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 שבת תשובה –פרשת האזינו   
 שיעור א'

 יום ב' ג' תשרי

הולך עם מהלך כי כשלת בעונך. זה נאמר לכל איש ישראל. השפ"א )תרל"ד( בשפ"א איתא 
ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, ולא משנה איפה הוא ואיך שהוא תמיד הוא יכול לעשות 
תשובה, וזהו שובה ישראל עד ד' אלקיך כי כשלת בעונך. דהיינו אפילו שנופלים אין כזה דבר 

 . שאי אפשר לעשות תשובה

שלת בענוך, באו לך מכשולים בעד עוניך. דהיינו הכאבים שיש לך הוא על כי כ :מפרשרש"י 
דהיינו רק  מפרש: ואין מי יקימך רק השם לבדו.ובאבן עזרא בגלל העונות הרבים שיש לך. 

 ע"י תשובה אפשר לקום לפני הקב"ה.

ואף שחטא והרשיע הרבה, צריך להאמין כי עיקר נקודה ישראלית שבו היא במקומה, 
אומר אם ייקחו יהודי ויבקשו ממנו הבעל התניא ימיות לא נפגמת אף פעם. הנקודה הפנ

לדרוך על ספר תורה הוא יהיה מוכן למסור נפשו העיקר לא לדרוך, למה? כי כל אחד יש לו 
בתוכו נקודה פנימיות שמתעורר באיזה שלב בחיים. ולמה עבירות הוא מוכן לעשות ולדרוך 

חושב שיכול עוד להסתדר עם הקב"ה, אבל ברגע שאתה  על ספר תורה לא? אלא בעבירות הוא
 רוצה לנתק אותו מהמקור שם הוא כבר לא מוכן לעשות אותו.

ובאמת אילו היה היהודי מודע לכך שבחטאו הוא נעשה נפרד מאלקות לא היה עושה את 
החטא בשום אופן, שהרי יהודי בעצם אינו יכול ואינו רוצה להיפרד מאלקות, ורק רוח שטות 
המשכנעת אותו כאילו גם אחר החטא לא קרה שום דבר נורא, עודנו ביהדותו, ואין נשמתו 
נפרדת מאלוקי ישראל, ונוסף לכך היא משכיחה ממנו את אהבתו לד' ע"י שמשקיעה אותו 

 בתאוות, רק ע"י כך נגרם הדבר שיהודי יחטא.

שול נקרא שלעולם מכשנכנס בו רוח שטות, ונקרא מכשול. וכמו שאיתא אין אדם חוטא עד 
זה לא אתה בעצמך, אתה נשאר בשלימות אפילו שנפלת. וכמו בכל מכשול שזה רק מכשול 

ווער נישט צובראכן, אתה איך שהוא נשאר מחובר ר' אשר ולא יותר מזה, אותו דבר אמר 
להקב"ה, ואם הקב"ה הביא אותך לשם כי יש נקודה של הרוצה בתשובה שאתה צריך לגלות 

 אותו.

לכאורה איך המקטרג יכול לעלות למעלה ולקטרג על בני ישראל, הלא זרע קודש באיתא 
הוא רוצה להגיד רע על בני ישראל ואיך מכניסים אותו, הרי קוב"ה ואורייתא וישראל חד 
הוא א"כ איך הקב"ה מכניס חברה כאלו שרוצים לקטרג עליהם? אלא המקטרג עולה למעלה 

ת תשובה ופ"ד תעניתים וקבלות טובות של בני ואומר להקב"ה שאני מביא עכשיו מצו
ישראל, הקב"ה צריך להבין מהי כוונתו של המקטרג האם באמת לקטרג או לדבר טוב על 

 בני ישראל.

ובזה מסביר מה שאנו אומרים הסובל ומעלים עין מסוררים. הקב"ה סובל ומעלים עין מאלו 
ין מה מדברים. א"כ יהודי איפה שמדברים רע על בני ישראל ועושה את עצמו כאילו שלא מב

 שרק נמצא הוא מחובר להקב"ה.

וזה שכתוב עד ד' אלקיך, חיות אלקי שיש בכל איש ישראל, כמו שאומרים נשמה שנתת בי 
ף שזה יש נשמה שנמצא בתוך הגוף שזה בחינת ממלא כל עלמין, ויש נשמה מחוץ לגוטהורה. 
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כתוב החכם עיניו בראשו, דהיינו ברגע  אף פעם. סובב כל עלמין ומקיפים, והיא לא נפגמת
 שאף פעם לא נפגמת. שמחוץ לגוף שאתה מגיע לנקודה של חכמה אתה מגיע לחלק הנשמה

 א"כ עבודת האדם לבטל את עצמו עד לחלק הנשמה שזה נשאר טהורה היא.

קחו עמכם דברים 'כתוב שם בנביא הושע: וזה שנאמר ולא נאמר כו' אלקינו למעשה ידינו. 
אל ד' אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו. אשור לא יושיענו על  ושובו

. דהיינו מה זה 'סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלקינו למעשה ידינו אשר בך ירחם יתום
'אשור תשובה? אלא על ידי שאדם מחליט שכל מה שהוא חשב שזה מציאות הוא לא מציאות, 

לא נאמר עוד למעשה 'ני חשבתי שהסוס יכול לעזור לי, אבל א 'על סוס לא נרכב לא יושיענו
 'אשר בך ירחם יתום', הגליטש הראשון הוא שאדם חושב שמעשינו ידינו הוא אלקינו, 'ידינו

 הדרך היחידי לחזור בתשובה הוא רק ע"י שאדם מחליט שמה שהיה עד עכשיו הוא לא נכון.

ו לפניו ואמרו אשור שבטחנו בו עד עתה על הפסוק 'אשור לא יושיענו': והתודברד"ק איתא 
ידענו כי לא יושיענו, כי אין בו כוח להושיענו זולתך כי לד' התשועה. 'על סוס לא נרכב': 
שהיינו שולחים רוכבי סוסים אל אשור להושיענו לא נעשה עוד זה. 'ולא נאמר עוד אשר בך 

כוח אתה תתן בו כוח ותצילהו היתום, ומי שאין בו ירוחם יתום' כי ידענו כי בך לבדך ירוחם 
איתא: כנגד מעשה חרשים כי אין מי שיעזור מי שאין כוח לו כמו ובאבן עזרא וכן תעשה לנו. 

היתום, רק אתה וכתוב אבי היתום וזה כנגד כי כשלת בעונך ואין עוזר לך. דהיינו חשבתי 
 ול.שיש מי מישהו שיכול לעזור לי, אבל עכשיו אני מגיע להכרה שרק הקב"ה יכ

דהיינו ההתחלה הוא ולא נאמר אלקינו למעשה ידינו, דהיינו אתה לקחת את הגוף ועשית 
מזה עבודה זרה, ועבדתם אלקים אחרים והשתחוויתם להם, עכשיו צריכים לחזור עד ד' 
אלקיך ולדעת שאם יש לי משהו זה רק מהקב"ה וזה לא קשור לאף אחד, והוא נותן לי את 

 אותי כל הזמן. הכוח בכל דבר ורוצה למנף

מקום שבעלי תשובה עומדים שזה עיקר התשובה לשוב להתדבק בעיקר חיות אלקי שבו. 
אמר שיש ד' דרגות בענין התשובה, א, מי שאף ר' אשר אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. 

פרשת כי תשא ולהיות האדם המצטדק הרבה בפרי הארץ אחד לא חטא כלל, וכמו שאיתא 
ומצות חבילות חבילות בלא התלהבות ושום דביקות והצליח שלא בא לידי ועוסק בתורה 

ניסיון שום דבר להבין פחיתותו שאינו יכול לעמוד בניסיון. ב, שעולה לו כל הזמן מחשבות 
רעות אבל הסיבות עוצרים אותו. ג, אחד שנפל באמת אבל נשבר שם, אכל דגים סרוחים ועוד 

ב אדם שנפל ולא נשבר ולמד מזה שכל מה שעבר עליו הוא זרקו אותו מהעיר. ד, וזה הכי חשו
בגלל שאמר בחנני ד' ונסני וחשב שהוא יכול לסמוך על הכוחות שלו, הוא מגיע בסוף 

 ומאז הוא יזכור כל הזמן שהקב"ה מחזיק אותו, וזהו בחינת דוד המלך ע"ה.לשלימות 

וזהו שבת תשובה, באמצע שבוע מאוד קשה לחזור בתשובה, כי אנחנו נמצאים בבחינת גוף, 
אבל בשבת אפשר בניקל לעשות תשובה, כי שבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, וזה 

ולכך בשבת בנקל לשוב, כי יש לכל נשמה יתירה שהקב"ה נותן לנו בשבת כל שבוע מחדש, 
ויכל הוא מלשון השתוקקות כתיב ויכל כו' וישבות כו', הבריאה עליה בשבת קודש, כד

אף שלא להקב"ה, כי כל העולם שהקב"ה ברא במשך השבוע כולם עמדו וחיכה לשבת קודש. 
רק כמו שאמרו ז"ל שבחול נעשה על ידי א"כ מהו הלשון וישבות? אלא ברא ביגיעה עולמו, 

אמצעיות, ובשבת קודש  מלאכה בבחינת מלאכים ושלוחים, וצמצום כוחו על ידי כמה
וזהו מעין עולם הבא. הקב"ה נותן לנו שבת מתיחדין ומתדבקין כולם בשורש העליון. 

תשובה, וגם אנחנו בעשרת ימי תשובה שאז דרשו ד' בהמצאו, א"כ בשבת תשובה אפשר 
 להגיע הרבה יותר לנקודה של נשמה.
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דהיינו האור עדיין שית, ואיתא במדרש כי אור הגנוז לצדיקים לא נגנז עד אחר שבת ברא
נמצא בעולם רק הקב"ה החביא אותו שהרשעים לא ישתמשו אתו. אבל כשחטא אדם 
הראשון היה עוד יום שישי והקב"ה היה צריך להחביאו כבר אז, אבל כתוב במדרש שהקב"ה 
החביא אותו רק אחרי שבת בראשית. דהיינו אדם שחטא יכול עוד להשיג את הנשמה יתירה 

אף שחטא, המליץ שבת שלא יהיה נגנז עד מוצאי שבת, עיין שם, והוא ודש. שיש בשבת ק
 דהיינו השבת נלחם בשבילנו שכל יהודי יכול עוד לחזור בשבת קודש להקב"ה.כנ"ל. 

אדם צריך להאמין שבשבת יש נשמה יתירה וכל אחד יכול שבשבת יוכל להיות התגלות 
כי מתגלה נקודה הפנימיות שגנוזה בכל ז. כל אחד יכול לחזור אאף למי שנתרחק. לחזור אז 

א"כ בשבת כל איש ישראל, כמו שכתוב ועמך כולם צדיקים, וכתיב אור זרוע לצדיק כנ"ל. 
אחד יכול להתחבר לנקודה שלו, רק שזה מתחבא, ואיך אפשר לגלות אותו, אלא ע"י אמונה 

 אפשר לגלות את הנקודה שנמצא בתוך כל אחד ואחד.

ד בשם הרב מפרשיסחא על מה שכתוב ואמר כו' על כי אין אלוקי בקרבי אא"ז מו"ר ז"ל הגי
זה לבד שאדם מסתובב ואומר שח"ו אין הקב"ה בעולם זה לבד נחשב כבר מצאוני כו', 

לחטא, זה לבד שאדם חושב שהוא לבד וחושב שכוחי ועוצם ידי עשה הכל זה כבר חטא 
מהו הכוונה כו'.  כי השי"ת בקרבו כי נחשב לחטא, שצריך כל איש ישראל להאמיןבשבילו, 

 אומר כמו שיש מצוה להאמין בהקב"ה כך יש מצוה להאמין בעצמו.ר' צדוק בקרבו? אלא 

אות קנד: כשם שצריך אדם להאמין בהש"י, כך צריך אח"כ צדקת הצדיק וז"ל בספרו 
ין להאמין בעצמו. רוצה לומר שיש להש"י עסק עמו, ושאיננו פועל בטל שבין לילה היה וב

לילה אבד, וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם, רק צריך להאמין כי נפשו ממקור 
החיים יתברך שמו, והש"י מתענג ומשתעשע בה כשעושת רצונו. וזה פירוש ויאמינו בד' 
ובמשה עבדו, משה רבינו אמר והם לא יאמינו לי, הכוונה הם מאמינים שיש הקב"ה בעולם 

להם נשמה אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא וחשבו שכבר  אבל לא מאמינים בעצמם שיש
שכחו אותם או עזבו אותם ח"ו, א"כ ויאמינו פירוש משה רצונו לומר כלל שישים רבוא 

 בדור ההוא האמינו שהש"י חפץ בהם, ונמצא אצל כל אחד ואחד. נפשות ישראל

וון על הקב"ה אברך אחד מאריך באחד ומכהרה"ק מקאברין זי"ע וכמו שמסופר שפעם ראה 
, דפק לו הרה"ק הנ"ל על כתפו ואמר לו אל ועל ז' עולמות ועל הארץ ועל ד' כנפות הארץ

 תשכח להמליך את הקב"ה גם עליך. 

דהיינו עבודת האדם הוא לדעת שהקב"ה נמצא אתנו כל הזמן, בטח בד' ועשה טוב, איך 
אלא תלוי לפי  אפשר לדעת האם אתה מרגש חלק מהקב"ה או שאתה מרגיש כדבר נפרד,

אם אתה חי אחד עם הקב"ה חיבת הקודש שזה ענין התשובה, וכמו אדם שיש לו  ועשה טוב
חיבה לכסף והוא לא מתקרב לשום דבר שיכול להביא לו הפסדים והוא רק מתקרב למקומות 

אותו דבר עם הקב"ה ככל שאדם חי את החיבת הקודש הוא לא יחפש מקום שמביא לו כסף, 
תק שם מהקב"ה, ותמיד הוא יחפש מקומות ששם מתקרבים להקב"ה, וכמו שאולי הוא יתנ
אומר מה דעלך סאני לחברך לא תעביד מה שמחבר אותי להקב"ה אני עושה,  שהמגיד זי"ע

ומה שמנתק אותי מהקב"ה אני בורח משם, וברגע שאדם מאמין שהקב"ה נמצא בו, יש 
"ה משתעשע ומתענג בנו, ובעת אנשים שחושבים שהקב"ה שכח מהם, אבל האמת הוא שהקב

קריעת ים סוף בהתחלה הם האמינו בהקב"ה אבל לא האמינו בעצמם, ואחרי קריעת ים סוף 
 הגיעו להכרה להאמין בעצמם.

היה אומר כי אבי ואמי עזבני וד' יאספני. בדרך כלל יש אנשים שאבא או אימא לא ר' אשר 
במגילת אסתר ויהי אומן את הדסה מבינים אותו או חברים לא מבינים אותו, אבל כתוב 

היא אסתר בת דודו. אומן הוא לשון אמונה. דהיינו אדם צריך להכיר את הכוחות הנפש 
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שנמצאים בו ובזה אפשר להיגאל, האמונה הנלמדת מבית מדרשו של מרדכי היהודי, היא 
. ההכרה בכוחות הנפש שטמונים כבר במציאות שלפנינו, ומתוך כך היכולת לפתחם ולגדלם

כשמרדכי אומן את הדסה כי אין לה אב ואם, פירושו של דבר שהוא לוקח את אותה ילדה 
יתומה, שאין לה את עמוד השדרה הפשוט שכל ילד זקוק לו כדי שתהיה לו איזו עמידה 

 חברתית, והוא מלמד אותה על הכוחות העצמיים הנפלאים שקיימים בה.

אני אגיד לאבא שלי, אני אספר לאמא שלי,  הראשונה שלו היא,כל ילד שמציקים לו, התגובה 
וכיוון שלאסתר אין אב ואם, אז מרדכי מלמד אותה להאמין בכוחות שלה. א"כ נכון שאבי 
ואמי עזבני, אבל וד' יאספני שגם אבי ואמי הם לא יותר ממשל לעומת הנמשל שזה הקב"ה, 

כשיו הוא אהבה א"כ הפוך אם הם לא מבינים אותי וגם החברים לא מבינים אותו אז ע
 שאינה תלויה בדבר ואני יכול להתחבר בפנימיות איתם למען אחי ורעי. 

דהיינו עבודת האדם הוא לחבר כל כאב לקשר בורא, וזהו כי כשלת בעונך כי רק עכשיו אתה 
יכול לחזור להקב"ה, כי עד עכשיו חשבת שאתה שומר על עצמך, וברגע שהגעת למצב של 

לא יכול, ואז אתה לוקח את זה בתור סיבה ולא בתור מציאות,  כישלון אז אתה רואה שאתה
 ומעכשיו אתה סומך רק על הקב"ה ולא על אף אחד אחר.

בהקדמה: הנשמה קודם רדתה, משביעין אותה, הוי צדיק ואל תהי בשב שמעתתא איתא 
רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים עליך שאתה צדיק, הוי בעיניך כרשע. והוא מאמר 

א בנדה. ולכאורה זה סותר למה שאמרו באבות, אל תהי רשע בפני עצמך, אלא זה כוונת הגמר
מאמרם ז"ל באבות, אל תהי רשע בפני עצמך, פירוש בעצמותך, כי זרע קודש אנחנו ולא 
ישתנו בעצמות. וכל עבירות בני ישראל אך תואר הוא להם אשר לא יתמיד כי אם יעמוד עת 

 מן העיתים.

נו בעצמות רק בתואר ובמראה אינו אלא מקרה והמקרה לא תתמיד. לכן והנה כל מה שאי
זרע אברהם אף אם ידיהם מפוחמות, השחרות לא תתמיד, ובהכרח יתלבנו וישובו ליופיים 

אומר שמחשבה טובה שהשפ"א וכמו  ולעצמותם. אבל מעשיהם הטובים הם עצמותם.
 ים טובים.הקב"ה מצרפה למעשה, למה, כי יהודי הוא מציאות של מעש

היה שר' אשר היוצא לנו שהכל מתחיל ברגע שאדם חושב שהוא דבר נפרד מהקב"ה, וכמו 
שצריך כל איש אומר שיש אנשים שמדברים מהקב"ה ברמת שפתיים, וזה עצמו החטא. 

 והוא צריך לדעת שיהודי אף פעם לא מנותק.ישראל להאמין כי השי"ת בקרבו כו'. 

אנשים שחיים שיש הקב"ה אבל הוא לא נמצא אצלי, אבל  דהיינו ישומכל מקום אמת הוא, 
העיקר הוא לחיות כמו שאמרו בחב"ד לא שלמעלה יש אצילות בריאה ועשייה, אלא כאן 
למטה יש אצילות בריאה ועשייה, כי אדם עולם קטן, וברגע שאדם חי עם הקב"ה אז משם 

כי כשיש השראת מך, יתפרדו כל פועלי און והם מפחדים להתקרב אליך וכולם בורחים מ
כי כמו שיש מצוה אין מגע נכרי לאדם. ואדם מאמין שהקב"ה נמצא אצלו ממש, אז השכינה 

כדכתיב וראו כו' כי שם ד' נקרא עליך ויראו להאמין בהקב"ה כך יש מצוה להאמין בעצמו. 
 ממך, אך כי אין אלוקי בקרבי כו'.

הבעש"ט בי, על ידי זה מצאוני כו'. כשאדם נופל מבטחונו בהשי"ת ואומר כי אין אלוקי בקר
אמר כי הלל רשע על תאוות נפשו. לכאורה למה אדם נופל לתוך תאוות נפשו, הרי הק' 

אומר שהקב"ה מחיה אותך כל רגע, שהפרי הארץ אומרים לו שהקב"ה נמצא איתך, וכמו 
ועכשיו אתה לוקח את החיות שלך ואתה נותן אותו להסטרא אחרא, אלא כי הלל פתאום 
הוא נהיה כמו הלל ומתנהג בעניוות, ולמה הוא עושה, על תאוות נפשו כי הוא רוצה לעשות 
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את התאוות שלו ואומר שהוא לא עושה כלום והכל הקב"ה עושה, בא ונראה מה יקרה אם 
 .מישהו ירצה לגנוב לך כסף אם גם שם תהיה כמו הלל או לא

ואז יהיה חבל לו להתנתק ממנו,  דהיינו אדם צריך לדעת שהכוח והחוזק שלו הוא הקב"ה,
כי לי הכסף ולי הזהב נאום ד'. והכל שייך להקב"ה ולא לאף אחד אחר. א"כ הגליטש הראשון 
הוא שאדם חושב לעצמו שאין אלוקי בקרבי. ושם לא מצאני אלא הפוך משם יתפרדו כל 

 פועלי און.

הוא שוכן בקרבנו,  לזאת נכתב פרשה זו, שיחזיק האדם עצמו לבטוח בהשי"ת, ולהאמין כי
ועל ידי זה יהיה התגלות שמו יתברך עלינו להיות נשמר מכל דבר רע אצל כל אחד ואחד, 

 ח"ו כנ"ל.

איתא בגמרא זדונות נעשין זכיות כו'. כאן מיראה כאן מאהבה. ויש להבין, כיון ששניהם 
 שבו למקומם ושורשם, מה הפרש בסיבה שבאה התשובה על ידה.

רק דכתיב אוהבם נדבה, ופירוש רש"י ז"ל שאף אך האמת, כי בלי אהבה אי אפשר לשוב, 
שאין ראוין אתנדב לאהוב אותם, והוא דבר פלא, איך שייך נדבה לאהבה. איברא שגם על 
זה יש משפט ומדה במדה, מי שמקרב עצמו אף שאינו יודע איך, רק מגעגע לשוב להשי"ת 

א"כ אדם יך להתקרב, כמו כן השי"ת מתנדב לאהוב אותו, ומתנדב עצמו אף שאינו יודע א
צריך את האמונה שהקב"ה נמצא בתוכך ומחכה לך, קול דודי דופק פתחי לי, וברגע שאתה 
נותן את הגעגוע להקב"ה שאתה רוצה לחזור בתשובה, אז כרחוק מזרח ממערב הרחיק את 

שהוא נותן לך כל הזמן,  פשעינו, ואז תתחיל להכיר את השגחה פרטית שיש בכל דבר ומה
ותיקח את השלילי ותלמד מזה את החיובי שיש לך בכל דבר, ואז הרהור בתשובה דהיינו 
צריכים רק לתת את הכיוון ההפוך שטעיתי והקב"ה נמצא בכל דבר ומיד אני הופך לצדיק 

 גמור.

ול ונמצא השב מיראה, השי"ת מקרבו ומתנדב לו אהבה בלבו, אבל מי ששב מאהבתו הוא גד
יותר. גם עשרת ימי תשובה ושבת תשובה הוא ב' תשובות הנ"ל, בשבת קודש מאהבה, 

 ובחול מיראה.
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 שיעור ב'
 יום ג' ד' תשרי

לכאורה מהו הלשון 'לדופקי בתשובה'. פותח שער לדופקי בתשובה. )תרל"ה( בשפ"א איתא 
אומרים אם דופקים על דלת סימן שיש על מה, אנשים שאוספים כסף יודעים אם דופקים 
על דלת סימן שכאן פותחים, אבל מצד שני לפעמים לוקח זמן עד שפותחים וזה מעייף מאוד, 

עד שיפתחו היה אומר שצריכים לדפוק ולהמשיך לדפוק ר' אשר אלא צריכים סבלנות לזה. 
את הדלת. לכאורה מאיפה לוקחים את הכוח לדפוק ולדפוק. וגם צריכים להבין מהו תשובה 

 שמדברים כאן שצריכים לדפוק לתשובה?

מקדש את האיש ה אומר בפרשת ראה:כי עיקר התשובה להמשיך חיות מחדש. הפרי הארץ 
בתשובה. לכאורה  למה, שמא הרהור גמור ונמצא רשע הרי זו מקודשת.על מנת שהוא צדיק 

 מהו הלשון הרהור בתשובה? אלא הכוונה הוא שהוא שינה כיוון ממה שחשב עד עכשיו.

אומר שכתוב שלושה ספרים נכתבים, צדיקים נידונים מיד לחיים ורשעים העבודת ישראל 
שצדיקים  המגיד ממעזריטש זי"עמיד למיתה, ובינונים תולין עד יום כיפור. ומביא בשם 

י עם הקב"ה כל השנה, ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום, מי שחי הכוונה מי שח
עם הקב"ה ולא חי עם הטבע אז כשבא ראש השנה אומר להם הקב"ה איפה שהייתם עד 
עכשיו תהיו גם שנה הבאה, א"כ מיד נכתבים לחיים, אבל רשעים היינו רשעים בחייהם 

ו מחוברים עם הקב"ה וחיו בנתק, א"כ קרויים מתים דהיינו אפילו שהם חיים אבל לא הי
 לאה בדרך שלך לעוד שנה. אם זה הכיוון שלך אז אין מה לחדש לך בעסק אז תמשיך ה

אבל בינונים אז דרשו ד' בהימצאו שזה עולה על עשרת ימי תשובה והם מתלבטים כל הזמן 
ו יש להם האם להיות עם הקב"ה או לא, א טאג א גלאך א טאג א מלאך יום כן ויום לא, אל

סיכוי לקלוט בימים האלו את המהלך של תשובה. א"כ בימים האלו אנחנו דופקי בתשובה. 
אמר שאני מוכה שחין שאני רוצה להיכנס להיכל המלך וזורקים אותו החוצה. הבעש"ט הק' 

ואז אני שוב מנסה ושוב זורקים אותו. דהיינו לא צריכים להפסיק אלא לנסות כל הזמן 
 לחזור בתשובה.

כאורה מה ההו"א של אדם שתשובה יעזור לו, הלא עשה עבירות לא רק היום ואתמול אלא ל
שנים הוא בתוכו א"כ מה יעזור לו בדיוק תשובה? אלא דברנו שיש עולם שנה נפש לפני בריאת 
העולם לא היה עולם שנה נפש והכל היה אחד ויחיד לא היה היום ולא היה אתמול הכל היה 

ובה היה לפני בריאת העולם שאז לא היה עוד מושג של היום ומחר, אחד, כל המושג של תש
א"כ אדם שמתחבר למקום של תשובה אז הוא חי מעל הזמן והטבע, דהיינו שמתחבר למקום 
של תוהו ובוהו ששם אין יום ולילה הכל יהי אור של ששת ימי בראשית ושם הכל אחד. א"כ 

לתקן מה שעשה היום, אבל מי שחי מעל כל זמן שאדם חי בטבע אז איך הוא יכול למחרת 
 הטבע שם אין היום ומחר וממילא יכול עם תשובה לתקן הכל.

יש מושג רישום פלילי, דהיינו אדם שעשה עבירה מיד נרשם שם, יש עבירות שנשאר שם 
לחמש שנים ויש עבירות שנשאר שם לכל החיים, מיד כשאתה מכניס את השם שלך או תעודת 

שעשית לפני עשרים שנה, למה, כי בטבע הכל נרשם ואי אפשר למחוק זהות מיד עולה מה 
 אותו. אבל למעלה מן הטבע שם שווה ומשווה קטן וגדול שם יש מושג של תשובה.

אבל להגיע לשם צריכים ולבבו יבין ושב, דהיינו צריכים להגיע למקום של בינה שמיניה דינין 
עד הקב"ה ואז ממילא שאתה מעל הטבע מתערין, ומשם צריכים לחזור לחכמה ולאין תמצא 

לדופקי בתשובה נקרא שאתה נלחם על זה  שם אין היום ומחר ושם מתחילים חיים חדשים.
כל הזמן. וכמו גרעין שרק אם זה נרקב יוצא חדש, אבל כל זמן שעוד לא נרקב בכלל לא יוצא 
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נקרב ג"כ לא  חדש, דהיינו שמחזיק את עצמו לבעל גאוה ולא מוכן להתבטל, ואם זה מדאי
יוצא חדש, דהיינו שהוא מתייאש, ורק אם זה נרקב אבל לא עד הסוף אז יוצא חדש. אומר 

 מצד אחד הוא צריך להסכים לעזוב את הטבע ולהיות מעל הטבע ואז יוצא חדש. הפרי הארץ 

וזה מבשרי אחזה אלוקי, דהיינו אתה צריך להגיע להכרה שהגוף לא מספק לך שום דבר, כי 
עפר לבד ולא יותר מזה וכחלום יעוף, אבל יש כאן איזה חיות, אלא אם אתה חי רק הכל רק 

עם הגוף אתה מגיע לייאוש ואם אתה חי רק עם נשמה אתה ג"כ לא מגיע לשום מקום, אלא 
צריכים ללכת באמצע, דהיינו צריכים את בשרי וגם אחזה אלוקי ואז ממשיכים חיות מחדש. 

להילחם כן ולא כל הזמן, כי אני לא והקב"ה הוא כן, ואז  דהיינו צריכים את הדופקי שזה
יצאה נשמתו באחד של רבי עקיבא, כי כל החיים הוא נלחם על זה ויצאה נשמתו ברגע שהכיר 
שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד. דהיינו יש מקום שאפשר עוד לפסול את עבודה של אתמול 

 סול שום דבר וזהו אחד.ורבי עקיבא הגיע לכזה מקום גבוה שכבר אי אפשר לפ

כי ברגע שאתה מגיע לשם אז נמחק הכל, ומשם ברגע שעל ידי זה יכול לתקן כל הקלקולים. 
שאתה ממשיך חיות מחדש זה בריה חדשה ולא מה שהיה אתמול. כתינוק שנולד קטן, שם 

וכמו שאמרנו שבכל מכשיר יש שנעשה בריה חדשה. שווה ומשווה קטן וגדול והכל אחד. 
שנקרא ריסט שזה לאתחל את המכשיר מחדש. דהיינו ע"י ריסט אפשר לחזור להגדרת דבר 

היצרן ולהתחיל מחדש. רק לפני זה הוא שואל האם אתה רוצה למחוק את האנשי קשר שלך, 
ואז אדם מתבלבל לגמרי ולא יודע מה לעשות. ורק ברגע שאתה מוכן למחוק את כולם אז 

ע אתה מחובר לכולם, כי ברגע שחיים עם הקב"ה אין אתה מגיע לזה. אבל האמת שבאותו רג
 אני ואין אתה הכל אחד.

אבל כדי להגיע לתשובה צריכים מקודם לעזוב את הדרך הישנה, שזה נקרא הרהור בתשובה 
שזה אומר לשנות כיוון, במקום לחיות טבע אתה מתחיל לחיות מעל הטבע, וברגע שאדם 
משנה כיוון זה נקרא שהוא בתשובה. וברגע שמחליט לשנות כיון הוא כבר צדיק גמור, אבל 

ך עם כזה צדיק גמור, אבל לפי הפרי הארץ צדיק גמור נקרא למעשה לא הייתי רוצה להשתד
שהוא חי אחד עם הקב"ה, וברגע שמתחיל לשנות כיוון מיד הוא צדיק גמור באשר הוא שם, 

 ואין עבר ואין עתיד רק הוה, וזה הכוח של תשובה. 

היה מדבר מזה הרבה שעבר ר' אשר אנשים מדברים כל הזמן ממה שהיה וממה שיהיה, 
הוא רק דמיון, והעיקר לחיות שגם עכשיו הוא דמיון ואז אתה יכול לחבר כל דבר ועתיד 

כי רק הקב"ה הוא היה הוה ויהיה, אדם הוא בקושי הוה אבל  להקב"ה גם העבר וגם העתיד,
אדם יכול לפחות עכשיו לחיות עם הקב"ה, וזה עבודת האדם ועל ידי זה הוא נהיה בריה 

 חדשה.

בהמשך הוא יסביר שאותיות בטל לגמרי, כדמיון תוהו ובהו חושך, ולכן צריך להיות מקודם 
תשובה הוא תוהו ובוהו וש' מרמז על חושך, דהיינו צריכים להסכים להיכנס למקום הזה, 
אבל לפעמים הוא חושך וימש חושך ולפעמים אור, המעבר בין הגוף לנשמה הוא חושך וימש 

וך החושך הזה, ויהודי יש לו עולם הזה חושך, אבל לכל בני ישראל היה אור במושבתם בת
ועולם הבא בעולם הזה אדם צריך להתבטל לגמרי כמו הגרעין ואז הוא יכול לעבור לעולם 

  אדם עוד לא מבטל את הישן אין חדש.החדש, וכל זמן ש

אדם הוא בעצם יש אבל יש לו נקודה של נשמה שזו קיסטא דחיותא וזה מוציא  אותו דבר
ש והכל מתחדש מחדש. המקום היחידי שיש היום יש מאין זה רק בעפר, אדם חדש וגרעין חד

הגרעין נרקב ולא נהיה לגמרי אין בשבילנו זה אין ולעומת האין סוף הוא נשאר יש, א"כ 
המוח שלנו ממה שהוא חושב שם הוא נמצא, וברגע שאדם מקשר את עצמו במוח שמה שיש 

הזאת מרכיב את הישות שלו, ואז משחרר לו הוא לא שלו אלא הכל מתנת חינם אז המחשבה 
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את עצמו לגמרי לסיבות ואז מגיע לתשובה, שהוא כל הזמן חוזר ליש וחוזר לאין ועוד פעם 
 לבטל את עצמו, אבל מאוד קשה לעמוד שם וזהו החיות רצוא ושוב. 

א"כ צריכים לדעת שתשובה הוא להגיע למקום שמעל הטבע ששם הכל מתחדש, אבל היות 
בעולם הזה שזה חושך וימש חושך והיש חוגג כאן ואי אפשר לעמוד כאן באין  שאתה נמצא

יותר משניה אחד, א"כ צריכים כל הזמן להיות במצב של דופקי בתשובה, כי אתה נכנס לתוכו 
ומיד אח"כ אתה מוציא את עצמך בחוץ ואתה צריך לדפוק עוד פעם, וכן כל הזמן וברגע 

 ו שער לדופקי בתשובה.שאדם חי ככה כל הזמן אז פותחים ל

אחר כך ויאמר אלקים יהי  ולכן צריך להיות מקודם בטל לגמרי, כדמיון תוהו ובוהו חושך,
וכמו הגרעין שכל זמן שהוא לא נרקב אי אפשר לצמוח חדש, אותו דבר כל הזמן שאדם  אור.

ל לא מתבטל לא יוצא חדש, וברגע שנרקב לגמרי ג"כ לא יצמח חדש ואם הוא לא מתבטל בכל
הוא ג"כ לא יגדל, א"כ הוא צריך לבטל את היש ולחיות עם אמונה שיש כאן אין, וזה סבלנות 
שתיקה הכנעה ביטול ושפלות, וברגע שאדם נותן את הנ"ל לא מתוך כעס אלא מתוך אמונה, 
דהיינו לא שרוצים לעצור אותו אלא שרוצים שהוא ימשיך הלאה ושימנף את עצמו לעוד 

ובוהו הוא יכול להגיע לאור חדש, אבל בלי חושך הוא לא יגיע לזה, כי  יותר, דהיינו שמתוהו
  תם להגיע לזה.החושך מכריח אותו בעל כרחך אתה חי, ואדם לא מתנדב ס

וגם זה הקב"ה עוזר לו לדעת שהוא עוזר לו, ואיך הוא עוזר לו לדעת את זה, אלא ע"י שיצרו 
בד עליו וזה דוחף אותו להגיע לאין ומשם של אדם מתגבר עליו ומגיע להכרה שהוא לא יכול ל

יתפרדו כל פועלי און, והוא עוזר לו ע"י יצרו של אדם ואז מגיע להכרה שבלי הקב"ה הוא לא 
יכול, אלא אדם צריך להיות מוכן לתהליך הזה, בעיקר מה שמפריע לאדם במגיפה הזאת 

ים איפה יהיו בקיץ הבא, שיש לנו הוא, שאי אפשר לתכנן שום דבר, עד עכשיו אנשים היו יודע
  בעוד חצי שעה, ד' ישמור על כולם. אבל עכשיו אנשים לא יודעים מה יהיה

שמעתי מרופא גדול מאוד שאמר לי שהעיקר מכל המחלה הזאת הוא שמכניס לאדם חרדה 
גדולה מאוד, דהיינו אדם שהיה חרדתי בעבר זה מעלה הכל עכשיו עוד פעם, וכל אלו שיש 

 אז הכל נכנס למצב של חרדה, ואדם אז מפסיק לחשוב ומפסיק לעשותלהם מערכת חלשה 
הלאה. דהיינו עבודה הזאת שהקב"ה רוצה מאתנו עכשיו הוא ד' שמעתי שמעך יראתי, 

 הקב"ה נותן לך חרדה אבל לא לקחת ממך אלא שזה הדרך להגיע להקב"ה.

הוא רחום אף אתה אמרנו הדבק במידותיו, הכוונה הוא לא רק על מידות הטובות שיש שמה 
תהא רחום, מה הוא חנון אף אתה תהא חנון, אלא אפילו על מידותיו הרעות שכל מה 
שמתעורר אצלך זה בא למנף אותך להקב"ה, ולא שתמשוך את זה כלפי מטה אלא כלפי 
מעלה, א"כ העיקר לקחת את המידה רעה שיש אצלך בשביל להגיע להקב"ה, וע"י האמונה 

וך את זה הכל לחיות ומקורם של כל דבר. אבל אין דרך אחרת והביטול שלך אפשר למש
קרא לזה חרב המתהפכת. כמו אדם שרוצה להיכנס לאיזה ר' אשר להגיע להקב"ה רק כנ"ל. 

חדר אבל יש שם חרב שחד משתי צדדים, ומה שאתה לא תעשה אתה נחתך, דהיינו צריכים 
ש לעזוב את החומרי ולהגיע לצורה, לעזוב את היש ולהגיע לאין, לעזוב את הגוף ולהגיע לנפ

ממחוש לאמונה, אבל עצם המעבר זה הכאב שיש לאדם, אבל זה שהולך להרוויח אח"כ כבר 
לא מרגיש שום כאב, כי אדם זה הטבע שלו שברגע שהולך להרוויח אז לא מרגיש שום כאב 

 יותר.

מוכן לסבול  אמרנו שיש חיבת הקודש, וכמו אדם שמחפש כסף אז הוא כ"כ שקוע בזה והוא
הכל העיקר להגיע למה שהוא מחפש, אותו דבר אדם צריך לרצות להגיע להקב"ה וזה התענוג 
שלך, ואז אדם מוכן למסור את נפשו העיקר להגיע לזה. ואדם צריך לדעת שחייבים לבטל 
ולעבור את התוהו ובוהו, וכל זמן שאדם לא מוכן לבטל את עצמו ולעבור את הנ"ל אי אפשר 
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ולכן צריך להיות מקודם בטל לגמרי, אבל לדופקי בתשובה כי אדם  שובה אף פעם.להגיע לת
אמר ר' אשר לא יכול להיות בביטול כל הזמן, אלא כל הזמן חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, 

שיוחנן כהן גדול היה לפני ולפנים שמונים שנים, ולהיות בפנים היינו לבטל את בחינת אדם 
רי והיה נלחם כן למשך כל חיו, אבל היצר הרע לא נרפה ולא הלך ולחיות בבחינת אין לגמ

לישון, אל תחשוב שאתה כבר נקי כל רגע הוא עלול לתפוס אותך, והיצר הרע חיכה שמונים 
 שנה ניסה בכל מיני דרכים ואז בשניה תפס אותו לתוך החברה שלו. 

בכוח אתה שם, זקן אחד אותו דבר צריכים לדעת שאין כזה דבר אדם שנקי לגמרי כי כל רגע 
החיות אמר פעם אם אני קם בבוקר וכבר לא כואב לי שום דבר סימן שאני כבר לא חי, 

-ה, כל זמן שאין לי מיצר אז אני לא חי עם הי-והחיבור בא על ידי כאב, מן המיצר קראתי י
-ה לו-ה אלא חי בטבע, אבל בעל כרחך אתה חי רק ככה חיים, וככה אדם עובר כל הזמן מי

של דה ופקי בתשובה, ברגע שאדם חי עם נקוה וכן להיפוך, וזהו החיות רצוא ושוב, וזהו לד
תוהו ובוהו אח"כ יהיה לו ויהי אור וברגע שיש לו ויהי אור נהיה לו אח"כ תוהו ובוהו וככה 
כל הזמן, השאלה רק לאן הכיוון שלך, אם ליהי אור אז אתה יודע שהתוהו ובוהו הוא הדמיון, 

שחי שהכיוון שלו הוא חושך א"כ בשביל מה לחשוב על אור הרי ממילא אח"כ אבל אדם 
 יהיה לי חושך עוד פעם. 

וכמו שאמרנו שהתרנגול והעטלף שניהם מחכים ליום, אבל התרנגול מחכה כי הוא רוצה אור 
לעומת זאת העטלף מחכה לזה כי הוא רוצה חושך, כידוע כשמגיע אור הם מפסיקים לראות, 

מגיע כזה יו"ט יש אנשים שנהיו עיוורים או לפעמים בעת דברי תורה הם נרדמים אותו דבר 
כי הם לא יכולים לשאת את האור הזה, אבל העיקר הוא שאדם צריך לדעת שהכבדות שיש 
לו הוא הגוף שלא רוצה שאני יחיה נשמה כלל, אבל האמונה חזקה לבל יפול ממנו הנופל, 

הוא לא שלו אלא של הקב"ה, א"כ אז אדם מזהה את  דהיינו ברגע שאדם יודע שמה שיש לו
 הפוטנציאל שיש בתוהו ובוהו ושזה הכל מתנת חינם.

צריך שעשה מאתנו בעלי תשובות. הבעש"ט הק' וכמו שאמרנו כבר בשם כן בעל תשובה 
דהיינו צריכים אמונה שהקב"ה נותן לידע שאין לו מציאות וקיום רק מה שהשי"ת יתן לו. 

אז אי אפשר להגיע לזה. מן שאתה משאיר משהו חמץ שאתה עושה ולא הקב"ה לנו. אבל כל ז
הגבאי של הבית המדרש היה מסתתר כל יום, והיה לוקח אתו את המפתחות ואמר לכולם 
אני הולך נגמר לי. עד שיום אחד מישהו אמר שצריכים לנסות להוציא את המפתחות ממנו, 

מפתחות עד שראה שזה קשור גם למכנסיים ולמעשה ניגש אליו והתחיל למשוך ממנו את ה
שלו. עבודת האדם הוא לתת כל יום ביטול מחדש להקב"ה ולדעת שהכל מתנת חינם מאת 

 הקב"ה.

דהיינו בכל תוהו ובוהו יש חושך שזה ואותיות תשובה הוא תוהו ובוהו, וש' מרומז על חושך. 
על ידי הכנעה ושתיקה אז  לא נותן לו לעבור בין הגוף לנשמה, אבל ברגע שאדם עבר את זה

 ואחר כך נפתח לו השער הפונה קדים שנאמר עליו יהיה סגור.

היוצא לנו דבר ראשון צריכים לדעת שיש דבר כזה תשובה, אח"כ צריכים לדעת שזה לא 
משהו פשוט והולכים הלאה אלא שזה משהו יותר עמוק וזה כתינוק שנולד דמי, ותשובה 

גם זה צריך להיות דופקי בתשובה אי אפשר לעמוד שם כל נקרא לעבור מטבע למעל הטבע, ו
הזמן, אלא יום כן ויום לא. אלא הבא לטהר מסייעין אותו, אדם צריך לדעת שהוא כל הזמן 
במצב של הבא, שניה אחד כן ושניה לאחריו כבר לא, וברגע שאדם חי ככה אז נפתח לו שער 

לטבע אבל שום כי הוא נכנס בחזרה שהיה סגור עד עכשיו, אבל למעשה זה נסגר מיד אח"כ 
  דבר לא הולך לאיבוד.
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ההבדל הוא שלמעשה כל הזמן תחזור לטבע אלא השאלה רק כמה זמן ייקח לך לחזור מיש 
היה אומר אתם נופלים ואני נופל, אצלי זה לוקח מיניה וביה ואצלכם זה יכול ר' אשר לאין, 

זמן צריכים לפתוח עוד שער ועוד  לקחת שבועיים ימים, אבל התכלית הוא הפותח שער כל
שער, ואז יקלוט שיש כאן תהליך בעסק ואז כל פעם שמגיע תוהו ובוהו הוא לא יישר שם 

     הוא יקלוט את המשימה שעליו לעשות.אלא הפוך 

וכמו אישה שצריכה ללדת כולם שמחים אפילו שיש לה צער, אבל דווקא על ידי הצער הזה 
ינו אם היא תברח לאן שתילך יהיה לה צער, וכל זמן שלא יהיה הולך להיות לידה חדשה. דהי

לידה יהיה לה צער. וכן כל פעם שצריכים לעבור למוחין חדשים יש צער כי מגיע לידה חדשה, 
 וברגע שיש לך כבר את המוחין שוב יש צער כי יש עוד לידה בדרך.

ה, דביום השבת ודופקי בתשובה מכלל שהוא סגור, ולכן בשבת קודש נקל לשוב בתשוב
דהיינו כל זמן שאדם חי טבע וחי בששת ימי המעשה אז הכל סגור, ומי שטרח בערב יפתח. 

שבת דהיינו הוא מרגיש שיש כאן משהו ומבקש מהקב"ה שהוא רוצה לראות, הולכים אחרי 
כולם ואיפה שרואים שדופקים גם הוא דופק, יש כאלו שלא חיו ככה אז שבת אצלם הוא 

אבל אלו שחיו לדופקי בתשובה אז מגיע שבת ופותחים אז אפשר לזהות מה כמו יום חול, 
פתחו ומה יש כאן, אבל אלו שלא חיו ככה אז לא יודעים אפילו שיש כאן משהו ולא דופקים 
ג"כ אז מגיע שבת וזה כמו יום חול, אבל כדי להכיר את השבת צריכים להיות לדופקי 

 זה משהו. ואז אתה עושה תשובה כל הזמן. בתשובה ואז אפשר להיכנס לשבת ולהוציא מ

כל פעם שרצה להתחיל ללמוד לרשע אמר אלקים מה לך הרבי מלובלין זי"ע וכמו שאמר 
לספר חוקי, ואמר יעקב יצחק בן מאטיל מחליט עכשיו לעשות תשובה, איי גם אתמול אמרתי 

כי הוא הגיע  אותו דבר, אבל אתמול רק אמרתי היום אני באמת יעשה אותו. והכוונה הוא
           לעוד נקודה עוד יותר מאתמול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש שבת תשובה –האזינו  שיחות

 ~ יב~ 
 

 שיעור ג'
 יום ד' ה' תשרי

לכאורה קשה מהו ובה שמגעת עד כסא הכבוד. אמרו חז"ל גדולה תש)תרנ"ג( בשפ"א איתא 
 הכוונה כסא הכבוד, ועוד למה תשובה באמת מגיע עד כסא הכבוד?

דברנו אתמול שקודם צריך להיות דופקי בתשובה פירוש, דיש כמה מדריגות בתשובה, אלא 
ואז יש שער, ושער הכוונה שיש כמה שערים ודלתות עד שמגיעים, דהיינו שיש כמה מדרגות 

דיש עשרה מדרגות בתשובה, שזה נגד עשר ספירות, לכן נקראו עשרת ימי תשובה. בתשובה. 
. וזהו חילים ממלכות עד שמגיעים ליום כיפור שזה חכמהיום הראשון שזה ראש השנה מת

ג"כ מקום של בינה ובתוכו יש עשר דרגות הדרגה ראשונה הוא מלכות דבינה ועד שמגיעים 
לחכמה דבינה, בינה עצמו זה תשובה ולבבו יבין ושב ויש שם מ"ט שערי בינה שזה עד חכמה, 

 ם אחר.וברגע שמגיעים לשער הנו"ן שם זה ביטול לגמרי ועול

השפ"א הולך להגיד שיש שלושה דרגות בתשובה שהם שתים, הראשון הוא תשובה מיראה 
ואהבה, ואח"כ למה אתה עושה תשובה. תשובה מיראה נקרא שאתה מפחד ואתה חושב על 
עצמך ובגלל זה אתה עושה תשובה, תשובה מאהבה נקרא שאתה ג"כ עושה אותו בגללך כי 

יות, דהיינו יש פוגע ויש נפגע הפוגע עושה תשובה מיראה אתה רוצה להפוך את זדונות כזכ
שלא יפגע עוד על ידי העונש, ואח"כ עושה עוד תשובה מאהבה שגם ירוויח על הדרך שיהיה 

 לו כזכיות. 

היה מדבר שהכאב שיש לך הוא כלום לעומת הכאב שיש ר' אשר  אבל מה קורה עם הנפגע
שה פגם למעלה. טבע האדם הוא לחשוב על להקב"ה ממך, כי על ידי עבירות שלך אתה עו

עצמו איך לעשות שלא ייפגע עוד, א"כ בהתחלה הוא עושה תשובה מיראה ואח"כ מגיע 
להכרה שאפשר עוד לחשוב כאן ולקבל עוד מהעסק הזה שיהיה לך זכיות א"כ שוב הוא חושב 

צמי ושיהיה על עצמו, אבל על הקב"ה הוא לא חושב בכלל, וזה לחשוב על הקב"ה ולקרב את ע
ושיתגלה מלכותו בעולם, שזה בעצם הענין של יום כיפור. וזה נקרא  שמו שלם וכיסא שלם

 כיסא הכבוד שזה בחינת בינה וחכמה.

וכמו שיש מחשבה דיבור ומעשה, נשמה רוח ונפש. זה מתחיל ממעשה וזה עובר לדיבור ומשם 
שים רעים ואח"כ להתחיל למחשבה. דהיינו שיש שתי פעולות דבר ראשון להפסיק לעשות מע

לחשוב על לעשות מעשים טובים, וכן בדיבור להפסיק לדבר דיבורים רעים ואח"כ לדבר 
כותב בהלכות תשובה שזה מאוד קשה ליישם, כי אדם רגיל לדבר  והרמב"םדיבורים טובים, 

לשון ורכילות וצריכים להתרגל לא לדבר ולהתחיל לדבר חיובי. וכן במחשבה שצריכים 
מעשה ולהתחיל זה פוגם מאוד עוד יותר מהדיבור והלחשוב מחשבות שליליים ש להפסיק

אומר שאדם הולך לתת את הדין לא רק על המעשים  הזוהר הק'. לחשוב על נקודות טובות
הרעים שעשה אלא גם על זה שלא עשה מעשים טובים, כי אדם צריך לעשות חשבון מה היה 

 ייה.מרוויח אם היה חושב טוב באותו רגע ושנ

דהיינו להפסיק לעשות מעשים רעים ולהתחיל וצריכין לשוב ולתקן פגם הנפש במעשה, 
והנשמה להפסיק לדבר רע ולהתחיל לדבר רק טוב, והרוח בדיבור, לעשות מעשים טובים, 

להפסיק לחשוב רע ולחשוב רק נקודות טובות. היו כאלו צדיקים שבימים האלו במחשבה, 
ותפילה וגם לא דיברו שום דבר, אבל מחשבה זו המלחמה של לא עשו שום דבר חוץ מתורה 

אדם שעובר את כל השלבים מחשבה דיבור ומעשה אז וכשמגיעין לתשובת הנשמה, כולם. 
 מגיע למקום הכי גבוה שזה תשובת הנשמה.



 קודש שבת תשובה –האזינו  שיחות

 ~ יג~ 
 

אומר אנשים המלבי"ם תבינם נקרא הבנה תשובה.  כתוב באיוב פרק לב' ונשמת ד' תבינם.
תקח התחלותיה מן החוש והניסיון, רק דעי התבונה צפונים ברוח  חושבים שהחכמה לא

האדם, ונמצא ברוח האדם אמתיות טבועות בקרבו ברוח אלקים, נחלה הם לו מצד שורש 
נפשו, וגם הצעיר לימים ישאב מים ממקור רוחו ברוח ד' עליו, ראיתי שהחכמה היא רוח 

ונשמת שקי תבינם, הנשמה שהיא באנוש, הוא רוח נאצל ממרום נטוע בו ממקור נשמתו, 
חלק אלוקי ממעל היא תשפיע את הבינה על האדם, שבה יבינו את האמתיות ויוציאו דבר 

 מדבר, ולכן החלטתי עתה. דהיינו ע"י שמעוררים את הבינה מגיעים אח"כ לחכמה.

, שישמע את הצעותיו ומביא עוד שכדי להגיע לחכמה צריכים קודם להקשיב לו מה הוא רוצה
ת התולדות אשר יוליד בשכלו. ואח"כ צריך לעלות עד ההקדמות והשרשים שמהם יוציא וא

את התולדות ולברר על מה זה יושב. אח"כ צריך לשמוע את כל דבריו מראש ועד סוף. ואז 
שהוחלתי לדבריכם ושתקתי עד שגמרתם כל דבריכם אז החכמה שלי מתחיל לעבוד. וזה 

 שמפעילים את החכמה. תהליך שלם אם נמצאים מול השני אז

אותו דבר בימים האלו כשיושבים עם עצמינו צריכים לעבור את התהליך הזה עד שמגיעים 
לחכמה. וכן כשהולכים לפעלד יש תהליך קודם מעשה אח"כ דיבור עד שמגיעים למחשבה 

ושם יתפרדו וכשמגיעין לתשובת הנשמה שם אמרו שמגעת עד כיסא הכבוד. ומשם לחכמה. 
ושם יש מצב כתינוק שנולד דמי, ושם שווה ומשווה  ,ון, ושם הוא המקור של כולםכל פועלי א

 קטן וגדול, אבל זה תהליך עד שמגיעים לשם.

ובפרט שיש שבת תשובה שאנחנו צריכים להגיע ובשבת תשובה העיקר בבחינת הנשמה, 
יומא , כי ביום כיפור שזה שבת שבתון אז מגיעים לשורש הכל, כי אז לאו לכיסא הכבוד

שהוא דגופא אלא יומא דנשמתא, והקב"ה נתן לנו בתוך עשרת ימי תשובה שבת תשובה, 
בימים יומא דנשמתין ולא דגופא, כי בשבת אין מבקשין צורכי הגוף רק צורכי הנשמה. 

הנוראים אדם מבקש רק על דברים של נשמה, אותו דבר בשבת צריכים לבקש על דברים של 
 נשמה.

ה דרגות בתשובה, תשובה מיראה ואהבה שזה אדם עושה בשבילו, כי אמרנו לעיל שיש שלוש
אדם פגע בהקב"ה כביכול ובעולמות העליונים, וכשאדם חוטא ופושע הוא פוגם בכל 
הבריאה, עשה עבירה אחת הכריע את כל העולם לכף חובה, א"כ דבר ראשון הוא צריך לתקן 

וא עושה מעבירות שגגות, ואח"כ את הפוגע שזה הוא בעצמו, א"כ כשעושה תשובה מיראה ה
 תשובה מאהבה הוא הופך אותם לזכיות.

והנה איתא בגמרא שעל ידי תשובה מיראה עונות נעשין כשגגות, ועל ידי תשובה מאהבה 
שזה לתקן את עצמו שהוא נעשין כזכיות, וב' בחינות אלו הם תיקון האדם לכפר על עונותיו, 

, אבל כל זה הוא עוד עסוק עם עצמו לכפר על הפוגע, וזה מתחיל עם יראה ואח"כ אהבה
 ויש עוד תשובה למעלה מזה, ונקראת תשובת אמת לשמו יתברך.עונותיו, 

פרק מ"ה: לעורר במחשבתו תחלה רחמים רבים לפני ד' על ניצוץ אלקות בתניא איתא 
 המחיה נפשו אשר ירד ממקורו חיי החיים א"ס ב"ה הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא

קמיה כלא חשיב ונתלבש במשכא דחויא הרחוק מאור פני המלך בתכלית ההרחק, המים 
כי העולם הזה הוא תכלית הקליפות התחתונים בכו שהם ג"כ רוצים להיות לפני המלך, 

הגסות כו' ובפרט כשיזכור על כל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו מיום היותו אשר לא טובים 
חא כי יעקב חבל נחלתו, וכמשל המושך בחבל וכו' והוא המה ומלך אסור ברהטים ברהיטי מו

 סוד גלות השכינה.
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 ~ יד~ 
 

וע"ז נאמר וישוב אל ד', דהיינו לא מספיק שעושה תשובה אלא וירחמהו לעורר רחמים רבים 
על שם ד' השוכן אתנו כדכתיב השוכן אתם בתוך טומאתם. אדם צריך לעורר את התשובה 

. דהיינו יש את הפגם שלך ואת הנפגע שזה עד לשמו יתברך, כי אתה פגמת אתה תתקן
הקב"ה, וברגע שאדם קודם מתקן את עצמו ונהיה כזכיות אז מגיע למצב שמקום שבעלי 

 תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בה.

כי יש לך אדם שירא מעונש ושב, ויש מי שמשתוקק לחזור לדבוק בו יתברך. ושב מאהבה 
דהיינו יש אנשים שהם רוצים רק את להסיר מסך העונות שיוכל לחזור לדבוק בו יתברך. 

והוא בחינות יראה ואהבה, השפע שהיה להם וחוזרים בתשובה כדי שזה ימשוך להם הלאה. 
שב מצד האמת, שמבין גודל זה החטא שעשה נגד רצונו מדות אברהם ויצחק. ויש מי ש

להקב"ה שאתה לא שמעת את הסיבות זהו החטא, כי הקב"ה  הכאב שאתה גרמתיתברך, 
אומר שהקב"ה נותן הלאה שהפרי הארץ מצמצם את עצמו עד אליך כדי לעזור לך, וכמו 

ולכזה תשובה חיות גם לאלו שמציקים לו, וחוץ מזה הוא עוד צריך את הקב"ה כשנופל, 
והבנה הוא צריך להגיע, ומי שחושב ככה זה נקרא הרהור בתשובה שזדונות נעשו כזכיות ואז 

 נהיה כתינוק שנולד דמי.

כמו אדם שיושב בשיעור ומתעסק בדברים ומצד שמבין האמת לאמיתו הוא שב ומתנחם. 
אחרים, אז הוא מפריע לא רק לעצמו אלא לכל הסובבים אותו, אותו דבר כשאדם חוטא אז 
הוא משפיע את החטא לכולם ולכל הסובבים אותו ולא רק לעצמו, אדם שמגיע להכרה הזאת 

נקרא תשובה  וחושב לעצמו שהיה יכול לבנות את הקומה שלימה ובמקום זה עשיתי הפוך, זה
 אמיתי.

אומר שכתוב יעקב אשר פדה את אברהם, והוא בחינת יעקב, תתן אמת ליעקב. הבעל התניא 
ומסביר כנ"ל כי אברהם ויצחק הם בחינת חסד וגבורה שזה אהבה ויראה, אבל כמו שהזכרנו 
שזה לא התכלית, וע"ז בא בחינת יעקב שהוא תפארת ששב בתשובה אמת לאמיתו להקב"ה, 

 עקב אשר פדה את אברהם. וזהו י

כתוב שם ושבתי בשלום אל בית אבי, הכוונה הוא כי הוא פחד על פגיעה על אבא שלו, דהיינו 
שר' אשר שהגיע להכרה להבין שהצער שלו הוא כלום לעומת הצער של יצחק אבינו, וכמו 

 וכתיב ביה ושבתי בשלוםאמר שהכאב שיש לי הוא כלום לעומת הכאב שיש להקב"ה ממני. 
אל בית אבי, זה תשובה בשלימות, שגדול עליו צערו של אביו ושוכח רצון עצמו, ורוצה לשוב 

 להתרצות לפני אביו שבשמים.

אומר שכדאי לעשות תשובה חייבים להתחיל עם יראת העונש ואין כאן קפיצות, הפרי הארץ 
כ לתשובה מתחילים עם המידות ואין לך מידה טובה הימנה, וע"י יראת העונש מגיעים אח"

וכל המתחיל לשוב בתשובה מאהבה, ומשם עולים עוד יותר עד שמגיעים לתשובה אמתית. 
קודם צריך זוכה לעלות ממדריגה למדריגה, כמו שאומרים פותח שער לדופקי בתשובה, 

והם שערים בנפש, אדם להתחיל לדפוק ואז כל פעם הקב"ה יפתח לך עוד שער ועוד שער, 
הזמן, אדם שנמצא ביראה הוא יפתח לך שער של אהבה, וברגע  הקב"ה פותח לך שערים כל

פותח לך עוד שער של תשובה אמיתי, שזה הכי גבוה שיכול  שאתה כבר באהבה מיד הוא
 להיות.

כמו שכתוב נודע בשערים בעלה, פירשו בזוה"ק לפום שעורין דלבא, שיש חמישים שערי 
ואלה השערים ויש בתשובה עילאה. ויש כאלו שנמצאים בתשובה מיראה ויש מאהבה בינה, 

נפתחים על ידי תשובה, ולכן אחר עשרת ימי תשובה יש יום הכפורים שבת שבתון שכולל 
שאז אדם מגיע לחכמה דבינה, ושם אדם כל שבתות השנה. והוא שער הנ' משערי בינה. 

א מגיע לכוח מה ומתבטל לגמרי בבחינת מלאך ושם השווה ומשווה קטן וגדול, ושם השטן ל
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 ~ טו~ 
 

נמצא ואין עוון שם כלל, במ"ט שערי טומאה יש שטן, כי זמן שיש זה לעומת זה הוא נמצא, 
אבל מעל זה הוא עולם שכולו טוב. וביום כיפור שאחרי עשרת ימי תשובה הוא שבת שבתון 
שכולל הכל, וכמו שבת שכולל כל ימי השבוע, בכל ימי השבוע יש ניצוץ של שבת אבל בקושי 

"כ ביום כיפור שאז כולל כל הבריאה וחוץ מזה שזה כולל כל שבתות מרגישים אותו, אח
 השנה, והוא מעל מ"ט שערי בינה והוא שער החמישים. 

דכמו )מסעי תרנ"ד( כותב: השפ"א המילה מצרים כתוב בתורה חמישים פעמים, למה, אלא 
שנזכר יציאת מצרים נ' פעמים בתורה כמו שאיתא בזוה"ק לרמוז שיצאו ממ"ט שערי 

ואז אדם משתחרר מהכל, אבל אדם צריך לעשות לפני זה טומאה ונכנסו בנ' שערי בינה, 
התבוננות ולחשוב על הפגם הגדול שעשה לכל הסביבה שלו עד הקב"ה והשכינה הקדושה. 
מצרים הוא אותיות מיצר ים, ים הוא חמישים, ברגע שאדם היה במיצר ים שהכל היה בגלות 

מ"ט אז גאלת לא רק את מצרים אלא מאז אדם מתחיל אצלך, אבל ברגע שאדם מגיע ל
 לחיות עם הקב"ה בכל דבר שזה בעצם נון שערי בינה. וזה תשובה עילאה.

אומר שעל חטא הידוע לא מספיק סתם תשובה אלא צריכים תשובה עילאה. הישמח ישראל 
יך וזה כנ"ל שאדם יכול לחשוב רק על עצמו אבל זה לא מספיק ברגע שפגם, אלא הוא צר

להגיע ולדעת שלקח את החיות הקב"ה והכניס אותו למקומות הכי גרועים בעולם שיכול 
להיות, וברגע שאדם חי ככה זה עוזר גם על החטא הידוע. וזה מחזיר את האדם למקום 

 הטבעי שלו. וזה היסוד של יום כיפור.

רים, ולכן השבת מסייע אל התשובה, שהוא זכר ליציאת מצ}נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
ויש להתחזק שביציאת מצרים יצאו בני ישראל משערי טומאה ונכנסו לשערי בינה. 

צריכים לנצל את השבת הזאת, שזה מביא בשמירת שבת תשובה שהוא שבת ראשון בשנה. 
אותך למקום של נשמה, ושבת הוא לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, וכמה שאתה חי 

הנון, וזה יעזור לך לחיות עם הקב"ה בכל השבתות, עם הקב"ה בשבת הזאת ככה יהיה בשער 
ואיך מעין מה שאמרו חז"ל אילו שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון, 

 שזה הולך בשבת ראשונה ככה יהיה בכל השבתות. 

בינו שנות דור ודור, בכל שנה יורד בינה חדשה, ואנחנו צריכים שזה ובכל שנה יש סדר חדש, 
עם חכמה שבבינה, שזה כוח מה לבטל כל דבר בחזרה להקב"ה, נשמה אותיות מה ירד ביחד 

וכן חכמה יש אותיות מה, עם הנשמה צריכים להגיע לבחינת מה, אותו דבר על ידי שבת 
ולכן כששומרין שבת ראשונה אין הסטרא אחרא שולטת תשובה אפשר להגיע לבחינת מה. 

   אף אחד בעולם שיכול לשלוט עליו. וברגע שאדם נמצא בשורש הדבר איןאחר כך. 

וגם בכל שבת אמרו חז"ל שהוא מעין עולם הבא, ויום )יום כיפור תרנ"ג( כותב: השפ"א 
הכפורים הוא שורש כל השבתות, לכן הוא יום אחד בשנה. ובנפש, כל עבודות יום הכיפורים 

מיוחד, בקדשי אין כשרים רק בכהן גדול, שהוא אחד המיוחד מכל בני ישראל. ובמקום 
 קדשים, שהוא בשורש העליון למעלה מן הטבע.

יום הכיפורים הוא שורש כל השבתות, כי השבתות הם שורש כל השבוע, באור החכמה איתא 
ויום הכיפורים הוא שורש כל השבתות, שעולים ביום כפור כל השבתות של כל השנה לשרשם 

ם הכיפורים שבת שבתון, וכל השבתות שהוא יום הכפור שהוא סוד עולם הבא, ועל כן נקרא יו
שכמו ששבת לגבי ששת ימי בליקוטי תורה הם ענפים על כן הם מעין עולם הבא. איתא 

המעשה הוא עליית העולמות שמתעלים מאוד נעלה, כך הוא בחינת שבת שבתון לגבי שבת, 
 שהוא בחינת שבת של השבתות של כל השנה.
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 ~ טז~ 
 

כוח לעשות תשובה, אלא יש מקום שנקרא עולם  }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. ומאיפה יש לנו
התשובה שאיסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא, ואיפה שהתורה נמצא שם יש מקום 

ועיקר התשובה הוא בכוח התורה, כמו שכתוב תורת ד' תשובה, כי התורה הוא משיבת נפש, 
שום פגם שאז אתה חוזר למקום של תמימה שזה בשער הנון ששם אין תמימה משיבת נפש, 

 ואז זה משיבת נפש שזה מחזיר את הרגיעות לאדם בנפש.

עם הדרך שלו היה מוציא אנשים מבתי חולים, הצדיקים מבקשים שלא יהיה להם ר' אשר 
בחירה, תשובה הוא לבחור שאין לי בחירה, וזה ארפא משובתם שזה מרפא את האדם, והיה 

אורות מכלים, אבל הבעיה הוא שלא אומר שכל אנשים האלו שסובלים הוא כי יש להם יותר 
נותנים להם לייצר כלים לאורות שיש להם, והדרך לעשות כלים הוא סבלנות והכנעה, שזה 

אבל לבחור שאני לא יכול לבחור, אבל במקום זה הם עסוקים כל הזמן למה ככה ולמה ככה, 
ם כלים ברגע שאתה מלמד את האדם לבחור איפה שהקב"ה בחר בך זה הכנעה וזה בונה לה

 לקבל את האורות הגדולים שיש להם, וזהו ארפא משובתם.

כאלו שלומדים תורה ומגיעים לגאווה א"כ, אלא  רק ישועיקר התשובה הוא בכוח התורה, 
השאלה הוא איך אתה לומד תורה, אדם שלומד תורה כדי להגיע להקב"ה אז זה נותן לו 

כן מתקנים כל הפגמים על ידי כמו שכל הבריאה היתה על ידי התורה, רגיעות בנפש. 
אומר כמה שלומדים ועושים התורה. וזה שנאמר קחו עמכם דברים ושובו. הקאצקער 

אומר שהתורה תמיד נשאר שלם והפגמים שלנו לא הבעש"ט הק' התורה נשאר תמימה. 
 מגיעים עד לשם.

ן לך דהיינו שלומדים תורה שיתקוזהו הלומד על מנת לעשות, לתקן הכל על ידי התורה, 
ונשלמה פרים שפתינו, על ידי העסק בתורה מתקרבים אליו יתברך כמו על . וזה על ידי הכל

 וקרבן נקרא שאתה מתקרב בחזרה להקב"ה.ידי הקרבן. 

כי אין קרבן זולת הקירוב והדבוק בו יתברך, לצאת מן החטא לשוב אליו בגבורות ד' איתא 
על ידי הקרבן. וכאשר אתה רוצה לעמוד יתברך, וזהו לשון קרבן, התקרבות אל השם יתברך 

על עיקר הקרבן, אין ענין הקרבן רק דבר זה, כי כאשר העלול נמצא מן העלה יתברך כן שב 
אל עלתו, ר"ל כי הנמצאים אין להם קיום בלא העלה והם תלויים בו, וזהו השבת העלול אל 

ליו ישוב הכל. ועל העלה, ולפיכך הקרבת הקרבן אליו יתברך לפי שהוא יתברך עלת הכל וא
 ידי התורה יש לנו כוח אדיר שאפשר לחזור להקב"ה.
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 ~ יז~ 
 

 שיעור ד'
 יום ה' ו' תשרי

בפסוק שובה ישראל עד ד' אלקיך. כי עיקר התשובה כשנתעלה )תר"מ( בשפ"א איתא 
וזה שכתוב עד ד' אלקיך, כי צריך אדם לשוב האדם אחר תיקון החטא ומחזיק בתשובתו, 

 הראשון.למקומו 

ויראה דישראל כשהם צדיקים פרצופיהם חקוקות בכסא הכבוד, בתוספת יוהכ"פ: וז"ל 
וכשח"ו חוטאים משליך פרצופם משם והם מאבדים את היחידיות שלהם, וכמ"ש על פסוק 
השליך משמים ארץ תפארת ישראל, שבעונות ישראל השליך זיו איקונין של יעקב החקוקה 

עד כסא הכבוד שהחוטא עצמו יוכל לשוב לחזור ולחקוק בכסא הכבוד, דתשובה מגעת 
 פרצופו.

יש פעולה של סור מרע ויש פעולה של עשה טוב, ומעל זה יש עוד פעולה שזה שלם שאנחנו 
צריכים לחזור איפה שהיינו לפני זה, דהיינו העיקר הוא לחזור לדרגה הכי גבוה שזה לחיות 

יע לשם צריכים להיות אחד עם הקב"ה, עם הקב"ה שזה קדש עצמך במותר לך, וכדי להג
דהיינו לא מספיק שמתקנים את החטאים אלא צריכים לחזור לאיפה שהיינו לפני זה, וזה 

 נקרא תשובה אמיתי.

כי בתשובה יש כמה פעולות, דבר ראשון יש את הנתק שהיה על ידי החטא, ועל ידי שאדם 
השפע, ואח"כ צריכים  יר אתעושה סור מרע ועשה טוב אז הוא מוריד את המחיצות ומחז

ה ולהיות אחד אתו יתברך, ובהמשך יסביר איך "בחזרה את הקב דפהו לחפשבקש שלום ור
 ה."באמת אנחנו חוזרים להקב

כ דבר ראשון צריכים להחזיר את הנפש כמו שקבלת אותו, אם אתה מאמין שאפשר "א
אתה נכנסת  אלא תקתי, דהיינו קלקול הוא לא רק מה שאתה נלקלקל תאמין שאפשר לתקן

 עושה תשובה הוא מעורר את הרצון שלו לחזור, שאדם אבל ברגע למקום שנקרא קלקול,
שמתכנן לצאת לדרך הוא עוד לא אדם  ה.לפני ז שוב בחזרה למקום שהיינוותשובה נקרא ל

בדרך, וברגע שיצא מהבית הוא כבר בכיוון לוורשא אבל הוא עוד לא שם כי יש לו עוד כברת 
עבודת האדם בתשובה, ונבאר בהמשך מהו התחנה סופית לאן אדם , וזה דרך להגיע לשם

 צריך להגיע.

מאיפה שהתחיל את הגליטש שכתוב עד ד' אלקיך, כי צריך אדם לשוב למקומו הראשון, וזה 
ששורש בני ישראל חקוקים תחת כסא הכבוד, ובוודאי אחר מדריגות רבות שלו הראשון, 

עדיין צריך לשוב להיות חוזר לשורשו ל "ועבר את כל תהליך הנשכבר הוא צדיק גמור, 
 העליון, וזה שאמרו שמגעת עד כסא הכבוד.

ם עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא "וברמבהמקום הזה של כיסא הכבוד, אלא ואיפה 
לומר שאינו נקרא תשובה מהתימא ו זה דבר קשה מאוד לומר כןלכאורה  ישוב לדבר הזה.

 לכל בריה, ולא נותנים לנו לחיות כי אפשר להגיע לזה. עד שיעיד עליו, דאם כן לא שבקת חיי

ר' י, המכוון הוא כי התשובה צריך להיות עד מדריגה זו, והיינו ביטול הבחירה לגמראכן 
ואז היה בחירה של בחירה, לפני חטא אדם הראשון, מסביר שיש שלושה שלבים היה אשר 

שלא היה שום דרך לאבד  כ ברור ובהיר הסיבות"קטנה האם לאכול מעץ הדעת או לא והיה כ
ת בחירה קטנה היה האם כ ברור ולעומת זא"את הדרך, דהיינו לא היה בחירה כי זה היה כ

  לאכול או לא, ולעתיד לבוא גם זה לא יהיה והכל יהיה ברור מאוד.
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שני היה החטא של אדם הראשון שאז נהיה בחירה, דהיינו עד אז הכל היה כמו השמש לב ש
י האם השמש והירח פעם שינו את עצמם, "והירח, כתוב אתם נצבים היום כולכם, אומר רש

אלא נכון שהם לא שינוי את עצמם אבל לא היה אף פעם אדם שהיה יכול להגיע לכזה ביטול 
לה כן קיבל בחירה אבל צריכים לבחור שאין בחירה, וכמו שהשמש עו םכמוהם, אבל אד

          כשאומרים ויורד כשאומרים לו אותו דבר צריך אדם לדעת שאין לו שום בחירה.

ה אמר לכם לא לאכול יש לכם בחירה ואתם "שלישי הוא הנחש שהגיע ואמר הקבלב ש
נהיה אחרת לגמרי, לו יכולים לאכול, ובאמת אכלו ומאז הגיע הבחירה וכל ההסתכלות ש

ור שיש בורא ומנהיג לבירה הכל התהפך ונהיה מכותנת אור נהיה עור עם במקום שיהיה בר
יכול לבחור,  עין ואז נהיה צרעת משכא דחויא ומאז יש לאדם כאבים עצומים לבחור שלא

ול לבחור, לעומת ואני יכ ומאז הגוף מושך את האדם להגיד לעצמו אני יעשה מה שאני רוצה
 בחירה, וזה מלחמת האדם כל הזמן.רוצה לחזור למקור ולהגיד שאין לו הנשמה כן זאת 

לתת אמר שעבודת האדם הוא לתת את עצמו לסיבות שאתה לא בוחר כלל ור' אשר אבל 
י הסיבות, וזה יהיה לעתיד לבוא שאז יהיה ברור שאין לנו בחירה כלל. "ה לבחור לך ע"להקב

 שובה ישראל עד ד' אלקיך לדעת שהוא מוביל אותי ולא אני מוביל כלל.

ה "כ לחזור להקב"כ עשה טוב, ואח"בתשובה יש שלושה שלבים, קודם סור מרע ואחגם ו
כול להיות אפילו רק בהרהור תשובה שאתה מוסר בחזרה את יוזה שזה בקש שלום ורדפהו. 

עד שיעיד עליו יודע תעלומות נכון שאתה כבר חזרת אבל בעצם וזהו ה. "הקשר שלך להקב
ה שם "הייתי רוצה להיות במקום יותר טוב, אבל העיקר הוא להסכים להיות איפה שהקב

אותי ולדעת שהוא נותן לי את הכוח להיות שם, והוא בונה אותי להגיע למצב מקום שבעלי 
 בו ואז אתה חוזר בחזרה. ורים יכולים לעמוד תשובה עומדים אין צדיקים גמ

היה מוציא ר' אשר משובתם וכמו שכתוב בגמ' גדולה תשובה שמביא רפואה לעולם, ארפא 
י שהיה אומר שיש להם יותר אורות מכלים וזה נקרא נפש ורצון, "אנשים מבתי חולים, וזה ע

, אבל אנחנו צריכים לקחת את זה כמו שזה היה ככה וככהילכולם יש רצונות היינו רוצים ש
שיוכלו  כן יהיו מצב מה יהיה, ר, אנחנו עכשיו במצב שלא יודעיםבלי לרצות משהו אח

להתפלל או שלא יוכלו, אבל אדם יכול להיכנס אז למצב של חרדה או למצב של שמחה 
ר שהוא לא בוחר אז הוא נשאר בשמחה, חוה, אם הוא ב"לחיות עם הקב תואו שמכריחים

מצד שני אני מבטל את הרצון שלי מוד ולעשות הכל, ומצד אחד נשאר לי הרצון להתפלל ולל
ה, בטל רצונך מפני רצונו, ולא שאין לך רצון אלא אתה צריך להפעיל רצון ולבטל "הקבפני ל

 ה."ורצון נקרא לחיות עם הנהגה של הקב, את הרצון הזה

אז הרצון שלו רץ יותר ה, ו"אדם משתגע מזה, מתי שהוא לא מוכן לחיות עם רצון הקבומתי 
ה הוא שתישאר כאן, והגוף נלחם נגד זה לעומת זאת הנשמה "מהר מהמציאות, ורצון הקב

אומרת לך תירגע וזה מלחמה כל הזמן, ואז עבודת האדם הוא לתת הכנעה וסבלנות ואז 
על המקום ואז מגיעים למקום שהרצון שלך גיעים לתשובה בקש שלום שלא יהא לבך חלוק מ

ה, ואז "לחיות עם רצון הקבתואם עם רצונו משוך עבדך אל רצונך אנחנו צריכים לרצות 
 ה."ארפא משובתם ואז אדם חוזר להקב

וזה שכתוב וישמן ישורון, אין הכוונה בבשר ויין, רק אף  :כותב (א"האזינו תרמ)א "השפ
במצות ומעשים טובים, רק ששוכח שהוא בכוח עליון, כמו שכתוב אלקי עשהו כו',  השמן

רק לבטל עצמו  ולא רק שאתה לא מתקדם אלא אתה גם נופל ו ממדריגתו,"על ידי זה נופל ח
ולמעשה אתה לבד גרמת את כל זה, כי ברגע שאתה לא רוצה לדעת  לעזרת השם יתברך.

לך את זה אתה נכנס לשאיפות שלך בלי להתחשב עם המציאות, כי יש מצוי  ה נותן"שהקב
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ה נותן לך והרצוי זה הרצון שלך, אבל הרצוי לא אמור לקחת ממך את "ורצוי המצוי הקב
 מן.המצוי שאתה נמצא בו, ועבודת האדם הוא ללכת בין המצוי לרצוי כל הז

בוודאי צדיקים זוכין בעבודתם עד שניקח מהם כמעט כל כי  .{א שהתחלנו"נחזור לשפ}
ה וכמה "מה הוא מהקבה, וכ"אומר שנשאר לנו רצון וגם זה מאת הקבא "הבחירה, השפ

עבודת האדם הוא לבטל את עצמנו לגמרי  כ,"דע גיוגם לא תי כ"אני נותן, זה לא משנה כ
אתה צריך לרצות שבוחרים בזה, ובדרך שאדם רוצה לילך כו', כיון  בביטול הכנעה ושפלות.

סופו וזה צריך להיות רצון האדם, דהיינו צריכים להפעיל את הרצונות ובה רוצה, "מה שהקב
  .ה"של הקברצון של דבר לבטל את הרצון שלי ל

שאני חושב  כל משאלות לבנו שזה נקודה של תפילה ומחשבה, כל דבר ימלא ד' אנחנו צריכים
יהיה לטובה שאני יוכל לקחת אותם לא שיסגור אני יכול לדבר מזה ולעשות אותו, אבל ש

ת פיך מאלפי זהב טוב לי תור ,ת נפש האדםאותי אלא שיביא לי הכנעה, כי ביטול בונה א
שזה גובל  וכסף, לפעמים אדם רוצה להרוויח כסף אבל הוא חייב איזה משה קטן לעשות

תן לו הרבה יותר השגה ונו בשקר, אבל ברגע שהוא מתאפק ההתאפקות הזאת בונה את הנפש
 וערך משיתנו לו כסף לאין סוף.

אמר שר' אשר היום אמרנו  באמת יהיה סוף התיקון כאשר ישובו כל בני ישראל באמת.ה וז
, לכאורה כפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכםשביום כיפור אנו אומרים כי ביום הזה י

איך זה עובד שעל ידי יום כיפור מסדרים כל דבר, אלא על ידי שאדם מחליט שהוא לא יכול 
ה יכול, זה כאבים איומים שזה מסרקות של ברזל לחיות פתוח עם השפל שלי, "ורק הקב

ה כפרת עונות ומאז אדם מתחיל לחיות עם חטאתי נגדי תמיד ומגיע למצב לדעת שהוא אבל ז
ה עושה כל דבר ואז מגיע "ה שנותן לך סיבות, והקב"רק הקב באמת לא יכול, ומי כן יכול,

  לשויתי ד' לנגדי תמיד.

 שזה הסיבות נגדי תמיד שויתיונות האדם, וזה שהוא חי עם הכ הכאבים הם מכפרים על ע"א
חיות שהכל יכם כשנים אתה צריך לחטא .ה וזה מביא לו הטהרה"אז הוא חי אחד עם הקב

המציאות ואז כשלג ילבינו כי אז הפכת את  ,וככה אדם חי את הסכנה הכי אדום שיכול להיות
כ יום כיפור מכפר על "א לסיבה ואת הזדונות לזכיות ואז כשלג ילבינו, ואז מטהרים הכל,

 ,שעל ידי שאתה חי עם חטאתי שזה הכאב שיש לאדם שזה מכפר עליכםחטאתיכם  מכל ידי
 ה מחזיק אותך."ואז לפני ד' תטהרו ואז אתה מגיע לטהרה שהקב

ם כי התשובה אין לה שיעור והפסק עד שיעיד יודע תעלומות כו', ועל "כוונת הרמבוזה 
עולה כל פעם מחדש, וזה תשובה זו אמרו שמביאה רפואה לעולם, בביטול הבחירה לגמרי. 

כ אתה צריך לבטל את הרצון, עד שיעיד עליו יודע "שכל פעם עולה לך רצון חדש, ואח
ת הרצונות, אבל לא בשביל ליישם אותם אלא בשביל סבלנות תעלומות, והוא זה שנותן לך א

וכמו יל לבנות את הנפש שלך, וכל פעם יעיד עליו יודע תעלומות וזה לא נגמר אף פעם. ובשב
המלחמה יש עד הרגע דהיינו ברגע אחרון אל תבואני רגל גאווה. ט הק' "הבעששאמר 

והנפש עוצרת אותו כל הזמן, וזה עבודת האדם כל משך  האחרון, כי הגוף רוצה לרוץ לגאווה,
 חייו עלי אדמות.

לפעמים וד, זה אמרו במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמועל 
עומק רם ועומק תחת, יש ה שם אותך בכזה מקום נמוך שצדיקים לא מגיעים לשם. "הקב

ה שם אותך במצב של עומק תחת כי יש לך את הכוחות להגיע לעומק רם "לפעמים הקב
כ, וכמו שאמרנו הבא לטמא פותחין לו, לפעמים יש מצב של הבא ליטמא שזה עומק "אח

 ע לזה.חין לו כי יש שם קשר מיוחד שרק אתה יכול להגיתחת אבל שם פות
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ם מילפעהצדיק לא עבר במקומות האלה, ובעל תשובה מתקן כל הדרכים המקולקולים. כי 
מה יהיה האם הוא כן יתפלל אדם נמצא במוחין דקטנות וכמו בימים האלו שאדם לא יודע 

ה נותן לך יש לך את הכוחות לתת שם ", אבל אדם צריך לדעת שמה שהקבומה יהיה או שלא
הכנעה, אבל כל החרדות שאתה מוסיף לעצמך שם אתה מסתבך לגמרי, אבל אם אדם רוצה 

 שהוא בוחר לך מביא רפואה לעולם.להישאר שפוי אז תשובה 

ובפרט בשבת תשובה, למה, בשבת קודש, עיקר התשובה בשבת, שכל אדם יש לו עליה ולכן 
הגביר את הנפש על הגוף ואת הרצון מעל רצון הגוף, ולבטל את רצון הגוף כי אנחנו צריכים ל

את הסיוע לעשות אותו, דבר ראשון כי הגוף מקבל את שלו שזה לנפש, בשבת יש לכל אחד 
ה "ל הקבמאכלי שבת, ומצד שני יש נשמה יתירה שזה מאיר לנו שאני יכול לחיות עם הרצון ש

 .ה ומצד שני צריכים לענג את השבתולבטל את רצון הגוף, שזה שביתת מלאכ

שכתבנו כי עיקר התשובה בהיות האדם מתוקן ואיננו עוד בתוך לכלוך החטאים למה לרמוז 
בתוך לכלוך  דהיינו יש שתי דברים שהוא צריך לעשות, דבר ראשון סור מרע ולא להיותל. "כנ

החטאים, אבל אדם שעוד לא עשה סור מרע או שעשה אבל עוד לא התחיל ועשה טוב אז זה 
כ עשה טוב שזה המצות ומעשים "ור ומרע ואחמונע ממנו כל דבר, כי חייבים לעשות קודם ס

טובים, ואז אפשר להפעיל את השלישי שזה הרהור בתשובה, אבל ברגע שהוא מהרהר 
ה, ואז הוא מגיע לשמוע את הסיבות מה "מו להקבבתשובה אז הוא מוכן לשרוף את עצ

  כ ישמע את הסיבות שמונע ממנו לעשות דברים לא טובים."לעשות וג
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