"כ מצד אחד זה זמן לראות את השפל שלנו כי אתה תאיר נרי ד' אלוקי יגיה  
ומצד שני זה גם תפילה שאני יוכל להתחבר להקב"ה גם שם במצבי נפילה שיש לי,  חשכי,  

ם את הקב"ה, כי זה רק מידה  דהיינו בכל מידה שמתעורר אצלי שיהיה לי את הכוח לשמוע ש
דהיינו הקב"ה צמצום את עצמו בתוך מידה וכלי שאתה תוכל להשיג אותו, נכון מצד אחד  
מגיע   סיבה  אלא  מציאות  לא  שזה  נותן  שאדם  הכנעה  ידי  על  אבל  ורע  טוב  מעורב  הכלי 

 להקב"ה. 

 א הולך ם של ים שהולך וכוש על זמני הודו הולך על זמנ 

על  א"כ בהתחלה צריכים לתת הכנעה, ואח"כ הבדלה שזה לא מנשה אלא הוא, ואחרי זה  
ידי שאדם חי אחד עם הקב"ה מגיע המתקה. כתוב במגילה שאחשוורוש מלך מהודו ועד כוש. 
ובגמרא יש מחלוקת האם הודו וכוש היו אחד ליד השני וככה יוצא שלא מלך אלא על קצת  
מהעולם, והשני סובר שהודו היה בקצה אחד של העולם וכוש בקצה השני של העולם וככה  

הודו הולך על הזמנים שהולך לך  השר שלום מבעלזא זי"ע  מסביר    יוצא שמלך על כל העולם.
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הכל כמו שאתה רוצה וכפי התוכנית שלך, וכוש הולך על הזמנים שלא הולך בדיוק כמו שאתה  
 היית רוצה שזה יהיה. 

 הצדיקים אפילו שנופלים מיד חוזרים 

נופלים קצת ברוחם ונמצאים במצב  ומסביר שיש אנשים שזה צדיקים שאפילו שלפעמים 
כי הודו וכוש זה אחד ליד השני וכרחוק מזרח ממערב הרחיק    כוש, אבל מיד חוזרים להודו,

השני.   בכיוון  כבר  ואתה  להסתובב  רק  למערב,  מזרח  בין  מרחק  מה  פשעינו,  את  ממנו 
אומר המקדש את האישה על מנת שהוא צדיק גמור ונמצא רשע מקודשת. כי  הבעש"ט הק'  

וכוש   שהודו  הכוונה  וזה  תשובה.  לעשות  יכול  אדם  אחד  ואפילו  בשנייה  השני  ליד  אחד 
 שנכנסת למצב של כוש תמיד אפשר לחזור מיד למצב של הודו. 

 יש אנשים כשנופלים לא חוזרים 

אבל לעומת זאת יש כאלו אנשים שאומרים שזה שייך לאברהם אבינו ודוד המלך ואיפה אני  
וממילא הם חושבים שברגע שהגיע למצב של כוש אין מציאות בעולם  יכול להיות בתמונה,  

ד קצה אחד של העולם עד קצה השני. ולמעשה זה תלוי  להגיע להודו זה משהו רחוק מאו
בחשיבה של האדם עד כמה הוא אוחז בזה. כתוב תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע  

היה אומר שתיקה שתיקה שתיקה מעבירין את רוע הגזירה. כי ברגע שאדם ר' אשר  הגזירה.  
ר בורא ושם יתפרדו כל  סוגר את המוח ויודע שכל דבר זה הקב"ה, זה עצמו נותן לאדם קש

 פועלי און. 

 אדם להתבייש ולהגיע להקב"ה אסור ל 

היה אומר, שפעם היה קרבן מזבח כהן והיה קרבן עולה שאף אחד לא נהנה מזה. ר' אשר  
אבל היום אדם שעולה לו מידה ועכ"ז מגיע לראות שזה הקב"ה זה הקרבן מזבח והכהן. אבל  

ושה לי ואני  זה יסורי בידקי דמיתא, אבל זה קשה כי פתאום אני רואה את השני ומה שהוא ע
הכהן והמזבח. וברגע  יודע שזה כבר כמה דורות ככה, אבל ברגע שאדם שותק אז הוא הקרבן  

שאדם אפילו שקשה לו הוא שותק ומתפלל אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו ואתה לא  
 מתבייש עם זה אז מגיעים לחיות עם הקב"ה. 

 ודו בערב שבת הרבה כוחות במזמור ה לינו הכניסו  אצ 

לנו שיש ענין להגיד את המזמור הזה בערב שבת.   ידוע שבזידיטשוב הכניסו הרבה  היוצא 
כוחות במזמור הזה, וכידוע שאנו אומרים אותו פסוק בפסוק. פגשתי אחד חסיד חב"ד שהיה  
חתן של אחד מחסידי זידיטשוב והיה מתפלל הרבה בבית המדרש שלנו. תמיד היה אומר  

יש שהודו לד' כי טוב עוד מונח לו בעצמות עם הנוסח. כאן הולך המאור עינים ומסביר ש
רוצה  והא', תעו במדבר, הוא לשון דיבור.  ארבעה סוגי מעברים שאדם עובר.   דהיינו הוא 

 ללכת להתפלל ומרגיש לא יכול. 

   פור עם הרה"ק מבארדיטשוב  סי 

היה נותן לכולם שלום עליכם  שהרה"ק מבארדיטשוב זי"ע  היה מספר  כ"ק אאמו"ר זצ"ל  
ץ לכל  מיד אחרי תפילת שמונה עשרה. כי הרי אז זה שקט מוחלט ואז המוחין מתחילים לרו

נותן לכל אחד שלום עליכם מיד  מקום שרק יהיה העיקר לא בבית המדרש. וממילא היה 
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או   ברכב  או  נוסעים  הגויים  בסוסים,  ואלה  ברכב  אלה  אומר  והיה  שמו"ע.  תפילת  אחרי 
בסוסים, ואנחנו בשם ד' נזכיר. והיה אומר וידעת היום והשבות אל לבבך. אדם המחשבות  

לכאן, ואיפה אדם תופס את עצמו, אלא כשהוא צריך לומר היום    שלו רצות כל התפילה מכאן
יום הוא חייב להיזכר איפה הוא נמצא ואיזה יום היום, ואז הוא חוזר לתפילה מאיפה שהוא  

 היה מקודם. וממילא וידעת היום ואז והשבות אל לבבך. 

 הדיבור הוא כלי לאור ומשם להקב"ה 

ואינו .  הוא נמצא בכל מקום בעולם אבל רק לא בתפילה שכשבא להתפלל הוא תועה בהדבור,  
אמרנו מקודם שהדיבור הוא רק כלי לאור ומשם צריכים  יכול להביא מידותיו כולן בהדבור.  

להתחבר לאור הגדול שזה הקב"ה, וברגע שאדם עסוק עם המידה איך שזה מתגלה אבל לא  
עסוק עם האור שיש בתוכו אז גשמת את זה עוד יותר. דהיינו שככה אין מצב להחזיר את  

מלכות, כי במלכות מתגלים שזה לא מציאות אלא סיבה להגיע להקב"ה    הדיבור למקור שזה 
ושם לית ליה מגרמיה כלום, הקב"ה רק קבע אותו בפה כי ככה מנהיגים את העולם, אבל 

 צריכים לדעת שרק הקב"ה הוא זה שמנהיג כל דבר. 

 אדם צריך למשוך כל דבר להקב"ה 

הוא לא יכול לקשר את המוח לדיבור ואז להחזיר  ואינו יכול להביא מידותיו כולן בהדיבור. 
הוא צריך במקום שהמידות מושכים  כי צריך לבוא עם כל המידות בהדבור.  אותו להקב"ה.  

הוא  ולשום כל חיותו בהדבור,  אותו כלפי מטה הוא חייב למשוך כל המידות כלפי מעלה.  
ריך לעשות למשוך  אדם צשלא ישאר שום מידה לחוץ.  צריך להיות כל כך אחד עם הקב"ה  

והנה, כוח זה לשום כל חיותו בהדיבור, הוא מכוח מידת ההתקשרות,  כל דבר אליו יתברך.  
שאדם  וע"י  בהשי"ת.  מקושרים  ודיבורו  מחשבתו  שכל  יסוד,  מידות  שזה  שישי  יום  שזה 

 מקושר לצדיק והוא מקושר להקב"ה אפשר ג"כ להגיע לכל זה על ידו. 

 תיר את עצמו מבית האסורים אין חבוש מ 

וכולם החמיצו. ולא ידע מה    מסופר בגמרא על רב הונא שהיה  יין,  לו ארבע מאות חביות 
לעשות. אמרו לו תלמידיו וכי עביד קוב"ה דינא בלא דינא כנראה שזה מגיע לך. ואז עשה רב  
הונא חשבון ונזכר שלא שילם לאחד מעבדיו, הוא עשה אתו הסכם לאריסות ובסוף לא שילם  

א היה גדול מאוד והיה יכול לעשות את  לו כלום. לכאורה מה התלמידים גילו לו הלא רב הונ
האסורים.   מבית  עצמו  את  מתיר  חבוש  אין  אלא  לו.  שיעזרו  בלי  לבד  הזה  אדם החשבון 

 שנמצא בבוץ הוא צריך שמישהו יושיט לו יד ולעזור לו לצאת משם.

 א מיד רק כשהעלייה הו   ואירידה לצורך עלייה ה 

היה אומר כשיש ירידה לצורך עלייה הוא רק כשעלייה מגיע מיד, אבל ברגע שזה  ר' אשר  
ה זמן הוא כבר לא עלייה, כי אז אדם עסוק בגאווה ייאוש כל הזמן ולעלייה  לוקח לו הרב

הוא לא יגיע אף פעם. דהיינו כשמגיע לו ירידה הוא נכנס לירידה עוד יותר, וכשמגיע למצב 
של עלייה הוא נכנס לעלייה עוד יותר. ומתי ירידה מביא אותך למצב לראות שכל מה שיש 

די דיבור דהיינו מיד ממש, רק כשהודו וכוש הם אחד ליד  לך הוא של הקב"ה, זה רק תוך כ
השני, אבל כשהודו וכוש רחוקים זה שום דבר. ואז במצב הודו הוא בעל גאווה ובמצב כוש  

 הוא מיואש לגמרי. 
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 ת בלי שום עבודה זה לא עובד להיכנס לשב 

לזה.   אז מגיע  לו להתחבר להקב"ה  עוזרים  וכוש  יכול  וכשאדם חי שהודו  ולפעמים, אינו 
עו במדבר החשבון הוא מדיוק ונכון, אבל במוח אני  דהיינו אומרים להקב"ה תלעשות כן,  

עסוק האם הקוגעל יצא טוב או לא וכן מה קורה עם הטשולנט ובעוד כמה דברים העיקר לא 
ולהיכנס לשבת בלי שום עבודה    מחמת שהיה מקושר כל ימי השבוע בעסקיו.עם הקב"ה.  

חר מאוד,  ה כי בשעת מעשה זה כבר מאולא בשעת מעש   ר עבודה הוא כי עיק  א עובד,לכלל זה  
בוע עם המידות ואז מגיע שבת  ד כל השמי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. אדם שעוב

ת ששולם הזה במשך  וק בעוק עמל מי שנמצא עמלהיכנס לשבת מסודר, אב  הוא מוכן ויכול
 .בסיבה כל השבוע אז הוא צועק בשבת תעו במדבר ימי המעשה ומי שנמצא במציאות ולא

 לה ן לאדם התעוררות בתפי לפעמים אי 

יא החיות שלו  דיבור שלו, שאינו יכול להבשהוא אדם כזה שתועה בוזהו תעו במדבר וגו',  
מושב  עבדיבור.   לשון התעוררות,  עיר    ו'וגלא מצאו  יר  בד הוא  לו התעוררות  יבורו.  שאין 

עם המידות אז כשמגיע שבת הוא מתחבר מיד להקב"ה. יש כאלו    בועד כל השדהיינו מי שעוב
 . ם או שכלל לא מגיעיםהמדרש מיד נרדמי מיד כשנכנסים לבית שבשבת בלילה 

 פור עם יהודי מהכפר סי 

לה ואמר  , הגיע שבת בלי וע לפרנסההיה מספר שהיה יהודי בכפר שעבד כל השב האמרי חיים  
ל  ז יקום. ואחרי זמן מה קם והתחיחליט ללכת לישון עד הסעודה ואוה  ו כוחין ללעצמו שא
עודה אבל הוא היה  את הסעו עייף מכל השבוע שמיד אחרי שחתך את החלה  לפני  כ"כ  ד 

לה ירד שלג  אכילת הדגים נרדם עוד פעם. בסוף התעורר באמצע הלילה, אבל באותו שבת בלי
ל  סתכמ ם זה מאור ממש. וומי שיודע כשיורד שלג בכפרים זה נראה כמו באמצע היו  כבר

ראה שישנתי כ"כ שכבר עבר התפילה ועוד מעט כבר סעודה  החוצה מהחלון ואומר לעצמו כנ
תפילה    פלל מהריט להתוהחל  ואמר לעצמו מה יהיה עם הטשולנט ועם הקוגעל.  שלישית,

הישאר לישון גם עכשיו ולא  , ואמר שאני כ"כ עייף כדי לרה ואכל מהר מאוד את הסעודהקצ
 ללכת לסעודה שלישית. 

 בערב שבת זה הזמן להתחבר להקב"ה 

קם ומסתכל מהחלון ורואה שנהיה יום, ואמר לעצמו כנראה שאני    מה שעותולמעשה אחרי כ
ישנתי כ"כ טוב שזה כבר יום ראשון בבוקר. ונזכר שיש לו פגישה עם מישהו מיד בבוקר. ואז  

פגישה שלו.  ן מקום היטה ולקח את הסוסים שלו ויצא ברחובה של עיר לכיוומיד קפץ מהמ
צמו הרי יום ראשון היום  ולם הולכים עם בגדי שבת, ואמר לעת כומיד שעזב את ביתו רואה א 

ולא שבת ולמה כולם הולכים ככה. עד שהתברר לו שזה רק שבת בבוקר ולא יום ראשון.  
ככה זה נראה באמת. אדם יש לו    ן את עצמו לשבת כמו שצריך להיותכילא מדהיינו אחד ש 

 .ודה כל השבוע לפני זהאבל הוא חייב לתת עבזמן להתחבר עם הקב"ה בערב שבת 

 כל צעקה מביא לחיבור 

ה יותר  י כל צעקה מביא לך חיבור, וצעקה בלי מילים הוא הרב והעצה לכל זה, הוא ויצעקו כ
עולם ועד  אדם נותן צעקה מסוף ה שמה יוצאת מהגוף  גבוה מצעקה עם מילים. כתוב כשהנ

כל סופו, אבל לכאורה הר שומעים אותו  לא  צועק בקול  כשאדם  השפ"א  ל, אלא מסביר  י 
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ד אדם שנמצא בחדר אפשר לשמוע בכל החדר ותו לא,  ל הוא מוגבל מאושומעים, אבל קו
ד קצת יותר,  ם רמקול אפשר לשמוע אותך עוברחוב אפשר לשמוע אותך עד שתי רחובות, וע

אבל כשצועקים מפנימיות  ל והוא מוגבל מאוד.  קו  ואה   , כי וים זה נגמר, למהב מסבשל  אבל
 העולם ועד סופו.  ואת זה שומעים מסוף אז אתה מחובר לאין סוף ב"הוהוא בלי קול כלל 

 לוב היה הולך הרבה למקווה י מלע הרב 

שהיות שהדיבור  הו,  גו'. צעקה היא בלא דיבור לד' שירחם עליו לעזרהתקנה הוא, ויצעקו ו
על ידי דיבור, אלא צועק אל השי"ת בלי דיבור.    יא הצעקה שלושלו בגלות אינו יכול להב 

ים שהכוונה הוא מלך מלכי המלכים.  היה צועק הרבה ממה ממה, והיו מפרשבי  בער רוהלעל
גם היה הולך הרבה באמצע הטיש למקווה  ים היה צועק נח נח. ו' נח ולפעמ יה לו גבאי רוגם ה 

לא, וענו לי   ך על מחשבות זרות אואם היה מקפיד כל כ ם הם אחד מהגבאיוחוזר. שאלתי פע
ם היה יכול להיכנס לכעס עליהם וכדי לא  מיני אנשים ולפעמי היו מגיעים לטיש כלשהיות ש 

דהיינו היה עושה כל מיני פעולות  בחזרה.    מקווה וחוזררגיע את עצמו היה יורד לס ולהולכע
 ת. צעקו של

 סוכן וא מ אדם חייב לדעת עד כמה ה 

  היינו אדם צריך להכיר את הסכנה שלו ולדעת עד כמה הוא מסוכן באותם רגעים וחייב ד
ע והצעקה  לעזרהו.  עליו  שירחם  מהקב"ה  כי  לבקש  ליטהר וזר  אותומסייע   וכו'.  והבא  .  ן 

יוהיה אומר שזה בעצמו שאדם  ר' אשר  ל אחד שרק מגיע,  הקב"ה עוזר לכ  ואומר  לא  דע 
ך הוא ג"כ  ודת אמונתו בו יתברם מיעט נקגם זה מאת הקב"ה, כי גולא זה העזרה ולעצמו כן  

 יתברך. וברגע שאדם רוצה להגיע להקב"ה הוא עוזר להגיע אליו יתברך. מאתו 

 קרוב   רבה יותרשרות להגיע ה בשבת יש לאדם אפ 

הוא  שט לגמרי  ה בלי מילים ומופצעקשכרגע הוא  ומחמת שבא למידת רחמנות, וכל עיקרו  
יתברך,   נו  וברגעלעבודתו  בשאדם  הקב"ה  שיש  קטנה  הכי  הנקודה  אפילו  ותן  הנה  עולם, 

בשבת אדם יש לו אפשרות להגיע להקב"ה הרבה יותר    אלוקינו זה קוויני לו ויושיענו, אז
ו  ות אלא סיבה אז בשבת שאז הוא לאקרוב, אדם שעובד כל השבוע לדעת שזה לא מציא

ה יותר בהיר, ואפילו  יות שלך הוא הרב אז ההסתכלות הרוחנא  תדנשמ לא יומא  יומא דגופא א
א יכול לתת צעקה  רה כלום והוו במדבר גם לא קאדם שנכנס לשבת קצת בהול ובמצב של תע

 וג"כ להגיע להנ"ל. 

   לך   ך מה להגיד תגיד שאין כשאין ל 

אזי נפרדין ,  יתפרדו כל פועלי און  שםמות ולמידת האין  ת הרחמנוברגע שאדם מגיע למיד
א לעצמו הו  כי לא  ידת רחמנות ולמידת אין,ג, מאחר שבא למו ת. כי אין קטרממנו החשכו

הדגשות. א, שע"י הצעקה בא למידת הרחמנות, ועין  הנה, יש כאן ב'  מבקש רק להשי"ת.  
שהוא    זוה"ק תנו רבנן, האי מאן דצלי ובכי וצעיק עד לא יכיל למרחש בשפוותיה, הוא מרגיש 

יכול להוציא   צלו,  ים בפההמיללא  זהאז האי  בלבא, תפילה בשלימות,    ותא שלימו  דהיא 
מו שאין לו להגיד, אז תגיד שאין לך מה להגיד  ריקניא. כשאדם אומר לעצולם לא הדרא ולע

דת אין. דהיינו  בא למי  ן שלא לעצמו הוא מבקש רק להשי"תב, שכיווזה עוד הכי חזק מהכל.  
ז אתה יודע שאתה צריך רחמים  ווקא למצב שלא יהיה לך מה להגיד ואהקב"ה מביא אותך ד

 כלל.  "ה ל צעד ושעל, ואדם צריך לראות לא להתנתק מהקבמהקב"ה על כ
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 תלוי למי שותקים 

ברג כי  לפעמים  חושב  שוע שהאדם  פרייערוא  כי למה שאנתק שהוא  אלא  ,  כאן,  ישתוק  י 
ז אתה באמת תה שותק, אם אתה שותק לשני אתלוי למי אהקדושת לוי  ת הוא אומר  האמ

ות אלא סיבה אז אתה שותק להקב"ה ואז  , וברגע שאתה חי שהשני הוא לא מציאפרייער
 .ן שאדם צריך לומר בערב שבת תעו במדבר "כ דבר ראשו א  על עצמך שמחה.ה מביא  את

 הקב"ה הוא העני הכי גדול בעולם 

ם ה להם טעו את זה אנשים לא היבקורונה ראינ   עכשיול תתעב נפשם.  כל אוכ  ודבר שני הוא
ם לקרוא לשבת, אבל  ם מלא עלוניבאוכל, אדם צריך לומר הכנתי דגים ובשר וכל מטעמים וג

י גדול בעולם,  ל ד' אני רוצה ואת זה אין לי, הקב"ה הוא העני הכ טעם אין לי להתענג ע   תכלית
יע למצב של קרבת אלוקים לי טוב, וכמו  אף אחד לא מסתכל בכיוון שלו, אדם צריך להגכי  

תב ל מכד הוא קיבלך שהגיע למקום רחוק, ויום אחשאמרנו לעיל ששבת זה כמו אדם בן המ
מוח עם זה ולא ידע איך, והחליט לעשות סעודה וכולם ישמחו עם  ך, ורצה לשמאביו המל

 . תב שקיבל מאביווכל והוא ישמח עם המכ הא

   ים להגיע להתענג על ד' בשבת צריכ 

  ם איןאדם לפעמי אבל כל אוכל תתעב נפשם,  ',תן לנו את השבת להתענג על דא"כ הקב"ה נו
מעבודתו, כחולה שאוכל ואינו  הוא, לפעמים אינו טועם טעם ותענוג  לו שום טעם בעניין,  

טעם בע.  טועם  הוא  צעקה  צעקה,  הוא  לזה  זה  והעצה  דבר  שכל  יודע  שאדם  שתיקה  צם 
נתו בו יתברך הוא ג"כ  הקב"ה, ורוצים מאדם שיתן כל דבר להקב"ה, אף מיעט נקודת אמו

עינוי זה אז אני חייב להגיע  י כי עיניתי למען אלמד חוקיך, הטוב שבמאתו יתברך. טוב ל 
 אליך. 

 ם לדעת עד כמה אנחנו מסוכנים כשניגשים לתפילה צריכי 

גשם ת שהוא יכול ללחיות עם הסכנה ולדע  אומר כשאדם ניגש לתפילה הוא חייבהפרי הארץ  
' במקום זה ובמקום שאדם יוצא מהתפילה מציאות של להתענג על דאת הקב"ה עוד יותר,  

וד יותר למטה. אדם צריך לדעת שהוא  ה ע הוא מגשם את זה עוד יותר ומוריד את כל התפיל
 ן כל דבר עוד יותר למטה. אבל אדםהם גשמי ואני יכול להוריד כאגשמי והתשמישי מצוה  

גם    וף הגשמי אבלל עולם הגשמי וג צריך לדעת שהקב"ה הביא אותנו דווקא למקום הזה ש 
 . שם ידך תנחני

 דלות חין דקטנות מגיעים למוחין דג על ידי המו 

יכול לצאת מכאן ואני צריך הוציאה ממסגר נפשי, וזהו יושבי חושך    דהיינו אני בעצמי לא
אדם כן יושבי חושך, שהוא בחשכות השכל. ובצלמוות, דהיינו אדם שיש לו מוחין דקטנות,  

כמו שצרי הדגים  לו  כי לא הכינו  ברוגז  כולו  ולו  ך ללפעמים מגיע לשבת  ולא הכינו  היות, 
יות מאוד קריטיות שזה עושה לו  ן לו חלה דעקעל, בקיצור יש לו הרבה בעגעל ואי צוויבעל קו 

קו אל ד', ולבקש מהקב"ה שיתן לי את ההבנה  גם על זה העצה לזה הוא ויצעחשכות השכל. 
גדלות המוחין הוא ג"כ  טנות כדי לדעת שמה שיש לי  לדעת שאתה הבאתי לי את המוחין דק

 הקב"ה. מאת



 קודש                                   ויקרא                                   שיחות

 ~ כ~ 
 

 ך לתפוס את עצמו בערב שבת אדם צרי 

פוס ולהיכנס לזה  ן לו זמן לכל זה, וממילא כדי לו לתכל ששת ימי המעשה אדם אי  דהיינו
י  פני שבת כי אזמיד ל תירה וזה כבר משהו אחר לגמרי. וכמו בעת יציאת  נכנס לך נשמה 

 ודו. ירת המה אפשר עוד לומר ווידוי אותו דבר זהו התפילה בערב שבת של אמנש

 כשאדם חושב על עצמו זה מסוכן מאוד 

יורד  עי הים באניווזהו  י גדולה שיכול  ם אני ועוד פעם אני, וזה הסכנה הכ וד פעת, דהיינו 
רדי היום וגו', קאי על אותן שהם במדריגה, שהולכים בעולמות עליונים יולהיות בעולם,  

גבהות,  בתפי ניצוץ  פניה או שום  ולפעמים באה ח"ו  ולא  לתם,  זורקים הכל  ואז לפעמים 
לבית   נכנסים  לפעמים  להעלות להקב"ה.  צריכים  זה  וגם את  דבר,  שום  לעצמו  משאירים 

 . עקיצה לך, או שמישהו נתן לךהמדרש בשבת בלילה ומישהו יושב על המקום ש

 העצה בכל הנ"ל הוא ויצעקו 

תה הולך בעלמות עליונים אבל ברגע שאתה  נכון שעכשיו או תהומות ח"ו.  אזי יעלו שמים ירד
י גדול בעולם, אדם צריך לעשות כל מה שבעולם  תה יכול לרדת לתהום הכ לוקח זאת לעצמך א

    ו וגו'. , ויצעקאזיכדי לשום את האני בצד לגמרי. ומה העצה לזה, 

          

        

    

 

   

 


