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 ~ ו~ 
 

 )המשך( פרשת חוקת

 שיעור א'

 יום ה' ז' תמוז פרשת חוקת 

 הערך העצמי שלו אדם צריך להכיר את  

דברנו כמה פעמים  זאת התורה אדם כי ימות באוהל.    )ד"ה וזאת התורה(.במאור עינים  איתא  
שאדם צריך להכיר את הערך העצמי שלו ואת העוצמות שיש לו, כי אדם יש לו חלק אלוקי  
ממעל, ואדם צריך כל הזמן לחזק את הקשר עם הקשר ולראות לא לפגום אותו. וכמו שאמר 

מה דסני עלך לחברך לא תעביד, לחברך נקרא החיבור שלך להקב"ה,  מעזריטש זי"ע  המגיד מ
אדם יכול לחבר את עצמו למקור השפע ולחלק אלוקי ממעל, לעומת זאת אדם יכול לנתק  

 את עצמו משם. לכאורה צריכים להבין מה מחבר אותי לשם ומה מנתק אותי משם? 

 אדם שחי עם הקב"ה אין לך שמחה גדולה מזו 

ולכל  בר בעולם  הכוחות  לכל  מחובר  שהוא  דהיינו  עוז,  יש  שם  להקב"ה  מחובר  שאדם  גע 
מחשבה דיבור ומעשה בעולם ואתה ג"כ מחובר לכל התרי"ג מצות, ואתה ג"כ מחובר לכל  
בני ישראל, וגם יש לך שם חדווה שזה שמחה כגמול עלי אמו, אדם שחי עם הקב"ה אין לך  

בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי והעיקר שאך שמחה יותר גדולה מזה, גם כי אלך  
 טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. וברגע שאדם נמצא במקומו של הקב"ה שם יש עוז וחדווה.  

 אדם צריך להתמקד בשורש הדבר 

א"כ לכאורה איפה המקום הזה ששם אני יכול להתחבר או ח"ו לפגום ולא להיות מחובר,  
אבל התשובה הוא ברגע שאדם   ולא לקחת לעצמו כלום?  ואיך אדם מחזיר כל דבר להקב"ה

מתמקד בשורש של כל דבר מיד הוא נמצא שם ומחבר כל דבר להקב"ה וממילא לא פוגם  
 כלל. 

 כל יהודי יש לו אות בתורה שמשם שורש נשמתו 

כו'.   עליה  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  ז"ל:  רבותינו  זאת אמרו  כתוב 
התורה אדם, מי שמקיים את התורה הוא אדם, ומי שלא חי עם התורה אזי הוא לא אדם 

כי  אדם צריך לדעת, ידוע אלא בשר אדם, דהיינו אדם נקרא לפי התורה שהוא מחובר אליו, 
דהיינו  ת לתורה, וכנגדן יש שישים רבוא שרשי נשמות.  יש שישים רבוא אותיוישראל ר"ת 

נשמתו.   שורש  שמשם  בתורה  אות  לו  שיש  לדעת  צריך  יהודי  כהנה  כל  בישראל  שיש  אף 
 א"כ איך אומרים שיש רק שישים ריבוא הלא יש הרבה יותר יהודים בעולם.וכהנה, 

   בני ישראל הם ענפים משישים ריבוא נשמות ישראל 

וכמו באילן שיש שרשים ומהם יוצאים יקר הם שישים רבוא שרשים,  על כל פנים, העאלא  
בני   שהם  ענפים  הרבה  יוצאים  שמהם  שרשים  ריבוא  שישים  יש  דבר  אותו  ענפים,  הרבה 
ישראל, וזה נקרא עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלווים עלי ועל כל בני ישראל עמיה, דהיינו  



 קודש                         בלק                         שיחות

 ~ ז~ 
 

משישי יוצאים  וכולם  לשני  אחד  מחוברים  שרשים,  כולם  ריבוא  מחילוק  ם  באין  והמותר 
 שהם ענפים מהשורשים.הניצוצות. 

 בקבלת התורה הלכו לפי האותיות 

כתוב: שבקבלת התורה איך כל אחד  וכל אחד מישראל יש לו אות בתורה. בערוגת הבושם  
אלו   עמד  קודם  בראשית,  המילה  לדוגמא  האותיות,  לפי  הלכו  אלא  לעמוד,  איפה  ידע 

ב' ואח"כ אלו של אות ר' וכן הלאה. בכל אופן כל יהודי יש לו אות בתורה.  שייכים לאות  ש
 וכל אות כלול מכל האותיות. 

 אדם שמחובר לאות שלו מחובר לעצמו 

התורה זה הקב"ה, ובני ישראל הם חלק אלוקי ממעל כל ישראל  ואורייתא וקודשא ב"ה חד,  
איסתכל קוב"ה  קרב האדם, חלק אלוקי שבהאות הזה הוא  והוא יש להם חלק לעולם הבא, 

הוא ממש אותו האות שמשם שורש נשמתו. באורייתא וברא עלמא, א"כ כל אחד יש לו אות  
נשמתו,   שורש  שמשם  משלו  אות  לו  יש  אחד  וחיות כל  שפע  האדם  על  משפיע  והאות 

וברגע שאדם מחובר לאות שלו הוא מחובר לעצמו ונכנע לעצמו ואז שומע בכל דבר  הקדושה.  
 נמצא שם, ועל ידי התורה אדם מקבל דרך להתחבר לעצמו.איפה אתה 

 כל יהודי על ידי האות שלו משם לוקח השפעות 

אמר אם היו מציעים לי להתחלף עם אברהם אבינו לא הייתי מסכים, כי בסופו  הבית אהרן 
של דבר יש אברהם אבינו אחד ורבש"ע אחד, אולי אני ירוויח מזה אבל הקב"ה לא ירוויח  

ד שום  יהיה  מזה  אני  אולי  פשוט אחד,  ויהודי  אבינו אחד  כאן אברהם  יהיה  בסוף  כי  בר. 
אברהם אבינו אבל שהוא יהיה יהודי פשוט מה יהיה לי מזה בעולם. א"כ כל אחד יש לו את  

 האות שלו שמשם הוא חי ולוקח את כל השפעות שלו. 

   אנשים מחפשים קנאה תאווה וכבוד אצל אנשים אחרים 

כבוד מוציאין את האדם מן העולם, למה? כי אדם מחפש את הקנאה  כתוב קנאה תאווה ו
אצל מישהו אחר וכן את התאוות אצל מישהו אחר וכן את הכבוד והעיקר לא אצל עצמו  
וממילא מוצאין את האדם מן העולם, אבל אדם שיחפש כל דבר אצל עצמו לא יהיה מצב של 

 התחבר בחזרה להקב"ה. מוציאין את האדם מן העולם, ועוד הפוך שדרכם אפשר ל

 כל אותיות התורה חשובים רק בהצטרף כולם יחד 

להתנתק מהאות   לא  להיזהר  צריך  אני  ששם  איפה המקום  לכאורה  שורש אבל  שזה  שלי 
בקבלה יש  וצריך לידע, כי האות שורה בפה האדם, נשמתי? אלא יש מחשבה דיבור ומעשה, 

לכאורה מהו  ל התורה בפה האדם.  וכל אות כלול מכל התורה, נמצא שכמושג קבען בפה.  
כי הלא, ספר תורה שחסר ממנה אות אחת פסולה, הכוונה שכל אות כלול מכל התורה? אלא  

ולכאורה יש להבין, שהרי גם בלי אות זו יש עדיין בה שאר אותיות  ואינה נחשבת לתורה.  
הצטרף ברק  חשוב תורה  שבתורה  מטעם זה, כי כל אות  התורה, ולמה לא נחשב לתורה, אלא  

 א"כ אנחנו צריכים את כולם יחד וברגע שאני מתנתק מאחד אני מתנתק מכולם. כולם יחד. 
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 יש כ"ב אותיות בתורה בה' מוצאות 

בראשית חכמה: שהקב"ה קבע ובספר בפינו כ"ב אותיות בה' מוצאות, כ"ב אותיות איתא  
בומ"ף   אהח"ע  מקומות,  בחמש  בפה  קבועות  ברוח  חצובות  בקול  חקוקות  דטלנ"ת יסוד 

ופירש מורי ע"ה, שמלת קבועות בפה הנאמר שם, מורה לנו ענין גדול, זסצר"ש גיכ"ק  .
והוא מציאות ה' מוצאות שורשם למעלה מעלה בראש, והם שורש לכל הנמצאות כמבואר 

 באדרא.

 לפעמים בכוח הרבה יותר חזק מבפועל 

בתו את האדם קבע אמנם הם יורדים ומתגלים מעולם לעולם בבחינות אבי"ע, והקב"ה לאה
בפיו האותיות האלו כדי שיוכל להדבק בבוראו, כי בהזכירו למטה אותיות אלו בתורתו או 
בתפילתו מנענע ומעורר למעלה השרשים העליונים, והיינו מילת קבע שהוא כעין התוקע 
כי אע"פ שיהיה המקום  וראשה השני במקום אחר,  השלשלת ראשה אחד במקום אחד 

דם ראש השלשלת שבידו מנענע כל השלשלת אע"פ שתהיה גדולה כל  ההוא רחוק בנענע א
ואפשר להבין זאת בעידן של היום, אדם מרים טלפון ואומר הלו שומעים  מה שאפשר להיות.  

 זאת בצד השני של העולם, נכון שזה לא בפועל אבל לפעמים בכוח הרבה יותר חזק מבפועל. 

 בלשון האדם שם הבחירה לאן לקחת את האותיות 

וכן אמר גם כן בסוף ספר יצירה קשר עשרים ושתים אותיות בלשונו והמקום גילה לו סודו,  
דהיינו בלשון האדם שם הבחירה לאן הוא לוקח את האותיות, או שלוקח זאת לעצמו ואז  
הוא מנתק את עצמו מהחיות שהיה מחובר אליו עד עכשיו, או שהוא מתחבר להחיות של  

 ומילת קשר מורה גם כן על הנדרש במילת קבע. האות שלו שמשם שורש חיותו. 

 אדם שלא מדבר הוא בעל הבית על הדיבור שלו 

ובזה נבין מעלת הראשונים ע"ה, ובזה שהיתה תפילתם נשמעת מיד, מפני שהיו נזהרים 
שלא לפגום כ"ב אותיות שהם ה' מוצאות הקבועות בפיהם בשיחה בטלה ושאר הדברים 

תפיל היתה  לכך  הלשון,  לעורר הפוגמים  מעלה  למעלה  עד  ועולה  הרקיעים  בוקעת  תם 
מדבר הרחמים.   שאדם  וברגע  הדיבור,  על  הבית  בעל  הוא  דיבר  לא  עוד  שאדם  זמן  כל 

הדיבורים הם נהיים בעל הבית עליך, וזה גם בקדושה וגם בטומאה ח"ו. והזקן שנמצא סביב  
הוא דוגמא למעלה,  הפה הם הי"ג מכילין דרחמים שהם מעוררים השפע לעולם. דהיינו אדם  

 וככל שהוא שומע את עצמו ולא הולך למקומות אחרים שם המקור של השפע. 

 אדם צריך לקרב את התרי"ג שלו לתרי"ג מצות שבתורה 

היוצא לנו שיש שישים ריבוא אותיות לתורה וכל אות כלול מכל האותיות וכל יהודי שייך  
וכל עבודת ד' הכל הוא בזה, שצריך   לאות אחד בתורה והאותיות הם בפה, כל זה בא לומר לנו

דהיינו, התורה, שהיא קומה שלימה, תרי"ג מצות, והאדם   לאות שלו.האדם לקרב לשרשו.  
התורה הוא תרי"ג מצות לעומת זאת אדם כלול גם כן רמ"ח איברים ושס"ה גידים כנודע.  

שלו לבחינת  וצריך לקרב בחינת התרי"ג    בעצמו הוא ג"כ תרי"ג רמ"ח איברים ושס"ה גידים,
כמו שאם חסר אות התרי"ג של התורה, ואי אפשר לו להחסיר שום בחינה מהתרי"ג שלו,  

 והספר תורה פסול. אינה בשלימות, אזי הספר תורה אחת מן הספר תורה, 
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 אדם שמבטל את השני מבטל את עצמו 

הוא  אותו דבר אם אדם חי בנתק מן האות שלו אז כל התורה פסול ח"ו. וכיון שקומת ישראל  
הקומה,   בכל  וחסרון  פסול  גורם  מהם  אחד  חסרון  אשר  שלימה,  אחת  אמרו קומה  לכך 

רבותינו ז"ל כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו מאבד עולם מלא, וההיפך כל המקיים  
אני אדם מבטל את השני אזי בזה הוא מבטל את  נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.  

 ם אתה לא קיים, ואם אני לא קיים אזי שום דבר לא קיים. עצמו, וברגע שהוא לא קיים אזי ג

   אדם שחי בהפשטה מרגיש את כולם 

הרוזינער דהיינו אדם צריך לדעת איזה ערך עצמי יש לו בשבילי נברא העולם, וכמו שאמר  
שאין מצב שיהיה ליהודי בסוף העולם כאב כל שהוא ואני לא ירגיש אותו, וכמו שראינו  זי"ע  

באסון מירון שזה נגע לכל יהודי בכל העולם כולו באשר הוא שם, דהיינו תלוי כמה  עכשיו  
הפשטה אתה חי, או שאתה חי רק עם עצמך או עם החיבור שלך, אם אתה חי את עצמך אז  
אתה רוצה רק לברר האם זה היה איזה שכן שאתה מכיר או לא, אבל אם אתה חי עם עצמך 

 מעורר את הקשר החזק שיש לי להקב"ה. עד האין סוף ב"ה אזי כל נתק כזה 

   על ידי שנותנים מילה טובה לשני בזה מקיימים עולם מלא

כל המאבד נפש אחת מישראל, דהיינו או הילד שלך או לא משנה מי זה אפילו רשע ברגע  
שאתה מציק לו אתה מאבד בזה נפש אחת מישראל ומאבד בזה עולם מלא, וברגע שאתה  

לעומת זאת כל המקיים נפש  ולכאב אזי אתה גורם בזה לעצמך רע,  מכניס את השני לדיכאון  
אחת מישראל דהיינו אתה נותן לו מילה טובה או חיוך או בוקר טוב, אז כאילו קיים עולם  
מלא, יכול להיות לפעמים במילה אחד שאני נותן לשני אני יכול להאיר לו את כל היום שלו,  

 אתה מקיים את עצמך.  ואז לא רק שאתה מקיים עולם מלא אלא בזה

   אם יש ליהודי כאב ואני לא מחזק אותו בזה אני חלש ונפרד 

א"כ כל דבר שאדם עושה צריך להיות בשבילי נברא העולם ולחבר זאת לעצמך, אבל לפעמים  
אדם אומר לעצמו שאין לו כבר כוח כמה אני יכול להגיד ולתת לשני אני רק מתעייף מזה. 

שבזה הוא מחזק את עצמו ואת העולם כולו ואז קיים עולם  אבל העיקר שאדם צריך לדעת  
מלא ואת עצמו ג"כ. דהיינו אם כואב לי אבר אחד בעצם כל הגוף שלי כואב, א"כ אותו דבר  
אם יש ליהודי כאב ואני לא מחזק אותו אזי בעצם אני חלש ואני חושב שאני נפרד, והעיקר  

 לחזק כולם ואז קיים עולם מלא.

 נימי וחיבור להקב"ה תפילה הוא משהו פ 

תפילה  ולכך אומרים קודם כל תפילה הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך.  
צריך   זה  מילים אלא  לומר  רק  לא  זה  להקב"ה  ולהיות מחובר  חיבור להקב"ה,  בעצם  זה 
להיות משהו פנימי יותר, וזה על ידי שאני מתחבר לעצמי ולשורש שלי, ואם יש מישהו שאני  

אז בעצם אני מתנתק מאותו האדם, ואז התנתקתי מאות    סובל אותו או שאני שונא אותו לא  
שלו ומכל התורה כולה, ואז אין לך תפילה ואין לך קשר בורא ואין מצב להיות ככה אחד עם  

 הקב"ה.  
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 כדי להיות אחד עם הקב"ה צריכים לסלק את כל המפריעים החיצוניים 

יע לזה, כי לכאורה הרי אני שונא אותו לא על סתם הרי  ועוד מעט הוא יסביר איך אפשר להג
הוא עשה לי דברים לא טובים, אבל זאת עבודת האדם אין אדם זוקף אצבעו מלמטה אא"כ  
מכריזין עליו מלמעלה, ואני צריך לדעת שהשני הוא לא מציאות אלא סיבה, ואפילו שהשני  

מנגעי עצמו, א"כ בשביל להגיע  עשה לי רע זה בעצם הרע שלי כי כל נגעים אדם רואה חוץ  
, א"כ כדי להיות אחד עם הקב"ה  ופגיעה לתפילה שזה שיא דביקות בהקב"ה, זה התבודדות

 .אתה צריך קודם לסלק את כל המפריעים החיצוניים שלך שאתה החלטת על כל מיני אנשים

   אדם שחושב שלילי בזה הוא מנתק את עצמו מעצמו 

שיהיה משהו ובסוף זה לא קרה, הרי אני אמרתי לו וידעתי  דהיינו אדם יש לו כאב מזה שרצה  
הרע הזה הוא הרבה יותר מהרע שהשני רצה   התלונות  שהוא לא ישמע בקולי, אבל בעצם

לעשות לך בכלל, ולא משנה בדיוק מה הכאב והסיבה אלא ברגע שאדם חושב וחי שלילי בזה  
אדם חי ביחד עם כולם, וברגע  הוא מנתק את עצמו מעצמו, כי כל החיות שלך הוא על ידי ש

 שאדם מתנתק מהחיות שלו אזי לא יכול להגיע לתפילה בפנימיות וכנ"ל. 

 העיקר הוא לתת אימון בשני ולדבר אתו בגובה עיניים 

התורה,   כמו  גמור.  אחדות  הוא  הכל  מהתורה,  כי  אחת  אות  אפילו  שיחסר  אפשר  שאי 
איך אוכל להתחבר לכלל ישראל, אבל לכאורה  שנקראת תורה בהצטרף כל האותיות כולן.  

הלא יש כאלו העושים רע, והרי מצוה לשנוא אותם ואיך אפשר לאהוב אותם? אלא גם אצלם 
לאהוב,   זה צריכים  לשנוא ואת החלק הנפש את  שזה צריכים  יש את החלק של המעשים 
והעיקר למצוא אצלם את החלק הטוב, כי ברגע שיעשו תשובה אז במקום שבעלי תשובה  

ם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בה, ולא רק זה אלא אתה זה שצריך לגרום לו  עומדי
לחזור בתשובה, ע"י האימון שאתה נותן בו, או שע"י שאתה מדבר אתו בגובה עיניים, ואז 
ברגע שהוא מרגיש שהוא שווה משהו אז אולי עונך גרמו לו, ויכול להיות שהוא נמצא במקום  

ם שמים שאתה לא יכול לעשות, בהדי כבשי דרחמנא למה לך,  שהוא יכול לעשות קידוש ש 
 . לא כן אתה נתן לך ד' אלוקיך רחמים אהבתו ויראתו

   צריכים לשנוא את הרע שבו ולא אותו אישי

אזי צריכים לשנוא רק את הרע שבו ולא אותו אישי,    וממילא ברגע שאתה מסתכל על זה ככה
תה כן יכול בזה להתחבר אתו, והקושי בעבודה  ועבודה שלנו הוא לחפש נקודה טובה בשני שא

זו הוא לדעת שאני בעצם יותר גרוע ממנו, וגם אולי אני בעצמי גרמתי שהוא יהיה כזה רע, 
והחלק   שבו  החלק הטוב  מעורר את  אני  ובזה  בכוח,  אני שם  בפועל  לא שם  ואפילו שאני 

אתה שונא אותו זה עצלות  וזה יגרום לי לאהוב אותו עוד יותר, וזה שהקדוש יאהבנו כנפשו, 
 המחשבה. 

   אדם שחי בפירוד אזי התורה פסולה 

ואדם צריך לדעת ברגע שאתה באחדות יש לך את כל התורה כולה, וברגע שאתה בפירוד אזי  
ואת כל השמחות   כל הכוחות בעולם  יש לך את  וברגע שאדם באחדות  כל התורה פסולה, 

ולשה, וברגע שאדם חי באחדות אזי משקף בעולם, לעומת זאת כשאין לך אחדות אזי אדם בח 
את החסרונות שלו לשני, וברגע שאני לא באחדות אזי אדם לא מסוגל בחיים מרוב גאווה  
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לראות את השפל שלו, ואין מצב לראות את השפל שלי רק על ידי השני, א"כ איך אפשר 
 תו בעצמו. להתחבר לאנשים שעושים רע, זה רק על ידי שאני שונא את המעשים שלו ולא או

 אדם לא רוצה לראות שפלות עצמו 

ואף אם רואה בחבירו שום דבר רע, ישנא הרע שבו, אך החלק הקדוש יאהבנו מאוד כנפשו. 
כי אדם לא רואה את שפלות עצמו, וכשאתה תעלה למעלה תבוא עם תיקים מסודרים למה  

ו שלך, לעומת  עשיתי כך וכך ולכל דבר יהיה לך תירוצים העיקר לא לראות את שפלות עצמ
זאת יש לך רשימה ארוכה של אשמים מכאן ועד קראקא, אבל החלק הטוב שלך מחפה על  
החלק הרע שלך, וכמו שאצלך אתה לא רואה שום דבר רע א"כ בבקשה גם על השני אל תראה  

 שום דבר רע. 

 אדם שרואה רע על השני סימן שהרע אצלו 

בו, אין רואה שום רע על שום אדם. כי הבעש"ט נבג"מ אמר, שהצדיק הגמור שאין רע בקר 
ואם אתה כן רואה רע על מישהו אחר סימן שהרע נמצא אצלך, ואם אצלך אין שום רע כלל  
אזי אין שום סיבה בעולם למה שתראה רע על מישהו אחר, ומי שכן רואה סימן שזה נמצא  

ג"כ.   פאצלך  אם  במראה,  שמסתכל  כמו  הוא,  הענין  בחבירו,  רע  שום  שרואה  מי  ניו אך 
וכמו שאמר מטונפין רואה גם כן במראה כך, ואם פניו נקיים אינו רואה במראה שום דופי. 

כל הפוסל  כך רואה.    –כמו שהוא  שהטיפש יגיד שהמראה מלוכלך.  הרה"ק רבי זושא זי"ע  
ואמר שמואל   לעולם,  בשבחא  ואינו מדבר  פסול,  הפוסל  וכל  איתא:  ובגמרא  פוסל.  במינו 

 במומו פוסל. 

 על ידי הרע של השני אני מגלה מי אני 

לפעמים כשאני רואה מישהו אחר עושה רע מיד אני חושב איך הוא יכול לעשות כזה דבר רע 
ה בזה את עצמך מה אתה, ומשום זה  הרי זה לא עולה על הדעת, אבל האמת הוא שהוא מגל

לבד חייבים לשתוק ולא להגיד שום דבר. וכשאני רואה את השני זה לא בשביל לקטר עליו  
 אלא בשביל ואהבת לרעך כמוך.

 צריכים למצוא אצל כל אחד את הטוב שבו 

כל אחד  וזהו ואהבת לרעך כמוך. פירוש, כמוך, כמו שאם יודע האדם בעצמו שום רע בקרבו,  
הרי יש לו מישהו רע על עצמו אבל עכ"ז הוא לא שונא את עצמו בגלל זה, אפילו שיודע שיש  
לו דבר רע בקרבו הרי אינו שונא את עצמו אלא הוא חי את החלק הטוב שבו שזה חלק אלוקי  

אותו  ינו שונא את עצמו, אף ששונא הרע שבקרבו. כך גם כן על חבירו.  משום הא אממעל,  
אדם צריך לחיות עם החבר שלו, נכון אתה רואה את הרע שלו אבל יש לו ג"כ חלק טוב שבו,  

וכמו שיש לך חלק אלוקי ממעל שזה אתה בעצמך, כי כל אחד יש לו נפש  כי באמת הכל אחד,  
נשמה שנתתי בי טהורה היא, אותו דבר לחבר שלך  שזה טהור ושם אף פעם לא נפגם אלוקי  

יש ג"כ נשמה טהורה ויש לו נפש טהורה ויש לו חלק טוב שבו, וגם לו יש חלק טוב שלא נפגם  
 כי הלא גם לחבירו יש גם כן חלק אלוקי כמוהו, ויש לו אות בתורה.אף פעם. 

 

 



 קודש                         בלק                         שיחות

 ~  יב~ 
 

 סיפור עם ר' אשר שצעקו שבת 

רע שלך, ודבר שני שצריכים לאהוב את הטוב שבו  היוצא לנו שתי דברים, הרע שלו הוא ה
שהלך ברחוב בשבת עם החברים, ר' אשר  כמו שאתה אוהב את הטוב שבך. כידוע הסיפור עם  

וראו יהודי נוסע ברכב בעצם יום השבת, כולם התחילו לצעוק שבת. אמר ר' אשר למה אתם 
ו ברגע שאני חושב שאני  צועקים עליו מה הוא אשם הוא מחלל שבת כי אני מחלל שבת. דהיינ 

שומר שבת ואני זה שיש לי את הכוחות לשמור את השבת ואני לא צריך את העזרה מהקב"ה  
על זה, וזה שאני חי את השבת ולא חי שזה רחמים מאת הקב"ה שיהיה לי כוח לשמור את  
השבת, אזי אני מנותק לגמרי מהשבת, ואז מוסכן השני שהוא צריך לחלל את השבת כדי 

 .לי שאני בעצם מחלל שבת  להראות

   על ידי שאני חי עם הקב"ה אין סיבה שהשני יחלל את השבת

וברגע שאני יחיה שהקב"ה נותן לי את השבת אזי הפוך זה המתקת דינים בשורשם, ואז אין  
שום סיבה שהשני יחלל את השבת יותר. דהיינו כל חילול שבת שאני רואה כל כאב שאני  

 .בעצם משקף את עצמי, וזה עוזר לראות את המציאות שלי רואה כל רע שאני רואה זה 

 נשמות הגויים באים מצד הקליפה ואין שם שום טוב 

אומר ושלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא  הקדושת לוי  עכשיו מה קורה עם הגויים?  
לעם אחר, אם לוקחים יהודי לדין למעלה תמיד ימדדו אותו לפי יהודי שפחות ממנו וממילא  

אזי  יזכ ממנו,  שפחות  מישהו  ואין  להיות  שיכול  פחות  הכי  שהוא  יהודי  זה  ואם  לטוב,  ה 
מודדים אותו לפי הגויים שבטח הוא הרבה יותר מהם, כי נפשם בעצם רע ומגיע מצד הקליפה  

 ואין שם שום טוב כלל, ואפשר לראות על הדיבורים שלהם שזה ג"כ מצד הקליפות. 

 שורש נשמתם של ישראל הם טוב 

ות העולם, נפשם הוא מצד הקליפה, לכך, דבורם הוא גם כן קליפות, כי רוב דבורם הוא  ואומ
כי השורש שלהם רע, משא"כ השורש של יהודי הוא טוב,  ניבול פה או שאר דבורים כיוצא בו.  

הגויים   אצל  אותו, אבל  טובה שמחיה  נקודה  יש  ברע  וגם  רע,  שום  בלי  טוב  וכמובן שאין 
י שום נקודה טובה כלל. אבל השורש של יהודי הוא טוב. וברגע  השורש הוא רע לגמרי בל 

 שאני מחובר ליהודי אני מחובר לכל העולם ואני מחובר לעצמי, ושם עוז וחדווה במקומו.

 

 

 

 

 

 

 



 קודש                         בלק                         שיחות

 ~  יג~ 
 

 שיעור ב' 

 יום ו' ח' תמוז פרשת חוקת

 עבודת האדם להמשיך את החיבור ולא לנתק אותו 

)המשך ד"ה זאת התורה(. דברנו אתמול שכל יהודי יש לו אות שמחיה  במאור עינים  איתא  
אותו, ואין אות שווה לשני כי יש שישים ריבוא אותיות לתורה, והם מתחלקים לניצוצות  
וענפים שמשם באים חיות לכל בני ישראל, וכשאדם פוגם זה עולה עד האות שלו, ואז בזה  

עלך לחברך    מה דסני ד ממעזריטש זי"ע  מהמגיאדם מנתק את עצמו מהאות שלו, ואמרנו  
לא תעבוד דהיינו אדם צריך לראות כל הזמן להמשיך את החיבור הלאה ולא לנתק אותו, כל  

להקב"ה,   עצמו  את  מחבר  הוא  בזה  עושה  שאדם  עשה  צריך מצות  אדם  פעולה  בכל  א"כ 
 לראות שזה יביא לו את החיבור להקב"ה. 

 צריכים לאהוב כל יהודי ואפילו הרשעים 

כל יהודי ולא משנה מי זה, ובזה הוא אוהב את השורש שלו,    והסברנו שאדם צריך לאהוב 
וכמו אצלך שאתה לא רואה את החסרונות שלך ורק את הדברים הטובים שלך, ואתה רק  
מרים את הערך העצמי שאתה חלק אלוקי ממעל, אותו דבר צריכים לאהוב כל יהודי, וכמו  

על   כללא דמילתא להמשיך רחמים על)ואתחנן(  בפרי הארץ  שכתוב   ואפילו  כל הברואים 
הרשעים, כי מי יודע מה בלבו של אדם אולי הגיע בתשובתו בשעה אחת מה שאין צדיק 
גמור יכול, ושלא לקטרג על שום אדם, שכבר נטלה מאתנו החכמה והמדע לדון את האדם 
אפילו על פי שנים עדים והשפעת שכל זה לא היה רק בזמן הסנהדרין וכל שכן בלא עדות  

 וראיה.

 רע של השני בא מהפגמים שלי ה 

וזה שאתה רואה את הרע על השני תיידע לך שזה הרע שלך מהפגמים שלך, ורק דרך השני  
אתה יכול לתקן את עצמך. והסברנו שלפני התפילה צריכים לומר ואהבת לרעך כמוך, כי 

 תפילה נקרא דביקות בהקב"ה.

 רים  הגוי אין לו קדושה וממילא הדיבור שלו הוא ניבול פה ושק

ומה קורה אצל הגויים? אלא   ואומות העולם, נפשם הוא מצד עד עכשיו דברנו מיהודים, 
 דבורם הוא גם כן קליפות, כי רוב דבורם הוא ניבול פה או שאר דבורם כיוצא בו.  הקליפה,

הקב"ה ברא את העולם צמצום אפילו הנפש שלהם הוא לא מצד התורה אלא מצד הקליפה, 
העולם ומשם הגויים לוקחים את החיות שלהם מצד הקליפות.    אחר צמצום עד שברא את

דיבור של יהודי צריך להיות טוב וברגע שאין לך דיבורים טובים זה נקרא שאתה התנתקת 
מהקדושה ומאות שלך, דהיינו הגוי אין לו שום קדושה וממילא הדיבור שלו הוא לשון הרע  

 ורכילות שקרים ניבול פה. 

 לים לקליפות אנחנו המפרנסים הכי גדו 

א"כ  אותו,  מחיה  וזה  התורה  מאותיות  הוא  יהודי  של  שהכוח  אמרנו  הרי  לכאורה  אבל 
יש לי חדשות בשבילך אתה  ר' אשר  לכאורה מה מחיה את הגוי ומה הכוח שלו? אבל אמר  



 קודש                         בלק                         שיחות

 ~ יד~ 
 

את   נתתי  בזה  לדבר  צריכים  שלא  דברים  מדבר  שאדם  בזה  לקליפות,  גדול  הכי  המפרנס 
בזה אתה לוקח את הניצוץ שלך מאות שלך מהתורה ואתה נותן  החיות שלך לקליפות, וגם  

זאת לשני ובזה הוא מתחיה כל הזמן, ואז הוא מסוגל ויש לו כוח לעשות לך רע, אלוקים אמר  
 . לו קלל מהפגם שלי יש לו כוח לקלל אותי

   הקליפות מנסה כמה שיכול להשתולל וככה לא יגאלו אותו

ר אליך באותו רגע שהוא רוצה לחזור מתעורר צעקה של  אבל יש לניצוץ רגע שהוא יכול לחזו
מישהו שמשפיל אותך עד הסוף, וזה שהוא משפיל אותך זה רק הניצוץ שרוצה להיגאל עכשיו,  
אבל הקליפה יודע ברגע שאתה תשתוק הוא נגמר לגמרי, כי אין לו חיות עצמיות וממילא  

תיידע לך שיש כאן  יותר גדולה    הוא מנסה עם כל הכוח להישאר בחיים, וברגע שיש התנגדות
הניצוצות   את  גואלים  בזה  שמקבלים  הכאב  ידי  על  א"כ  עכשיו,  לגאול  שאפשר  נקודה 
שנמצאים שם בקליפות. והכאב הוא כי הם נלחמים על החיים שלהם ואין להם שום חיות  

 רק מאתנו שהם יונקים מהקדושה שלך. 

 הכוח שלהם בא מלשון הרע שלנו 

ל הכוח  להם  מהיכן  הדיבור,  אך  עליהם  להשפיע  בא הקליפות  שהדיבור  אומר  אתה  אם 
ממקום קדוש וגבוה וזה רוח אלוקי ממעל, וזה רוח ממללא ושם נמצא כל האותיות הכל  
נמצא בכוח הפה, הלא הדיבור הוא רוח האלוקי ששוכן באדם, ואיך יש לקליפות שייכות  

ישראל, או מדברים בטלים. הוא מלשון הרע שמדברים  לדיבור. ליהוי ידוע, שהכוח שלהם  
אדם שלא מדבר הוא שולט על הדיבור וברגע שאדם כן מדבר אזי הדיבור שולט עליו. ולא  

 חייב להיות רק לשון הרע ורכילות וזה יכול להיות סתם שטויות שמדברים ביניהם.

 על ידי לשון הרע שלנו הם עוברים על ג' עבירות בפועל 

ג' ע כנגד  עון לשון הרע  ושפיכות דמים,  לכך שקולה  גילוי עריות  זרה  עבודה  ולא  בירות, 
שאתה עושה כן בפועל אלא בזה שאתה מדבר לשון הרע הולך חיות ממך לאומות העולם  
שהם עובדי עבודה זרה והם מתעסקים בגילוי עריות והם עוסקים בשפיכות דמים. דהיינו  

וכל מה  נברא העולם  אדם צריך לדעת כל מה שאתה עושה זה משפיע על כל העולם, בשבילי  
שקורה בעולם יש להם שייכות אלי ממש, וכל זמן שאני חי מנותק אני גרמתי את זה, והעיקר  

כי מכוח זה בא הדיבור והכוח לאומות העולם, אשר הם להחזיר כל דבר בחזרה להקב"ה.  
 עובדי עבודה זרה, ומגלין עריות, ושופכים דמים. 

 מהחיות של האות שלו אדם שמדבר לשון הרע מנתק את עצמו 

א"כ כל יהודי יש לו אות בתורה וברגע שהוא מדבר לשון הרע בזה הוא מנתק את עצמו מאותו  
אות שמחיה אותו, ובזה הוא נותן כוח לקליפות להציק לו, א"כ לכאורה איך מתקנים את  
הדבר הזה? אלא כשיש אש ומכבה אש מגיע הם עושים שתי דברים, דבר ראשון הוא מפסיק  

הזרימה של חשמל או גז מה שנותן חומר בעירה שיידלק הלאה, ודבר שני מכבים את את  
 האש ואז אפשר לתקן הכל מחדש.

 

 



 קודש                         בלק                         שיחות

 ~ טו~ 
 

 אדם צריך לעשות חשבון מה הוא עשה שנתן בזה כוח לשטן 

אותו דבר אדם צריך להכיר את הסדר של האדם, דבר ראשון מאיפה השטן מקבל את הכוח,  
וון שלך, וזה מתחיל מכל דבר קטן שאדם מתעצבן על זה  וזה מתחיל מהרהורים שלך ומהכי 

וברגע   תוכניות  כל מיני  לו  יש  יום שישי כל אחד  זה  כוח לקליפות, היום  בזה  נותנים  מיד 
שאתה רואה שזה לא הולך, אז יש ברירה או להיכנס לכעס ורציחה וזה נקרא שבהרהור לבד  

ק חומר בעירה לקליפות שבהם אתה כבר ראיתי רע ושלילי, ובהרהור רע אתה ממשיך לספ
ימים   אוהב  חיים  החפץ  האיש  מי  ראשון  דבר  א"כ  הזמן,  כל  אותך  לעקוץ  ממשיכים  הם 

וברגע שאתה רואה רע אתה ממשיך בזה   תתחיל לאהוב את הימים ולראות טוב בכל דבר.
 לספק חומר בעירה להם. 

 דרך הבעש"ט הק' הוא להרים את הערך העצמי שלנו 

מי הכתוב  אמר  כן  כאמור,    על  רע.  ולא  טוב,  לראות  ימים  אוהב  חיים  החפץ  בכל האיש 
שיהיה בבחינת צדיק שאינו    הספרים פרי הארץ מאור עינים תניא תולדות שצדיק נקרא אחד

לוי   הקדושת  שבחבירו.  רע  שאמרו  רואה  מה  את  לסדר  היה  הק'  הבעש"ט  שדרך  אמר 
והיו מאשימים את בני ישראל. המגידים בדרשות שלהם, והיו עושים שזה כמו עננים שחורים  

שלנו.   העצמי  הערך  את  ולהרים  חשובים  אנחנו  כמה  עד  לנו  לומר  הגיע  הבעש"ט  והדרך 
היה אומר דרשות ואחרי זה היה אומר הקב"ה אתה יודע מי כעמך  הרה"ק מזלוטשוב זי"ע  

ישראל ואין לך כזה עם בכל העולם, ולכאורה הרי דברתי אחרת, אלא להם אני אומר ככה 
ך אני אומר שאתה צריך לתת להם יותר ויותר. והיה אומר לעולם אני מדבר לעצמי רק אני  ול

לי.   יקשיב  יהודי  שעוד  כדי  בקול  יותר  זצ"ל  מדבר קצת  אאמו"ר  לא  כ"ק  אני  אומר  היה 
 מתכוון לאף אחד ומי שחושב שאיליו אני מתכוון אזי אני באמת חושב עליו. 

 דבר ראשון צריכים לראות טוב וחיובי 

דהיינו עבודת הצדיקים הוא לא לראות את הרע של אף אחד, ואם הוא כן רואה רע סימן  
שזה אני ואם אני הייתי במקומו הייתי יכול להיות הרבה יותר גרוע ממנו. דהיינו אדם צריך 
לדעת אם הוא רואה רע סימן שזה בא ממני על ידי הדיבור שלי, והדיבור מגיע מהמחשבה, 

דבר ראשון תעבור למצב של  נצור לשונך מרע,  לראות טוב וחיובי.    א"כ דבר ראשון תתחיל 
ואז אפשר סור מרע, ואז, ועשה טוב.  שתיקה שתיקה, דהיינו לעצור את הזרימה של הרע,  

 להתחיל לעשות טוב.

 דבר ראשון צריכים לעזוב את החטא לגמרי 

לפני שאדם עושה  כי באמת, העיקר הוא סור מרע, דהיינו, עזיבת החטא בלב שלם והחרטה.  
ווידוי הוא חייב לעזוב את החטא ובלי זה הוא יכול להגיד אבל זה כלום, דהיינו שצריכים  
ואיך   המעשה.  ועל  הדיבור  ועל  המחשבה  על  חרטה  ולקחת  שם  בלב  החטא  את  לעזוב 

 ולהיכנס למצב של חרטה?   מתחילים במחשבה לעזוב את החטא

 על ידי הרהור לבד אפשר לצאת מבחינת רשע לצדיק 

כמאמר רבותינו ז"ל: המקדש את האשה על מנת שאני צדיק ונמצא רשע מקודשת אלא  
עכ"ז היא  מספק, שמא הרהור תשובה.   ולא רשע אבל  הוא רצתה צדיק  דהיינו בהתחלה 

על ידי הרהור לבד  ק לו שיקרא צדיק.  וההרהור לבד, מספימקודשת. ומה אנחנו רואים מזה,  
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שעל  ולהבין הדבר מפני מה הוא כך.  אדם יכול לצאת מבחינת רשע ולהיכנס לבחינת צדיק.  
 ידי הרהור לבד אדם יכול לצאת מבחינת רשע לצדיק, האם זה לבד מספיק? 

 אין מקטרג שלם כי יהודים תמיד מלאים חרטות 

בכל עבירה שאדם עושה בורא בזה מקטרג  .  הענין הוא, כי, בכל עבירה בורא מקטרג אחד
אמר שעוד לא רואה מקטרג שלם בעולם, כי בני ישראל תמיד  הרה"ק רבי זושא זי"ע  עליו.  

ואיך בורא מלאים חרטות וממילא חסר לו יד או רגל וכדומה ואף פעם הם לא היו בשלימות.  
נפש הנפש אנחנו נותנים  אלא אדם בעצמו אנחנו נותנים להם חיות, המקטרג יש לו גוף ו אותו.  

 לו. 

 הגליטש הראשון מתחיל במחשבה 

כל דבר מתחיל ממחשבה, ואין דבר שאדם יעשה בלי שמדבר אך, מפני שכל עובר עבירה,  
מזה לפני זה, ואין דבר שאדם מדבר עליו לפני שחשב עליו מקודם, א"כ הגליטש הראשון זה  

לב, בשמחה אותיות מחשבה שזה   במחשבה, יען אשר לא עבדת את ד' אלוקיך בשמחה ובטוב 
ואז שזה יהיה    חושב מקודם במחשבה לעשותו, ואז בורא נפש להקליפה.למעלה מכל דבר,  

גוף.   כבר  זה  חייב  ידי  על  חוב  מגלגלין  ויהיה  הגוף. רע  בורא  כך, כשעושה המעשה  ואחר 
 כשאדם עושה פעולה מיד בורא גוף עם זה. 

 לו חיות להמשיך הלאה על ידי שאני מדבר על השני אני נותן  

איתא הרהורי עבירה קשים מעבירה, אפילו שאתה מרחיק אותו ממך פיזית אבל ברגע שאתה  
ממשיך לדבר עליו לשון הרע רכילות ואתה עסוק עם מחלוקת כעס ורציחה בזה אתה נותן לו  
חיות שימשיך להציק לך הלאה ואפילו שבפועל הוא כבר לא לידך אבל הוא ממשיך לחיות  

דך, והדרך לנתק אותו לגמרי שיפסיק להציק לך, זה רק על ידי שאתה מפסיק להסתכל  על י
עליו שלילי וברע, והעיקר שתתחיל לראות רק טוב ובזה אתה דבר ראשון מפסיק את החיות  
איליו וכבר לא יהיה לו שום כוח להמשיך הלאה. וברגע שיותר אין לו חיות לא כבר לא יכול  

 להציק לך יותר. 

 אני מדבר בחדרי חדרים אני ממשיך לספק לו חומר בעירה אפילו ש 

וזה היה עם דוד המלך ושמעי בן גרא, ברגע ששמע שהוא מקלל אותו הבין מיד שזה הניצוץ  
שלי שאני נתתי לו ובזה הוא מציק לי, והניצוץ רוצה עכשיו לחזור אלי, ואני בעצם גרמתי על  

להשפיל אותי, ועל ידי שאני מפסיק אין לו    ידי הפגמים שלי שזה יגיע לשני, ואז יש לו כוח 
כבר כוח לעשות לי שום דבר, ואז שמעי בן גרא התחרט בשביל מה הוא עשה זאת בכלל, 
ולהפוך את הדבר זה עבודה שלך, ואפילו אם בחוץ אתה משדר כאילו שהכל בסדר אבל אם  

רה הלאה  בחדרי חדרים אתה ממשיך הלאה לתכנן תוכניות בזה אתה מספק לו חומר בעי
ורק אחרי שאדם מחליט שבעצם אני נותן לו את הכוח לחיות והכל  והוא ימשיך להציק לך,  

תלוי בי אם הוא ממשיך להציק לי או לא, בזה אני מחזיר לי את החיות שנתתי לו ובזה אני  
 מנתק אותו מלהמשיך הלאה.
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 דבר ראשון צריכים לשנות כיוון 

בתשובה, כשמהרהר  כך,  דב  ואחר  זו  דהיינו  שלא  ולהחליט  כיון  לשנות  צריכים  ראשון  ר 
הדרך, לרדת מהכביש המהיר ולנסוע לכיוון הנכון, וברגע שאדם משנה כיון זה נקרא שתיקה  
שתיקה שתיקה מעבירין את רוע הגזירה, ואז אין שום אחיזה לרע, א"כ העיקר הוא להוציא  

א את החיות מהקליפה, מתקן ההרהור, ומוציהחיות מהקליפה ואז הוא נשאר כאבן דומם, 
 ונשאר אבן דומם.

 עבודת האדם לבנות את האות שלו בחזרה להקב"ה 

וא"כ לכאורה הוי סגי בהרהור הלב. אך בכל זאת צריך גם לשוב בדיבור פה, בכדי לחדש 
בקרבו את האות הקדוש שלו שנמחק ע"י החטא. כי ברגע שאדם פוגם לוקח אז את האות  

ועכשיו עבודת האדם לבנות את האות בחזרה, ספר תורה  שלו ונותן אותו לסטרא אחרא.  
שנמחק משם אות מה צריכים לעשות כדי לתקן, אלא לוקחים את הקולמוס ודיו ומתקנים  
וכותבים אות חדש ומתוקן, האותיות שלנו נמצא בפה רק השאלה מה אנחנו עושים עם זה, 

ים זאת לסטרא אחרא  או שלוקחים את זה כדי להעלות כל דבר למעלה בחזרה, או שלוקח
ח"ו, וברגע שהפסקת את האספקה לסטרא אחרא עכשיו יש לך הזדמנות לחדש את האות,  
ובזה   חיובית,  ועשייה  חיובים  ודברים  תורה  תהילים  כמו  קדושה  של  דיבורים  לדבר  וזה 

 מתקנים את האות. 

 הפה הוא הקולמוס והלב הוא הדיו 

מלשון עט וקולמוס.  שון חרט אנוש.  אך מפני מה נקרא עזיבת החטא בלב חרטה, הוא מל
כי ידוע, כי הוידוי בפה הוא העיקר, וגם שיהא  לכאורה בשביל מה אנו צריכים זאת? אלא  

הפה הוא החלק של הקולמוס ששם חורטים כל דבר, והלב הוא החלק ששם אפשר מן הלב.  
דיו  לחדש אותם  וחוטא,  .  וכמו  נשמתכי הפוגם  אות שלו, שמשם שורש  כביכול  ו, מוחק 

פוגם נקרא שמחק את הדיו, וברגע שאין אות כלל, בזה אתה מפסיק את  ונפסק מהקדושה. 
 עצמך מהקדושה, ובזה נותנים את האות לצד השני של הקדושה. 

 אדם שמדבר רע מוחק וכותב כל הזמן 

והדבור נמשך מן האות   כאמור, אזי מחדש את האות,   ששורה בפיו וכשמתוודה בהדיבור 
אבל אדם שלא גומר מלדבר רע אזי  וכותבו מחדש מה שמחק.  האות.  זאת הדרך לחדש את  

הוא כותב ומוחק כל הזמן, אבל אדם שמפסיק לדבר רע ומדבר רק טוב אזי כל הדיבורים  
שלו הם טוב וחיובי, ובזה מחדשים את האות, וברגע שעושים זאת משם לוקחים את החיות  

 שלי בחזרה. 

 ת כיוון דבר ראשון להפסיק לדבר רע ואח"כ לשנו 

א"כ צריכים כאן שתי פעולות, דבר ראשון להפסיק את הרע, ואח"כ לשנות את הכיוון שזה  
ההרהור, וגם לדבר שאני הולך לעשות טוב. אדם שלומד תורה הוא מתפלל שיוכל להוציא  

כל דיבור חיובי מחזק    את הדיבורים החוצה, עצם הדיבור מחזק את הקשר שלך עם הקדושה,
קדושה עד למעלה. גדולה צדקה שמגעת עד כסא הכבוד, כל פעולה של  את הקשר שלך עם ה

 קדושה שאדם עושה בזה הוא מחבר את עצמו לקדושה בחזרה מאיפה שהתנתק מקודם.
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 אדם שמדבר רע מפסיק מיד את הקשר שלו עם הקב"ה 

והעיקר, שיהא מן הלב. כמו החרט, דהיינו הקולמוס, לא יכתוב בו אם לא יטבלנו בדיו. 
והלשון נקרא עט סופר, כמו שכתוב לשוני עט סופר וגו', וצריך להצטרף אליו הלב בעיקר, 

כל זמן שאתה מחזיק את הקשר עם הקב"ה הטוב  ואחר כך יעשה טוב, ולא יחזור לסורו.  
ובר  כלל.  מפסיק  ולא  עם  נמשך  שלו  הקשר  את  מפסיק  הוא  בזה  מיד  רע  מדבר  שאדם  גע 

 הקב"ה. 

 צריך להפסיק לתת חיות לקליפות ואח"כ לבטא וידוי מתוך כוונת הלב 

נמצא מבואר מהלך סור מרע ועשה טוב באופן זה: תחילה צריך חרטה בהרהור הלב, בכדי 
להוציא החיות מהקליפה שברא על ידי החטא. דהיינו להפסיק לתת חיות לקליפה ואז הם  
יספיקו לשלוט עליך, ואח"כ צריך שיבטא הוידוי בפיו מתוך כוונת הלב, בכדי לכתוב מחדש 

 ידי החטא. וזה עבודת האדם בעולם. האות הקדוש שלו שנמחק על 

 אדם שחי עם הטעם לא יכול להגיע לזאת חוקת התורה 

כתוב זאת חוקת התורה, שעל ידי הפרה אדומה אפשר לטהר את עצמו, אבל קודם צריך אדם 
לחבר את עצמו לחוקת התורה ואז אפשר לקבל טהרה מהם, כל זמן שאדם חי את הטעם  

כלל להגיע לזאת חוקת התורה, וברגע שאדם חי עם האינו  ולא חי את האינו מושג לא יכול  
 מושג אז הוא הגיע גם לחוקת התורה. 

 אדם צריך לדעת שהתלונות של כולם הם שלי 

מה ההבדל בין בני ישראל לאומות העולם? אלא בפרשת שלח קרח היה מלא תלונות מצד בני  
, בפרשת חוקת החליטו  ישראל, היה תלונות על משה ועל אהרן ועל ארץ ישראל ועל הקב"ה

להפסיק עם הדרך של תלונות ולהשאיר את הדרך הזה לאומות העולם, וכל זמן שיש להם  
תלונות אדם צריך לדעת שזה מגיע ממנו והתלונות שלו הם שלי בעצם, וברגע שאנחנו נגיע  

 לחוקה ונחיה עם הקב"ה אז גם הם יפסיקו עם הדרך שלהם.
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 שיעור ג' 

 ז פרשת בלק ' תמוביום ג' י

 כל יהודי יש לו אחריות לא רק על עצמו אלא על כולם 

)המשך ד"ה זאת התורה(. דברנו שכל יהודי יש לו אות בתורה שמשם במאור עינים  איתא  
שורש נשמתו, ואם חסר אות בתורה פסולה, ומשום הכי כל יהודי יש לו אחריות לא רק על  

ל. אות שנמחק אפשר לתקן אותו, שזה ע"י  עצמו אלא על כל הסובבים אותו ועל כל בני ישרא
הקולמוס והדיו, הקולמוס זה הוידוי והדיו זה ההתלהבות שיש ואני קרבת אלוקים לי טוב,  
ועל ידי שאדם חוזר להקב"ה בזה הוא מתקן לא רק לעצמו אלא לכל בני ישראל. ואדם צריך 

 לשנן כל הזמן בשבילי נברא העולם. 

 ם העשייה הקב"ה ברא את העולם בשביל עול 

הרה"ק   לחותנוהרה"ק מרוזלא זי"ע  הופכים לצדיק ורע לו. וכמו שאמר  אבל יש אנשים ש
שהקב"ה לא כ"כ כועס כמו שאתה חושב. דהיינו נתאווה הקב"ה להיות לו  משינעווא זי"ע  

דירה בתחתונים, הקב"ה לא ברא את העולם בשביל אצילות בריאה או יצירה אלא בשביל  
ועבודת יכול    עולם העשייה.  האדם איפה שאתה נמצא שם לקיים בכל דרכיך דעהו, אדם 

עם   ולחיות  דברים  אותם  לעשות  חי,  ולהיות  דבר  ואותו  ולהיות מת  דברים  אותם  לעשות 
השגחה פרטיות ולמצוא את הקב"ה בכל דבר ולחיות אתו אחד כל הזמן, וברגע שחיים ככה  

שר לעשות אותם דברים וזה מת  אדם נמצא במקור של כל דבר ובשורש של כל דבר, או שאפ
 לגמרי, אבל תכלית התורה והמצוות הם המעשים טובים.

 אדם שעושה ויודע שלא הוא עושה זה אמונה 

כתוב אמונה זה סדר זרעים, והכוונה הוא, איפה שאדם עושה פעולות ויודע שלא הוא עושה  
ם שלא עושה  אלא הקב"ה עושה וחייב להגיע לעזר אלוקי ממעל זה נקרא אמונה. אבל אד

שום דבר ורק מחכה שהקב"ה יעשה ומסתובב ואומר אם זה באשערט זה יקרה זה נקרא  
 הפקרות. 

 אדם שחי על פי התורה זה נקרא עבודה 

אם זה לקום בבוקר, או דברים שהוא צריך לעצמו או לסביבה שלו  אך דברים הצריכים לו,  
לכאורה אם זה לא רוחניות  הגם שהם מענייני עולם הזה,  או למישהו אחר ולא משנה מה,  

רק שהם מוכרחים, אולי כדאי לעזוב את העולם, אלא גוי חושב ככה ושוטים חושבים ככה. 
שאדם חי עם הקב"ה בכל מקום ועושה    ברגעדהיינו משא ומתן וכדומה, הן גם כן עבודה.  

היה מברך להיות  כ"ק מוח"ז מביאלה זצ"ל  רק על פי התורה זה נקרא עבודת השם בכל דבר.  
א ערליכע איד ולאכול כשר ולא לדבר לשון הרע ורכילות אז יהיה לך בנים צדיקים יראים  

 ושלימים. א"כ חלק מעבודת השם הוא לזכך את הגשמי ולעשות אותו רוחני. 

 עבודת האדם להפוך כל דבר גשמי לרוחני 

צריך מקודם לעבד קלף  כדי לכתוב צריכים קלף שזה דבר גשמי,  כמו הכותב ספר תורה,  
נשמה בלי גוף לא  מדבר גשמי מעור בהמה. לעשות בתחילה כלי שמשרה האותיות עליהן,  
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שנזכך את הגוף ונהפוך את    רוצה  יכול להיות בעולם וחייבים את הגוף להחזיקו, והקב"ה 
הגשמי לרוחני, וזה ומפליא לעשות שזה פלא גדול להפוך את הגשמי לרוחני. וברגע שהופכים  

כי אנחנו  את העור של בהמה לדבר שבקדושה הוא הופך מגשמי לרוחני והוא צריך גניזה.  
יכים כלי  לכך אנו צרכי עבודה שלנו הוא להפוך את הגשמי לרוחני את הגוף לנפש.  מגושמים.  

 מגושם להשרות הקדושה העליונה עליו. 

 כשאני שותק אני נותן לשני תענוג של קדושה 

אומר לפעמים אומרים לך לשתוק ולהבליג, ולמה אדם שותק באמת, כי הוא לא  ר' אשר  
שאומר לך תענה לי    רוצה לשון הרע רכילות מחלוקת, אבל מה עושים עם הכאב שיש לשני

בזה שאתה  כיבוד אב ואם ועוד דברים כאלו ומה עושים אז, אבל    ולפעמים יש בעיות  בבקשה,
שותק אתה נותן לו כזה תענוג של קדושה והתקרבות להקב"ה הרבה יותר מהתענוג שיש לו  
מהתשובה שלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, דרכיך דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, דהיינו  

 שגם הגשמי צריכים להכניס אותו לרוחניות. 

 צריך לעשות כלי בכל דבר   אדם

צריך לעשות עמודים לספר תורה, שכבר כתב הספר תורה, צריך עוד כלי גשמי, ולכן  ואחר כך  
באמצעותן  עץ חיים היא למחזיקים בה, על שם שבעבורן  הכתוב  הנקרא עץ חיים על שם  

שכך צריך האדם העובד את ד', לעשות כלי  וממנו יש ללמוד,  אנו מחזיקים את האותיות.  
שאנחנו צינור מלוכלך דהיינו אנחנו צריכים לחיות שאנו לא  ר' אשר  וכמו שאמר  בכל דבר,  

הן משא ומתן הן בשאר דברי עולם הזה ההכרחים, כי זה נקרא  יותר מצינור וזה הוא זה,  
למחזיקים בה, כי עבור זה יתקיים התורה, כמ"ש אם אין קמח אין תורה. הרה"ק רבי זושא  

 מקומות היה אומר, שאני עכשיו חפץ של מצוה. כשהיה מתאכסן בזי"ע 

 הבחירה של אדם הוא לאיזה כיוון ללכת 

דברנו בשבת שהבחירה של האדם הוא לא בעשייה, כי לפעמים אדם רוצה ומתכנן לעשות  
משהו ובסוף זה לא יוצא לפועל, אבל הבחירה של האדם הוא לאיזה כיוון ללכת או לכיוון  

ם שצלו פסחיהן צדיקים ילכו בם כי הם מכוונים לשם מצוה,  של הקב"ה או לכיוון אחר, שני
ורשעים יכשלו בם כי הם אוכלים זאת לאכילה גסה, דהיינו השאלה האם אתה מחפש בעולם  
הזה לעשות רצונך אלוקי חפצתי או שאתה מחפש כל היום לעשות כסף ושיהיה לך כבוד, וזה  

 עצם הבחירה שיש לאדם לאיזה כיוון ללכת. 

 שיש לו בחירה לתכנן ולעשות אדם חושב  

אבל בתאוות ממון וכבוד אדם חושב ששם יש לו בחירה איך לעשות אותו וחושב שהוא בעצמו  
איך שזה יהיה, ואדם חושב שהוא יכול לתכנן איזה כבוד לקבל או שיעשו  יכול לתכנן אותו  

דרך כלל  לו והוא יכול לתכנן איזה תאווה לעשות, אבל תכלית האם משיגים אותו או לא, ב
בסוף זה לא יוצא לפועל ממש, תשעים ושבע אחוז של חנויות שנפתחים בשנה נסגרים מיד, 

 דהיינו הכסף התאווה והכבוד אפילו שבחרת בזה לא תמיד זה יוצא לפועל ממש. 
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 בעבודת השם אין בחירה כלל 

ה  אבל בעבודת השם שזה אמונה ובטחון בהקב"ה גם זה לבחור אדם לא יכול, וצריכים לז
תפילה, כי גם מיעט נקודת אמונתו בו יתברך הוא ג"כ מאתו יתברך. ואפילו הדרך להגיע לזה  
אדם צריך רחמים להגיע לזה, ואפילו שאתה לומד ומתפלל צריכים תפילה על כל צעד ושעל  
להגיע למשהו, יש תפילה שאדם אומר רק את הטקסט בלבד ויש תפילה שזה כל כולו להגיע  

 אלוקים לי טוב ולהגיע שלעשות רצונך אלוקי חפצתי.להקב"ה ואני קרבת 

 אדם צריך לדעת שהוא שלא לשמה ולבקש להגיע ללשמה 

זה מתחיל בשלא לשמה ומתוך  אך יהיה הכל לעבודתו יתברך, שלא יעשה בשביל עצמו,  
אמר אדם צריך להכיר שזה שלא לשמה, ולבקש מהקב"ה  ר' אשר  שלא לשמה בא לשמה,  

וכבר דברנו  שלא יעשה בשביל עצמו, כדרך השוטים והרשעים.  מה,  שיעזור לי להגיע ללש
שאפשר לדעת זאת כשזה לא הולך כמו שאני הייתי רוצה שזה ילך, או בשעת לחץ איך אני  

 מסתדר עם חברים.

 נשים רחמניות ברגע האמת הרגו ילדיהם 

ים. מישהו  קטנבניו ובנותיו כשהן  למשל אמרו בגמרא: עושה צדקה בכל עת, זה  הזן ומפרנס  
מגיע לבקש ממך צדקה ואתה עונה לו אין לי כי אני מפרנס ילדיי. אבל השאלה מה הכיוון  

נשים רחמניות בישלו ילדיהם, הם חשבו שעושים צדקה אבל  מר' אשר  שלך, וכמו שאמרנו  
אם הוא  תכלית חפשו את הכבוד שלהם, וברגע שהאינטרס היה להרוג אותם מיד עשו זאת.  

עושה לעבודתו יתברך, דהיינו, שחושב, כי בהם גם כן חלק אלוקי, והקב"ה נתן לי החלקים, 
ולה, ואם אתה חושב על למנף  אומר שאדם חייב ללמד את בנו כל התורה כהבעל התניא  

והריני כגבאי  אותו ואתה חושב שהכסף הוא לא שלך ואתה לא יותר מגזבר שהקב"ה נתן לי,  
 ממונה עליהם לפרנסם, ואם חושב כן הוא עבודה.

 סיפור עם רבי מאיר בעל הנס 

שהוא   ראיתי  פעם אחד  במנטשסטר.  גר  ע"ה שהיה  גליצקי  יעקב  רבי  דוד הרה"ח  לי  היה 
ה ומוציא זאת ממעטפה מיוחד עשוי מקרטון. שאלתי אותו מה זה, והוא אמר לי  מחלק צדק

שכאן אני שם את כל הצדקה של רבי מאיר בעל הנס ומזה אני מחלק צדקה. שאלתי אותו  
ולמה אתה צריך להכין לפני זה כשיהודי מגיע מיד תוציא מהכיס שלך ותן לו. ענה לי דודי  

 אני מחלק בשבילו צדקה עוד לפני שהוא מבקש.  האם רבי מאיר בעל הנס הוא שנורער

 אדם צריך לדעת שהכסף לא שלו ואנחנו רק גזברים של הקב"ה 

וכן הכרתי יהודי חשוב בחיפה שגם לו היה קופה שמשם היה מחלק צדקה לכולם. פעם אחד  
שכל הכסף זה לא שלהם כלל  כשהגעתי אמר לי מה שיש לי אני נותן לך. דהיינו הם היו חיים  

 ל שייך להקב"ה והם רק גזברים של הקב"ה לחלק צדקה לכולם.והכ

 כשמקריבים קרבנות מקדשים גם את הפנימיות שלנו  

כשמגיעים לשם ר' אשר  וכמו שאמר  ואם עושה שלא בדעת, אף שעושה, אינה נחשב לכלום.  
כמ"ש בגמרא: שנים שצלו את פסחיהם וכו', יפתחו את הגמרות ולא יהיה שם אותיות כלל.  
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זה שאכלו לשם מצוה, עליו נאמר צדיקים אכל אותו לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסה,    אחד
אחד ממנף את זה  ילכו בם, וזה שאכלו לשם אכילה גסה, עליו נאמר ופושעים יכשלו בם.  

התפארת שלמה  להקב"ה שזה ילכו בם, והם הופכים בזה את הגשמי לרוחני, וכמו שאמר  
וני מתקדש אלא גם את הפנימי מקדשים בזה, הנחת  כשמקריבים קרבנות אז לא רק החיצ

תפילין מקדש את החיצוניות של האדם כי שמים זאת מבחוץ, אבל אכילת קרבנות ואכילת  
מצה שזה נכנס בפנים האדם זה כבר מקדש גם את הפנימי שלך. לעומת זאת הרשעים יכשלו  

 בם, ואז הם עושים מבהמה כשרה בהמה טמאה. 

 לאכול טשולנט צריכים ללמוד איך  

אך תלוי מה היה  אם כן, עינינו הרואות, שיש באפשרי, שבדבר אחד שיעשו שניהם שוים,  
אך מפני שהמכוון אינו שוה, יהיה זה מקרב את עצמו באותו דבר אל השם הכיוון שלך,  

מסופר שהיה רב אחד שהלך לטייל אחרי הסעודה, ועבר ליד בית של  יתברך, וזה מתרחק.  
קדושת שבת קודש, וזה היה באמצע אכילת טשולנט,  אותו מתלהב מרוב  חסיד אחד וראה  

ושאל אותו תגיד לי מי מלמד אותך להתנהג ככה, ענה לו אותו חסיד תבוא בבקשה לרבי  
 הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע והוא ילמד אותך איך עושים כזה דבר. 

 בכל מקום צריכים להכניס את הקב"ה 

דהיינו בכל מקום שאתה הולך  כוון, כמ"ש בכל דרכיך דעהו.  כמו כן בכל דבר, העיקר הוא המ
 עבודה שלנו הוא להתקשר להקב"ה ולהכניס אותו לשם. 

 אדם הוא הפנימיות שבו ולא בשר האדם 

 כאמור, אדם נקרא החלק אלוקי שבתוכו, והוא האותיות מהתורה.   וזהו זאת התורה אדם.
פנימיות של האדם, אדם הוא מלשון  אדם לא נקרא גוף האדם כי זה בשר האדם, אדם הוא ה

אדמה לעליון, והפנימיות של האדם זה האותיות התורה שמחיה אותו, וזה יכול לזכך אותו  
היה סוער כל החיים מי  הזידיטשובער רבי  שיהיה לו את הכוח להפוך את הגשמי לרוחני,  

 יודע אם לא השארתי משהו בקליפת נוגה. 

   ומה לא טוב לי אחרי החטא אנשים עסוקים מה טוב לי  

כל פעם שאדם לומד ומתפלל ברגע שהוא חושב לשם ד' ורוצה דרך זה להגיע להקב"ה, וכמו  
מכוח האפסיות שלי ומכוח המידות הגרועות שלי, יצר לב האדם רק רע כל  ר' אשר  שאמר  

להגיע   כדי  והעיקר לקחת את התבלין  כנגדה,  יצר הרע בראתי תורה תבלין  היום, בראתי 
חטא אדם הראשון אדם היה עסוק איך להגיע להקב"ה, ואחרי החטא אדם להקב"ה, עד  

כבר עסוק מה טוב בשבילו מה לא טוב בשבילו, א"כ העיקר במקום להיות עסוק מה טוב לי  
 ומה לא טוב לי העיקר שתתרחק מהשקר ותלך לכיוון האמת.

 אדם צריך להסתכל החוצה קצת מה שקורה שם 

דהיינו  עצמו הולך על החלק הגוף,  אך אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה,  
עצמו דייקא, פירוש, שלא  מה שאתה מרגיש חולם הייתי רוצה, אבל בטל רצונך מפני רצונו,  

שימית את המחשבה  אלא להסתכל קצת החוצה מה שקורה שם,  יהיה כוונתו בשביל עצמו,  
לפעמים הקב"ה מגיע לבקר אותך, אבל זה לא להעניש  יפקד,  שבשביל עצמו, שלא יזכר לא  
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אותך וזה לא לקחת ממך אלא הפוך לתת לך. דברנו אתמול שאבא לא מציק לילד אלא הוא  
אך הכל לעבודתו רוצה לקרב אותו אליו, אבל הקב"ה כי טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו.  

 ה. שלא יהיה שום דבר בלי שתחיה שם עם הקב"יתברך שמו. 

   אדם צריך להיכנע לשני כמה שיותר 

לשני   וכמה אתה מוכן לעזור  כל הדרך שלנו כמה אתה מוכן להפקיר את עצמך לשני  וזה 
להקשיב לשני להיכנע לשני, וגם לימוד התורה הוא כדי להפוך את הגשמי לרוחני. בכל פעולה  

 שאדם עושה צריך שיהיה שם איזה יעד לאן הוא רוצה להגיע. 
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