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 מצורע  –פרשת תזריע 

  שיעור א'

 יום א' כט' ניסן

 אדם צריך לדעת שהקב"ה רוצה את טובתו 

שכתוב אך טוב כו' במדרש על פסוק ונתתי נגע צרעת כו', על פי מה  )תרמ"א(  בשפ"א  איתא  
כו'.   לבב  לברי  ארץ אלקים  בבית  צרעת  נגע  ונתתי  כנען  ארץ  אל  תבואו  כי  המדרש:  וז"ל 

אחוזתכם. לכאורה המילה ונתתי הוא מלשון מתנה וממתי נגעים הם מתנה מאת הקב"ה.  
תדעו לכם שהקב"ה מחפש רק את  ב, אלא הדא הוא דכתיב אך טוב לישראל אלקים לברי לב

לנו את זה ונותן לנו את    ל כל זמן שאדם לא מחדיר לעצמו שהקב"ה נותןהטוב שלכם, אב
הכוח לזה ורוצה את הטוב של זה ורוצה למנף אותנו ולהביא אותנו למקום שלא יכולנו להגיע  

בל אלוקים  בלי הכאב הוא לא חי אחד עם הקב"ה, אדם צריך לדעת אפילו שזה נראה כרע א
 לברי לבב. 

 לטובה   צריכים לדעת שהנגועים הם 

ולכפר   בתשובה  יחזרו  זה  ידי  שעל  לטובתם,  באמת  הם  שהנגעים  לדעת  שצריכים  דהיינו 
עונותיהם. כי אין היסורים שלהם יסורי מוות, אלא לשעה עד שישובו בתשובה, והרשעים  

ה, ובעבור תיבת ינוגעו הובא  אפילו לשעה לא ינוגעו, כי ממילא הם לא אוחזים בלעשות תשוב
תם מעונותם, לפיכך  כל זה באמת לרעתם של רשעים, שאינם זוכים לנקוכל הדרשה לכאן, ו

מזהיר לישראל כי תבואו וגו' ונתתי נגע צרעת, מתנה לנקותם מעונותם. א"כ הנגע הוא מתנה  
 לנקותם מעונותם. 

 הכאב הוא לא עונש אלא מינוף 

הפרי ,  ונש או מינוף זה תלוי בהסתכלות שלך על כל דברא"כ כל כאב שיש לאדם אם זה ע
אומר שזה כמו אדם שיש לו מחלה והוא בא לרופא ואומר לו שצריכים ניתוח, ואז  הארץ  

הוא נהיה כולו סוער וכועס ודואג מה יהיה כאן. אבל האמת שאדם לא צריך לדאוג מהניתוח  
עוד טוב כי יש לפעמים מצבים אלא מהמחלה עצמה, כי זה עצמו שהרופא יכול לנתח המצב  

ות אותך בריא ולא  ח יותר ואז המצב מסוכן מאוד, א"כ הכאב בא לעששאי אפשר כבר לנת
 להעניש אותך כלל. 

 הקב"ה עוזר לאדם להיות טהור 

מי שרוצה לברר  הענין הוא, שהוא הבטחה גדולה לאותן שרוצין לברר לבבם אליו יתברך,  
ואם זכית שהקב"ה מטהר  "ה חפץ לטהר אותם,  והקבלבבם הקב"ה מבטיח שיעשה זאת,  

וכמו שאנו אומרים עלי ועל כל בני ביתי  ולא אותם בלבד,  תיידע לך שהקב"ה חפץ בך,  אותך
ועל כל הנלוים עלי ועל כל בני ישראל עמיה, הקב"ה מטהר לא רק אותך אלא כל הסביבה  

שלהם,   המקום  ואת  אותם  מטהר  הקב"ה  מגיע  רק  שאתה  ואיפה  גשלך  מקומות רק  ם 
איפה שאתה רק נמצא תמיד יש    יפים של אדם,קורא לזה המקמושבותיהם, הבעש"ט הק'  

שלא יקרה לכם שום כדי שיהיו טהורים,  לך מקיפים והקב"ה יעשה שגם זה יהיה טהור,  
ואז  כדאיתא בזוה"ק שבבית שהיה בו טומאת סטרא אחרא בא בו הנגע, עיין שם. דבר רע, 
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אומר  למה  רת ש התפאשומר עמו ישראל לעד  נו אותו עם עפר אחר.  יפרקו את הבית ואח"כ יב 
 שהקב"ה שומר עלינו שנהיה עדים כשרים להעיד על הקב"ה. 

 הקב"ה דואג שבני ישראל ישארו נקיים 

הקב"ה כל הזמן דואג שבני ישראל יישארו נקיים,  לכן זה רק לבני ישראל שנקראים אדם,  
גאוה.   ענקתמו  לכן  כו'.  ינוגעו  לא  עם אדם  נאמר  ענקתמו איתא  ועל הרשעים  במצודות: 

הם כ"כ עם עצמם שלא יודעים  רו, כענק הזה המסבב הצואר.  , מעלה גאוה סביב צוא גאוה
 , מלשון ענק, והוא עדי הצואר.ענקתמושיש להם צוואר, 

 אדם צריך לראות שפלות עצמו וגדלות הבורא 

שהתחלנו[.   לשפ"א  בגבהות ]נחזור  מתפארים  עוד  רק  גאוה,  בעלי  שהם  זאת  לא  פירוש, 
הקב"ה נותן  לאדם שתי עינים אחד לראות את השפלות עצמו  אות  כי טח עיניהם מר שלהם.  

ם שפלות עצמו ככה יראה גדלות הבורא אבל  ואחד לראות גדלות הבורא וכמה שאדם חי ע
כי טח עיניהם מראות השלימות  אדם שלא חי עם גדלות הבורא לא יבוא לשפלות עצמו כלל,  

ות אז אדם מגיע להכרה שהוא חי  שזה גדלות הבורא, וברגע שאני חי עם השפל האמיתית,  
 ולא מעצמו כלום. מאת הקב"ה

 בעל גאווה לא רואה אף אחד  

יצ שכתוב  כו'.  כמו  יעור  השוחד  שכתוב  כמו  עינימו,  מחלב  מחלב  איתא  א  יצא  ברד"ק: 
עינימו, מרוב שומן ידמו שיצאו עיניהם, כאילו אין להם עינים, כי בעובי שומן הפנים יתכסו 

י הוא מחזיק את עצמו כ"כ גדול ואז הוא לא רואה אף אחד  אדם הוא כהישות של  העינים.  
 חוץ ממנו. 

 ע את עצמו רק על ידי כאב אדם מכני

ורוצים להיות בעלי ענוה, אז כל פעם  אבל אותן הצדיקים שמשתוקקים להיות ברי לבב,  
  כי אין דרך אחר שאדם יכניע את עצמו שמחים ביסורים כדי לבוא אל הענוה.  שבא כאב הם  

ה ואז אדם צריך להגיע להכרה שכל פעם שיש לו  - י ירק על ידי כאב, ואז מן המיצר קראת
שהקב"ה שכח אותך אלא הוא רוצה לעזור לך כדי שתתקרב אליו יתברך.   כאב זה לא נקרא

שאדם לא יכול אפילו  במהר"ל  וכמו שכתוב  כי בודאי אין הענוה ביד האדם להיות עניו,  
ו, ומה העזרה  ב"ה נותן לך, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול ללבחור להיות עניו והכל הק 

מתגבר עליו ואז הוא מגיע להכרה שלא יכול לבד  שהקב"ה נותן לך, זה הכאב ויצרו של אדם  
 י לבב. וחייב עזר אלוקי, אז הוא פונה ומתחיל לצעוק להקב"ה שיעזור לו. וזה לבר 

 רק על ידי מצות אפשר להגיע לטהרת הלב 

ת המצורע עץ ארז ואזוב, כתב רש"י שישפיל עצמו ויתכפר לו כו',  אחר כל טהרהרי מצינו  
כ לכאורה הרי הגאווה שלו נעלמה כבר א"כ למה הוא צריך עוד  א" אם כן מיד ישפיל עצמו,  

הרי עבר הרבה והיה מחוץ למחנה א"כ  ולמה לו כל אלה העבודות,  להביא את עץ ארז ואזוב,  
רק רק שאין יכולין לזכות לענוה, ובאה מטהרת הלב.  לא  למה הוא צריך עוד את האזוב? א

 יע לטהרת הלב. ע"י המצוות שהקב"ה מזכה אותו אז הוא יכול להג 
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 יהודי שחושב על הקב"ה אפילו בדמיון זה אמת לאמיתו 

אומר מה זה נקרא  ולאשר בני ישראל רוצין באמת להבטל רק אליו יתברך, הבעל התניא  
חלק אלוקי  ת אני רוצה משהו אחר לגמרי, אלא יהודי הוא  אמת, הלא זה רק דמיון ובאמ

כמו שכתוב מי לי זה הוא אמת לאמיתו.  ממעל ממש ואפילו שזה רק דמיון שאני רוצה את  
בלקוטי תורה: לכן בודאי מהראוי לבטל רצוננו לגמרי  איתא  בשמים ועמך לא חפצתי כו'.  

תוב מי לי בשמים ועמך לא חפצתי  מפני רצונו יתברך, כמאמר רז"ל בטל רצונך כו', כמו שכ
ות, כי אין בה לא  בארץ, פירוש כשאני עמך, שד' הוא אלקינו, אזי לא חפצתי בארץ, בארצי

אני לא צריך לא עולם הבא ולא עולם הזה אלא רק אותך בלבד. חפץ ולא רצון ותשוקה כלל.  
להיו כו',  חפצתי  לא  ועמך  שכתוב  כמו  ישראל,  נשמות  של  רצון  ביטול  ביטול בחינת  ת 

 עצמותם לגמרי, שלא להיות רצון אחר כלל רק רצון ד'. 

יע להם הדרכים להשיג הטהרה והביטול אליו לכן הש"י הוד]נחזור לשפ"א שהתחחלנו[.  
 וממילא אני מגלה לך איך חוזרים להקב"ה וחיים אחד אתו יתברך שמו.יתברך. 

 הקב"ה מחביא כל דבר במקום הכי שפל  

שכל השלל הכניסו אותם  בזוהר הק'  איתא  ניות כו'.  ם הרויחו המטמוואיתא כי על ידי הנגעי
בתוך הבתים ועל ידי שהיו צריכים להרוס את הבית בזכות זה מצאו את המטמוניות. ומה  
זה המטמוניות שמדובר כאן, אלא בכל כאב צריכים לדעת שזה הזדמנות למצוא שם את 

הענין הוא, כמו שכתוב מה רב  אותנו.    המטמוניות והוא נותן לנו את זה כי הוא רוצה למנף 
בזה שהקב"ה אמר אך טוב לישראל, ואיפה הקב"ה מחביא את זה,  אשר צפנת כו'.    טובך

אלא דווקא בכזה מקום שהגנב לא חלם על זה, ואיפה המקום הזה שהגנב לא מגיע לשם, 
ארץ  הפרי הבזבל ובעוד מקומות אחרים.  ועיקר הגניזה והטמנה היא בדבר ההיפוך,  אלא  

מיוחד ועכ"ז היה שפל באמת, ומה הכוונה בזה, מצד אחד נהג את עצמו בגאווה ובמלכות  
אלא הוא היה אומר שהמלך שרוצה להחביא את היהלום שלו הוא מכניס אותו לזבל ששם 
אף אחד לא יגנוב אותו. ואין זבל יותר גדול מהמלכות והגדלות וממילא החביא את הענוה  

 שלו שם.

 יהלומום יכים למצוא שם  בתוך כל כאב צר 

ובר כאב שזה לא מסתדר לו תיידע לך שהקב"ה מחביא אצלך יהלום  א"כ כל פעם שאדם ע
עיקר הגניזה והטמנה היא בדבר ההיפוך, לכן על ידי בירורים של  גדול ויקר מאוד, א"כ  

מלאך לא יכול לעשות את זה ורק בני ישראל יש להם את הכוח  עולם הזה זוכין לטוב הגנוז.  
זה ככה אני יקבל. אבל יש כאן שתי נקודות   וכמה שאני יברר את הטוב שלעשות בירורים. ל

קודם לסלק את הרע, כי אנחנו אחד עם הקב"ה ורק באמצע יש קצת חלודה והעיקר לשפשף 
אותו ואז אפשר לזכות בו, וכמו אם יש לי שתי מטבעות ואני רוצה לחברן אני צריך להוריד  

 מציאות לצרף אותם. את החלודה ואז יש לנו 

   יצוניות והפנימיותבפעלד צריכים לסלק הח 

ד'   בין  עומד  ואנכי  אמרנו בשבת שזה הענין של התבודדות לסלק את המפריעים שיש של 
וביניכם, כי השיגוני עונותי ולא יכולתי לראות והם עוצרים ממנו לראות, וברגע שאני מסלק  

נו יוצאים הוא לא עניין להגיד להקב"ה כל  את החלודה אנחנו מיד מחוברים. כל הפעלד שא
הזמן הב הב, אלא אדם צריך להגיע למטרה שכל מה שחסר לך הוא כדי לחבר אותך בחזרה  
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להקב"ה, אדם בעצם מחובר כבר להקב"ה אפילו בלי לעשות כלום, הבעיה הוא שיש כאלו  
מורידים    אנשים שחושבים שלהתחבר זה משהו אחר לגמרי. ועל ידי שהולכים לפעלד בזה

אדם ליד הקב"ה, וגם שם הוא נלחם עם כל הרגשות  את המפריעים החיצוניים שיש ושם  
והחלשות שיש לו, ואז ברגע שעוזב את זה מיד נפתח לו כל השערים של חכמה. וזהו ויפגע  

 במקום דהיינו להגיע למטרה ולא סתם פגיעה כפשוטו. 

 עבודת האדם בעולם הוא לעשות בירורים 

לך שזה הניצוץ שלך שנמצא שם    ות, כל פעם שיש לך כאב תיידעבירורים לעש  בכל העולם יש 
וזה צריך לחזור לך ואז בהתחלה עולה לך כל המחשבות שרוצים להעניש אותך להעליב אותך  
הקליפה   דהיינו  בסוף  משתחרר  זה  הללו  למחשבות  נכנע  לא  שאני  וכמה  כאן,  יהיה  ומה 

ודע  מעשה הקליפה נלחם בי עם כל הכוח כי הוא יששולטת על הניצוץ הזה משתחרר בסוף, ול 
וכמו שכתבנו לעיל שעל ידי תורת בהמה באין אחר כך לתורת שאם אני נכנע הוא מת לגמרי.  

הקב"ה רצה שיהיה לו דירה בתחתונים, גם שם ידך תנחני, ודווקא במקומות הכי  האדם.  
 דבר משם. למטה תתחיל להאמין שהקב"ה שלח אותך דווקא לשם כדי שתעלה כל 

 דרך המידות מגיעים להקב"ה 

אדם צריך לדעת שהתורה לא בשמים הוא אלא קרוב אליך הדבר  וא בתיקון המידות,  וכן ה
אמר שפגש ר' אשר  מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ומה הקשר שלו עם הקב"ה, דרך המידות,  

שם   את הקב"ה בכעס ובעצבות שזה נצח וגבורה או מלכות וכן כל מידה שמתעורר אצלך
נמצא.   הספירההקב"ה  ימי  ניתקן  זה  הש"י,  שעל  אל  להטותם  המידות  לברר  ולדעת  , 

את   קודם  לסלק  העיקר  קראנו  ביום  יעננו  המלך  הושיעה  ד'  משם,  לך  קורא  שהקב"ה 
המפריעים ואז אפשר להגיע להקב"ה, והעיקר להכיר שכל דבר זה הקב"ה ולדעת הישגינו  

המטרה  תעזוב נפשי לשאול, והם לא המטרה שלך אלא  עונותי ולא יכולתי לראות ולדעת שלא  
ברגע שאדם נמצא בדעת שזה למעלה מן  על ידי זה זוכין להדעת.  הוא שתודיעני אורח חיים.  

 המידות ושם נמצא הטהרה כי אז אתה מחובר להקב"ה. 

 רק בני ישראל יכולים על ידי המידות להגיע להקב"ה 

 , צריך להיות במידות שהם נטבעין בגוף ונפשאם כי הדעת למעלה מהמידות, ועיקר הטהרה  
כי שם אדם עצבני ויכול מזה להוסיף עוד רפש וטיט, ואדם צריך לראות ששם יהיה נקי לגמרי  

עם כל זה אין זוכין להדעת   אבל הדעת והשכל אין צריך כל כך בירור,במחשבה דיבור ומעשה,  
כנ"ל.   בירור המידות,  ידי  על  לדעת שהמידות  רק  צריך  סיבה  אדם  לא מציאות אלא  הם 

, ורוצה שתחזור למסובב כל הסיבות ורוצה שתמנף את הניצוץ שנמצא שדרכו הקב"ה מתגלה
 בתוכך, ובשביל זה שלחו אותך לכאן כי רק אתה בני ישראל יכול להגיע לזה. 

 לפעמים הקב"ה מופיע על ידי השלילי 

שעל ידי  בו רוח שטות,    כי אין אדם חוטא אא"כ נכנס כי הוא קל וחומר ממידות הרשעים,  
עברו   עינימו  מחלב  יצא  שכתוב  כמו  הדעת,  מאבדין  שלהם  רעים  ומעשים  רעות  המידות 
זוכין לחכמה   ומעשים  ידי תיקון המידות  על  משכיות לבב, מכל שכן מדה טובה מרובה, 

לודעת.   שזה  שחי  וככל  להקב"ה,  מגיע  המידות  את  מזכך  שאדם  ככל  אלא  א"כ  מנשה  א 
תך, וזה שמופיע דרך כעס כי הקליפה רוצה  כעס אלא הקב"ה רוצה לדבר אהקב"ה שזה לא ה

לנקום בך ולא לשחרר את הניצוץ וממילא נלחם בך עם כל הכוח שיש לו, כי הניצוץ נמצא  
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בדבר המכאיב לך וברגע שאתה חי שם עם הקב"ה ומשחרר אותו אז מת ולא נשאר ממנו  
 כלום. 

 וניות שר למצוא בתוך כל הסתר מטמ עם אמונה אפ 

הם בין אשר ישנו פה ובין אשר איננו פה זה כולל כולם,  לכן כל הסתרות שיש לכל עובד ד',  
אהבה   של  הזדמנות  יסורים  היה  זה  הבית  של  הקירות  את  ששברו  מתי  למצוא וכמו 

.  ות, ועל זה כתיב אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ד' כו'המטמוני
אוד כסף וזהב אבל הוא עושה את  הזבל ובתוך העפר רחוק מ   כמו אדם שהולך לחפש בתוך

יבוא   הוא  ויודע שבסוף  בזה  ומכולם, עכ"ז מאמין  זה אפילו שהוא רחוק מהמשפחה שלו 
הביתה עם הרבה כסף וממילא לא מסתכל על הקושי ועל היסורים שיש לו והוא כבר סופר  

 מצעי להגיע לזה. היסורים הם לא המטרה אלא אאת המזומן שיש לו ביד ויודע ש

   יסורים הם לא מטרה אלא אמצעי להגיע להקב"ה 

אותו דבר צריך אדם לדעת עם היסורים שיש שהם לא המטרה אלא אמצעי להגיע להקב"ה,  
וזה בירור שאנחנו צריכים לעשות אז תבין יראת ד' ואז תתחיל להבין שהקב"ה הוא אך טוב  

        לישראל.  
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 שיעור ב' 

 ' ניסןב' ליום 

 לפני חטא אדם הראשון ראו את הקב"ה בכל דבר 

אתם קרוים אדם, כל הנגע בעור בשרו  אדם כי יהיה בעור בשרו כו'.  )תרל"ה(  בשפ"א  איתא  
לפני חטא אדם כי אחר חטא האדם כתיב ויעש כו' כתנות עור, הוא כי אנחנו קרואים אדם,  

א קרה שתי דברים, דבר ראשון האור  הראשון יכלו לראות את הקב"ה עין בעין, ואחרי החט
זה עור הוא ג"כ מלשון עור אחד שלא רואה דהיינו מאז כבר נהיה עור, ודבר שני כתוצאה מ

הם גרמו  והוא שניתן להם מסך והסתר בכל דבר,  לא ראינו את הקב"ה כמו שראינו לפני זה,  
 עצמם. זאת ל

 אחרי החטא יש לנו צרעת משכא דחוויא 

יות אבל הוא לא רואה כלל, למה, כי זה כתנות  ם הכי קדוש שיכול להאדם יכול להיות במקו
וזה שנהיה  כמו שאיתא בזוה"ק שהוא ממשכא דחויא.  ,  עור ורואה רק חיצוניות ולא פנימיות

צריכים אנו להבין מה זה  לכאורה  מאור לעור זה מגיע מהנחש שהדביק לנו הטומאה ממנו.  
גם בהתנהגות ועוד  האדם התנהגות טובה מביא לאדם הרגשה    נקרא שנדבקים בטומאה. 

ם הרגשה רעה, ואדם יש לו ברירה או מעשיך ירחיקוך או  טובה התנהגות רעה מביא לאד
וממה שקרה אז לאדם הראשון אנחנו סובלים מזה עד היום הזה ואנחנו צריכים  ,  יקרבוך

 פש את הקב"ה ולקלף את הרע כל הזמן. בכל דבר לח 

 להקב"ה   רק על ידי עבודה אפשר להגיע 

ואיך אפשר להגיע  ועור מלשון עיור, שאחר החטא אין יכולין להכיר האור מתוך החושך,  
דהיינו הנשמה נמצאת כל הזמן רק יש מפריעים עליו שלא נותן להנשמה  רק בעבודה  להאור,  

ן כדי להגיע לזה, והמפריעים הם ואנכי עומד בין ד'  להאיר כלל, ואדם צריך לקלף כל הזמ
להדביק    חלודה שנמצא על כל דבר, וכמו אדם שיש לו שתי חתיכות כסף ורוצה  וביניכם, וזה

אותם כדי שהדבק יחזיק מעמד חייבים קודם לקלף את החלודה ואז אפשר להדביק אותם,  
יום אדם צריך להתחיל  ואם הדבק לא מחזיק מעמד כנראה שיש שם חלודה שמפריע, כל  

שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם   עבודה מחדש ולקלף חלודה שיש, וצריכים לדעת
העושה  יך אפילו שעה אחת, והמחזיר נשמות לפגרים מתים,  אי אפשר להתקיים ולעמוד לפנ

לי כל צרכי, העיקר לא להיות עיוור ולהתחיל לראות את הקב"ה, גם שם ידך תנחני מבטן  
 עתי אליך. שאול שו

 בלי עבודה מאיליו נמשך אל החיצוניים 

ורק בעבודה ויגיעה להסיר מסך משך אל החיצוניים,  ודה אז מאיליו נאדם שלא עושה עב
העיקר הוא להוריד את המסך המבדיל, אבל לפעמים אדם חוץ מהחטא של אדם המבדיל,  

באים רק מכוח עור   והנגעיםהראשון הוא עוד מוסיף מהפגמים שלו אז באים נגעים על אדם,  
 ם? ל צריכים אנו לדעת מהו העניין של הנגעילפני זה היה אור ואחרי זה נהיה עור. אב הזה. 

 

 



 מצורע                         קודש  –שיחות                        תזריע 

 ~  יג~  
 

 החיות של הקליפה הוא מהקדושה 

כי הקליפה  וידוע כי יש בעור נקבים דקים, כי בכל מקומות הקליפות יש נקודה גנוזה גם כן,  
מהקד הוא  שלו  החיות  כל  אלא  מעצמו  חיות  לו  לוי  ושה,  אין  מן  הקדושת  משגיח  אומר 

נקבים דקים שמשם אפשר לראות את הקב"ה, ולמה    החלונות מציץ מן החרכים תמיד יש 
רק שעל ידי עונות נסתמו החלונות נחנו לא רואים, אלא השיגוני עונותי ולא יכולתי לראות,  א

ואז בגלות  אני בעצמי סתמתי את החלונות ואז מיד הנפש שלך נכנס לגלות  ובאים הנגעים,  
 הגוף בא מגלות הנפש וממילא יש נגעים שזה גלות הגוף. 

 גוי שכולו טמא אין הלכות נגעים אצלו 

דהיינו היה כאן הזדמנות לראות את הקב"ה ובגלל העונות אז כדאיתא מה נגע סגירו כו'.  
  דהיינו גוי אין אצלו נגעים, למה, כי הואאך גוף הנגע הוא לרפואה.  אי אפשר לראותו כלל.  

מין במין נהיה עוד יותר  כולו טמא ואפילו שיש עליו עוד טומאה אף אחד לא מתרגש מזה כי ב
נשמה שנתתי בי טהורה היא עבודה שלנו הוא  טומאה, אבל יהודי הוא צריך לדעת אלוקי  

ואיך   לנפש  הגוף  את  לחבר  העיקר  ההתלהבות  ואת  היחוד  ואת  ההתבודדות  את  למצוא 
חומר לצורה ואת הגשמי לרוחני, כי גם הגשמי חי בעצם מחברים את הנגלה לנסתר את ה

ידי    מהרוחני אבל אמונה  יש כאן כזה הסתר שצריכים כאן אמונה שזה מגיע מרוחני, ועל 
אדם הופך עור לאור והופך את הגשמי לרוחני, אבל אדם שמדבר לשון הרע נהיה לו נגע, גוי  

דבר הנשמה לא הולך לישון ועושה  שמדבר לא נהיה לו שום נגע אבל יהודי מתי שקורה כזה  
וחה, א"כ מצד אחד זה כאב ומצד שני הוא צריך לשמוח  מה שיכול בעולם ולא נותנת לו מנ

 ה רפואה. עם הנגע כי ז 

 אדם צריך לשמוח עם הנגעים 

אתמול   שאמרנו  למצוא וכמו  אהבה  של  יסורים  הם  ד'  עובד  לכל  שיש  הסתרות  כל  לכן 
ד מהניתוח אלא מהמחלה, ואם יש דרך של רפואה כמו  א"כ אדם לא צריך לפחהמטמוניות.  

ו  שמוח עם זה, כי זה תזכורת לאדם להגיד שסטה מהדרך ובזה עוזרים לנגעים צריכים ל
לחזור למסלול. ואותו דבר עם מצורע שאומרים לו להיות מחוץ למחנה בדד ישב, הבידוד  

סלק את החלק של סור  עושה לאדם כמה דברים דבר ראשון זה מפריד את הטוב מהרע וגם ל
ם שהפריע לי עד עכשיו ולמנף את העשה  מרע ולמנף את החלק של עשה טוב, לסלק את כול

לסלק אותם  יני רצונות ורגשות שמפריעים לו להתקדם וצריכים  טוב, וגם בפנימיות יש כל מ
 ולמנף את הטוב. 

 צריכים לקחת את הנגע לרפואה 

מיני רגשות ומפריעים ומצד שני צריכים ללכת    וכן בכל חיי היום יום מצד אחד עולה לך כל
ועבודה הו וללכת בדרך האמונה  עם אמונה  ולמנף את העשה טוב  א לסלק את המפריעים 

ע להקב"ה, וזה כמו אחד שנכנס למקווה קרה מצד אחד זה קר וצועק ומצד שני הוא  ולהגי
ה לעשות, וכמו  צריך לחשוב מה לעשות כאן, דהיינו בכל דבר צריכים לבודד כאן ולדעת מ

ה לא מהבית שלי, למה, כי הוא כבר  הסיפור בגמרא שרבי נכנס לעיר ושמע צעקות ואמר שז
כל דבר ואיך עושים איזון בכל דבר ובכל מקום, העיקר לדעת  למד את בני ביתו איך מנהגים ב

שהכאב הוא סיבה להגיע לקשר בורא ואז אדם ייקח את הנגע לרפואה, ואז יהיה לו ישוב  
 ושיקול הדעת ואז יהיה מאוזן לגמרי. הדעת 



 מצורע                         קודש  –שיחות                        תזריע 

 ~  יד~  
 

 לום ישועות בלי חשבון הנפש זה כ 

לפעמים אדם צריך ישועה אבל לזה צריכים חשבון הנפש אדם שמחפש ישועות בלי חשבון  
הנפש אז זה כלום וכמו שאמרנו בשבת איפה הנקודה, מצד אחד הקב"ה הביא אותך לשם 

ובלי זה לא הולך שום דבר, העיקר לאזן   כי אפשר למנף את זה אבל מצד שני צריכים עבודה
 גע הוא רפואה. את הגוף ואת הנפש ואז הנ

 כמה קושיות בפסוקים 

במתנה לאהרן, והנה גזירת הכתוב שטומאתן וטהרתן על ידי כהן. ובשלמא הטהרה ניתן  
כניס  וממילא הוא יכול לה על כי הנגעים באים על לשון הרע, ואהרן היה אוהב ורודף שלום.  

, וברגע  לך את הכוח לצאת מזה ולהחליט אפילו שראית ודברת להחליט שזה לא היה כלל
זה.   עם  שייכות  לי  אין  בעבודת השם ממילא  תועלת  שום  לך  לא מביא  טעם שזה  אך מה 

הלא הכהן הוא טוב עין הוא יבורך.  ראיית הכהן, והלא טוב עין הוא יבורך.  שיהיה הטומאה ב
 וגם צריכים שכתוב כאן והיה שזה לשון שמחה, לכאורה באיזה שמחה מדברים כאן? 

 את מהרע ומהנגע רק על ידי הכהן אפשר לצ 

כתוב שפתי כהן ישמרו דעת  רק כנ"ל, שהנגע רפואה הוא, כדאיתא מצורע, מוציא רע, אלא 
רה יבקשו מפיהו, אדם שנמצא במצב של נגע הוא עסוק עם עצמו אדם עסוק בבנק שלו  תו

אדם עסוק בבעיה שלו, אבל הכהן צריך להכניס לך רעיון ולהבהיר לך איך להוציא את הרע  
פירוש, שעל ידי הנגע נמשך הרע מפנימיות האדם לחוץ, כן פירוש טר מזה,  ממך ולהתפ

 בספר כלי יקר, עיין שם. 

 מהקב"ה לדעת מי הם השונאים שלי  מבקשים 

בענין הצרעת, שהכל בא על צד העונש, לגלות על רעתו הנסתרת בקרבו, נראה לי  וז"ל שם: 
וציא לחוץ כל רעתו שבקרבו, לפרש לשון מצורע שהיא מלה מורכבת, מוציא רע, שמגלה ומ

ין להשמר  הן העיפוש הפנימי, הן אם הוא מכה רעהו בסתר בשוט לשונו ואין הבריות יודע
רעתו  שתגלה  כדי  לחוץ,  רעתו  כל  ומוציא  החנפים  על  מפרסם  הוא  הקב"ה  כן  על  ממנו, 

ם כתוב ד' לי בעזרו ואני אראה בשונאי, דהיינו מבקשים מהקב"ה אלו שאני יודע שהבקהל,  
א יודעים  שונאים שלי אני מסתדר אתם ואני יודע להיזהר מהם, אבל לפעמים יש לך אחד של

ומראה לך כאילו שהוא אוהב שלי וע"ז מבקשים ד' לי בעזרו ואני אראה  שהוא שונא שלי  
 בשונאי לדעת מי השונאים שלי באמת. 

 על ידי הכהן מוציאים את הרע החוצה 

מזרע אהרן נמצאו ל ידי כהן, יען כי כל מי אשר הוא  והובא אל הכהן, אין טהרתו כי אם ע
ל ריב וכל נגע ובין אחים יפריד, על כן  בו, מדות טובות הפכיים לאלו, כי חטא הלשון גורם כ

הכהן  יבוא אהרן שאחז במידת השלום וירפא לזה, כי הוא היה אוהב שלום ורודף שלום.  
, כל הרע שיש זה לא חלק מאדם נותן לאדם את הרעיון איך מוצאים את הפנימיות החוצה

 אותו מהגוף. ועל ידי הכהן אפשר להוציא  

 

 



 מצורע                         קודש  –שיחות                        תזריע 

 ~ טו~  
 

 אדם צריך לשמוח כשרואה שפלותו 

כי עד  ובוודאי אדם השלם ראוי לו לשמוח בזה שרואה שפלותו,  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
עכשיו היה מסתובב בגאווה והצליח שלא לבוא לידי ניסיון ולראות את השפלות, דהיינו היה  

ו ניסיונות כל הזמן רק לא היה רוצה לראות את השפלות שלו, ועכשיו שזה יצא החוצה  ל
, ושעל ידי זה יזכה להתטהר מלהיות הטומאה טמונה בפנימיותו,  ח על זהראוי לו לשמו 

וברגע שהוא מוכן לחזור בתשובה ומיד שהכהן רואה אותו מיד יוצא הכל החוצה, ואז הוא  
 מטהר את עצמו בזה. 

 בין הגוף לנשמה להכריע    אדם צריך 

טומאיתא   כוח  בורא  עובר עבירה אחת כאילו  כל  כי  יגידו  ז"ל  אה באלשיך הק': חכמים 
החוטא.   בנפש  שמאחז  בחיצוניות  כוח  מוסיף  כי  עליו,  פרוש שמעתי  שמקטרג  יודל  מר' 

שכתוב לעולם יראה אדם את עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי עשה מצוה אחת  שליט"א  
עצמו ואת כל העולם לכף זכות עשה עבירה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם   הכריע את 
ה חציו וחציו? אלא אדם מורכב מגוף ונשמה שזה שתי כוחות  , לכאורה מהו הכוונלכף חובה

 שווים, ועבודת האדם הוא להכריע אבל לא מאה אחוז אלא מה הכיוון שלך בעניין.

   חובה   על ידי לשון הרע מכריעים את העולם לכף 

וכמו שתי אנשים שעלים על סולם אחד הוא למעלה ואחד הוא למטה הזה שלמעלה הוא  
למטה הוא בדרך לעלות, מי יותר גבוה, ברור שזה שלמטה כי הכיוון שלו  בדרך לרדת והזה ש 

הוא לעלייה, וזה נקרא להכריע בין חציו חייב לחציו זכאי. אדם שמדבר לשון הרע חושב  
ה ומה קרה כבר, אלא הוא הכריע את כולם לחובה, א"כ הכהן מגיע  לעצמו מה הוא כבר עש

 ועוזר לו לצאת מזה. 

 כוחות הטומאה המתגלים החוצה נגעים הם  

וכל  ולא משנה מאיפה זה בא,  וכן כל חולי ומכה הבאים על בני אדם גם בני איש מנייהו הוו,  
והם  לים חוצה.  הן הנה כוחות הטומאה המתג  מראות נגעים המתראות בעור כל בשר איש 

עם אל  ובזה מצאנו ראינו טוב ט כוחות הקליפה שנלחמים בך והם לא רוצים להשתחרר כלל.  
תואר אדם האמור אצל נגעים, אדם כי יהיה בעור בשרו וגו', כי הנה תואר זה משולל מן 

 האומות, כמאמרם ז"ל אתם קרויים אדם ואין הגויים קרויים אדם.

 הסבתות   לא צריכים להתבייש עם שמות של 

אנשים מתביישים לתת שמות של סבתות    וכן בשמות בני ישראל הוא המשובח שבכולם,
יכים לדעת ששמות בני ישראל הוא המשובח מכולם, אולי אתה רוצה לתת שם יותר  אבל צר

אשר לא יכונה בו רק שלומי אמוני ישראל, כי הוא למעלה מתואר   עדכני אבל זה לא משובח.
ואיך יכנהו הכתוב על איש צרוע אשר הוא טמא ונמאס. אך אין זה כי  אנוש או גבר או איש,  

וזה לבד שהנגע יוצא החוצה זה  על הנפש הוא המתראה,    אם שכוח טומאת עון אשר חטא
נקרא אדם,   לא  וגוי  קרויים אדם  כי אדם  עיקרן מראה שאתה אדם,  הגויים אשר  כן  על 

וזה הסיבה שזה במינו אינו חוצץ.    טומאה, אין כוח טומאת העון עושה בהם רושם, כי מין 
 לא יוצא החוצה מקסימום הוא נהיה עוד יותר גוי. 



 מצורע                         קודש  –שיחות                        תזריע 

 ~ טז ~  
 

 אה לא יוצא החוצה היום הטומ 

ואף גם בישראל עצמן אין רישומן של כוחות הטומאה ניכר, אם לא בזמן אשר היו שלמים  
שעכשיו הטומאה לא  מה שאין כן בזמן הזה.  וטובים שהיתה קדושתן דוחה הטומאה חוצה,  

ומה גם לרבותינו ז"ל שאמרו כי בא הצרעת ז הטומאה יצאה החוצה.  יוצאת החוצה אבל א
ע, ומה היה כי בימים הראשונים אשר היו טובים בני אדם מאלה היה בם נגע על לשון הר

 צרעת, ועתה שרבו כמו רבו מספרי לשון הרע יהיו נקיים.

 היום אדם לא נגעל בזה שהטומאה יוצאת החוצה 

נתמעטה הקדושה, כי פסו אמונים מבני אדם, לא תגעל נפשם , כי בזמן שאך הוא הטעם
וזהו אומרו אדם שהוא תואר המשובח   כוח טומאתם להראות החוצה בעור הבשר בלבד. 

שבתוארים כמדובר, וזהו אומרו והיה בעור בשרו לנגע צרעת, לומר מי שהוא אדם שהוא 
ו היה בבלתי כשר לא היה רושם עונו מהשלימים אני אומר כי יהיה בעור בשרו שאת, שאיל

וגם לכלל רבותינו ז"ל האומרים שכל מקום והיה הוא שמחה,   ניכר בעור בשרו.  שנאמר 
והטומאה  כי קדוש הוא  בו,  לו שעשה העון רושם  והיה, כי שמחה תחשב  ירמוז באומרו 

 חוצה בעור, וגם שעל ידי כן ישוב ויתרפא.

 העיקר לדעת בשביל מה באת לכאן 

שהתחלנו[. אמרנו לכן כל הסתרות שיש לכל עובד ד', הם יסורים של אהבה    לשפ"א  ]נחזור
המטמוניו שחי  למצוא  אחד  תלוי  שזה  הוא  האמת  אבל  סולח.  אתמול  לי  אמר  מישהו  ת. 

בעולם שלו ולא חי עם הקב"ה אז הוא אולי צודק, אבל יסוד החסידות וראשית העבודה הוא  
כלית שלך הוא לעשות כסף אז אתה צודק תעזוב  לחשוב בשביל מה באת לכאן, אם כל הת

היום יהיה לי כסף ואז אני מסכים לדבר  אותי ותן לי להרוויח את הכסף שלי, העיקר שבסוף  
 יתים לתורה אבל עד אז תעזוב אותי. אתך קצת על המשפחה שלי ועל קביעות ע

   אדם צריך לזהות שלא יקרה לו תאונות בדרך

וכמו  דבר את הקב"ה,    ו עבודת האדם הוא להכניס בכלאבל האמת הוא שבכל דרכיך דעה
שיש ברכב משהו חדש שהוא מזהה הכל מכל הצדדים לדוגמא אדם שרוצה לפנות ימינה הוא  
יזהה בשבילך האם יש שם מצב של ימינה או שאתה עושה עכשיו תאונה ח"ו, דהיינו אם  

יו תשובה, אבל העיקר  באת לכאן לאכול סושי ולעשות חיים אז יש לך שאלה טובה שאין על
 וזה קורה בעל כרחך ולא שואלים אותך מדאי הרבה. לדעת שבכל דרכיך דעהו, 

     הדרך שלנו לא מתאים לכל אחד 

אנחנו מוכרים לך דרך בעבודת השם ואמנם זה אחר ממה שכולם עושים אבל יש לך ברירה  
את זה, אבל כאן  לאן ללכת, אבל יש כאלו אנשים שהיו כאן והחליטו שזה לא מתאים ועזבו 

ההנהגה ישראלית, ורק יהודי יש לו את הכוח ללכת בדרך   מי שנמצא מקבל א אידישע וועג
הזו אבל גוי אין לו את הכוח ללכת בכיוון שלנו, וגם אצל יהודים יש כאלו שעזבו את דרך 
והוא מספק להם סחורה כל הזמן, ובסוף באים   המלך והחליטו ללכת עם הסטרא אחרא 

 תם אחורה לגמרי. ים מה אתם תקועים בזה אנחנו מרוויחים כסף ואלכאן ואומר

 



 מצורע                         קודש  –שיחות                        תזריע 

 ~  יז ~  
 

 אני לא מוכר חסידות בשביל א שמעק טאבאק 

, והיה אחד  שהיה דרכו בקודש לומר ווערטלעךהרה"ק רבי נח מלעכוויטש זי"ע  מסופר על  
שהחליט לעשות עם הרבי משחק, ובדיוק הרבי אמר מי שלא יודע להגיד ווערטלעך שלא יגיד  

ם. וההוא עזב את המקום והלך למסחר ולא רוצה להכיר את הרבי יותר, אחרי תקופה  כלו
ף רובל שהרוויח שזה היה סכום עתק, והתלמידים אמרו לעצמם הוא חזר עם שלושים אל

ת הרבי ובסוף עוד הצליח מאוד, מיד אמר הרה"ק הנ"ל שאני בשביל  תסתכלו הוא עזב א
שמעק טאבאק ג"כ לא, אבל השטן היה מוכן לתת לו  החסידות שלו לא הייתי נותן אפילו א  

 שלושים אלף רובל העיקר שיעזוב את המקום שלנו. 

 עצוב ושמח תלוי באדם בעצמו 

ר, או שחי שאין לו כלום ואז הוא  דהיינו הבחירה של אדם הוא תמיד איך להסתכל על כל דב
יש שתי אנשים    שמח מאוד או שלא חי עם הקב"ה וחושב שהכל שלו ואז הוא עצוב לגמרי.

אחד עצוב ואחד שמח ולשתיהם יש אותם דברים, וזה תלוי לפי ההסתכלות שלך על כל דבר, 
, כולם  ממילא הקב"ה עוזר לך אם זה עונש או מינוף זה תלוי בהסתכלות שלך על כל דברו

 עסוקים שזה עונש ונגד זה יש כל מיני עצות איך לסדר את זה.

 באין כניסה צריכים לתת הכנעה 

נו לפעמים אדם מגיע למצב שיש לו כסף זה בסדר, אבל לפעמים אדם מגיע למצב של  יי דה
אין כניסה אז יש אנשים שנדחפים להיכנס לשם עם כל הכוח, אבל העיקר הוא לתת הכנעה  

בות ולא להיכנס לאיפה שאי אפשר, וזה לא אומר בגלל שיש לי כסף שאפשר וללכת עם הסי
יים ככה ובאמת לא סופרים אנשים כלל וכאילו שרק הם  לעשות מה שרוצים, יש אנשים שח

להקב"ה, טוב ד' לכל ורחמיו על מעשיו   חיים בעולם, אותו דבר כל כאב צריכים לייחס אותו
, אבל לברי לבב שזה להראות לך  טוב לבני ישראלאך טוב לישראל הקב"ה מחפש לעשות רק  

 מה הדרך האמיתי, והעיקר לדעת מה מונח מאחורי כל דבר.

 אדם שמאמין מגיע בסוף 

אדם שיודע שזה הכיוון ומאמין בזה הוא מגיע לשם בסופו של דבר על אף כל הקשיים שיש 
אני יודע שהקב"ה  לו בדרך, ואז אדם מיד בשמחה כגמל עלי אמו ואך טוב לישראל, וברגע ש

מחפש את הטוב שלי אני מאמין בזה ואני שמח, אחד אמר לי כשהרבי אומר לי לך תשאל  
 שהו אחר אני כבר יודע מה הרבי רוצה להגיד בזה. מי

 בבידוד אדם מגיע למצב לעשות סדר בעניין 

דברנו על התבודדות המטרה הוא לא דווקא לצאת לפעלד אלא פשוט ששם יותר קל להתנתק  
מהפרעות  מכל   בידוד  צריכים  כי  מהקב"ה,  אותך  מנתקים  שהם  לך  שיש  מפריעים  מיני 

פנימיות ומהפרעות  נפשי לשאול לא תתן חסידך    חיצוניות  תעזוב  כי לא  ואז אפשר לבקש 
ם המפריעים חיצוניים ופנימיים שיש לך,  לראות שחת, ובבית הדרך לעשות התבודדות הוא ע

ש כל מיני אנשים שלא מתנהגים כמו שהייתי רוצה  אבל לפעמים אני רוצה לעשות משהו וי
אני    הברגע שאני נכנס לכעס בז   מצד אחד יש לך רגש ומצד שני שכל ואחד אוכל את השני,

להכרה   מגיע  אדם  בבידוד  הנשמה,  עם  הולך  אני  הכנעה  נותן  שאני  וברגע  לגוף  צעד  נותן 



 מצורע                         קודש  –שיחות                        תזריע 

 ~ יח~  
 

מצד אחד אמר   ולמצוא את האמצע,  בעניין  לעשות סדר  הולך  אשר  ר'  שצריכים  שהמצב 
 לא הולך להיות באצילות יום אחד.  להיות יותר גרוע ומצד שני אתה

 הנקודה שעליך לתקן איפה שכואב לך זאת  

שזה   לדעת  צריכים  אז הם  מזה,  קופצים  להם משהו מסוים הם  ברגע שקורה  יש אנשים 
שעליו   בנקודות  יטפל  ולעשות, והעיקר שאדם  יש להם עבודה לתקן  הנקודה שלהם ששם 
לתקן וברגע שאדם עושה את זה הוא נמצא בבידוד אמיתי. והדרך לדעת באיזה כיוון אני  

ה לוקח מצב של לחץ וחבר, כל נפש ובכל יום ובכל מקום שאתה נמצא נמצא תלוי איך את
ברגע שנכנס לעבודה הוא לא יכול להיכנס לשם כמו  אדם צריך להתאים את עצמו לשם, אדם  

שבים שאפשר לעשות מה שרוצים. אנשים עושים היום מה שנכנס הביתה בבית אנשים חו
מצא בכל מקום ואי אפשר לברוח  שרוצים ולא סופרים אף אחד, העיקר לדעת שהקב"ה נ 

 ממנו כלל. 

 אדם צריך לראות להגיע לאיזון בכל דבר 

ויש לו מפריעים פנימיים אבל עבוד  דהיינו אדם יש   ת לו מפריעים חיצוניים שמאיים עליו 
החזיר כל דבר למקום שיהיה מאוזן חציו חייב וחציו זכאי, וזה על ידי עשה  האדם הוא ל 

שה וכל הכנעה שאדם נותן ומסירות נפש אז אדם מגיע לזכות  מצוה אחת כל פעולה שאדם עו
מתרגז על עצמו ועושה שטויות אז מכריע את  ומכריע את כל העולם לכף חובה, וברגע שאדם  

 כל העולם לכף חובה. 

 וון לרחק אותך אלא לקרב אותך הקב"ה לא מתכ 

הן צריך להביא  דהיינו ששם זה המתקת דינים בשורשם, הכובזוה"ק פירוש והובא אל הכהן,  
ותתחיל לשמוח ולאהוב את הנגעים שבאו עליך ולאהוב את המצב   אותך למודעות של העניין

יע לציון  הזה, אודך כי עניתני אדם לא מקבל את זה כדי לקבל ישועה אין כזה דבר אדם מג
לכמה דקות וכבר חייבים לו את כל העולם, אלא העיקר לא לאבד את המטרה בשביל מה  

הוא חסד קל, מה שהקב"ה ה המתקת דינים בשורשם ושם ולבבו יבין ושב,  באת לשם שז
הקב"ה לא מתכוון לרחק אותך אלא לקרב אותך, אתה לקחת זאת בצורה  חפץ לטהר אותו,  

 עצמו מבית האסורים וממילא צריכים להביא אותך לכהן. שלילית ואין חבוש מתיר את 

 אדם שנמצא בבעיה מאוד קשה לו לצאת מהצדק לחכמה 

ללמוד,   יכול  ולא  יין  של  חביות  לו חמוץ שלוש מאות  שנהיה  הונא  רב  אצל  וכמו שאמרנו 
ונכנסו תלמידיו ושאלו אותו וכי עביד קוב"ה דינא בלי דינא, ואז נזכר שהיה לו אריס שעבד 

לו ולא שילם לו מה שמגיע לו ומיד עשה חשבון ומיד נהפך החומץ ליין או שהמחיר של  אצ
שואלים מה התלמידים מחדשים כאן הלא כל אחד יודע את  יר של יין. חומץ עלה לאותו מח

מהצדק  לצאת  לו  קשה  מאוד  בבעיה  נמצא  שאדם  ברגע  הוא  ההסבר  אלא  הזאת,  הלכה 
לו, ואז באים לכהן והוא מוציא אותך מהבעיה כי  לחכמה ולא יכול לצאת מעצמו מהבעיה ש

 שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. 

 

 



 מצורע                         קודש  –שיחות                        תזריע 

 ~ יט~  
 

 לא מגיעים לשום טהרה   מצד האדם   בלי עבודה 

לכן מביא  וממילא מביא אותך את השפלות שלך החוצה,  מה שהקב"ה חפץ לטהר אותו,  
ומה העבודה שלך, אלא לא צריכים רק שהכהן יגיד שזה בסדר אלא צריכים  הטומאה לחוץ,  

ך וצריכאן עבודה ממך וכל זמן שאין כאן עבודה מצד האדם אזי ששום דבר לא יסתדר כלל. 
וכל זמן שאתה עוד כועס על מה שקרה דם לקבל זאת באהבה, ועל ידי זה בא לטהרה,  הא

אות זרקו  ועוד  סרוחים  דגים  אכלת  אז  יכולתי  כאן,  זה  את  שקבלת  רק  ולא  מהעיר,  ך 
דהיינו  וזה שכתוב והובא אל הכהן.  להשתמש עם זה לדברים טובים ולמנף אותו ליותר טוב,  

 אתה יכול לקחת אותו בתור רפואה. מאותו מקום שקבלתי את הנגע 

 כמה שאדם שומר על רוח הפנימיות יש לו כוח לבטל החיצוניות 

עור הקליפה, והוא בא על לשון הרע. רמז. שכפי שמירות ומה שכתבנו לעיל כי צרעת הוא ב
וזה עבודת האדם בעולמו, הבדידות הוא  רוח הפנימיות שבאדם כן מבטל כוח החיצוניות,  

על רוח הפנימיות  ות שבאדם, לא להיכנס לכעס ולעצבות, וככל שאדם שומר  לשמור על פנימי 
כי הם יודעים ברגע שאתה חי עם  כן יש לו כוח לבטל כוח החיצוניות, וזה הקושי שיש לך  

 פנימיות אתה מבטל את החיצוניות לגמרי. 

 גם בפנימיות יש הסתר רק לא בחומרי אלא בפנימי 

לא רק שמגרשים את כי הכלל כפי עומק הפנימיות מתרחב הקדושה ומגרש החיצוניות,  
יצוניות  החיצוניות ממש אלא גם אצל האדם בעצמו בפנימיות שלו יש פנימי דפנימי, כי יש ח 

מכוסה עם חומרי ועבודת האדם הוא לדעת שזה לא מציאות אלא סיבה, ואח"כ יש פנימיות  
ה עם  להילחם  צריכים  שם  עומק  שגם  וכפי  בעצמו,  באדם  תלוי  וזה  העצבות,  ועם  כעס 

 במחשבה ככה מתרחב הקדושה ומגרש החיצוניות.  הפנימיות

 דבר על ידי יציאת מצרים אנו יכולים למצוא את הקב"ה בכל  

אומר בפרשת יתרו ששבת אמר שאין לו בן זוג, דהיינו כל יום יש בו לבוש שהוא בן  השפ"א  
לי לבוש וברגע שזה יורד לעולם ככה בלי כלום השבת יכול עוד  זוג של אותו יום, שבת הוא ב

להזיק לכולם, וממילא אמר לו הקב"ה שבני ישראל הם בני זוגך, כי הם יכולים לקבל בלי  
ל, וקבלנו את זה דווקא במצרים וזה כמו נגע אבל מאז אנחנו יכולים להגיע  שום לבוש כל

וזה אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ    ולמצוא את הנקודה הגנוזה בכל דבר ובכל מקום,
 מצרים, בלי הקב"ה אנחנו עוד במצרים.

 כל פעולה קטנה שאדם עושה זה יציאת מצרים 

יד על  מהתחתונים  נעלמת  שהקדושה  כמו  רום,  כי  עומק  גודל  בגודל י  תחתונים  כן  כמו 
וככל שאדם ממנף אותו יותר לקדושה אתה מקבל  שפלות מעשיהם מתרחקים מהקדושה,  

ובני ישראל כפי  ותר קדושה, אבל אדם שנכנס יותר לטומאה אזי מתרחק יותר מהקדושה,  י
אל   נתקרבו  כן  כפי  טומאה,  שערי  ממ"ט  ממצרים  ויצאו  מגשמיות,  שמתרחקים  מה 

 וכל פעולה קטנה כזאת הוא יציאת מצרים.דושה, הק
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 ~ כ~   
 

 אדם צריך לאהוב את הקב"ה בכל מצב 

במקום אחר שיש עומק רום ותחת ותלוין זה בזה,    כמו שכתבנו]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
אמנם התיקון והובא אל הכהן, )ליקוטים( כותב:  וכמו כן פנימיות וחיצוניות, והבן. השפ"א  

ואהבה, אף   זה התיקון שיכיר  מידת החסד  כל  כנ"ל, עם  שאינו מדבר ביסורי אהבה רק 
כל זה יאהב מאוד   האדם טובת הקב"ה במה שמיסרו, אף שיודע שאינו באהבה עוד, עם

נכון שאני לא אוהב את המצב אבל אני אוהב  ממש בכלות הנפש על אשר חפץ בהתקרבו,  
 תהפך ליסורים של אהבה.ועל ידי זה והובא אל הכהן, ונאת זה שאכפת לך ממני הקב"ה, 
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 ~ כא~  
 

 שיעור ג' 

 יום ג' רח' אייר 

צרתני,  )תרנ"ו(  בשפ"א  איתא   וקדם  אחור  עולמות.  במדרש  ב'  נוחל  אדם  לכאורה  זכה 
 צריכים אנו להבין מהו הכוונה זכה, ומה הכוונה עולמות?

 אדם צריך להאמין שאנחנו כאן בשליחות מהקב"ה 

אדם צריך לדעת שיש לו  כי האדם כלול מעליונים ותחתונים,  עם יסוד    אלא מסביר השפ"א
הראשון בראשית בשביל    גוף מעפר הארץ שנוצר אחרון ולעומת זאת יש לו נשמה שנבראת

ישראל שנקראת ראשית, דהיינו בכוח ישראל הוא הראשון ובפועל הוא אחרון, אדם מצד 
ונשלח נשמתו למטה, וף שנברא אחרון,  אחד יש לו נשמה שהוא הראשון ומצד שני יש לו הג 

נשלח הוא גם מלשון שליחות, אדם לפני שיורד למטה שואלים אותו כל מיני שאלות לפני זה  
סכים לכל דבר ואחרי זה משביעין אותו תהא צדיק ואל תהא רשע, אבל תכלית כשיורדים  ומ

 ת רצון הבורא.למטה לא רואים כאן שום דבר וצריכים להאמין שאנחנו כאן בשליחות לעשו

 יש שליחות למעלה ויש שליחות למטה 

מלמע אדם  שולחים  ראשון  דבר  למטה,  ויש  למעלה  שליחות  יש  שליחות  סוגי  שתי  לה  יש 
למטה ויש לו עבודה למצוא את הקב"ה בכל דבר כי הקב"ה רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים,  

ר באותו מצב אלא  התפקיד שלנו הוא מבטן שאול שועתי אליך אדם צריך כאן שלא יישא
למקום   אותו  מחזיר  כבר  הקב"ה  את  שמזהה  וברגע  הקב"ה,  את  לחפש  תמיד  ושוב  רצוי 

 דת האדם בעולם. לפני זה, וזה עבו מאיפה שהגיע

 עבודת האדם של רצוא ושוב הוא תמיד ולא חד פעמי 

ולא חד פעמי אלא תמיד לעשות את עבודה הנ"ל, יש אנשים  וצריך להיות רצוא ושוב תמיד,  
הם דקה מלאך ודקה גלח אבל העיקר לראות את חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד  ש

כים לעשות עד שמגיעים כמו דוד המלך שאמר ובסוף להגיע לשויתי ד' לנגדי תמיד, וככה צרי
עכשיו  כמו שהיה קודם החטא,  ה על כל נשימה ראה את הקב"ה שם,  - כל הנשמה תהלל י

אמר שהיום  הזידיטשובער רבי  לפני החטא זה היה רק במוח.  אדם יכול לעלות ולרדת בפועל ו
ניהם זה היה רק  עליתי לרקיע הרביעי ולא לרקיע השביעי. אנחנו לא יודעים מה זה אבל ש

 במוח ולא בפועל ממש.

 פעם היו יכולים לעלות ולהחליט מתי לעלות 

באור איתא  ל.  שלא היה צריך להפשיט את הגוף כל וכמו בנשמת אליהו הנביא שעולה ויורד.  
לשמים   יעלה  עלה  כי  הכוונה  היתה  הזה,  בעולם  הראשון  אדם  ד'  כשברא  הק':  החיים 

יחפוץ,   גם להחליט מתי  לולאוצרות החיים בעת אשר  יכול  א רק שיכול לעלות אלא הוא 
ויהיה כמי שדר בבית ועליה  לעלות ג"כ, היום אפילו לעלות אי אפשר וברור שלא להחליט,  

עלות ולהשתעשע יעלה, כמו שמצינו שעלה אליהו בסערה השמימה, על גבה, וכשירצה ל
תה יכול לעלות אבל  אועל ידי החטא הוצרך להפשיט עורו מעליו ויניח הגוף בעולם הזה.  

 את הבעקיטשע אתה צריך להשאיר כאן בעולם הזה ואז אפשר לעלות לשם. 
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 ~ כב~  
 

 אליהו הנביא היה עולה מתי שרצה 

ח, מי עלה שמים וירד דא אליהו, דכתיב ביה ויעל אליהו  רבי שמעון פתאיתא: ובזוהר הק' 
שמיא רוחא בסערה השמים, ודא איהו רזא דמי עלה שמים וירד, לא הוה בר נש דסליק ל

אז היה מצב של דילי הונחית לבתר לתתא, בר אליהו, דאיהו סליק לעילא ונחית לתתא.  
 רצוא ושוב ולא רק הגוף אלא גם הנפש של אדם היה ככה.

 ידי התבודדות אפשר לעלות למעלה בכוח על  

אדם הראשון הגוף כבר לא יכול לעלות יותר למעלה. עוד מעט נסביר   חטא אבל עכשיו אחרי
אדם יכול לזכות היום להיות בב' עולמות אבל רק במוח אליהו  ואם זכה,  אליהו כן עלה.    איך

בודדות שדברנו דהיינו  אבל גם אדם עצמו יכול לזכות לזה, וזה התזכה גם בגוף להיות כן,  
לבודד את הדברים המפריעים לך להתחבר לנשמה, ועל ידי תורה ומצוות אדם יכול להגיע  

תפוס בתורה ועל ידי התורה המוח שלך תפוס למעלה ואז אתה צריך  לזה כי אז המוח שלך  
 . רק לסלק את הדברים המפריעים לך חיצוני

 מו בשעת תפילה ושבת ובפעלד אדם יכול למצוא את עצ 

וזה העניין של פעלד לבודד את עצמו ממפריעים החיצוניים וגם אח"כ לבודד את המפריעים  
דר יכול לעשות כן, ואדם שנכנס לשיעור יש לו גם  הפנימיים שיש לאדם, וגם אדם שנכנס לח

את החלק שהוא מסלק את הדברים המפריעים לו וגם את החיבור להקב"ה על ידי התורה,  
תפילה שמקבלים אז כוח לעשות התבודדות ולהתחבר להקב"ה, וגם וזה העניין של שבת ו

שיו בימים האלו  בפעלד יש העניין של ניצוצות קדושות שמחכים שתעלה אותם, ובפרט עכ
שהכל פורח והכל מאוד יפה ונחמד אזי ברור שכדאי לעשות כן, כי אז אדם יכול להרגיש  

 שהמוח שלו עובד אז חזק מאוד.

 מקבלים שינוי מעולם הזה על ידי התבודדות לא  

ואם אדם זוכה לזכך את עצמו אפילו שהוא בעולם הזה הוא יכול לזכות לב' עולמות גם עולם  
שלא יקבל  אדם יכול לבודד דברים  ואם זכה, פירוש, להיות זך ובר לבב,  הבא.  הזה וגם עולם  

נכון שיש לו כל הזמן מפריעים רגשיים ושכליים ואנשים  השתנות על ידי דברי עולם הזה,  
ומקומות וימים אבל אדם צריך לדעת מה המטרה שלו בכל הנ"ל שאין מקום בעולם שזה לא  

ואז מוציא גם מעולם הזה  בכל מקום הנקודה הפנימיות  בשביל הרצוא ושוב, והעיקר לשמוע  
בעולם אזי אתה מוציא זאת  עצם הזדהות והפנמה והידיעה שיש הקב"ה  נקודה פנימית.  

 לעולם הזה. 

 מלאך שיורד למטה נשאר תקוע 

שאין יכולין  זה הכוח שלנו יותר מהכוח של מלאכים  ובזה האדם כוחו יפה מן המלאכים,  
שיורד לכאן נשאר תקוע ולא יכול להתקדם כלל והוא יכול להתגשם    מלאךלירד בעולם הזה,  

ולהיוכאן, משא"כ   ויורד.  והאדם נשתלח בעמקי תהום  עולה  הקב"ה שלח אותנו לכאן  ת 
יותר   אפילו  שנהיה  למקום  אותנו  למנף  ורוצה  כאן  לעמוד  הכוח  את  לנו  ונותן  בכוונה 

י  ע"י שאנחנו  להגיע לזה רק  ואפילו אי אפשר  ובעל כרחך ממלאכים  ורדים לעמקי תהום, 
 אתה חי, והקב"ה נותן לאדם להיות כל הזמן עולה ויורד. 
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 ~ כג~  
 

 ום אחד יעשה תשובה הקב"ה מאמין באדם שי

כי ברגע שעולים אחרי זה הקב"ה מוריד אותך למטה וככה עולים  אך לא כל אדם זוכה לזה, 
ה עולה בלילה ומחליט  שלא עשני גוי כי הנשמויורדים כל הזמן, ומשום הכי אומרים כל יום 

  שדי ולא רוצה לרדת עוד פעם, אבל הקב"ה שולח את הנשמה עוד פעם למטה כי עד יום מותו 
תחכה לו ואם ישוב מיד תקבלו וממילא צריכים אנו להודות על כך, וברגע שהנשמה לא רוצה  

שני  לרדת אבל יש עוד חשבונות של חיים היא עדיין יורדת לעולם, ומשום הכי אומרים שלא ע
 אשה.

 כל השפלה והשתנות נקרא מיתה 

ולרדת בלי שום בעיה,  לפני חטא אדם הראשון שהגוף נברא זך לגמרי אז הוא היה יכול לעלות  
אבל עכשיו שהגוף הוא כבר לא זך כ"כ אז הוא כבר לא יכול לעלות ולרדת וגם לא לבחור  

לכאורה הרי אדם אבל  ולכך נאמר לאדם הראשון ביום אכלך ממנו מות תמות,  זאת ג"כ.  
הראשון לא מת מיד ומהו הכוונה מות תמות, אלא לפני זה הגוף היה כולו רוחני והיה יכול  

לות ג"כ עכשיו יש נשמה וגוף והוא כבר לא רוחני וגם כבר לא יכול לעלות ג"כ למעלה ומאז  לע
עור,   כותנת  והשתנות נקרא מיתה,  היה  ידע שלא היה  וידו על התחתונה,  כל השפלה  כי 

וברגע שאכל זאת אז  כוחו להיות נשאר זך, שלא יקבל שינוי מאכילת עץ הדעת טוב ורע.  ב
הכניס בתוכו את צרעת משכא דחוויא, אבל אדם עם החכמה שלו    גם במחשבה דיבור ומעשה

 הוא תמיד יכול לצאת משם.

 יהודי אפילו שמקבל טומאה יכול לטהר את עצמו 

ע שמגיע רע לעולם הסיבה לכך הוא כי לא חשבו  אומר שיש צדיקים שיודעים ברגהפרי הארץ  
לא יקרה שום רע לאף   מספיק על הקב"ה, וממילא העיקר להגיע לאהבת ד' ויראת ד' ואז

ויש קדוש קדוש קדוש, קדוש  אחד, והעיקר לחיות שלית אתר פנוי מיניה ואז הכל יסתדר.  
ני ישראל שהם יכולים  זה המלאכים שהם לא יכולים לרדת לעולם הזה כלל, וקדוש השני זה ב 

לרדת לכאן להיות בעולם ולא להיות בעולם, וקדוש השלישי הוא הקב"ה שהוא יכול לרדת  
כאן ולא לקבל שום טומאה מהעולם, משא"כ יהודי אפילו שיקבל טומאה הוא יכול לטהר  ל

 את עצמו אחרי זה, מלאך שיקבל טומאה אין לו שום דרך לטהר את עצמו. 

 נס אפילו לנו"ן שערי טומאה היום אנו יכולים להיכ 

ו במ"ט  אומר שבני ישראל הי אכן אחר כך ניתן לבני ישראל תורה ומצות, האור החיים הק' 
שערי טומאה ואז לא יכלו לצאת משם ואז הגיע הקב"ה והוציאו אותם משם, וזה היה עד  

ם  קבלת התורה ומאחרי קבלת התורה אפשר להיכנס גם לשער הנו"ן וזה היום שאנו מתקרבי
כבר למקום הזה כי אנו רואים את הטומאה שצף כאן כל הזמן, אבל על ידי כוח התורה אנו  

 קלות. יכול להינצל מזה ב

 מין במינו חוזר וניעור 

היות שאדם היה  כמו שאמרו חז"ל רצה הקב"ה לזכות את ישראל הרבה להם תורה ומצות,  
היות שעכשיו הוא   ולרדת אבל  לעלות  יכול  והיה  רוחני  נהיה טומאה צריכים אנו  בבחינת 

ומצות, רק השאלה למה הוא לומד   לזכות את הגוף שלו ואת הגשמיות שלו על ידי תורה 
התניא  ורה,  ת חזק  הבעל  הרבה  נהיה  וזה  וניעור  חוזר  במינו  מין  ויש  ביטול  שיש  מסביר 
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 ~ כד~  
 

מקודם, ואז האור שנמצא במצווה ועל ידי ההתבוננות שלו הוא מתחבר עם הנשמה שלו ואז  
יכול לזכך את הגוף שלו, כי הנשמה אף פעם לא יהיה גוף אבל הגוף יכול להיות נשמה,  הוא  

 י תורה ומצות. ואדם עושה את זה על יד

 אנחנו כמו בסולם או שעולים או שיורדים 

ובזה יכולים להיות זכים וטהורים שלא לקבל שינוי מעולם הזה, כמו שכתוב מצות ד' ברא 
היום זה נקרא עליות וירידות, אדם צריך לדעת כל מה שצף  דהיינו בשפה של מאירת עינים. 

ם או שעולים או שיורדים, אם אתה  לו ומפריע לו זה כדי להתקדם בחיים, וזה כמו בסול
בירידה תתחיל לעלות ואם אתה בעלייה תיידע לך שמחכה לך ירידה, כל מקום שאדם נמצא  

הוא נמצא צריכים לדעת שזה הת ולא משנה באיזה דרגה  ולא  בו  פקיד שלנו בעולם הזה, 
שאת  מה זה, והאדם הזה זה אני, זה אתה, לא מישהו נעלם מהעין, ונסתר, העיקר למשנה  

 עיניו למעלה, אל אלוקיו, לשאוף ולרצות להתקרב אליו עוד ועוד, מכל מקום שהוא. 

 על ידי המודעות אדם יודע שהוא לא אבוד כלל 

י מאוד, שלא יפיל ולא ירחיק אותו שום דבר  מי שרוצה לשוב להשם יתברך, צריך להיות בק
בעולם בין בעלייה ובין בירידה. אם אסיק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך, שגם בשאול  
תחתיות יכולין לקרב את עצמו להשם יתברך, כי גם שם הוא יתברך נמצא, בבחינת ואציעה  

יו בשאול אין דרך  ומר לפעמים אדם לוקח דברים לעצמו אבל עכשהיה א ר' אשר שאול הנך.  
לחזק את עצמו רק עם אתה חי עם הקב"ה, וזה עבודת האדם בעולמו לדעת שלית אתר פנוי  
מיניה ואין מקום שאי אפשר למצוא שם את הקב"ה, ואין מקום שאי אפשר לא להתפלל  

ע שהוא לא אבוד כלל, ואדם יודע  אליו יתברך, ועצם המודעות לזה זה מחזיק את האדם שיוד
 יחות בעולם למלאות. שיש לו של 

 עוסק בתורה נקרא שכל דבר אתה עושה עם התורה  

אין מקום בעולם שאפשר להשתחרר  ועל התורה אמרו אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה.  
יהא מונח הראש שלך בתורה וזה   רק בתורה. עוסק בתורה נקרא שכל עסק שאתה עושה 

וזה עיקר החירות שזכו בני ישראל  .  ורה אור שבכל דבר אתה מכניס לשם את הקב"הנקרא ת
נכון שיצאנו משם פיזית אבל עיקר    שלא להיות נאסר ונדבק בהבלי עולם.  ביציאת מצרים,

וזה  עבודה הוא להוציא את מצרים מאתנו שזה לצאת ממצרים נפשית ג"כ ולא רק פיזית,  
משם   תעבדון את האלוקים על ההר הזה, וזה שיצאו מה שאמר הקב"ה בצאת העם ממצרים  

פיזית זה כלום והעיקר לצאת משם נפשית וזה על ידי תורה, בכל דור ודור ובכל יום ויום  
 חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. 

 שלום עליכם אחרי שמונה עשרה 

ואמרו רז"ל צפור דרור נקרא על שם החירות, ואמרו לשון דרור, מדייר בי דיירא ומוביל 
כאלו צדיקים שהיו עוברים גבולות בלי שאף אחד יעצור אותם, והיו    היו סחורה בכל מדינה,  

כאלו צדיקים שהיו הולכים לכל מיני מקומות ואף אחד לא היה יודע עליהם שום דבר, אדם  
רור הגוף יכול להיות במקום אחד אבל הוא כבר לא שם מזמן בנשמה, יכול להיות צפור ד

ה נותן לכולם שלום עליכם אחרי שמונה  הישהקדושת לוי  היה אומר  כ"ק אאמו"ר זצ"ל  
עשרה כי כל אחד באותו זמן הלך לעסקים שלו ואף אחד לא היה כאן אתנו, אלה ברכב ואלה  

 תפילה נוסעים ממקום למקום.   בסוסים ואנחנו בשם ד' אלקינו נזכיר אנחנו בעת
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 בכל מקום יש לנו ניצוץ שצריכים להעלותו 

ת אנחנו יכולים להיות כמו צפור דרור שהוא לוקח  אבל מידה טובה מרובה ממידת פורעניו 
סחורה ממקום למקום גם אנחנו בכל מקום יש ניצוץ שאפשר לעלות אותו והקב"ה נמצא  

רוצה ש והוא  כבודו  כל הארץ  ד' במקומו  בכל מקום מלא  וכבוד  כבודו  איה מקום  תשאל 
קינו ד' אחד  והעיקר שלא יהא לבך חלוק על המקום והעיקר שתיידע ששמע ישראל ד' אל

 ובני יעקב הם צריכים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם וועד. 

 הסיפור עם הרה"ק רבי שמעון מיערסלוב זי"ע 

ובשביל זה שלחו אותנו  א יקבל שינוי.  וכן הרמז בנשמת האדם שיהיה בן חורין ויעלה וירד ול
ב אשר לא נשא לשוא  ועל זה כתיב מי יעלה בהר ד' וגו', נקי כפים ובר לבלכאן לעולם הזה. 

נפשי, הוא שמירת ברית המעור, ולא נשבע למרמה, הוא ברית הלשון. כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
קידת יצחק,  כשאברהם אבינו הלך לעהרה"ק רבי שמעון מיערסלוב זי"ע  היה אומר בשם  

מיד הגיע היצר הרע לעצור לו מללכת הלאה, אבל אברהם המשיך הלאה ולא הסתכל עליו  
אה שזה לא הולך התחפש לערליכע איד ואמר לו שלום עליכם רבי אברהמל  כלל, וברגע שר

לאן הרבי הולך, ואמר לו אברהם אבינו הקב"ה אמר לי קח נא את בנך את יחידך את יצחק  
   עצמך, ענה לו אברהם בוודאי שמעתי.יצר אתה שמעת זאת בבנו, ושאל אותו ה 

צלנו מלמדים אותנו מי שלא נקי  אבל היצר הרע אמר לו אני לא רוצה להפריע לך אבל א 
יכול להיות ששומעים קולות ממקום אחר ואיך אתה בטוח ששמעת  לגמרי מחטאת נעורים  

תו מללכת הלאה, אבל  מהקב"ה בעצמו, ואמר הרה"ק הנ"ל שכמעט הפיל אותו ועצור או
אברהם התחזק ואמר לחטאת נעורים שבו לכם פה עם החמור עכשיו נזכרתם לבוא ולהגיד  

זה כרגע אני נמצא במצווה ואין לי זמן עליכם כי איפה הייתם אתמול, ואני והנער    לי על
לעשות   נחזור  ואז  השתחוויה  למידת  ונגיע  נלך  אנחנו  אליכם  ואשובה  ואשתחווה  אלכה 

 זה ג"כ. תשובה על 

 בית בונים על הריצפה ולא על הראש 

שהכל תלוי כמה  ץ  מהפרי הארוכמו שאמרנו  ולפי חוזק הדעת שבאדם למאס בעולם הזה,  
אתה חי מעל הטבע, וכמה שאתה חי עם החכמה שלך, וכמה שאתה חי עם הקב"ה אתה יכול  

דבר   כל  יד,לבודד  כלאחר  רק  לעשותן  נמאסים אצלו  טוב    ולהיות מעשי העולם הזה  אך 
לישראל ואני קרבת אלוקים לי טוב וממילא כל דבר שמפריע לי אני מיד בורח שלא יקחו לי  

ו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, מהו יגיע כפיך כי תאכל, אלא אפילו כל  את המוח ממנ 
 הרה"ק מקאברין פעולה שאדם עושה הוא צריך לדאוג שלא יקחו לך את הראש, וכמו שאמר  

אחד שאל אותו האם לקנות בית וענה לו בית בונים על הריצפה ולא על הראש וברגע  זי"ע  
כל זמן שאתה יגיע כפיך עם הידיים ולא עם  אי כלל.  שתהיה עסוק עם זה שום דבר לא כד

 הראש זה עוד בסדר, ואז אתה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

 ם הרבה באצילות לא לשכוח מעולם הזה ובגשמיות לא לשקוע ש 

דהיינו שאתה מאוזן אפילו שאתה נכנס  זה פירוש אחור וקדם צרתני, שיהיה האדם ישר,  
זוכר מהע ולם הזה ואפילו שאתה נכנס לגשמיות אתה לא שוקע שם לאצילות אתה עדיין 

כשיש לו את החוזק הדעת ויש לו התקשרות להקב"ה ולא רק  ובזה מבדיל בין טוב לרע,  כלל,  
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ועושה להגיע על ידי זה להקב"ה, אז אפשר להבדיל בין טוב לרע,    משתמש בדעת לידע אלא
 עולמו. וזה עבודת האדם בומלאכתו בעולם הזה עראי. תורתו קבע 

 תאווה מרחץ ודרך צריכים לעשותן מהר מאוד 

על ידי החכמה  שיוכל להכיר בעצמותו,  כולם בחכמה עשית,  והקב"ה ברא האדם בחכמה,  
שכמה דברים מאוסים שצריך ד' ממעל שזה הנשמה שלו.  אפשר להתחבר לעצמו, שזה חלק  

שהם מאוסים בעיניו ולפי  ומי שכן נכנס לשם זה בעיה,  לעסוק בהם ועושה אותם כלאחר יד,  
וכעשיות צרכיו של אדם. הבית אהרן   אומר שיש שלושה דברים  אינו משתנה על ידיהם, 

ודרך.   מרחץ,  תאווה,  שאפשר,  מהר  הכי  אותם  לעשות  רוצה  את שהוא  לעשות  והעיקר 
 הדברים הנ"ל מהר וללכת הלאה. 

 אדם צריך שהחטא ימאס בעיניו  

לא שזה לא נמצא זה נמצא  א כל הבלי עולם,  וכמו כן אם החטא נמאס אצל בר דעת, ושונ
בתניא: והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם ואחריה כל אדם אלא זה מאוס בעיניו. איתא  

נוני בכל עת ובכל שעה, כי הבינוני אינו מואס ברע, שזהו ימשוך, שכל אדם יכול להיות בי
בוע לו עיתים גם כן לשית  דבר המסור ללב ולא כל העיתים שוות, אך אף על פי כן צריך לק

עצות בנפשו להיות מואס ברע, אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לאמיתו כי אם  
וכשיר יעשה את שלו,  הוא  כן  פי  על  אף  נמאס קצת בדמיונות,  יהיה  למאס את הרע  גיל 

 באמת.

 מה שמנתק אותך מהקב"ה אל תעשה אותו 

ד' אשנא, תכלית שנאה שנאתים, שצריך    כמו שכתוב משנאיך ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
מה דסני עלך לחברך מה  להיות שונא בעצם כל הדברים המעבירים את האדם מרצון קונו.  

ביד אל תעשה את זה כי אז אפשר להפסיד גם  שמנתק אותך מלהיות אחד עם הקב"ה לא תע
 עולם הזה וגם עולם הבא. 

 ולם הבא אותו מצב יכול להיות אוכלין בעולם הזה ונוחלין לע 

ובזה נשאר זך, ומוציא יקר מזולל, ונוחל ב' עולמות, כי נחלה היא  וברגע שאדם חי ככה אז  
בהם   שנוהג  מי  אבל  שעה,  לפי  רק  הם  עולם  והבלי  הפסק,  לה  מעלה  שאין  בקדושה, 

אומר שכתוב מה בין תלמידיו של אברהם  הניצוצות מהם להיות בכלל נחלה. הבעש"ט הק'  
עם, ומסביר שזה לא שתי מצבים אלא אותו מצב שנוחלין בעולם הזה אבינו לתלמידיו של בל 

 אפשר ג"כ להיות בעולם הבא.

 העיקר שיהיה רצון אחד לעשות רצונו יתברך 

ה אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים מכל חיי עולם הבא.  ועל זה רמזו חז"ל יפה שע 
ן אחד שלא יהיה לך הרבה  ואז יש לך שתיהם גם עולם הזה וגם עולם הבא. ושעה נקרא רצו

כשאדם יש לו רצון אחד לאביו שבשמים בעודנו בעולם הזה, ולא יעצרנו רצונות אלא אחד,  
 יותר ממלאך.  אותו מדביקות ורצון עליון, בזה נתעלההגשם לנתק 
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 העיקר לראות את הכוח שיש לכל אחד לטהר את עצמו 

בסיני ואמרו קול אחד אשר    ואמת כפשוטו גם כן, כי השעה אחת שקבלו אבותינו התורה
נשאר   הכוח  ומזה  הזה,  לעולם  נשמותינו  שירדו  במה  שעה  אותה  וכדאי  נעשה,  ד'  דיבר 

טעמו וראו כי טוב ד' העיקר לראות שיש  ולא רק לך אלא לכולם.  לדורות לכל הבא לטהר.  
 לך את הכוח כל יום לטהר את כולם. 

 יש בעולם רשת של היצר שמנסה לתפוס אותך 

מאחרי חטא אדם הראשון יש  היא למחזיקים בה, כי בעולם הזה מצודה פרוסה,  ועץ חיים  
כל הזמן,   וכצפרים האחוזות בפח, כשהנפש כאן רשת שרוצים לתפוס אותך  כמו שכתוב 

והעוסק בתורה נקרא צפור דרור ובן    משא"כתדבק בהבלי עולם ואינו יכול לחזור לעלות,  מ
 חורין כנ"ל.
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 שיעור ד'

 יום ד' ב' אייר

במדרש אחור וקדם )תרל"א( יש כאן הרבה יסודות ונלמד אתם לאט ובהבנה.  בשפ"א  איתא  
עולם הזה ועולם הבא. לכאורה מהו הכוונה נוחל, אלא אדם  צרתני, זכה נוחל ב' עולמות כו'.  

 נמצא בעולם בשביל תפקיד מסוים.  

 ם כל הזמן לים מתחדשי מים בנח 

ווי ד' יחליפו  ים וים איננו מלא ק ה  לאק כל הנחלים הולכים  אומר על הפסועבודת ישראל  
כוח. וכמו שהים מתמלא מהנחלים והם מהתהום, וכמו שאנו רואים לפעמים מאמצע הר  

ם לנחלים ומשם לים, ומשם זה יורד לתהום ומשם להרים ומשם יוצא מעין ומשם זה זור
דם יש לו לב ובתוכו דם שמחיה  לנחלים וככה זה נוסע כל הזמן כמו מעגל. אותו דבר אצל הא

אותו וככה זה עובד כל הזמן והלב מתחדש כל הזמן ומקבל כוחות חדשים, דהיינו הלב מקבל  
חוזר ללב וכן זה חוזר חלילה. אותו דבר   כוחות והוא מפשיט אותו לכל האיברים ומשם זה

המסלול  מים מגיעים בסוף לתהום ומשם מקבלים כוחות חדשים ונוסעים עוד פעם דרך כל  
 הנ"ל. 

 צע מתעפשים ם באמ מים שעוצרי 

כלל,   מתחדשים  היו  ולא  מתעפשים  היו  הדרך  באמצע  עוצרים  היו  המים  אם  מים אבל 
יו עוצרים שהולכים הצידה ג"כ מסריחים בסוף ולא מתחדשים. אותו דבר אדם אם הדם ה
יכים לקבל  אפילו לשנייה אחד אזי קורה נמק ח"ו. אותו דבר קווי ד' יחליפו כוח אנחנו צר

כוחות כל הזמן, הטבע צריך לקבל חיות מעל הטבע המושג מעל המושג, ויהי ביום השמיני  
זה עד אז היה רק טבע וביום השמיני זה מעל הטבע, בשביל להתקיים בעולם אדם צריך כל  

 נשימות ובלי זה אי אפשר להתקיים כלל. הזמן את ה

 ל כל הבריאה בילו ובשבי האדם לעולם הוא בש  ירידת

לכאורה מה היה רע לאדם בעולם הבא שהחליט לרדת לעולם הזה? אלא שיש שתי כוונות  
שאנו   הבריאה  כל  בשביל  וגם  בשבילו  ראשון  דבר  לעולם,  האדם  את  שלח  הקב"ה  למה 

ו למען  הוא  כל פעולה שיש  ד' למענהו  פעל  כל  בו,  רוצה - נמצאים    ה שזה הקב"ה, הקב"ה 
ה שאנחנו נהיה במקום הכי נמוך מכל הבריאה  שיהיה לו דירה בתחתונים, ומצד אחד רצ

 שזה עולם הזה ומצד שני הפנימיות שיש כאן הוא הרבה יותר ממה שיש בעולם הבא. 

 הנשמה הוא משפיע והגוף הוא נשפע 

החיות שיש למעלה שהמלאכים נהנים מזה אין אותו דבר בעולם הזה וגם הם לא יכולים  
שם גשמי כלל, ודבר שני כדי להביא רוחני גדול  אין    להשיג את החיות שלנו, דבר ראשון כי

א"כ הקב"ה שם אותנו בעולם הזה צריכים להביא גשמי גדול, והמלאכים היו מתגשמים שם,  
סיבה   אלא  מציאות  לא  הוא  שהגשמי  שומע  שאדם  פעם  וכל  הבריאה  כל  את  לתקן  כדי 

שפיע הגוף  הוא מושהגשמי הוא לא משפיע אלא נשפע, בכל דבר יש משפיע ונשפע הנשמה  
הוא נשפע, אבל ברגע שאני שומע שיש כאן הקב"ה שמחיה ומהווה כל דבר הניצוץ שמחיה  
אותו דבר הוא הרבה יותר גדול ממה שיש למעלה בעולם הבא, מלכותך מלכות כל עולמים,  
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וברגע שאדם מעלה את הניצוץ לא רק שהוא מעלה את הניצוץ אלא בזה הוא בעצמו מתעלה  
ים וכל העולמות מקבלים אור הרבה יותר מאי לא היו בריאת העולם  המלאכג"כ, ואז כל  

 כלל. 

 לרוחני אז אין לקליפה יותר שליטה עליו   אדם שהופך את הגשמי 

הקליפות,איתא   מן  והחומר  האברים  שמזכך  זהו  הארץ  האדם   בפרי  עבודת  בעצם  וזה 
ועל    די אמונה שלושזה על י  שם נתפרדו כל פועלי און,  כי בהכניסו את השי"ת בתוכו  בעולם,

דבר ראשון הוא הופך את הגשמי לרוחני    ידי ההתבוננות שלו, ואז הוא עושה שתי פעולות
ואחרי התלבשו בדביקותו הוא גדלות השכל שמכניסו ומאז אין לקליפות יותר שליטה עליו,  

אור    לפנים שזה  להשיג,  יכולים  שמלאכים  ממה  הרבה  שזה  גדול  אור  כזה  משיגים  ואז 
ם בכל העולם גם על המלאכים, וברא בזה את העולם אבל זה מאוד  מקיפים נמצאיה  מקיפים,

וממילא צריך להיות אור מקיף  מוסתר וברגע שאדם חי ככה אזי כולם מקבלים שכל גדול,  
וברגע שאדם הפך את המושג לאינו מושג אז מקבלים  יותר גדול עד כי יגדיל תורה ויאדיר.  

 נהנים מזה.זה אלא כולם הרבה יותר ואז לא רק אתה נהנה מ

   לתוך האברים שלו ת השכל  מכניס א אדם נקרא ש 

וזהו ענין הגדלות על דרך משל שהרי חיות    וכמו אדם כשנולד יש לו כבר הכל כולל השכל,
אלא כמו שהשכל של התינוק עדיין בהעלם אותו דבר החיות של התינוק והגדול שווים הם  

נוק הוא בהעלם ואינו מלובש באברים שידעו מלבד שחיות ושכל התיהעולם הוא בהעלם,  
להתנהג ה  האברים  משא"כ  עד גדול,  בהשכל  האברים  לתוך  החיות  את  הכניס  כבר  הוא 

 הסוף. 

 החיות זה העיקר והגוף טפל 

ושכינתיה   קוב"ה  ויחוד  הדביקות  כל  דרך  הואכן  הוא    קוב"ה  ושכינתיה  עלמין  כל  סובב 
ו המלאכים לא יכולים להשיגו, האור הפנימי  וסובב הוא כזה גבוה שאפיל  ממלא כל עלמין,

שהקב"ה הכניס לעולם הוא בנסתר, ועבודת האדם הוא בכל דרכיך דעהו לחבר את הפנימי  
בעניני עוה"ז או מעשה המצות והתורה הוא להתדבק למקיף וברגע שאדם עושה ככה, אז  

והגוף    גמורדביקות   רבי ותלמיד    וכמו משפיע ונשפע   זה הטפל,ולדעת שהחיות זה העיקר 
ברגע שהנשפע שותק ומכניע את עצמו לרבי אזי הרבי ייתן לו הרבה יותר, אבל ברגע שאתה  
מתחיל להגיד להרבי תורות וזה נהיה מצינק עכשיו אז גם התלמיד לא מקבל וגם הרבי לא  

 מקבל עוד כדי להשפיע הלאה ואז שתיהם יוצאים מתוסכלים לגמרי. 

 בנה ואת הגוף להקב"ה בכל קושי שיש צריכים לבטל את ה 

דבר כל פעם שיש לאדם קושי הוא צריך לדעת שעכשיו לא צריכים להבין שום דבר אלא    אותו 
לבטל את הבנה ואת הגוף למציאות ולגלות שם את הקב"ה, וברגע שאדם מגלה את הקב"ה  
אז עושה מהמושג אינו מושג ואז ממשיכים אינו מושג חדש ומקיפים חדשים, ואז לא רק  

ולהמשיך ולהלביש על עצמו אותו חיות תחים מזה,  חיה מזה אלא כל העולמות מאתה מת
וכמו התינוק שברגע שמכניסים  .  הקודש השוכן בענין עסקיו ודבורו מצותיו תורתו ותפילתו

 את השכל לתוך האברים הוא שולט עליהם ולא הם עליו. 
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 תוכו ש לו כוחות עצומים ב אדם צריך לדעת שי 

תעלם אדם צריך לדעת שיש לו כוחות עצומים ואסור להתעלם מהם,  וזה נקרא מבשרך אל ת
תגלה לאדם רק דרך כאב ודווקא מתי כשזה לא מסתדר לך, כי הגוף לא יכול לקבל  והקב"ה מ

כזה אור גדול, ועל ידי השתיקה הכנעה וביטול באותו רגע אז אפשר לזכות לאינו מושג חדש  
 י שאר עולמות. ושם יתפרדו כל פועלי און גם לגבך וגם לגב

 עניין סיכום ה 

מעלה למטה השפעה חדשה לסיכום: כל פעם שאדם מגלה את הקב"ה בעולם אז מוריד מל
ושם  וגם  עלמין,  כל  בתוך ממלא  נקרא שהוא מגלה את הקב"ה  וזה  עכשיו,  עד  היה  שלא 

 יתפרדו כל פועלי און ומיד מחבר בחזרה את המושג שהיה לו עד עכשיו לאינו מושג. 

 תסכול מגלה שם את הקב"ה כל  צדיק ב 

נוחל הוא מלשון נחל, וכמו שהסברנו בהתחלה שנחל חייב להתחלף  פירוש, שממשיך נחל,  
מן, צדיקים במיתתן קרויים חיים משא"כ רשעים כבר בחייהם קרויים מתים, החיות כל הז

הצדיק כל פעם שמופיע תסכול הוא מיד מגלה שם את הקב"ה ומוציא שם עוד חיות חדש 
אבל רשעים איפה שהם חושבים שחיים שם מתים כי הם לא מחוברים א עד עכשיו,  שלא מצ

 לשום דבר. 

 בעולם הזה ההסתר הוא בחומרי ובעולם הבא ברוחני 

נאיתא   הזה  בעולם  והנה  החושך בליקוטים:  הסתרת  ידי  על  יתברך  השם  קדושת  עלם 
והבל,   שוא  בתחבולות  האדם  עיני  המעורת  אחרא  עוהסטרא  לפעמים  עם אנשים  סוקים 

ובעולם שטויות והם חושבים שזה אמת ולמעשה זה גונב מהם את כל התכלית שלהם בעולם,  
באמת,   הנעלם  שהאור  מצד  העלם  יש  כן  גם  האור  הבא  רק  הזה  בעולם  כמו  חושך  ולא 

כמו שכתוב עין לא ראתה כו', ומי שנמשך בעולם הזה אחר רצון השם יתברך, האמיתי נעלם,  
אף שנסתר ו דהיינו אתה שומע שבכל דבר יש שם את הרצון של הקב"ה,  בטל רצונך מפני רצונ

עם כל זה הוא ממשיך עצמו להיות נמשך אחר  כן להיכנע להקב"ה,  ועכ"ז אתה מוונעלם  
מצד אחד הוא ממשיך את עצמו אחר הקב"ה ומצד שני ושם יתפרדו כל  רצון השם יתברך,  

בעולם הזה  נמשך אף למקום הנעלם באמת.  כמו כן זוכה בעולם הבא גם כן להיות  פועלי און,  
ההסתר, ובעולם הבא ההסתר הוא  יש הסתר ועבודת האדם הוא לחפש את הקב"ה בתוך  

וב'  באור, ועל ידי עבודת האדם בעולם יש לו כוח להפשיט שם את ההסתר הרוחני שיש שם. 
 העולמות האלו תלויים זה בזה, כי עולם הבא שכר עולם הזה כנ"ל. 

 השי"ת גם בעולם הזה   חיות  העיקר למשוך 

במשנה אבות מי שיש לו ג' דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה, תלמידי אברהם 
הבעש"ט הק' אוכלין בעולם הזה, בעולם הזה ונוחלין לעולם הבא. ופירוש  אבינו אוכלים  

ה. ובזה עצמו נוחלין לעולם הבא, מלשון נחל, שממשיכין חיות השי"ת גם לעניני עולם הז
דהיינו לא רק שם נוחלין אלא ברגע שאתה חי כאן עם עין טוב שזה אור הגנוז ואתה מסתכל  

, ואתה חי שבכל דבר יש מחיה ומשפיע ואתה נדבק  על כל דבר עם האור הגנוז שנמצא שם
להם, ואז לא רק שאתה אוכל אלא אתה גם נוחל מלשון נחל, ובזה ממשיכים חיות השי"ת  

לם הזה יש לך כבר את עולם הבא, וגם בעולם הבא יהיה לך את גם לעולם הזה. א"כ בעו
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ג מה מונח מאחורי  הכוח לראות מה מונח מאחורי הנסתר והנעלם הרוחני, כאן אפשר להשי
 גשמי ושם אפשר להשיג מה מונח מאחורי רוחני.

 נחל נקרא לחבר את הגשמי לרוחני 

חיבור שמחבר בין שתי דברים, נחל אצל חסידים אמרו שזה ר"ת נפשינו חכתה לד'. נחל זה  
הזה.   בעולם  וההעלם שיש  וחיבור משורש החיות אל ההסתר  נחל  עבודת  שממשיך  וזה 

היה אומר שאדם ר' אשר  מטה,  האדם מלמעלה למטה ואתה זה שצריך להמשיך את הנחל ל
הוא לא יותר מצינור שדרכו עובר דברים, ולא צינור אלא מלוכלך, וכל פעם זה מגיע מרוחני  

מי וזה הכלים שיש לי לתת על זה. מצד אחד אני צריך לדעת שאני מגשם את זה אבל אני  לגש
ון הקב"ה  עושה זאת עם אמונה כי ככה הקב"ה רוצה שאני יעשה אותו, וברגע שככה זה רצ

את זה אני עושה. וזה לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה אני לוקח את היחוד שזה המקיפים ואני  
ה הקב"ה שנמצא בהסתר, ואז אני עושה פעולה מלמעלה למטה,  מכניס את זה לשכינתיה שז 

 ה לתוך אדנ"י.-וזה נקרא הוי

 לים כאן אין שם כלל את השגה שמקב 

ולכאורה  לה, עכשיו יש עבודה למצוא בתוך כל דבר את החיות של הקב"ה, וזה מלמטה למע
וב להישאר  בשביל מה אנחנו צריכים את כל הבעיות של עולם הזה היה יכול להיות יותר ט

אבל את השגה    כי מה שבח שנוחל עולם הזה.למעלה ששם מוזגין לו כוסות וצולין לו בשר,  
אך, מה שמחבר עולם הזה אל עולם שמקבלים כאן הוא הרבה יותר גבוה ממה שיש למעלה, 

כנ" זי"ע  העליון,  מרוזין  הרה"ק  שלא  ל.  העיקר  הזה  ועולם  הבא  עולם  מוחל  שאני  אמר 
 המות בלי שום דעת כלל. נסתובב כאן כמו ב

 ל הבית יה בע הבעיה מתחיל כשכל אחד נה 

וכל זמן שעוד לא ברור לאדם מה הוא מחפש כאן אזי חבל שנמצא כאן, העיקר התכלית הוא  
לקשר את הגוף ואת הנשמה, הנשמה הוא משפיע והגוף נשפע בדרך כלל כשיש שתי שותפים  

דבר שאדם נכנס בו אחד נותן כסף ואחד    בדבר כולם חושבים שהם בעלים על העניין, וכן בכל
עובד בפועל, זה שנותן את הכסף צריך להקשיב לזה שעובד וזה שעובד צריך להקשיב למי  
שנותן את הכסף, והבעיה מתחיל או שהמשפיע מפסיק לתת או שהמקבל מפסיק לעשות מה  

 שהוא צריך לעשות. 

 לום לעומת האור כ כשיש אור וכלי הכלי הוא  

שהיה  המנחת חינוך  שקבע לו לחברותא את בעל  ק הדברי חיים מצאנז זי"ע  "הרהמסופר על  
חד יהא  ך שלימודם אינו עולה יפה, ע"כ החליטו ביניהם שביום א, והבחינו בכיווג שניזגיסו ב

ולמחרת יתחלפו. קשר הנשמה והגוף אף הוא בדרגות אלה הנשמה    המשפיע  המקבל והשני   זה
נראה כמו שתי דברים שהם חציי    את אורה. אבל זה  להוא המשפיע והגוף הוא הכלי המקב

ולכאורה צריך לי הגוף ג"כ לא יכול לבד, שמה בוהנוא דבר מת דברים כי הגוף בלי הנשמה ה 
לא שווה כלום, נכון    להיות שוויין בעסק, אבל כאן הוא אור וכלי דהיינו שהכל לעומת האור

לא חצי חצי, אלא האור הוא הרבה   הכלי אבל זהפשר בלי הכלי והאור מתגלה על ידי שאי א
 יותר מהכלי. 
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 אצל הגוי הגוף שלו זה המציאות שלו 

ו וחיצוניות  מציאות כי אצלו אין אור כלל וממילא עסוק עם מציאות עצמהגוי הגוף שלו זהו  
ור  ר לולא אור הנשמה אין לגוף כל אאשיטיב  משא"כ האומה הישראלית מכרת ה כל הזמן,  

העיקר. א"כ עיקר התפקיד שלנו בעולם הוא להכניס את הקב"ה  וחיות וע"כ הנשמה היא  
הנ את  ולחבר  שירד  בעולם  לתפקידו  הגיעו  ככה  עושה  שאדם  וברגע  לנשמה  הגוף  את  חל 

 לעולם. 

 העיקר לחבר את העולם הזה לעולם העליון 

וכמו  ,  פירוש, שממשיך נחל וחיבור משורש החיות אל ההסתר וההעלם שיש בעולם הזה 
את  שמחבר  שבאי  נחל  בהמשךהמים  כבר  שיש  המים  לתוך  מהמקור  כולם    ם  את  ולחבר 

כל דבר בעולם להקב"ה, וכמו המים    של האדם בעולם לחבר  קידלשורש, אותו דבר זה התפ 
לאדמה ובסוף מגיעים בחזרה אל השורש, אותו דבר אדם יש לו  ת  ים מתחעלשיורדים לס 

בר להקב"ה, ומה מרוויחים בזה,  ל ממש ויש לו כוח לחבר כל דחיות שהוא חלק אלוקי ממע 
 שמחברים את עולם הזה לעולם העליון, ישראל מפרנסים לאביהם שבשמים.

 גלות אותו יש לוו חלק בעולם הזה שהוא יכול ל כל אחד  

תא כל  ואי שות כאלו דברים גדולים, אבל ני יכול לעה איך יכול להיות שאדם קטן כמוכאורל
תה  נים לך את המעבר הזה זה בדיוק בשבילך ואואם נות ם חלק לעולם הבא,  יש להישראל  

ונה לעולם הבא אבל אינו הכו ה שצריך שם לקיים את בכל דרכיך דעהו, וזהו יש להם חלק  זה
, פירושש חלק בעולם הזה לגלות כאן את הקב"ה בכל פעולה שאדם עושה.  אלא לכל יהודי י

 ז במעשה גשמיי.גם בעולם הזה כל מעשיהם יש בהם חלק פנימיות מאור הצפון שנגנ

 תכלית בריאת האדם לתקן כל הבריאה 

וזה כל    יה מכוון בריאת האדם בעולם הזה,וזה הועבודת האדם הוא לתקן את כל הבריאה. 
וזה הכל מחיות הש"י.  לברר שאה,  כדי לתקן כל הברי  הכוונה שהקב"ה שלח אותנו לכאן 

ם ומצד שני  ו ראשוניחנ מצד אחד אנשכתוב אחור וקדם, אחרון למעשה וראשון במחשבה.  
 אנחנו אחרונים.
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 שיעור ה'

 יום ה' ג' אייר

לכאורה מה זה משנה  רש אחור וקדם צרתני.  במד  מאתמול(.המשך    -  )תרל"א"א  בשפתא  אי
מר  לא אור על עכשיו ולא על מה שהיה אז? את בריאת העולם העיקר לדביה בעלנו מה ה
ת אל ההסתר שיך נחל וחיבור משורש החיוזכה נוחל ב' עולמות כו'. פירוש, שממהמדרש  

 הזה.  וההעלם שיש בעולם

 עבודת האדם לחפש בכל דבר את המשפיע 

גם באחור שזה הגוף וגם בקדם שזה הנשמה, הקב"ה ברא את האדם  אדם צריך לחיות  אלא
דירה בתחתונים  א רק את עצמו א שיתקן ל לו  כל העולם, הקב"ה רצה שיהיה  גם את  לא 

  תיו יה לכבודי בראתיו יצאתיו אף עשיצה שיהר גדול מאוד, אבל הוא ראפילו שזה עם הסת
אולג להפעיל  לות  צריך  אדם  ראשון  דבר  דהיינו  בעולם,  מקום  בכל  הקב"ה  המוח  ת  את 
, ואם ח"ו הקב"ה  ולדעת שהעולם הוא המקבל מהקב"ה שהוא המשפיעשוב בכל דבר  ולח

המשפיע  , א"כ צריכים שהעיקר זה  מפסיק לשנייה אחד להשפיע כל העולם נעלם כלו היו כלל
 . למעלה בחזרהידי הנחל אנחנו ממשיכים מלמעלה למטה ומלמטה  שזה הקב"ה, ועל 

   ם הגוף והנשמה מגיעים למקום גבוה מאוד ברגע שמחברי 

ם הרבה יותר  ן עולה למקוצא כאלה אז הניצוץ שנמם למעם את הלמטה עוברגע שמחברי
ים  ג והולך משם משממוש  וינג לאך את המושם הפומאצילות ובריאה ויצירה, ואז אד  גבוה

תר ועוד יותר ואז מעלה את הניצוץ לכזה מקום גבוה שיאיר  לשמי שמים וככה עולה עוד יו
ם נהנים מזה ולא רק  עד עולם הזה באור גבוה מאוד. ואז לא רק הוא נהנה מזה אלא כול

 . למטה כולם נהנים מזה לולה אלא אפילמע

   ת עם הנשמה תפו לעשות בשו   ם צריכי   כל דבר שעושים 

פסהשפ"א   שמיני  פרשת  בסוף  בק מביא  א וק  כל  עשה.    ידך  שר תמצאהלת,  בכחך  לעשות 
מהו הכוונה בכוחך, אלא לעשותו עם הכוח שלך, שזה   הקב"ה רוצה שאדם יעשה, אם כן

שם קוב"ה ושכינתיה, קוב"ה  יחד דבר שאתה עושה אתה מיהנשמה שלך, וברגע שאדם בכל 
שמה ושכינתיה זה הגוף, א"כ כל  "ה זה הננת נשפע, קוב שפיע ושכינתיה זהו בחי בחינת מ  זהו

אותו   תעשה  עשה  בכוחך  לעשות,  שזה  שלך  בגוף  עושה  שאתה  מה  כל  ידך  תמצא  אשר 
 . בשותפות הנשמה שלך

 לושה דברים שצריכים לעשות ש 

ה  לם הזה לקשר המעשפירוש בזוהר הק' בכוחך זו נשמתא, שזהו עיקר עבודת האדם בעו
ן ע"י שאדם מעלה את הניצוץ למעלה שזה  ן שלושה דברים, דבר ראשו ויש כא וח הנשמה,  בכ

ל העיקר מה  לא, ואז תוספת מרובה ע על ידי איתערותא דלתתא מעורר בזה איתערותא דלעי
, וברגע שאדם חי  יה הרבה יותר ממה שקבלנו עד עכשיולה יהשיקבלו עכשיו השפעות מלמע

ם שבשמים, ואח"כ כל  , אז דבר ראשון ישראל מפרנסים לאביהעם הקב"ה בכל דרכיך דעהו
ממה שהיה לו עד עכשיו,  כוך עוד יותר קבלים שפע על ידו, ואדם בעצמו מקבל זית ממולהעו

יכך הרבה להם תורה ומצוות, רק השאלה איך אדם עושה  ל לפרצה הקב"ה לזכות את ישרא
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ת  לנשמה, וזה נקרא תחיי  הגוףורה ואת המצוות, ודבר שלישי אדם הופך בזה את  את הת 
במשך חייו הפך את הגוף לנשמה זה יהיה  לו שכרגע זה עוד לא קרה אבל אחד שהמתים אפי 

 חופף עליו אפילו בקבר ג"כ. 

 ת באצילות כל היום זה לא התכלית להיו 

, אבל בכוחך  דם שנמצא רק באצילות כל היום זה לא התכלית אלא הקב"ה רוצה שתעשהא
לם הזה לקשר המעשה ת האדם בעויקר עבודשזהו עתפות עם הנשמה,  בשועשה תעשה אותו  

אמר בכל דרכיך דעהו, להכניס דעת ולקשר כל דבר עם שהבעש"ט הק' וכמו בכוח הנשמה, 
  ת ששם לית ליה מגרמיה כלום,אדם צריך להכניס את הקב"ה בשש מידות עד המלכו  ה,-ו

ר מזדהה שהמקור  שיש בהסת  תוזה החי  הזה עם הקב"ה ואז ע"י  ואז אדם חי בכל העולם
שהוא המשפיע, ואז נהיה איתערותא דלתתא שזה גורם איערותא דלעילא,    של הוא מהקב"ה 

 המתים. מות כולם מתחדשים, וזה נותן לך כוח לתחייתלואז כל הגוף שלך וכל העו 

 עיקר החלק של הגוף הוא הנשמה 

  ם זו יצרתי לי תהילתינקרא עדי  תיו, לכבורתיו אף עשיתיו יצאדם נברא בעולם לכבודי ברא
, וככה אפשר לתקן את הגשמיות, כי אנחנו נמצאים בתוך עולם מלשון נעלם אדם יכול  יספרו

ש ולא לדעת  כי מה יקרא שם אדם אחרי  להיות כאן שבעים שנה  יש כאן הקב"ה בעולם, 
מה שהוא חלק  הנשהנשמה מהגוף, הגוף הוא רק בשר אדם אבל אדם בעצמו הוא    התפרדו

מה רוצים  , כי אדם צריך  לו ברוחניותיר השמח בחלקו וזה אפיו עשל ממש, איזהקי ממעאלו
מגיע   דבר  שכל  דעהו  לדעת  ירידות  כשיש  וגם  עליות  כשיש  גם  והעיקר  הזה,  בעולם  ממנו 

 מהקב"ה. 

 מך עליך צריכים לשמוח שהקב"ה סו 

והקב"ה רוצה    מיניה  ויתר פנ אומר גם כשאדם נמצא בירידה הוא צריך שלית אהמאור עינים  
ך שאתה זה שיכול לעשות את  מך עליגם את הירידות שלך, וצריכים להיות שמח שהקב"ה סו 

שהוא נתן את זה ונותן לך את הכוח לעמוד שם והוא רוצה  ם לדעת  עבודה הזאת שם, וצריכי
לא בשביל כולם עד  ך אלמנף אותך למקום שלא הייתי יכול להגיע בלי זה, וזה לא רק בשביל

 .יחביאת מש

 ף צריכים לתקן גם הגו 

, כמו שכתוב בכל דרכיך ידך זו שמאלא, רומז אל הגוף, לעשות בכוחך, בשותפות כוח הנשמה
הגוף.  דעה גם  מתקן  הנשמה  ובכוח  שהתו,  אומר  להגיע  הזוה"ק  עצות  תרי"ג  הוא  ורה 

 . לדביקות בהקב"ה

 הנשמה חופף על הגוף גם בקבר 

בשאול  בשאול אשר אתה הולך שמה,  דעת וחכמה  שבון וולכן מסיים הפסוק כי אין מעשה וח
ש, כי הגוף פירוצריכים להגיע לזה,    קים לאיאין חשבונות אין דעת ואין חכמה, אבל הצד

למיתה,   אבל  עומד  הנשמה,  את  משרת  רק  בכוח רק  והוא  חי  בעודנו  האדם  מעשה  כפי 
של הנשמה   שעדיין חי וממשיך החיותכמה שאדם מכוון ומנחיל כאן בעולם הזה כהנשמה,  
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דהיינו אפשר להמשיך את  חופף על הגוף גם בקבר,  על ידי זה הארת הנשמה  בתוך הגוף,  
 ומצד זה עתיד לתחיית המתים.הנשמה על הגוף גם אחרי מאה ועשרים. 

 אדם שממשיך הנשמה על הגוף לא מת 

יים  ם הכי צדיקים במיתתן קרווברגע שאדם ממשיך הנשמה על הגוף אז לא מתים כלל, ומשו
כן דוד מלך ישראל חי וקיים, כי הם גילו את הקב"ה  בינו לא מת ון מצאנו יעקב אחיים, וכ

ין עושה  ן שאול שועתי ועכ"ז אני עדי טלא הם חיים עד עצם היום הזה, מבבכל דבר וממי
, וברגע שאדם מגיע להכרה  הלאה דברים שזה הכל בכוח הקב"ה שעוזר לי לעשות דברים

 . חי וקייםם דבר לא שלו בזה הוא  ששו

 אדם שחי שהגוף הוא העיקר יש לו בעיות 

לעשות שלוש צריכים  שני  א"כ  דבר  בכל מקום,  שיש הקב"ה  לגלות  ראשון  דבר  דברים,  ה 
קר ותכלית. אבל אדם ולעי  להמשיך את הנשמה לתוך הגוף, ודבר שלישי לעשות אותו למעשה

ית כלל, והעיקר  לתכל   עשחי שהגוף הוא העיקר והנשמה רק עושה לו בעיות כאן אז לא הגי
 לבטל את הגוף לנשמה ולדעת שהוא העיקר ולא הגוף, ואז הנשמה שולטת על הגוף. 

 בשבת קודש גם הגוף מאיר 

תא דלתתא  כל השבוע אנחנו עושים איתערות גם בגוף, ובשבת קודש מאיר הנשמה בתוספו
שבעולם בא,  שהוא מעין עולם הלפי  בשבת קודש יש לנו איתערותא דלעילא בלי לתתא כלל,  

בשבת קודש, רק השאלה מה    ובעולם הזה אפשר לזכות לזהת יהיו מזוככים,  הגופו  הבא גם
תירה גדולה מאוד צריכים  היות שיש לך נשמה יוזה בחינת משנה לחם,  אנחנו עושים בשבת,  

מה שאדם חי עם  , וכ נה זה אותיות נשמהחלות גדולות וגם שתיהם, או שאפשר לחיות שמש 
ו ומחבר  ומפניםמכוזה  הנקודה  ון  במש  ומגלה את  עיקר  אותו  השבועושה  ימי  וע בשבת ך 

הזדמנות    שעכשיו יש לךולכן מצוה לענג גם הגוף בשבת קודש.  אפשר לזכות ללחם משנה,  
להגיע ליותר נשמה בגוף, בימי המעשה שם צריכים איתערותא דלתתא אבל בשבת יש לך 

 איתערותא דלעילא וגם לתתא.

 י המעשה לשבת העיקר הוא לבטל ימ 

ידכם,  ובימי המע ימלא את  בתוך  שה הוא בחינת  עבודת האדם הוא להכניס את הנשמה 
ואז   אהגוף,  הכלי,  כונתקן  למע חר  שהוא  השמיני  מיום  הארה  בא  והיא  ך  הטבע,  מן  לה 

ת הוא מבטל ימי החול לשבת, בימי המעשה הוא לקח את  יום השבכשאדם מגיע להברכה.  
ם שהעיקר זה הקב"ה ולא ימי המעשה,  ם השביעי אז שומעיוביו הקב"ה והכניס אותו לשם,

 רכה. ל הטבע ששם הבאז מגיעים ליום השמיני שהוא מע

 ם כאן את זה לוקחים לעולם הבא מה שעושי 

ר תמצא זהו עיקר עבודת האדם בעולם הזה לקשר המעשה בכוח הנשמה. כל אשלסיכום: ש
בר מה  כ   מה. ואז בשאול ששם אין ידך לעשות בכוחך עשה תעשה אותו בשותפות עם הנש 

שאדם יהיה מוכן לשלם אלף דולר כדי שיהיה  החפץ חיים  מר  לעשות שום דבר, וכמו שא
נותן כאן  ה לצדקה בעולם הבא. אומוכן לתת פרוט תו דבר במחשבה כמה מחשבה שאדם 

 וכמה הפנמה שאדם נותן זה מה שישאר לו בעולם הבא. 
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 ר להמשיך חיות אל תוך ההסת   עבודת האדם 

נפשינו חכתה לד', שזה חיבור בין  נחל שז  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[. העיקר הוא לעשות ה 
לם הזה מגיע משורש העליון, ומשם צריכים  הגוף לנשמה, וזה על ידי שאדם חי שכל דבר בעו

  למעלה מחיה דהיינו אתה מגלה שהגוף בעולם הזה.  להמשיך חיות לתוך ההסתר וההעלם ו
 ההסתר וההעלם שיש בעולם הזה.חל וחיבור משורש החיות אל פירוש, שממשיך נלמטה,  

 אדם יכול להגיע למקום הרבה יותר גבוה ממלאכים 

לא נברא  של מה אנחנו צריכים את כל זה, יותר טוב  בשביכי מה שבח שנוחל עולם הזה.  
אומר אדם יכול  , כנ"ל. הבעל התניא  אך מה שמחבר עולם הזה אל עולם העליוןנברא,  מש

ם שהם צל המלאכיא  להת הקדושה לפי הקליפה, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, למע לגלות א
הם רוחני א"כ הכל בהתאם אחד מול השני, אבל כאן בעולם הזה כולם רוחני וגם הגוף של

תר ממקום גבוה, א"כ עבודת האדם שהגוף הוא גשמי ואז הנשמה שנמצאת כאן הוא הרבה יו
וא הרבה  ה הוברגע שאדם מגלה כאן נקודה של הקב"   הבא,  לחיות בתוך עולם הזה את עולם

 . יותר מלפני שנולד

   אדם שחי ככה מפרנס את כל העולם

רק א   ולא  עצמו  את  מפרשמזכך  וגם  מהמלאכים,  יותר  הרבה  עולה  הוא  כולם  לא  את  נס 
י נברא העולם, אדם צריך לדעת שכל  , וגם כל העולם משתנה בגללו, וזה נקרא בשביל הללמע

מקום כל זמן הכל  מקשר להקב"ה הגיע בשבילי, כל עולם כל שנה כל נפש כל  וא  פעולה שה
ך תראה בחייך, עולמך נקרא תחיה  שאני פוגש הוא בשבילי, וזה עולמ  בשבילי, וכן כל נפש 

 . את הנעלם עם חייך עם מה שמחיה אותך

           בכל פעולה צריכים למצוא את הפנימיות 

נח  אבל הכוונה אינו שיש לך דירה במיאמי מו,  ואיתא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא
דת האדם הוא לגלות בעולם הזה את עולם  לא עבוו, אלעולם הבא תקבל אות   יע גצד וכשתב

כל פעולה שאתה עושה צריכים למצוא שם את פירוש, גם בעולם הזה, כל מעשיהם  הבא,  
הכוונה שהכל  וזה  יש בהם חלק פנימיות מאור הצפון שנגנז במעשה הגשמיי.    ,הפנימיות

             .המשפיע שזה הקב"ה  ש בו כוחלראות שבכל דבר י נהיה בדברו, שאדם צריך 

   

 

 

       

    

       

 

         


