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 נצבים וילךפרשת 
 א'שיעור 

 א' יז' אלוליום 

 ה"עדיין עומד לפני הקבאדם 

אתם נצבים היום כולכם כו'. כי הכלל ישראל לעולם עומדין לפני )תרל"ה( בשפ"א איתא 
הוא נצחי עד היום הזה, א"כ מה שכתוב  השפ"א מסביר שכל מה שכתוב בתורההקב"ה, 

אתם נצבים היום זה לא היה רק אז אלא שזה הולך עד היום הזה כל אחד הוא עומדין לפני 
 ואדם תמיד יכול להגיע לקשר עם הקב"ה.הקב"ה, 

כי הפרט צריך לכלל והכלל צריך את הפרט, והעבודה רק לכל פרט לבטל עצמו אל הכלל, 
עצמו רק ע"י הפרט, כל אחד הוא פרט בפני עצמו ועבודה שלנו הוא הכלל לא יכול לגלות את 

למצוא את הקב"ה בכל דבר, כד איתכפיא סטרא אחרא בהאי עלמא איתכפיא סטרא אחרא 
בעלמא דאתי, אני לדודי ודודי לי כמה שאנחנו אחד עם הקב"ה ככה הקב"ה אתנו, וכמה 

חד הוא, שם אין פרט והכל אותו שאדם מבטל את עצמו לכלל כי קוב"ה ואורייתא וישראל 
וזה אי  דבר שווה ומשווה קטן וגדול ושם אנחנו עומדין, ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא,

שברגע של מסירות נפש מתגלה הנקודה הבעל התניא אפשר לקחת מאף אחד, וכמו שאמר 
ואחדות של היהודי, וכל אחד יש לו חלק אלוקי ממעל ממש, וכל אחד ע"י התבוננות תשובה 

 מבטל את עצמו לכלל, וזה מה שהקב"ה רוצה מאתנו.

 מעלת האחדות ע"פ הדרך

הכניסה לצורך הברית שעי"ז עוררו כל שורש כללות ישראל עד )תר"מ( כותב: השפ"א 
לא רק כאן למטה אלא עד למעלה עד האבות, וזה נקרא מתי יגיע מעשי למעשי האבות, 

מתחבר רק לאלו שנמצאים אתו, אלא שהוא אבותי, וברגע שאדם מתחבר לכלל הוא לא 
הדור שלנו עם הדור מתחבר להקב"ה ומשם הוא מתחבר לאבות הקדושים, ואז מחברים 

במכתב ל' שיש השגחה לפי הפרי הארץ הקודם, וברגע שאנחנו ביחד עם כולם אומר 
הדביקות, אפילו שאני לא בדביקות אלא אם יש אחד מבני חבורה שנמצא עכשיו בדביקות 

זי כולם מקבלים השגחה לפי הדביקות, וזה היסוד של הבעש"ט הק' שלפני כל מצוה א
 צריכים להגיד בשם כל ישראל.

 לחבר הדור שלנו עם הדור הקודם

ואת אשר איננו פה, מלמד שכל הנשמות שמבראשית היו שם, שהנה באלשי"ך הק' איתא 
שמבראשית יורה כי גם מאשר לא אמרו שכל הנשמות העתידות לבוא שם היו אלא אמרו 

נשמות שקדמו וכבר מתו הביאו אתו הוא יתברך וא"כ איפה אין זה כי אם ראשי עם כאבות 
העולם ושבטי ישורון, ושזה אפשר יאמר כי במעשה רב כזה לכרות ברית התורה באלה 
ובשבועה את אשר ישנו ואת אשר איננו שהוא דבר שהעולמות מתקיימים בו קרוב הדבר 

ה עם כל הנשמות העתידות -נמצאו ושם היו האבות ושבטי ישורון י"ב שבטי ילאמר כי שם 
הבאות גם המה, ויבאו כל תיבות הכתוב על נכון בלי יתור ראשיכם הם ג' האבות שבטיכם 

 הם י"ב בני יעקב אבות לישראל, ואחריהם זקניכם ושוטריכם וכל ישראל יחד.

 צריכים כל יום להיכנס להרבי

דהיינו בכל יום בבוקר כשאדם קם וזה היום הוא בכל יום ויום. חלנו{. }נחזור לשפ"א שהת
למוח"ז הוא צריך להתאחד עם כלל ישראל. היה יהודי שהיה מגיע כל יום להגיד בוקר טוב 
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יום אחד הוא לא הגיע, ושאל אותו למה לא הגעת, ענה אותו יהודי אדמו"ר מביאלה זצ"ל, 
הביאלה רבי כתוב שחכמי ישראל היו נכנסים לדוד  בדיוק הייתי צריך לסדר משהו. אמר לו

המלך בכל יום והיו אומרים לו עמך ישראל צריכין פרנסה. ודוד המלך היה עונה להם לכו 
והתפרנסו זה מזה. אמרו לו הלא אין הקומץ משביע את הארי. ענה להם דוד לכו פשטו ידיכם 

ה. לכאורה למה צריכים אותו בגדוד. ומשמע שכל יום שאלו אותו שאלה וקבלו אותו תשוב
כל יום, אלא כי הביטול הזה חייבים כל יום, והיה אומר שזה ענין להיכנס לרבי כל יום, ויש 

 ענין לבטל את עצמו כל יום מחדש. וזהו היום בכל יום.

 עבודת האדם כל יום להתבטל לכלל

תפילה שבלב וכל העבודה )תרל"ח( כותב: שזה הענין של להתאסף כל יום לתפילה, השפ"א 
להכניס עצמו אל הכלל. ובמדרש מכוון לבו לתפילה כו' פירוש לבד הבקשה להיות נענה 

דהיינו שעיקר שאנו מבקשים הוא בתפילה רק להתאוות להיות עומד לפניו יתברך בתפילה. 
וכמו שחטא אחד להיכנס להכלל, שיהיה דע לפני מי אתה עומד, ואז ע"י האחדות שיש לנו 

מכ"ש זכות הציבור מסייע לכל ז אפשר ח"ו להכריע את כל העולם לכף חובה, ואפוגם בכלל, 
 ואז כל אחד יכול לקבל כוח מהפרט.פרט. 

וגם מאחר שכתוב בתורה אתם נצבים, ושפת אמת תכון לעד, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
כי כל כי אם היה הפסק לדבר לא היה נאמר זאת בתורה. וזה שייך גם עד עצם היום הזה. 

שאמרנו שבשורש כל אחד מחובר ומצד זה מה שכתוב בתורה הוא נצחי עד עצם היום הזה. 
כרחוק מזרח ממערב הרחיק ממני את פשענו, יכולין כל הרשעים לחזור בתשובה. להקב"ה, 

מה המרחק בין מזרח למערב, אלא אם אתה לכיוון מזרח אתה צריך רק להסתובב ואתה 
 מיד במערב.

 ות שלנועבירות הוא לא המציא

היה אומר ובעקבותיך לא נודעו. אדם שנוסע בכביש ורוצה לצאת ביציאה, אם הוא ר' אשר 
עבר אותו הוא צריך לחכות עד היציאה הבא ואז הוא יכול לחזור אחורה ולצאת לכיוון שלו, 
לעומת זאת אדם שנוסע בים אפילו שהוא עבר את היציאה שלו הוא תמיד יכול לחזור 

לעשות תשובה ברגע אחד. וזה שעשינו עבירות זה לא אדם תמיד יכול ולצאת. אותו דבר 
כי החטא הוא שנפרדת כי החטא רק במקרה, שנפרש מכללות ישראל. המציאות שלנו אלא 

 מבני ישראל, אבל זה לא המציאות שלך כי החטא הוא רק במקרה. 

כמאמר  להקב"ה.איפה שאדם לא נמצא הוא תמיד יכול לחזור ולכן יכול לחזור לשורשו, 
כתוב: משל לבן מלכים שנשבה כשהוא קטן למדינת הים, לירושת אבותי אני חוזר. ובמדרש 

אפילו לאחר כמה שנים אינו בוש, מפני שהוא אומר לירושת אבותי אני חוזר. כך תלמיד חכם 
שהוא פורש מן התורה והלך והתעסק בדברים אחרים, אפילו לאחר כמה שנים הוא מבקש 

 נו בוש, מפני שאומר לירושת אבותי אני חוזר.לחזור, אי

 תמיד אפשר לחזור בתשובה

אמרנו מהתולדות שהיה שתי אנשים שנכנסו בטעות ליער עבות, ונפל עליהם שודדים וקיבלו 
מכות רצח וגנבו מהם כל הכסף, אחד היה שיכור ואחד לא. כשיצאו מהיער שאלו אותם האם 

השיכור ענה כן הכל בסדר ולא היה שם שום דבר אפשר להיכנס ליער הזאת ומה מצב שם, 
ואני בכל אופן לא זוכר שום דבר. אבל השני אמר אל תעזו להיכנס לשם. בסוף כשעבר עליו 
השכרות ראה ג"כ שבאמת אי אפשר להיכנס לשם. דהיינו תמיד אפשר לחזור לתשובה, אלא 

 תמיד יכול. א"כ אדם שרוצה לעשות תשובההשיגוני עונותי ולא יכולתי לראות, 
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יש שלושה שכבות בגוף האדם, הלב הגשמי, הרוח שזה הפנימי, וכתיב והשבות אל לבבך וכו', 
והנשמה שזה הפנימי דפנימי. לך אמר ליבי שזה הלב הגשמי, בקשי פני שזה הפנימיות שהוא 
הרוח, לב נשבר ונזכה זבחי אלקים רוח נשברה, ואח"כ את פניך ד' אבקש, ואז אפשר לחזור 

 ושבת עד ד' אלקיך.ד' אלקיך, עד 

 מצוה להאמין בעצמו כמו שמאמינים בהקב"ה

פירוש, שיש בכל איש ישראל נקודה מקודשת אליו יתברך, והיא נשמת חיים, ר' צדוק 
אומר כמו שיש מצוה להאמין בהקב"ה כמו"כ יש מצוה להאמין בעצמו. דהיינו להאמין 

ב"ה בכל דבר. דהיינו צריכין להאמין בכוחות שהקב"ה נתן לו שהוא יכול לראות את הק
 שהכוח הזה נמצא ואז הכוח הזה מתגלה אליו ממש.

רק על ידי החטאים מתרבה משא החומר וגשמיות על אור הנשמה אלא א"כ מה הבעיה, 
אומר שאם יש נר בחדר זה מאיר על כל החדר, אותו דבר ואין יכולה להאיר. הבעל התניא 

ואפילה והנשמה מאיר בתוך הגוף, וכשאדם חוטא זה  הנשמה נמצא בתוך גוף ששם חושך
כמו שאדם לוקח כוס ומכסה את הנר, בעצם הנר מאיר אבל בחדר עדיין חשוך הלאה, אותו 

 דבר הנשמה נמצאת בתוך האדם אבל שזה מכוסה עם החטאים ואז אין יכולה להאיר.

 בזמנים מסויימים אפשר להרגיש את הנשמה יותר מתמיד

ראש חודש אלול,   ,ערב שבת, ערב ראש חודש, לנו הקב"ה זמנים, שבת ומשום הכי נותן
ועשרת ימי תשובה, שבאלו ימים הנשמה מאיר יותר, וכל אחד יכול להרגיש את זה אצל 
עצמו, אנחנו לא יודעים מה זה אבל זה המציאות, בימים אחרים אדם לא מרגיש את הנשמה 

וצה משהו, וברגע שאדם מתחבר לשורש שמאיר אבל בימים אלו אדם מרגיש את הנשמה שר
 הנשמה ומשם יתפרדו כל פועלי און, כי המציאות שלו הוא נצבים ולחיות עם הקב"ה.

דהיינו יש את הנשמה של כל השבוע לכן בשבת זמן תשובה, כי יש לכל אחד נשמה יתירה, 
 ובשבת מקבלים עוד נשמה ששם החטא לא מגיע, וממילא מרגישים אותו יותר.

 הו הנשמה יתירה ותפקידה בעולםמבאר מ

לבאר ענין הנשמה יתירה שיש לאדם בשבת, מקורה ממקום הנקרא באור החיים הק' איתא 
גנזי המלך, שהוא בחינת עולם עליון, ונשמה זו מחצבה שם היא, ולזה תקרא הנשמה יתירה, 
 בשם שבת, שהעולם שממנו הנשמה היתירה נקראת עולם שכולו שבת, ועולם זה אין בו

עצבון, ולא בא בו אלא עונג ושמחה, ולזה צוה ד' להרחיק ביום שבת כל אותם בחינות החול 
 המלאכה והעינוי כי באחת מהנה תגעל הנשמה מלשבת בקרב האיש.

ראיתי כתוב שיש אנשים שכבר לא בדעתם, ומגיע שבת רוצים לאכול כמו כל השבוע, 
ת קידוש ואח"כ אפשר לאכול, אבל ואומרים להם ששבת היום וצריכים עוד להתפלל ולעשו

למעשה הם לא זוכרים שזה שבת אבל כששומעים את הלכה דודי הכל חוזר כמאז וכמקדם, 
כי כתוב שהנשמה יתירה יש לו כמה שלבים, נגד נפש רוח ונשמה, החלק הראשון נכנס כבר 

ביעי, משום הכי אומרים לכו נרננה כבר ביום רכ"ק אאמו"ר זצ"ל ביום רביעי וכמו שאמר 
  לק השני, והעיקר יוצא בשבת בלילה.אח"כ חמישי שישי נכנס הח

וגם בשבת בעצמו זה מחולק לשלושה חלקים, בלכה דודי נכנס החלק של הנפש, בברכי נכנס 
החלק של הרוח, ובחזרת הש"ץ במוסף נכנס החלק של הנשמה, וזה מה שאומרים באיה 

ד כי שבת בעצמו מבטל כל הדינים שיש, בכתר. ומשום הכי לא אומרים שומר עמו ישראל לע
והנשמה יתירה של שבת משפיעה גם על הגופניות של אדם, ואפילו הגיהנם שובת בשבת, א"כ 

 את הרוחני של שבת בשבת. צריכים להעריך את השבת ולנסות למנף
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 נשמה יתירה הוא התרבות כוח הנשמה להאיר בגוף

עשו תשובה בכל ערב שבת, וגם המשרתות עשו הרה"ק רבי אלימלך זי"ע מסופר שבבית של 
כי יש לכל אחד נשמה יתירה, והוא התרבות תשובה. ואמר ששבת אתיות שב מלשון תשובה. 

וזה שאמר והשבות זאת כי הנשמה יתירה אף פעם לא נפגם.  כוח הנשמה להאיר בגוף.
ולא  אלקים עשה את האדם ישר, בהתחלה היה אדם מחובר להקב"ה,הנקודה אל לבבך, 

היה צריך לעשות בשביל זה שום פעולות, ועכשיו צריכים את ההתבוננות ואת הדביקות ואת 
והוא האמונה והשבות אל לבבך. וכל יום מחדש יש את עבודה הנ"ל לחזור להקב"ה. 

וע"י שמתפשט החיות של הקב"ה בגוף, אז לא רק שמתפשט אלא התפשטות החיות בגוף, 
כי הקב"ה רוצה לא רק את היצר טוב אמר לבבך ב' יצריך. כמשהופכים את הגשמי לרוחני, 

 אלא גם את היצר הרע, כי משם יתפרדו כל פועלי און.

כמה שאדם חי עם הקב"ה וכמה שאדם וכפי מה שמחזיר כוח הנשמה להיות מיושבת בגופו. 
כמו כן חי בהשגחה פרטית, וכמה שאדם חי בדביקות עם הקב"ה, וחי שאין כאן שום מקרה, 

ואז זה מאיר למעלה ואז מקבלים עוד יותר בהירות,  ר כוח הנשמה בשורשו למעלה.מאי
ואז הנשמה וכמה שאדם מבטל את עצמו זה מביא לו עוד יותר קשר למעלה עם הקב"ה, 

מאיר לו יותר, וככה זה הולך כל הזמן. וזה עבודת האדם להתקשר עם הקב"ה כל הזמן 
 מחדש.

 ע"י האחדות אפשר לנצח את היצר

היה אומר במצבנו הנוכחי, כאשר ההסתר פנים כ"כ גדול, והסבל כ"כ חזק, ואין לנו ר' אשר 
את היכולת להיזרק לאמונה הפשוטה, ואין בנו את המסוגלות להתבונן בתוכנו כדי להגיע 
להכרת השפלות, אם אנו רוצים בכל זאת למעט בסבל, העצה היא להיות באחדות, איש 

 חזק. לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר

האחדות תראה כמו כתת חיילים היוצאים בהתקפת נגד על האויב המתקיף אותנו כל כך 
הרבה זמן ואינו מאפשר לנו להתבונן פנימה. ככל שנהיה יותר מאוחדים, נוכל יותר לשמש 
גורם שיבלום את ההידרדרות שלנו, ויקדם אותנו לצאת במתקפה נגדית, כל פעם מחדש, עד 

שפלות העצמית ובהכרת גדלות הבורא. ולדעת שהאחדות בא להשגת המטרה בהכרת ה
לראות את השפלות שלנו ולהכיר גדלות הבורא, וככל שאני מכיר את גדלות הבורא יותר זה 
מאיר לי, וזה ענין ראש השנה שנוהגים להתאסף ביחד, כי אז זה היום תחילת מעשיך, א"כ 

 ה ומתוקה.כמה שאנחנו ביחד ככה הקב"ה יכול להאיר לנו שנה טוב

 אדם שלא באחדות יכול בשנייה לאבד הכל

משה רבינו היה רועה צאן, פתאום צאן אחד ברח והוא רדף אחריו להחזיר אותו בחזרה 
להיות עם כולם. ומה עם הצאן שנשאר הלא אפשר לטרוף אותם, אלא הם היו באחדות ולא 

וא יכול לאבד את דות וההיה כאן פחד שיטרפו אותם, אבל הצאן הזה שברח הוא לא באח
עצמו לבד. וברגע שהקב"ה ראה מה שמשה רבינו עשה שרדף אחרי הצאן החליט ואמר לו 

 שאתה הוא המנהיג לבני ישראל.

 מה אדם מחפש מהשבת

ולזה תמצא שעיקר איסור אזהרת מלאכות שבת ביאר ד' שהם באור החיים הק' איתא 
של חול אסור דכתיב ממצוא במחשבה כאומרם מלאכת מחשבת אסרה תורה, ואפילו דבור 

חפצך ודבר דבר, ובוודאי לא במעשה. והכל לצד תוספת נשמה העליונה לעשות לפניה כסדר 
עולם שבאת ממנו, והוא מה שצוה ד' באומרו ושמרו בני ישראל את השבת, פירוש נשמה 
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הנקראת שבת, ותכלית שמירה זו היא השגת עולם ששמו שבת, וביאור אומרו לעשות את 
תדע כי מן הנמנע החלטי שישיג אדם עלות לעולם עליון זולת באמצעות השגת ענף  השבת,

 ממנו בהיותו בעולם הזה, אדם צריך להשיג את הקב"ה בעולם הזה.

ולזה אם לא ישיגו ישראל בחינת נשמה זו, אם הקב"ה לא היה נותן לנו ח"ו את הנשמה 
ק השאלה מה אנחנו מחפשים יתירה, אין בהם יכולת לעמוד בגדר עליון בעולם הבא, ר

 מהשבת, פיש מיט צייטונגען, או שמחפשים את הקב"ה במשך השבת.

וכתיב ושבת עד ד' אלקיך, דרשו חז"ל שמגעת עד כסא הכבוד. וכמה רחוק זה החוטא מכסא 
הלא המרחק משמים לארץ הוא ג"כ משמים לארץ, וגם אדם שלא חטא הוא רחוק הכבוד. 

 שהוא רחוק מאוד מכסא הכבוד?  מאוד משם, וכש"כ אדם שחטא

 להכיר את הקב"ה בתוהו ובוהו

מחדש יסוד חדש בענין שכתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים השפ"א לא א
ופירוש הדברים, כי הקב"ה ברא מקומות מעוקמים גם בעולמות גמורים יכולין לעמוד בו, 

אתה רוצה להיכנס יש שם תוהו קרא לזה תוהו ובוהו, כי בכל מקום שעליונים, ר' אשר 
ובוהו, ויש שם אור לא ישר וצריכים ליישר אותו, וזה כל עבודה שלנו הפרטי, כי כל אחד יש 
לו תוהו ובוהו משלו ששם הוא צריך להכיר את הקב"ה, וברגע שמגיע לשם הוא מיישר את 

 הדרכים מעוקמים, ולא רק שם אלא הוא מיישר ג"כ בעולמות עליונים.

 הבעש"ט מיועד לכולםהדרך של 

ואמר שם: הייליגע בעש"ט הבעש"ט הק' שנסע לציון הרה"ק הצמח צדיק זי"ע מסופר על 
הק' נתת לנו דרך חדש בעבודת השם יתברך, על כן אני מבקש ממך לא משנה מי שנוסע ואיך 

בדבר ישועה ורחמים. למה, כי כל  שהוא נוסע ולמי שהוא נוסע זאל ער געהאלפן ווערען
הצדיקים פתחו דרך לעשות תשובה, מבטן שאול שועתי אליך, בשאול יש בטן, שזה החיות 

 שמחיה את השאול שאדם נמצא בו. אדם שעושה תשובה מגיע עד מבטן שאול.

כי הקב"ה ברא מקומות מעומקים גם בעולמות עליונים שיצטרכו תיקון על ידי עבודת 
בעצם לא היה שייך לחטוא בעולם, אלא זה לא היה שייכות חטא בעולם. האדם, ובלא 

הקב"ה עשה בכוונה דברים חוץ מגדר הטבע שלו, א"כ אפשר לחטוא, כי בתוך גדר העולם 
לא שייך בו חטא כלל, וברגע שהקב"ה ברא משהו מחוץ לגדר יש שם זה לעומת זה, ואיך הוא 

ה צריך להמשיך אותו ממקום יותר גבוה שמשך עשה את זה, אלא מלך פורץ גדר, כי הוא הי
משם את הטבע, כי מהמקום שהוא משך את הטבע אי אפשר לפרוץ גדר, אבל מלך פורץ גדר 
הוא המשיך אותו מכזה מקום גבוה שמצד אחד אפשר לפרוץ גדר, וברגע שאדם חי חטאתי 

זה מקום שברגיל נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד אז הוא יכול להמשיך נשמה גדולה עליו מכ
 בטבע אי אפשר למשוך אותו משם, וזה רק כשאתה חי מעל הטבע.

 בעל תשובה יש לו כוח ליישר מקומות עקמימות

א"כ מצד אחד היה צריך לעלות למקום גבוה ששם יש מקומות מעומקים ועשה אותו כי בלי 
למקום גבוה  אבל גם הפוך כשעושה תשובה הוא מגיע על ידי זהזה לא היה שייך לחטא כלל, 

מאוד, כי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד בה. והצדיק לא 
וכמו כן על ידי התשובה מתישבין אותן המקומות יכול להגיע לשם רק בעל תשובה לבד. 

 ליישר העקמימות, וזה זכותו של בעל תשובה.

בתו כראוי. כפי אשר נדבק בקליפה כי בשובו אל אלקיו ויקבל עליו תשובפרדס הרמ"ק איתא 
יכניע עצמו עד אשר ישבר הקליפות ההם שבהם נכנס ע"י העון ואז תחזור נשמתו למקום 
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הקדש ותשיג מעלה רוחנית, וע"ד זה יובן אמרם ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים אין 
תה צדיקים גמורים וכו' כי בתשובתו ישבר הקליפות המשל אם נכנס בקליפה הז' ישבר או

 עד רדתה למטה, הנה הכניע הקליפות וכחותם ושברם. 

וזהו ודאי מעלה גדולה כי בזולת ששב בתשובה שלימה וחזרה הנשמה אל מקומה עוד נמשך 
מזה הכנעה ושברון לקליפות מה שלא היה כן לצדיק גמור שמעולם לא חטא. כי אמת הוא 

ות ועדיין כוחם בם להזיק שתיקן את עצמו אבל עכ"ז לא קלקל את אחרים שלא שבר הקליפ
נגד אדוניהם. ולא רק שתיקן לעצמו אלא הוא עוד עוזר לאחרים ליישר כל דבר ולפתוח פתח 

 ולחזור בתשובה.

 על ידי תשובה מתקנים הכל

התשובה שאתה עושה הולך ועוזר גם למטה ממך. וברגע וכל דבר תלוי במה שלמטה ממנו. 
ות שאתה גרמת פירוד אתה מכניס שם תשובה אתה מחזיר את כל המקומ עושה שאתה

 נמצא זה השב מעורר חזרת כל המקומות להשיבם לדרך הישר. אחדות בחזרה,

וזה ועל ידי זה מתעוררין עולמות העליונים יותר ויותר עד שנאמר שמגעת עד כסא הכבוד, 
כמו חבל שברגע שאדם מחזיק צד אחד אתה יכול לנדנד אותו עד למעלה, וברגע שאתה חוזר 

מגעת דייקא. לכן אמרו חז"ל שכל יחיד ששב מביא רפואה תשובה זה מגיע עד למעלה, ב
 ולא רק לעולם אלא לכל העולמות.לעולם. 

ומל ד' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך. פירוש, כי השב בתשובה יזכה גם לזרעיו אחריו 
ל בניכם, על הפסוק יוסף ד' עליכם עליכם ועמהבעלזער רב יש תורה להסיר ערלת לבבם. 

לכאורה מה עושים כשנולד לו ילדים עוד לפני שעשה תשובה, ממילא הוא חוזר בתשובה ומה 
יהיה איתם, אלא יוסף ד' עליכם והתשובה יעזור גם על בניכם. א"כ ברגע שאדם חי עם 
הקב"ה והוא נותן לך נשמה יתירה ואז מוריד לך את ההסתר, וזה יהיה לא רק לך אלא גם 

 לזרעיו אחריו.

והקדמונים נתנו רמז בפסוק זה א'ת ל'בבך ו'את ל'בב ראשי תיבות אלול. הוא כנ"ל, כי בזמן 
)אלול שקיבל משה רבינו ע"ה לוחות שניות. השפ"א זה היו בני ישראל בעלי תשובה בעת 

 הימים הללו מ' יום האחרונים שהיו ברצון הם עצמם מסייעין לבות בנ"יתרמ"ג( כותב: 
לתשובה. כאשר דור המדבר היו חרדים מאוד לד' בימים אלו. וכמו שהחטא נשאר לדורות 
כמ"ש אין לך פקידה שאין בה מעון העגל ממילא התשובה שעשו אז ותקנו החטא. בוודאי 
היה ג"כ לדורות. ומרע"ה תיקן בשורש נשמות בנ"י בשמים כמ"ש שלא הניח זוית ברקיע 

ל נשמות בנ"י שנמשלו ככוכבים ברקיע. לכן בנקל עכ"פ שלא נתחבט עליה והם השרשים ש
לנו לתקן גופי החטאים. וע"י שלוחות שניות היו בדרך בעלי תשובות. נשאר ההארה שלהם 

 גם עתה יותר מהימים של הלוחות הראשונות כי בע"ת אתיין בחילא סגי.

ם. בזכות לכן אלו הימים הם ימי רצון גם לנו זרעם אחריה}נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
 התשובה שעשו אבותינו, כנ"ל.
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 שיעור ב'
 יום ב' יח' אלול

 איתא בגמ' )חגיגה ג' א( כתובלתת שכר למביאיהן. טף למה באין תרל"ד( )בשפ"א איתא 
הקהל את העם האנשים והנשים והטף אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה 

אי אין תועלת בזה,  וקשה ממה נפשך, השפ"א. וע"ז שואל באין? כדי ליתן שכר למביאיהן
לכאורה משמע שיש בזה תועלת, אנחנו יודעים שהם רק מפריעים, א"כ איזה מה שכר על זה. 

 שכר יש אם הם באים?

 על ידי שמביאים ילדים לבית המדרש מקבלים רצון אח"כ

אפילו הילד ידי התורה. אך בוודאי גם טף אין חידוש שיוכלו לקבל הארה בנפשותם על אלא 
לא מבין שום דבר זה חוויה בשבילו ומקבל על ידי זה רצון אח"כ, על ידי שמביאים ילדים 
להקהל זה מכניס להם רצון אח"כ ללמוד תורה. רבי יהושע בן חנניה עוד בהיותו ילד קטן, 

כך הייתה אמו מוליכה את עריסתו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה, ועל 
 שבחו רבו רבי יוחנן בן זכאי אשרי יולדתו.

 אפשר לדבר עם ילדים על הדרך

יש וויכוח האם לדבר אם ילדים קטנים על הדרך או לא, אבל האמת הוא שזה לא משנה האם 
הם מבינים או לא אלא שזה תלוי בצורה איך שאתה מדבר על זה, הבעלי תשובה אחרי שנים 

את החוויה שהיה להם בתור ילד, דהיינו זה  וכריםשלא היו שומרי תורה ומצות אבל ז
 שמביאים אותם מכניסים הארה בנפשותם.

 להכניס צדיקים הביתה

כל הרי הוא אומר אתם נצבים היום כו' טפכם, אך כי לכל דבר צריכין התעוררות האדם. 
אחד שרוצה לקבל משהו הוא חייב לעשות פעולה לפני זה כדי לקבל אותו, א"כ לכאורה למה 
הבעל תשובה לא זכה לזה, אלא נכון שהוא לא הגיע לבד אבל ההורים שלו יכולים להביאו 
לבית המדרש, ואלו שזכו להכניס צדיק הביתה או שלוקחים את הילדים לבית המדרש ילדים 

 אלו יש להם זכרונות. דהיינו לא מחלקים בחינם ולכל דבר צריכים התעוררות האדם.

 מה אנו מה חיינו

מספר כשהיה בחור היה נכנס לשיעור של הטשיבינער רב, יום רנבוך שליט"א הרב משה שט
אחד אמר שהולך לשאול אותם שאלה קשה בסוגיא, ומיד קפץ רבי משה עם תשובה. אמר לו 
הרב שזה לא התירוץ שלך. והוא נעלב מאוד. כשנגמר השיעור ניגש אליו רבי משה ושאל אותו 

י לא ראיתי את זה באף מקום אחר. אמר לו הרב למה הרב אומר שזה לא התירוץ שלי הר
 עוד פעם שזה לא שלך, אלא הבכיות של אימא שלך בערב שבת בעת הדלקת נרות.

דהיינו תמיד יש מישהו מאחוריך שהכניס לך את הכוח ואת הרצון ואת החשק והטהרה זה 
ך ימי העיבור וכן אנו רואים שכתוב בפוסקים שבמשמעורר אותנו וזה נשאר לנו לדורי דורות. 

שהאימא לא תדבר מה שאסור לדבר, ולא לראות דברים שאסור לראות, וכן הלאה, כי 
אנשים שילד קטן לא שומע ולא מבין, אבל המציאות הוא שהכל נשאר, והצורה איך שאתה 
מכניס כל דבר זה נשאר. מה אנו מה חיינו, אם אתה חי שם הרצון הזה נכנס להם, אנשים 

 עם זה, אבל זה לא חכמה, המציאות הוא שזה עובר הלאה. חושבים שאפשר לשחק
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 ללכת לפעלד או להגיד תהילים

והשם יתברך הבטיח כי לא תשכח מפי זרעו, שאין התורה משתכחת כו'. ומכל מקום נאמר 
לפעמים מפי, פירוש, שיוכל איש ישראל בכוחו בפיו למצוא הארה מדברי תורה ותפילה. 

אין לנו מוחין וזה לא הולך, אז העצה ללכת לשדה, או לקחת ספר תהילים ולהגיד, הבעש"ט 
הק' פעם אחד שכח הכל ואמר א"ב, דהיינו דרך הפה יש לנו כוח להפעיל את הדעת ואת 
המוחין בחזרה, הגורן מחבר בין המוח לגוף, וברגע שאדם מדבר דבורי תורה ותפילה הוא 

וחין לגוף שגם הוא יתעורר להקב"ה, ואז אפשר להפעיל את כל המערכת. מושך דרך הגורן מ
בלעכוויטש אמרו האמנתי כי אדבר אדם שרוצה להגיע לאמונה הוא צריך לדבר מזה, וככל 

 שמדבר מזה הוא פותח כל דבר ולהגיע לחיות עם אמונה.

 על ידי שאתה מאמין גם השני יאמין

וארט הזה לר' אשר, אמר לו ר' אשר א"כ היה צריך פעם אחד אמר רבי גדליה סגל ז"ל את הו
להיות כתוב כי אדבר האמנתי, ולמה כתוב האמנתי כי אדבר? אלא הפשט הוא אחר, אדם 
שרוצה להכניס בשני את הדרך, האמנתי הוא צריך בעצמו להאמין בזה, ואתה צריך בעצמך 

את זה, אבל אם  לחיות באמונה מה שאתה מדבר, ואז כי אדבר כשאתה מדבר הוא יקלוט
 אתה מדבר לשני שרק הוא יאמין ואתה לא, זה לא עובד ככה.

מסופר כשהביאלה רבי היה קטן נהיה יתום מאביו, ושאלו מה אתה יודע, והיה עונה אני יודע 
לעשות קידוש, והיה עושה קידוש עם כל העוצמה. וידוע ששנים אחרי זה הגיעו מכל הסביבה 

דוש שהיה בקולי קולות. אותו דבר עכשיו מגיע ראש השנה כדי לשמוע איך שהוא עושה קי
והילדים אומרים לשנה טובה להורים, וצריכים להתלהב להם, ולתת להם את הכוח להגיד 
את המילים האלו, וע"י זה מפעילים להם את כל המערכת. ומיד כשילד יודע לדבר צריכים 

כי רק זה שאומר את המילים להגיד אתו בילד תורה צוה לנו משה מורשה קהילות יעקב, 
 האלו מפעילים בזה את כל המערכת.

 צריכים להפעיל כל יום את המערכת מחדש

כשאדם לומד לבד שיגיד שיוכל איש ישראל בכוחו בפיו למצוא הארה מדברי תורה ותפילה. 
לפחות את המילים וזה לבד יעורר אותו. הארה נקרא הרצון והחשק והתשוקה, כי לפני 

ללמוד הוא צריך חשק ללמוד, א"כ כי לא תשכח מפי זרעו, כי בזה לבד שהוא שאדם מתחיל 
 , ואת זה תמיד אפשר לעשות.פותח פיו זה מעורר את הרצון ללמוד

היה אומר כל יום בבוקר את האני מאמין, ואח"כ היה אומר שהרה"ק מצאנז זי"ע מסופר 
ואחרי שאמר שלושה עשרה חיים דו גלייבסט, הלא אתה לא מאמין, ואמר אותו עוד פעם, 

פעמים את השלושה עשרה אני מאמין אז הרגיש שכבר מאמין. דהיינו על ידי שמדברים מזה 
 מגיעים לאמונה בהקב"ה.

כל יום אחרי שגמר להגיד את האני מאמין, היה הרה"ק האמרי יוסף זי"ע וכן מסופר על 
קרב לקדושה. והיה אומר אומר שהיום זה כזה יום שאפילו בריה שפלה כמוני ג"כ יכול להת

אותם מילים כל יום, למה, כי יום צריכים להפעיל מחדש את כל המערכת להיות מחובר 
 להקב"ה. והכל על ידי הדיבור שעוזר להגיע לכל הנ"ל.

 הענין לקבל קבלות טובות

ואמת כי )בראשית תרל"ז( כותב: והכלל כי אין שום דבר נגמר בלי עזר עליון. השפ"א 
רק בעזר הבורא, כמו שכתוב לקל גומר עלי רק אם הרצון כראוי, אז מסייעין המעשה אינו 

ובכל דבר העיקר ההתחלה והרצון, ואחר כך ועוד כותב )תרומה תרל"ג(: אותו משמים. 
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אמרנו השי"ת מסייע שיוכל האדם לעשות המצוה גם בפועל, וזה שכתוב לקל גומר עלי. 
ה טובה וקבלה טובה, כי אז אתה מגלה את לפני כמה שבועות שזה הענין של לקבל החלט

הרצון שלך, ועכשיו כבר לא משנה אם אתה מקיים את זה או לא, ברגע שאתה מקבל קבלה 
טובה אז יעיד עליו יודע תעלומות שאתה מוציא את הרצון שלך החוצה, וזה מה שהקב"ה 

ולך לאיבוד רוצה ממך בעת תשובה את הרצון, ועצם קבלה בפה מעורר את הרצון, וזה לא ה
 אף פעם.

 הבחירה הוא שאין לנו בחירה

דהיינו הרצון נשאר לאדם, אבל הגמר הוא על ידי עזר עליון, אבל זה לא פוטר את האדם 
איתא בשם הרבי מלובלין זי"ע מנין שהקב"ה מניח באור לשמים מלהפעיל את הרצון שלו. 

ם העמיקו לשאול על מה תפילין, מנין שהקב"ה מתפלל, שהכל עושה הקב"ה, והנה הראשוני
דאיתא שהבחירה הוא ביד האדם הלא גם הבחירה נתונה מאת הקב"ה, הלא אתה אומר 
שהקב"ה מניח תפילין ולומד וגם אין לנו בחירה, א"כ מה נשאר לנו? ופירוש שהבחירה הוא 

שתרצה שהקב"ה יביא לך השפ"א שיודע שגם הבחירה הוא מאת הקב"ה. וכן אומר 
תה רוצה שהקב"ה יעזור לך הוא יעזור לך. אלא אדם צריך רק לרצות הבחירה, וברגע שא

, היה אומר שהבחירה הוא שאין לך בחירה. הקב"ה הוא הבוחרר' אשר ואז הוא יקבל עזרה. 
 אבל זה עצמו שאתה אומר שאין לך בחירה אתה מגיע להכרה שרק הקב"ה הוא הבוחר.

 צריכים על מה לקום בבוקר

דהיינו אדם צריך בשביל מה לקום בבוקר,  וגם כל המצוות ועבודת האדם הכל מהשם יתברך.
ברגע שיש לו רצון ובשביל מה לקום מה מניע את עצמו לכיוון הזה, אבל כשאין לו על מה 
לקום בבוקר אז אין לו מוטיבציה ואז הוא לא יכול שום דבר. דהיינו האם זה כן ילך או שזה 

מבקשים ממך, אלא ממך רוצים את הרצון, ואת זה הוא מחכה מאדם  לא ילך את זה לא
 שיעשה אותו, וברגע שנותן רצון הוא מגיע עם זה עד למעלה.

 ממך הכל, בודאי לא יתכן מה זההרה"ק מקאזניץ זי"ע ידוע דברי כמאמר ממך הכל. 
כי ממך שיתגאה האדם על עבודתו והטבת רצונו, כי הוא מאת השי"ת, וכן בדוד הוא אומר 

הכל ומידך נתנו לו, יד הוא לשון כוח ורשות, ור"ל אף זה הרצון ויד פתוחה שיש לי ליתן 
 צדקה, אף זה אתה נותן לי, ואם כן מידך נתנו לך.

 העיקר הוא הרצון

)ליקוטים השפ"א אך בוודאי יש גם להאדם חלק קצת, והוא על ידי הרצון והתעוררות שלו. 
שאין שום דבר טוב מן האדם רק מהשי"ת, ואל יקשה לך אם דבר ברור,  חודש אלול( כותב:

כן אין האדם עושה כלום, תשובה על זה, כי עיקר עבודת האדם הרצון שבו, והאדם אשר כל 
מגמת רצונו לעבדו יתברך שמו, השי"ת מושיע לו שיעשה מצות ומעשים טובים כראוי. 

לא יודע איזה רצון בא  ובהמשך הוא כותב שגם הרצון הזה הוא מאת הקב"ה, א"כ אני
מהאדם ואיזה רצון בא מהקב"ה, אבל זה לא נפק"מ לנו, אלא אם יש משהו שבמשהו שאדם 
עושה זה הרצון שלו. והעיקר מהכל הוא הרצון וצריכים להיזהר מאוד כי יש אנשים שמנסים 
כל מיני דרכים העיקר לכבות את הרצון שלך, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, ואל 

 תתן לאף אחד שייקח ממך את הרצונות שלך. וכל ההתעוררות שלך הוא הרצון שלך.

 השכר על הרצון הוא שאפשר לעשות המצוה בפועל

בפשטות הכוונה שהשכר על המצוה ואיתא שכר מצוה מצוה, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
רעיונות  הוא שתוכל לעשות עוד מצוה. אבל לכאורה הרי אדם רוצה שיהיה לו בזכות המצוה
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פירוש, שגוף המצוה הוא רק בעבודת השם ושירגיש יותר דביקות, ולא שכר לעוד מצוה. 
כשאדם עושה מצוה יש בזה שני חלקים, קודם הרצון שכר מהשם יתברך שיוכל לעשותו, 

לעשות, ואח"כ המצוה בעצמו, אבל הרצון הוא יותר גדול כי הכנה למצוה הוא יותר גדול 
צוה הוא הקב"ה אבל הרצון זה אדם נותן ובוחר, א"כ שכר מצוה מהמצוה בעצמו, כי המ

מצוה הכוונה ברגע שיש לך רצון לעשות את המצוה הקב"ה ייתן לך בסוף את היכולת לעשות 
ועל מה מקבלים את גוף המצוה הוא רק שכר מהשם יתברך שיוכל לעשותו, את המצוה, כי 

לך שיהיה לא רק בכוח אלא גם בפועל  אז הקב"ה נותןעל ידי איזה רצון שהיה לו, השכר, 
 נתן השם יתברך שכרו שיוכל לעשותה.לעשות מצוה, 

אמר לא רק שיהיה לנו רצון לעבוד את הקב"ה, אלא אפילו רצון לרצות עד מאה היהודי הק' 
רצונות הוא חשוב לפני הקב"ה וזה מפעיל את כל המערכת עד הקב"ה, ואז שכר מצוה של 

 כוח לעשות את המצוה. הרצון שלך הוא יביא לך

הלא אין להם שום רצון להגיע, וצריכים לסחוב אותם לבית ועל זה הקושיא טף למה באין, 
כי בשכר טירחא המדרש, א"כ מביאיהן למה מקבלים שכר, הלא אין בזה שום תועלת כלל, 

דהיינו כשיש לנו ועל זה התשובה לתת שכר כו', ועוד מפריעים לנו שם? שלהם אין תועלת. 
רצון לעשות מצוה אנחנו מקבלים שכר שהוא יכולת לעשות את המצוה, אבל ילדים שאין 

כי טרחת האב ורצונו להמשיך את להם שום רצון אנחנו צריכים להכניס להם רצון לעשות, 
 טפיו לעבודתו יתברך, הוא גורמת שכר שיתן השם יתברך הארה לבניו.

  להיות דוגמא אישית

א"כ כל אחד צריך לדעת שהרצון לעשות מגיע מאביו ועד לאבות הקדושים, ואת המסירות 
נפש שלהם לחיות עם הקב"ה זה נמשך עד היום הזה, א"כ כל פעולה שלהם הם מקבלים שכר 
מהרצון לעשות המצוה, והם מביאים את הילדים לבית המדרש כדי למשוך אותנו לעבודתו 

צוה בשביל הרצון שלך זה מכניס בילד הארה בנפשו לחיות יתברך, א"כ ברגע שאתה עושה מ
אחד עם הקב"ה. הילד עושה מה ששומע בבית, אפשר לשאול את הגננות והוא יגיד לך מה 
קורה אצלך בבית, איך שאדם מתנהג בבית ככה הילדים מדברים מזה, וזה עבודת האדם 

והכל תלוי באדם עצמו לפי בבית להכניס אוירה של קדושה ושל רגיעות דרכיך דרכי נועם, 
הרצון שלך ככה כולם מתנהגים, אם אתה רציני הילד תמיד ירצה את הרצינות של האבא, 
והוא יכפיל אותו ויעשה את זה עוד יותר טוב ממך, אבל אם הרצון שלך הוא ליצנות צחוק 

 ועיתונים אז הוא יעשה אותו דבר.

  מה שחשוב לנו הם יעשו אחרינו

לילד מה שהוא הכי חשוב לנו ואת הרצונות שלנו עובר אליהם, מה אנו מה אנחנו מעבירים 
מה חיינו, אתה רוצה לדעת מי אתה תסתכל איפה אתה חיי, איפה שאתה מכניס את החיות 
ואת הרצונות שלך זה בדיוק הילד יעשה. אבא שרוצה שהילד שלו לא ידבר בתפילה הבן שלו 

לה, והם ימשיכו הלאה לדבר כל משך התפילה. יגדל עם אותו רצון שהבן שלו לא ידבר בתפי
אבל אם הוא רואה אותך מתפלל ולומד הוא גם יעשה אותו דבר. ולא רק שיעשה זאת אלא 
יוסיף עוד יותר ממה שאתה רוצה, כי ברגע שזה הרצון שלך הרי הוא רוצה למצוא חן בעיניך 

שזה חשוב מאוד לאבא  וע"כ הוא מוסיף כמה שיותר העיקר למצוא חן בעיניך, כי הוא יודע
  שלו. 

 חינוך זה מוטיבציה

עד עכשיו דברנו מאבא, אבל הבן שהוא לא יודע מה עושים אתו, אבל יש כאן פעולה, ע"י 
שמביאים אותו לבית המדרש ורואה את עבודה שלך בעת התפילה זה מכניס לילד את החשק 
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ה כן לעשות ומה לא לעשות לעשות אותו דבר, כי זה נשאר לנו מהחינוך, כי חינוך הוא לא מ
 אלא חינוך הוא גם כי יזקין לא יסור ממנו, זה מוטיבציה שמכניסים להם לעשות. 

כתוב בפרשת ראה: לא היום אנחנו נמצאים בבלבול ובלא נודע ולא יודעים מה יהיה, אלא 
תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ד' אלקיכם אתכם לדעת 

 והבים את ד' אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם.הישכם א

  הולכים לבית המדרש כי רוצים

דהיינו עד עכשיו הלכת לבית המדרש כי כולם הלכו, אתה לומד כי כולם לומדים, עכשיו הגיע 
סגור אין בית המדרש אין ישיבות אין כלום, אבל יש בחורים שמנצלים  הזמן שפתאום הכל

את הזמנים האלו בשביל האינטרס שלהם, אבל הקב"ה אומר אני צריך אותך ואני רוצה 
א"כ עכשיו בחודש אלול הקב"ה שתבוא לבית המדרש להתפלל וללמוד, וזה חודש אלול, 

כם ובכל נפשכם או לא, א"כ לא תשמע מנסה אותנו האם אנחנו באמת אוהבים אותו בכל לבב
אל דברי הנביא אל תקשיב לכל החדשות הללו, אלא אם אפשר ללכת לבית המדרש הולכים 

 ואל תוסיף לך יותר חרדות ממה שנותנים לך.

   הנסיון שלנו היום הוא אם אנחנו אוהבים את הקב"ה או לא

את ד' אלקיכם, דהיינו  א"כ ע"י שאנחנו עושים פעולות אנחנו צריכים להראות אוהבים
שאנחנו רוצים להיות קרובים להקב"ה, ואת הניסיון הזה אנחנו עוברים היום כי באמת 
אפשר להתחמק בקלות מכל דבר שבקדושה, אבל העיקר הוא שזה ניסיון שהקב"ה נותן לנו 
האם אנחנו אוהבים אותו או לא, וזה לא משנה באיזה מצב זה בא, או בקלות או בקושי או 

 חה או בעצבות אלא בכל מצב אתה עם הקב"ה.בשמ

כשהיה בצל רבו הרה"ק האמרי יוסף זי"ע מסופר על ודבר זה נוהג בכל פשוטי בני ישראל, 
לא הבין כל דבר מה שאמר רבו, ואז היה פותח פיו להכניס הבל פיו הרבי מזידיטשוב זי"ע 

לו ואת החוויה שלו, של רבו לתוך פיו. כי כשהרבי מדבר הוא מכניס לך גם את הרצון ש
כשיושבים מול שני הוא יכוך להכניס לך אנרגיות ממנו לך, א"כ לא מספיק לשום תמונות 
של הרבי בעריסה, אלא צריכים להביא אותו ממש לכאן כדי שיקבל את הרצון והחשק הלאה. 

 הקדושת לוי אמר אין פלא שאתה כ"כ גדול כי ראית כ"כ הרבה צדיקים.

  יקיםהעיקר לראות הרבה צד

דהיינו ככל שאדם רואה צדיקים יותר אפילו שאתה לא מדבר אותו עצם הראייה מכניס לך 
לשלוח אותנו לראות צדיקים, הלכנו כ"ק אאמו"ר זצ"ל החשק והרצון שלהם. וכן היה נוהג 

לראות את הרבי מחב"ד, ואת הרבי מסקווירא. וכן בכל מקום שלח אותנו כדי לראות ולקבל 
נמצאים בבעיה כי כל דבר זה ביקורת וצחוקים, אלא אנחנו צריכים לקבל  מהם. היום אנחנו

מהם את הרצון ואת החשק שיש להם שיעבור אלינו. וכן אני זוכר כשהביאו ילדים נכדים 
היה כולו זורח משמחה ואושר. כי בעצם זה מה שאנחנו יכולים לכ"ק מוח"ז מביאלה זצ"ל 

 את הרצון שלנו. ודרכיה דרכי נועם.להעביר להם. את השמחה שלנו ואת החשק ו

 ראיתי רק את השפיץ של הספודיק

אפילו שאין לנו הרצון ודבר זה נוהג בכל פשוטי בני ישראל, שאין להם שכל ורצון כראוי, 
מכל מקום על ידי הביטול לגדולים וטובים ממנו, יכול להועיל רצון כמו שיש להם, אבל 

ם רצון של הצדיק. נכון שאתה לא יודע מה יהיה שיהיה לההצדיק לתת שכר להדביקים בו. 
פגש חסיד שהרה"ק ממונקאטש זי"ע בחגים האם ישמעו את הרבי או לא ישמעו. מסופר 

גור אחרי ימים הנוראים, ושאל אותו האם הרבי התפלל או דיבר או אמר דרשות, ענה החסיד 
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השפיץ של הספודיק שום דבר לא היה, א"כ מה כן היה, אלא ענה החסיד זכיתי לראות את 
של הרבי וזה היה מספיק לי. דהיינו זה לבד שראה בגד של הרבי מיד זה הכניס לו רצון 

 דהיינו להיות ביחד זה משפיע על אדם שיהיה לו חשק ורצון. לעשות.

 למסור את הרצונות לכלל

ואם כן יש לך רצון אתה צריך מיד וכן כל מי שיש לו איזה רצון, צריך למוסרו לציבור. 
להעביר את זה לציבור, ובפרט בימים הנוראים צריכים למוסרו לציבור, כי הרי כל אחד יש 
לו רצון שאין לשני, כי אם היה לי את הרצון שלך אני לא הייתי צריך להיות כאן, א"כ ברגע 

זה לציבור אז אתה שהקב"ה נתן לי רצון אני צריך למוסרו לציבור, וברגע שאתה נותן את 
 מרוויח לעוד יותר רצון הבנים שלך מרווחים רצון עוד יותר וגם הציבור מרוויח רצון. 

כי בוודאי צריך להיות חביב יותר לאדם דבר טוב הנעשה מכלל ישראל, מדבר פרטי שלו, 
הצדיק יש לו כ"כ הרבה רצונות כי הוא קיבל הרבה רצונות, כי הוא מקבל ומעביר הלאה 

כי ועל ידי זה מקבל הקב"ה רצונו בתוך כלל ישראל. א יותר מכלי שמקבל אותם, והוא ל
ברגע שהרצון שלך יותר אתה פותח יותר, ככל שאתה בא בין ציבור יותר הרצון שלך הוא 

 יותר, ואז מקבל הרבה יותר ג"כ.

 פשט בקטע סתום בשפ"א

ביאיהם, ולא ניתן ועל פי דרך הנ"ל נוכל להעמיק עוד פירוש אמת באמרם לתת שכר למ
לכאורה למה הוא כותב משהו שממילא הוא לא הולך להסביר אותו? לכתוב, ודעת לנבון נקל. 

אלא עצם הביטול שאתה מוכן לבטל את עצמך לצדיק שיש לו רצונות, נכון שהוא לא יכול 
לכתוב אותו, אבל הרצון נמצא אצלו, וברגע שאנחנו נותנים את הביטול מיד שפתותיו דובבות 

 בקבר ואת החשק ואת הרצון שיש לו אנחנו מקבלים הלאה.
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 שיעור ג'
 יום ג' יט' אלול

אתם נצבים היום כו'. במדרש תנחומא אני ד' לא שניתי כו' בני )תרנ"ו( בשפ"א איתא 
לא נשאר מהם  -בבל ומצרים ועוד  -המדרש אומר מכל אומות העולם ישראל לא כליתם. 

כלום, רק בני ישראל שעוברים מה שעוברים ונשארים קיימין. אומר רש"י שהיסורים 
ך הרבה שנים, ורק כשיש מעצבים אותנו. לכאורה מאיפה הכוח שלנו להחזיק מעמד כל כ

מכל אומה אחרת שברגע שיש להם , שזה לכאורה ההפוך ים את עצמינומחזיק צער אז אנחנו
 צער וכאב הם מתחמקים לגמרי ולא נשאר מהם כלום.

 רק על ידי כאב אפשר להחזיק מעמד

אנחנו חלק כי הנה חלק ד' עמו, שרק ככה אפשר להחזיק מעמד,  הואר' אשר אלא הדרך של 
ים גם מו שאצלו אין שום שינומהקב"ה ועם זה אנחנו אחר מכולם, וכמו אני ד' לא שניתי כ

בחיצוניות יש שינוים יום ולכן כנסת ישראל אין להם השתנות.  יהודי אין שום שינוי,אצל 
אחד אדם קם בצד ימין ולמחרת בצד שמאל, יום אחד כעוס יום אחד עצוב, אבל בפנימיות 

ממעל ושם אין שינוי אף פעם, ואע"פ  אין שום שינוי, כי הפנימי הוא הנשמה שהוא חלק אלקי
 שחטא ישראל הוא ותמיד נשאר באותו מצב.

 בפנימיות אין השתנות

דהיינו הפנימיות שלך הוא הקב"ה וכמו שהוא לא משנה את עצמו כמו"כ אדם בפנימיות 
נשאר אותו דבר. בחיצוניות יש תמיד השתנות, אבל בפנימיות שם אין שום השתנות אלא 

 אין להם השתנות.שזה הפנימיות נסת ישראל ולכן כהשתוות, 

כמו שכתוב אני ד' לא שניתי כו' בני ישראל לא כליתם, כי )קדושים תרנ"ז( כותב: השפ"א 
חלק ד' עמו, ויש בהם נקודה אלקות שאינו מקבל שינוי ולא יוכל להשתנות, וזה ניתן 

יב אני ד' לא שניתי, דכת)שמיני תרנ"ז( השפ"א ועוד כותב לישראל באמרו אנכי ד' אלקיך. 
ולפי שיש חלק אלקותו יתברך שמו בכל איש ישראל, שבמתן תורה שאמר אנכי ד' אלקיך 

-נתדבקו בני ישראל בזה השם, ולכן אתם בני ישראל לא כליתם, כי יש בהם חלק משם הוי
ה שאי אפשר להשתנות ואינו מקבל שינוי ואינו נפגם על ידי החטא, ולכן לעולם יכולין על 

 תשובה לחזור לטהרה. ידי

 בחיצוניות יש השתנות

בין בזמן אבל זה רק בחיצוניות, ויש להם בחינת השתנות, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
רק בגוף ששם יש רגשות יש שינויים אבל בנשמה שם אין שום שינוי, רק הברכה והקללה, 

הנשמה יש שם  במצב של חיצוניות של העולם, או בחיצוניות של הזמן, או בחיצוניות של
בכל מקום ובכל מכל מקום פנימיות הנקודה של כנסת ישראל לא ישתנה לעולם, השתנות, 

וזהו אתם ועל זה נכרת ברית. זמן ובכל מצבי רוח שיש לו, תמיד הוא יכול להתחבר להקב"ה, 
נצבים היום, נצבים נקרא להיות יציב, איך באמת אפשר להיות יציב ולא להיות תחת כל מיני 

אומר על זה רשעים כים נגרש, כל פעם שעולה להם משהו לא טוב הפרי הארץ י רוח, מצב
פתאום משתנה להם המצב רוח, אבל כל זה בחיצוניות, אבל אדם שחי בפנימיות ומזהה את 

 וחי עם הפנימיות מתחבר בסופו של דבר לפנימיות.השפלות שלו 



 קודש נצבים וילך שיחות

 ~ כ~ 
 

 על ידי ביטול מגיעים לכלל

השפ"א אכן עבודת כל פרט להכניס עצמו בכלל ישראל, ? אלא ואיך באמת מגיעים לפנימיות
מדבר הרבה על כלל פרט וכלל, הקב"ה הוא כלל ואח"כ יש לנו את התורה שהוא ג"כ כלל, 
ואח"כ ברא אותנו שאנחנו כל אחד פרט בנפרד, ועבודה שלנו הוא לחזור לכלל. ואיך באמת 

ה חי עם השפל שלך ואז אתה יודע היה אומר על ידי שאתר' אשר אפשר לחזור לכלל, אלא 
שאתה לא יותר מאף אחד, ואם כן יש לך משהו או כסף אז הקב"ה נתן לך את זה מתוך 
הכלל, ואם יש לך חכמה הוא ג"כ נתן לך אותו מתוך הכלל, דהיינו מה שיש לך הוא שייך 

השפל  לכולם, רק בפרטות נדמה לך שזה שלך ושיש לך יותר משני, וממילא ברגע שאני חי עם
 שלי אז אני יודע שזה לא שלי אלא הקב"ה, ואז אני מחזיר כל דבר להקב"ה.

 שלושה דרכים לדעת אם אני חי עם הכלל או הפרט

ואיך אפשר לדעת אם אדם חי עם הכלל או עם הפרט? אלא לפי הנתינה שלו, דהיינו כל פעם 
לי הוא לא שלי וזה  שאני צריך לתת ואני נותן ולא מסתכל על עצמי אז אני מראה שמה שיש

בס"ה פיקדון של הקב"ה, ואז על ידי שאני נותן אני מראה את הפנימיות שלי, וזה גם מקרב 
אותי לפנימיות שלי, ולא משנה אם הוא נותן בגשמיות או ברוחניות, וזה מסירות נפש שאדם 

ך נותן. ועוד סימן יש בשעת לחץ, ועוד סימן יש שזה מאוד קשה ליישם אותו ואהבת לרע
 כמוך, לחיות אחד עם כולם גם רגשית.

היוצא לנו שיש שלושה דברים איך למדוד האם אתה בפנימיות או לא, דבר ראשון האם הוא 
מסכים לתת מהזמן שלו אפילו שהוא עסוק ולא נוח לו, אבל ברגע שיש לו זמן לזה ויש לו 

שהוא זמין הוא  כסף לזה אז הוא מכיר שגם מה שלו הוא לא שלו אלא של הקב"ה, א"כ בזה
סיבה מאת הקב"ה שייתן לו עוד. אבל צריכים לבנות את הגבולות בזה שלא ייאבד את עצמו. 
ואח"כ אמרנו איך עומדים בשעת לחץ. ואח"כ יש את ענין האחדות ככל שאתה מתאחד עם 

 אנשים יותר זה מראה על פנימיות.

 על ידי הכלל מרוויחים כמה דברים

עצמו בכלל ישראל, להיות לו חלק בנקודה פנימיות של כללות אכן עבודת כל פרט להכניס 
ומזה אנחנו מרוויחים כמה דברים, קודם את היציבות שלנו, ואת מצב של בני ישראל. 

תשובה, ואת מצב שאין השתנות כלל, וזה ענין של שופר שאפשר תמיד לחזור לאיפה 
 שהתחלנו, כי במקור לא השתנה שום דבר.

 איה מקום כבודומלאכי השרת אומרים 

כמלאכי השרת שנקראים אתם נצבים היום, ומצד זו הנקודה נקראו בני ישראל עומדים, 
מלאכי השרת אין להם את החלק הרגשי והחיצוני עומדים, מטעם שאין בהם השתנות. 

אנחנו שחיים  ממילא אין להם השתנות, אבל אנחנו אפילו שיכולים להיכנס להשתנות עכ"ז
עם הפנימיות יכולים להגיע למצב להיות כמו מלאכים, וזה כבודו מלא עולם אנחנו חיים עם 
הכבוד של הקב"ה שכל העולם מלא בזה, אבל מי שחי עם החיצוניות לא חי כבודו מלא עולם, 

 אבל מלאכי השרת שאין להם יצר הרע אומרים איה מקום כבודו.

כשאדם מגיע לבית המדרש להתפלל, בהתחלה הוא פלות, ולכן מביא המדרש בכאן זמני ת
מגיע מחיצוני ומתחיל עם פסוקי דזמרה ואז נכנס יותר לואתה מושל בכל, ועד שמגיע 
לשמונה עשרה שאז זה מגאולה לתפילה שגואל את עצמו מהחיצוניות לתפילה שזה 

כים שאין הפנימיות, ומשום הכי כשאדם מתפלל הוא צריך לעמוד, למה, שזה כמו המלא
כי בזמן השלש תפלות נפתח זאת הנקודה, שבתפילת עמידה באין לזה להם השתנות. 



 קודש נצבים וילך שיחות
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כי כל זמן אנחנו בורחים מהפנימיות לחיצוניות ואנו צריכים לעשות פעולה ההתקשרות. 
לחזור לפנימיות, וזה ע"י נתינה או לחץ או אחדות, ויש גם ע"י תפילה שזה עוזר לנו להחזיק 

 ם הקב"ה.את עצמינו חזק ע

 אדם נמצא בתשובה כל הזמן

על ידי התשובה אנו יכולין אכן על ידי התשובה יכולין לעולם לחזור ולהתדבק בזו הבחינה, 
וזה החידוש של הבעש"ט הק' שאדם נמצא כל הזמן לחזור למקום מאיפה שאנחנו התנתקנו, 

עשה עוולה, בתשובה אפילו שנמצא עכשיו במצווה ואפילו שלא עשה עוולה, וכש"כ שכן 
דרשו ד' בהמצאו עכשיו שזה שורש ענין התשובה, הקשר שלו עם הקב"ה נמצא כל הזמן, 

כל אחד יכול יותר מהר לחזור אליו יתברך כי הקב"ה מתגלה אלינו הרבה יותר, זה היום 
 תחילת מעשיך ועכשיו בימים האלו הקב"ה מתגלה ביתר שאת וביתר עוז ממה שהיה קודם.

רית הזה, והיה כי יבאו עליך הברכה והקללה והשבות אל לבבך כו'. כמו שכתוב אחר הב
אחרי הברית אנחנו יכולים להתחבר לנקודה הפנימיות כל אחד איפה שנמצא, וזהו והשבות 
אל לבבך. א"כ בשעת לחץ או ע"י נתינה או ע"י ואהבת או ע"י תשובה יכול אדם לחזור 

 להקב"ה בכל מצב ובכל זמן.

 דיבור יש לו השתנות קול אין בו השתנות

כי יש דיבור ויש קול, הקול וזהו ענין תקיעות שופר בראש השנה, שהדיבור יש בו השתנות, 
אבל הקול הבא דרך הקנה לא שזה הפנימיות לא משתנה אבל הדיבור זה משתנה כל הזמן. 

 כי זה מגיע ממקום שכולו רוחני.ישתנה. 

 ימי חורפי

פירוש, שהחכמה היא  חכמה, זקן שקנה חכמה,וזה הרמז שנקרא 'קנה', על שם קנה 
אמר שכותבים הרה"ק רבי זושא זי"ע לכאורה למה זקן ולא צעיר, אלא  בקביעות אצלו.

בימי חורפי, והכוונה בזה הוא שהחורף הוא לא יציב יש גשם שלג קר וחם שום דבר לא יציב 
חורפי שום דבר עוד  אז, יכול להיות בבוקר חם ובלילה קר מאוד או הפוך, אותו דבר בימי

לא יציב ויש לו עדיין מחלוקת בין החיצוניות לפנימיות, ויש לו סערת רגשיות או שיש לו 
יציבות, ומשום הכי זה נקרא ימי חורפי, אכן זקן זה שקנה חכמה, כי אדם שמתבגר הוא עבד 

א כבר על הרגשות שלו ויש לו יציבות, ומשום הכי זקן דעתו מתרחבת, אבל עמי הארץ של
 ת עם הפנימיות משתבשים בימי זקנה, כועסים וצועקים ולא שולטים על עצמם.התרגלו לחיו

עשו הוא ידיים שזה החיצוניות אבל כמו כן זה הקול קול יעקב שיש בכללות בני ישראל. 
יעקב הוא קול שזה הפנימיות של כל יהודי. ועבודת האבות היה להתחבר עם הקב"ה, ושם 

 משתנה אף פעם.זה בחינת קול שזה לא 

 את הנשמה אי אפשר לקחת 

וזכו לזה בקבלת התורה אנכי ד' אלקיך, וניתן להם חלק אלקות ואיך בני ישראל זכו לכך זה? 
שהוא תפארת ישראל, מלשון שופרא מלשון יופי, שאינו מקבל שינוי. ולכן נקרא שופר, 
להם שום השתנות. וזה היופי של בני ישראל שאין שעומד בתפארתו לעולם בלי השתנות. 

שפעם אחד לקחו אותו לחקירות, ושמו לנגדו רובה ואמרו הרבי הריי"צ זצ"ל מספרים על 
לו שהצעצוע הזה כבר עשה להרבה אנשים לדבר, אמר הרבי שלך יש עולם אחד רק עולם הזה 
וממילא אנשים מפחדים לנו יש שתי עולמות עולם הזה ועולם הבא, יש חיצוני ויש פנימי, 

תיקח ממנו את החיצוני שזה הגוף אבל הנפש שזה הנשמה אי אפשר לקחת ממנו אף נכון ש
 פעם. וזה היופי של בני ישראל, וזה מה שמחזיק אותנו בכל השנים ובכל הזמנים.
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 ההבדל בין לפני החטא ואחרי החטא

לפני ובאמת קודם החטא היה ניתקן גם העשיה להיות בלי השתנות כמלאכים עושי דברו, 
קנו לא רק הפנימי אלא גם החיצוני שזה העשייה שזה יהיה כמו המלאכים שהם החטא תי

ונשארו לפחות בנשמע שזה ואחר כך קלקלנו נעשה, עושי דברו לראות בכל דבר את הקב"ה, 
 שזה הכי פנימי של אדם.וצריכין לתקן הכל בכוח השמיעה. הפנימי, אבל 

 ביובל כולם יוצאים לחירות עולם

שזו הנקודה כי אז מגיעים לנקודה הכי פנימית שיכול להיות, ונקרא יובל על שם החירות, 
שאז כולם יוצאים גם הקרקעות וגם העבדים פנימיות אינו מקבל שינוי, וזה עיקר החירות. 

כולם יוצאים לחירות, כי אז אין שום שעבוד מאף אחד על אף אחד. א"כ מן המיצר קראתי 
כ"ק אאמו"ר , כתוב לעתיד לבוא ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד, ה-ה ענני במרחב י-י

ה אדני, לעתיד לבוא יעשו יחיד יהיה אדני, וברגע -היה אומר שעכשיו עושים יחיד הויזצ"ל 
שאדם חי עם הפנימיות אז במרחב הוא מכניס גם לחיצוניות אז המצב של יהיה דהיינו שחי 

 עם הקב"ה בכל מקום בלי שום השתנות.

 התורה מרגיע את האדם

כי תכלית לימוד התורה הוא להגיע לפנימיות, וכמו שהזוהר הק' אומר והיא כוח התורה, 
התורה דכתיב תורת ד' תמימה. תרי"ג מצות הוא תרי"ג עצות איך להגיע לדביקות בהקב"ה, 

פירוש, שאינו נשאר תמיד תמימה, ואיזה חלק, הפנימיות של התורה ששם אין פגם כלל, 
זה מרגיע את האדם, כי ל פגם, כדאיתא אין עבירה מכבה תורה, ולכן משיבת נפש, מקב

אדם יש לו סערת רגשות כל הזמן, אבל אדם שלומד תורה כדי להגיע להקב"ה שם הוא מקבל 
 שכל התשובה בכוח התורה, כדכתיב קחו עמכם דברים ושובו כו'.מצב של משיבת נפש. 
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 שיעור ד'
 אלוליום ד' כ' 

בפסוק והותירך ד' אלקיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך )תרמ"ה( בשפ"א איתא 
לכאורה קשה ובפרי אדמתך לטובה כי ישוב ד' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך. 

 מהו הלשון והותירך, ומה מונח בזה?

 בזמן הזה אי אפשר לקבל רוב טובה

וז"ל הגמרא: תנו רבנן גר שבא לקבל רוב טובה.  דאיתא ישראל בזמן הזה אינם יכוליםאלא 
להתגייר בזמן הזה, אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר, אי אתה יודע שישראל בזמן הזה 
דוויים דחופים סחופים ומטורפין ויסורין באין עליהם, אומרים לו הוי יודע שהעולם הבא 

ל לא רוב טובה כו'. א"כ מה אינו עשוי אלא לצדיקים, וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקב
חסר לך בזה. וברש"י לא רוב הטובה, לפי שהיצר הרע מחזר אחריהן כדאמרינן במס' סוכה, 
ושמא תזוח דעתן עלייהו ויחטאו. ויכול להיות שנשכח את הקב"ה. ואז אם אנחנו חוטאים 

 אין תכלית בבריאת העולם א"כ יכול לחרב העולם.

ופה של בשר, ברגע שארי שמח שאכל אז נוהם. אותו דבר כתוב בגמ' אין ארי נוהם אלא בק
ברגע שאדם אין לו מה לאכול הוא עסוק כל היום לחפש אוכל, אבל ברגע שיש לו אז הוא 

 יכול לשכוח לגמרי מהקב"ה.

 לחפש את האיזון בין הגשמי לרוחני

אי אנחנו מדברים כאן משלימות הרוחני, שזה כי השלימות אי אפשר להשיג בעולם הזה, 
אפשר להשיג בעולם הזה, כי שלימות להתחבר להקב"ה אי אפשר בעולם הזה, כי גשמי 
ורוחני לא הולך ביחד ואנחנו בעולם הגשמי, ואם אדם יהיה לו הרבה גשמי הוא יברח 

פשרי להגיע מהרוחני, א"כ צריכים לחפש את האיזון באמצע שאפילו שיש לך גשמי יהיה לך א
 ל להכיר את הקב"ה, עם זו יצרתי תהילתי יספרו.למלאה הארץ דעה את ד' בשבי

 בזמן בית המקדש חיו בכל דבר עם הקב"ה

א"כ בעולם הזה אי אפשר להשיג שלימות, אבל בזמן בית המקדש שאז היה ומלאה הארץ 
דעה את ד', יהודים הלכו לארץ ישראל והכהן הדליק את הנרות, והאיר את העולם הזה 

ות עם הרוחני של העולם הזה ולא עם הגשמי, אבל כל זמן לראות את הקב"ה, והתחילו לחי
שלא מנפת את הרוחניות שלך בעולם הזה אי אפשר לקבל שום דבר. סומא פטור מראיה, 
דהיינו הוא לא רואה את הקב"ה א"כ בשביל מה הוא צריך לעלות לירושלים, כי כל הענין 

 ינטרס בזה.הוא לחיות עם הקב"ה ואתה שממילא לא חי אתו אין לך שום א

 רשע יכול לקבל כל הטוב שלו בעולם הזה

אדם שהולך בדרך התורה ולכן הרשעים שאין להם הטוב באמת יכולין להנות מעולם הזה, 
ורוצה לשמור על האיזון אז מקבל עולם הזה לפי מה שהוא יכול להשיג עולם הבא, אבל אם 

משא"כ הרשעים שאין להם הוא יקבל יותר עולם הזה זה יפריע לו להשיג שם עולם הבא, 
ומי שיש לו חלק עולם הבא ממילא תוכלו ותיהנו כמה שאתה רוצים וזה לא משנה לי כלל. 

הטוב בקדושה אינו יכול לקבל טובת עולם הזה, כי השלימות אינה יכולה להיות בעולם 
 כי לחיות רוחני וגשמי ביחד אי אפשר, וכל אחד הולך על חשבון של השני.הזה. 
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 ו ועולם התיקוןעולם התוה

היה מדבר על עולם התוהו ועל עולם התיקון, עולם התוהו נקרא הרבה אורות ומעט ר' אשר 
או שיש כלים, וברגע שהכלים אינם יכולים לשאת אורות גדולים כאלו ממילא נשברים מיד, 

מדאי הרבה כלים ואין אורות ג"כ זה כלום, ומשום הכי יש עולם תיקון ששם אפילו שיש 
ורות אבל יש שם גם כלים לשאת את האורות האלו, דהיינו כאן לא מקבלים הרבה הרבה א

 אורות שתפסיד את הכלים וגם לא הרבה כלים שלא יהיה מה להכניס לשם וזה נקרא תיקון.

 על ידי הכנעה מרחיבים את הכלי

באותו דרך שהקב"ה תיקון את העולם, יש  הקדושת לויואיך מרחיבים את הכלים, אומר 
שגם בעת בריאת העולם היה הרבה אורות אבל בלי כלים והיו צריכים להרחיב את  מושג

הכלים, וזה היה על ידי שם מ"ה חד"ש, שזה הכנעה, אותו דבר כאן אדם צריך לתת הכנעה 
שזה מפרק את הגוף שזה מתנגד לרוחני, ואז מרחיבים את הכלים שאז לא מגשימים את 

 מי לרוחני, ואז אפשר לקבל אורות.הרוחני אלא הפוך עוד הופכים את הגש

א"כ בעולם התוהו מצד אחד זה מסוכן מאוד כי יש הרבה אורות בלי כלים כלל, אבל הקב"ה 
נותן את זה רק למי שיכול לחיות עם המ"ה חד"ש, ולא יתגאה שם אלא יחיה עם השפלות 

מאת הקב"ה, וכמו יעקב אבינו שאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה, לדעת  לדעת שהכל
 ששום דבר לא שלו אלא הכל מאת הקב"ה.

  אנשים שחיים בהכחשה שואלים איה מקום כבודו

וכמו שאמרנו שמצד אחד כתוב כבודו מלא עולם ומצד שני אנו אומרים איה מקום כבודו, 
ויודע שמה שיש לו הוא לא א מי שחי עם הקב"ה לכאורה האם יודעים או שלא יודעים. אל

שלו אלא הכל מאת הקב"ה, אז הוא חי שכבודו מלא עולם, ואין מקום שהקב"ה לא שם וכל 
אשר הוא עושה ד' מצליח בידו. אבל מלאכים שאין להם הסתר ואין להם נפילות ואין להם 

ים איה מקום חסר אונים, או אנשים שחיים בהכחשה שאצלם הכל חד וחלק, הם שואל
כבודו, כי הם חושבים שהם כבודו. דהיינו ההסתר מצד אחד הוא מסוכן, ומצד שני נותנים 

 לך כי רק אז מתקרבים להקב"ה.

 אנחנו צנחנים להקב"ה

בצה"ל יש כמה סוגים אנשים, יש כאלו חיילים שנותנים להם למלאות טפסים כל היום, ויש 
היה אומר אנחנו צריכים להיות צנחנים ר ר' אשכאלו שמכניסים אותם להיות צנחנים. 

ולהיכנס למלחמה, אבל לא בגלל שרוצים לכשל אותנו אלא רוצים למנף אותנו למעלה, אנחנו 
צריכים לזהות בכל תוהו שנכנסים שזה בגלל שהקב"ה יודע שיכול להביא לי עכשיו אורות 

ולא לשכוח שאם יש  אבל בלי כלי, אבל אני ע"י שם מ"ה חד"ש והשפלות והכנעה שאני ייתן
לי משהו שזה כבודו מלא עולם, ממילא אני מרחיב את הכלי שלי ואני הופך את הגשמי 

 ואז אפשר לקבל את הרוחני.לרוחני, 

 בעל תשובה הוא יותר מצדיק גמור

שיש להם וכמו שאמרנו מהבעש"ט הק' שעשה שכולנו נהיה בעלי תשובות ורק בעלי תשובות 
כי בתוך הטבע מגיע כאלו אורות שזה הורס אותם, בעל כרחך אתה כוח מלמעלה מהטבע, 

חי, בשביל להגיע למקום של חיי החיים ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום, זה 
רק בעל כרחך, לפעמים מגיע אלי משהו שאני לא יכול לשרוד אותו, רק כשאני נכנס מעל 

רק את הישות שלי וחי עם האין שלי, הטבע ואז אני מכניע את הטבע וחי עם הרוחני, מפ
ומוכרחים לעשות ככה כי אחרת אי אפשר לשרוד כלל, הקב"ה בחר אותם שהם אלו שחיים 
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שר לשרוד כלל, צדיק גמור נקרא שהקב"ה תכנת אותו , כי בתוך הטבע אי אפמעל הטבע
שנה, בדיוק מה שהוא צריך לעשות ואין לו שום מעברים, קם בשש כל יום וכן הלאה שבעים 

כמו שבא ככה הולך, משא"כ בעל תשובה הוא לא גמור כל יום מחדש יש לו עבודה, אתמול 
 היה גוי והיום הוא יהודי, כל פעם הוא צריך לעבור תהליך מחדש ולעלות למעלה מהטבע.

 אדם שלא מכניע את עצמו מסוכן לתת לו רוחני

עולם הבא עולם הבא,  ורק בעלי תשובות שיש להם כוח מלמעלה מהטבע, והוא כמו מעין
היינו ומלאה הארץ דעה את ד', שחי גם בטבע עם הקב"ה, וממילא לא מתבלבל מהאורות 

אמר שארבעים שנים הראשונות של רבי עקיבא זה עיצב אותו לכל החיים, ר' אשר שיש, 
היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום היה רבי עקיבא, כי הוא היה בעל תשובה והגיע ממקום 

היה מציאות שיהיה רבי עקיבא, ואם הוא בסוף כן היה רבי עקיבא הוא ראה שזה כזה שלא 
הקב"ה, וזה עצמו פירק לו את הגשמי ולא נתן לו להשתלט על עליו, כי הוא ידע שהגשמי הוא 
שום דבר ואי אפשר לרמות אותו, משא"כ אדם שאין לו כוח להיכנע אז מסוכן לתת לו רוחני, 

לכן יכולין לקבל גם ברכת עולם הזה, ושלא יתקלקלו ם את זה, א"כ רק בעלי תשובה מקבלי
 על ידי זה.

אמרנו שישראל אינם יכולים לקבל רוב טובה, כי צדיק גמור שהולך בתלם לא יכול לקבל 
שום דבר, כי גדול ניסיון העושר יותר מניסיון העני, אבל אדם שחי בעל תשובה דהיינו כל מה 

כ"ק ה. -ה ענני במרחב י-קב"ה, וזה מן המיצר קראתי ישיש לו הוא מיד מחזיר אותו לה
יה אדני. -ה אדני ולעתיד לבוא השם יהיה יה-היה אומר שהיום השם הוא הויאאמו"ר זצ"ל 
ה הוא נסתר, למה אנחנו לא רואים את הקב"ה כי הוא נסתר, -ה הוא נגלה י-והכוונה הוא ו

יה, וזה השם לעתיד -בע יהיה יהכשמשיח יבוא יהיה גם הטבע בבחינת התגלות ואז גם הט
לבוא. א"כ בעל תשובה לא יכול לשרוד כאן רק מעל הטבע וחייב לעלות למעל הטבע ואז ברגע 

 ה, אז אפשר לתת לו גם את העולם הזה.-שהוא חי כל נשימה תהלל י

 אדם מופשט לגמרי יכול לחיות בעשירות

צדיקים גמורים יכולין לעמוד. ויתכן שעל זה רמזו חז"ל במקום שבעלי תשובה עומדין אין 
אם אתה מסתכל עם הכמות יכול להיות שהצדיק הוא יותר גדול, אבל באיכות שהבעל 
תשובה יותר גדול, כי לו אפשר להביא הרבה יותר גשמי מלצדיק. אומרים וועלט וועלט וואל 

יר אין נישט ווער סאיז נישט געווען אין דיר, אבער וועלט וועלט וואל ווער סאיז געווען אין ד
הפרי הלך עם זהב, למה, כי היה בעולם הזה ולא היה.  הרוזינער זי"עגעווען אין דיר. ובאמת 

אומר שזה כמו מלך שיש לו טבעת מאוד יקרה ומחפש איפה להחביא את זה, ומחביא הארץ 
אותו בזבל, למה כי שם אף אחד לא הולך לחפש אותו. הפרי הארץ היה כ"כ מופשט מכל 

ם הזה והיה חי עם הקב"ה, וממילא היה יכול לחיות בעשירות, וזה לא יסכן אותו עניני עול
 ועוד הפך את העשירות להקב"ה, וזה נקרא השפל באמת.

 מי שעושה תנועות מורידים אותו מהמזרח

הוא אף פעם לא ראה ולא שמע, משא"כ בעלי תשובות שמעו הגם כי גדלה מעלת הצדיקים, 
י של הצדיקים הוא מיועד רק לרוחניות ולא יכול לקבל גשמיות. וראו הרבה דברים, א"כ הכל

מסופר אחרי השואה היה בארה"ב בעיר מנהטן בית מדרש אחד של פולניים, וכלם שרצו 
להתפלל היה חייב ללכת לשם. ובמשך הזמן הגיע לשם הרבה נכדים של אדמורים, ונתנו להם 

שהתנהג קצת לא טוב או שהתחיל  את המזרח, ולאט לאט נהיה שם מזרח ארוך מאוד, ומי
לעשות כמה תנועות מיד ירד מהמזרח. אותו דבר צדיקים הם יכולים רק רוחניות ומיד שיש 

 להם קצת גשמיות מורידים אותם מהמזרח.
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אבל אינם יכולים לקבל הגשמיות פן יחטאו, אבל א"כ צדיקים יכולים לקבל רק רוחניות, 
והם יכולים לקבל גם גשמיות, למה, כי יתרון האור . בעלי תשובה כבר עברו ותיקנו זה הדרך

מן החושך, והם יכולים לקבל יותר אור ברגע שחיים בחושך עם האור אז מקבלים אור הרבה 
 יותר.

כתוב אנכי ארד עמך אנכי אעלך גם עלה. לכאורה בשביל מה צריכים לרדת ואח"כ לעלות 
ותנו ולא נצטרך לעלות. אומר היו צריכים להישאר רק למעלה בלי לרדת, אל תוריד א

אנכי ארד עמך ברגע שאתה חי שאני נמצא איתך ביחד שם למטה, אז גם עלה הקב"ה השפ"א 
ייתן לך תוספת שכרגע יש לך כלי טוב וככה אתה לא תיסחב ולא תתבלבל מכלום וממה שיש 

 לך.

ואז אפילו ו. וזה שכתוב והותירך, להיות יכול לקבל ברכת עולם הזה, ואף על פי כן לא יחטא
 שתקבל שפע מהקב"ה לא תשכח אותו לגמרי.

 הקב"ה שמח כשנותנים לך ניסיון

כתוב בתורה והיה כאשר שש ד' עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן ישיש ד' עליכם 
להאביד אתכם ולהשמיד אתכם. ופרש"י כן ישיש ד', את אויביכם, עליכם להאביד, אבל 

שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים, שלא נאמר ישוש אלא הקב"ה בעצמו אינו שש, מיכן 
ישיש, אחרים משיש, אבל הוא אינו שש.ֵ בלי שהקב"ה ייתן לך כוח לשמוח אי אפשר להיות 

 שש.

מסביר שהקב"ה שמח כשנותן לך ניסיון, כי זה מחשל אותך חזק, והקושי בונה השפ"א 
מעצבים אותך, א"כ צריכים לדעת כשהקב"ה נותן לך רע צריכים לדעת שיש  אותך והיסורים

שם שמחה, כי אם תשרוד את זה ותעבור את זה אז תוכל לקבל הרבה יותר ממה שהיה ל עד 
וזה שכתוב כאשר שש על אבותיך, דהאבות הטעימן הקב"ה מעין עולם הבא, עכשיו. 

גדולים מאוד, והם גילה שם את הקב"ה, אברהם יצחק ויעקב עברו מעברים כדאיתא בגמרא. 
אברהם אבינו לבד עבר עשרה ניסיונות, ודוד המלך עבר המון ניסיונות, עכ"ז היכרו שם את 
הקב"ה, וזה נקרא דוד מלך ישראל חי וקיים, כי חיפשו את הקב"ה בכל מקום בעולם, והגיעו 

צמם וביטלו את למסקנא שאין מקום בעולם שהקב"ה לא נמצא שם, וברגע שסיגלו את ע
 עצמם להקב"ה, והרחיבו את הכלים שלהם, והתחילו לחיות עם הקב"ה אז קיבלו יותר.

 בשבת צריכים לאכול ולישון

ומשום הכי כתוב וכמו כן בשבת קודש שהיא מעין עולם הבא, יכולין להנות מעולם הזה. 
ל מכתב מאבא בהלכה שצריכים לאכול טוב ולישון טוב. אומר התולדות שהיה בן המלך שקיב

שלו המלך, ורצה לשמוח עם זה אבל לא היה יכול בגלות לעשות אותו, וגם לא היה לו למי 
לעשות סעודה כי כאן כולם אנשים פשוטים ולא יודעים מה זה מלך, והחליט לעשות סעודה 
גדולה כולם שתו השתכרו ושמחו, כולם שמחו עם הסעודה והוא היה שמח עם המכתב. אותו 

נותן לך את השבת כי הוא מאזן לך את הגוף שיהיה גם רוחני, ואז אפשר ליהנות דבר הקב"ה 
 ג"כ מעולם הזה.

אבל היות שזה יפריע אבל בעוד שלא ניתקן הכל אין יכולין להנות מעולם הזה בשלימות. 
 לשלימות של הקב"ה, א"כ אי אפשר לקבל את השלימות בעולם הזה.

ן ישיש להאביד כו'. והוא פלא, והגם דחז"ל דרשו וזה שכתוב בתוכחה והיה כאשר שש כו' כ
באחרים שיעשו אחת מני אלף שבני ישראל לאחרים משיש, עם כל זה יפלא, ומי להקב"ה 
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היה אומר היהודי הכי גרוע הוא עושין גם בהיותם במדרגה התחתונה. כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
 דבר.יותר טוב מהגוי הכי טוב. א"כ הגויים האלו לא יהיה להקב"ה שום 

 כשהופכים גשמי לרוחני אפשר לקבל עולם הזה

אבל לפי מה שאמרנו הכוונה הוא שהקב"ה נותן לך את הכאב כי אתה יכול למנף אותו, כי 
אך יתכן לפרש, כי הקב"ה ישיש על צרות שמגיע לבני ישראל אתה חלק אלוקי ממעל ממש. 

כי כל כאב שעוברים זה התיקון שלנו, בעולם הזה, על ידי זה שגלוי לפניו שזה תיקונם, 
תיקון נקרא שאני הופך את הגשמי לרוחני, ואז אני לא רק עושה מגשמי לרוחני אלא הקב"ה 

ושאי אפשר שלא יחטאו בטובת עולם יכול לתת לי ליהנות מהעולם הזה כמה שאני רוצה, 
שורון ויבעט, כשאוכלים יש בעיה של וישמן יהזה, כדכתיב ואכלת ושבעת השמרו לכם כו'. 

וזהו התוכחה, מה שאינם יכולים לקבל טובת עולם הזה, שישיש השם יתברך על מניעת 
הקב"ה מצד אחד רוצה לשמוח אתנו, אבל לא תמיד הוא יכול הטובה בעולם הזה מהם. 

 וכנ"ל.

וכלפי זה כתיב בשעת התשובה והותירך כו' לטובה כו', כנ"ל, כי ישיש ד' כו' כאשר שש 
להיות להם הטובה בזה ובבא, כנ"ל. ואז הקב"ה יכול לתת לך גם העולם הזה, על אבותיך, 

וזה הכוח של תשובה, אפשר ללמוד שזה משהו שהולכים לבחון אותי, ומי יודע מה הולך 
להיות, או שכל שנה הקב"ה רוצה להביא לך שנה חדשה והשפעה חדשה ורוחניות וגשמיות, 

לוקח את החיצוניות ואתה יודע שהכל מגיע מאת ה, ואת -וע"י שאדם עושה תשובה תשוב ו
 הקב"ה, ואז אפשר להשפיע להם בגשמיות ג"כ.
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 שיעור ה'
 יום ה' כא' אלול

בפסוק אתם נצבים כו' לעברך. פירוש רש"י להיותך עובר כו'. דהוה )תר"מ( בשפ"א איתא 
 ה?למה הפסוק משנוליה למימר להעבירך כו'. עיין שם. ואמאי לא כתיב באמת כן. 

 הענין להתאסף בראש השנה

כי ראש במהר"ל איתא  אלא אנחנו נמצאים לפני ראש השנה, ויש אז ענין להתאסף ביחד.
השנה הוא דומה לראש לגמרי, לפי ששם הנשמה, וכן תשרי הוא ראש לכל השנה ונקרא ראש, 
ודבר זה אמת למשכיל מאוד איך תשרי הוא הראש, כי שם ישכון הנשמה ומקבל מן האלקית, 
ומקבל משם את חכמה בינה ודעת והחכמה מאין תמצא ומשם לוקחים את כל האלקית, וכן 

 "י הקדושה לחיות אחד עם הקב"ה.חודש זה מקבל מן הש

 ראש השנה הוא ראש לכל השנה

אמנם ראש השנה אינו מן הרגלים, רק הוא כמו הראש לכל השנה, ודומה לאילן שיש לו שורש 
אחד ועיקר, ומן עיקר זה מתפשט האילן וחלקיו, הנה יש ענפים יוצאים לצד ימין ויש לצד 

כי הוא ראש השנה. ולהכי אוכלין הראש בכל בו שמאל ויש באמצע וממנו מתפשטים. איתא 
ראש השנה הוא הראש של השנה, בסוד עולם שנה נפש, וכיון שהוא ראש, באמרי פנחס איתא 

צריך אדם להיות אצל ראש הדור, לכן המנהג לנסוע על ראש השנה לרבו. וזה הענין של 
 להתאסף בימים האלו.

 אדם שחי באחדות חי עם הקב"ה

אפשר לדעת האם הגעת להקב"ה, אלא תלוי באחדות אם אתה באחדות  אמר איךר' אשר 
עם כולם אזי סימן שהגעת להקב"ה, א"כ לפי האחדות שיש לאדם הוא יכול לדעת איפה הוא 
עומד בעולם, וזה הולך עם הכנעה אחד לשני, ורק ע"י שנמצאים עם הראש אפשר להגיע 

 לאחדות ובלי זה אין אחדות.

 ופיתראש השנה הוא תחנה ס

תקעו בחודש שופר, הנה כל החדשים נקראו חדשי השנה, מה שאין כן בליקוטי תורה איתא 
תשרי נקרא חדש סתם, ולא ראש חודש, חידוש כללי לכללות העולמות והתהוותם מאין ליש, 
דהיינו לא רק שאתה נמצא באין אלא אתה מפעיל הכל מחדש, אדם חושב כשנכנס לראש 

ת נוסע הלאה, אבל זה לא עוד תחנה אלא בערב ראש השנה השנה מאי דהוה הוי והרכב
מגיעים לתחנת סופית ומעכשיו מתחילים הכל מחדש, אלא תלוי במחשבת האדם יש לו את 

 היכולת לחדש כל דבר.

לפי שבו ראש השנה שהוא בחינת ראש ומוחין של השנה. כי הנה בחינת עולם שנה נפש שווה, 
לוי כללות החיות וממנו נתפשט ונמשך באברים חיות שכמו שיש בנפש ראש ומוחין שבו גי

פרטי לכל אבר לפי מזגו ותכונתו, כך הוא בעולם ושנה, עולם בחינת מקום, ושנה בחינת זמן, 
הוא גילוי כללות החיות, שאז אפשר לגלות הכל מחדש, וממנו נמשך חיות שבראש השנה 

, אך בכל חודש הוא התחדשות פרטי לכל חודש, כי כל חודש הוא התחדשות החיות מאין ליש
 חיות פרטי, ובראש השנה התחדשות חיות כללי לכל השנה.

והוא ענין ראש השנה שבו ביום נמשך בחינה אחת שכוללת כל הזמן בדרך מצותיך איתא 
דשס"ה ימי השנה בסקירה אחת, ואחר כך מתחלק לי"ב ראש חדשים, שראש חודש כולל 

כך לשעות. אבל ראש השנה יש בתוכו כל השנה כולו. הזמן דל' יום, ואחר כך לימים ואחר 
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ומזה מובן המעשה דבעש"ט שצפה והשיג בראש השנה מה שהיה אחר כך, ולכן הנה בראש 
השנה שנמשך בו חלק החיות על כל השנה, שלכן נקרא ראש, כשם שהראש כולל חיות כל 

 הגוף, ראש השנה כולל גם כן כל הזמן בסקירה אחת.

 או מטרהכינוס הוא אמצעי 

האם כינוס הוא אמצעי לקבל רק הרמז, שלא נאמר כי כל תועלת הכניסה בעבור הברית, 
את הברית או מטרה, אלא הכינוס הוא מטרה להגיע לאחדות עם כל אחד ואז חיים עם 
הקב"ה. אם היה כתוב להעבירך היה נשמע מזה שאין לכרות ברית רק כשכולם נמצאים, 

מכל שצריכים את כולם, אם כי אמת כן, סים זהו הברית, אבל האמת הוא שזה לבד שמתכנ
מקום על ידי זה שמתכנסין בעבור קבלת הברית, הכינוס עצמו הוא מעלה עצומה. כמו 

כינוס הוא מטרה בפני עצמו. וזה עוזר לו להגיע שאמרו כל כנסיה שהיא לשם שמים כו'. 
 לקידוש שם שמים.

 אפילו לצחוק על כל העולם כדאי האסיפה

הכינוס של השיעור הוא המטרה. יבח להם משה רבינו ע"ה הכניסה לצורך הברית, וש
על כל העולם כדאי האסיפה. כל פעם אמר אפילו שיושבים ביחד וצוחקים  הבעש"ט הק'

עצם הישיבה ביחד כבר מביא מצב רוח לכולם. זה לבד שאומרים לי א גיט מארגן זה לבד 
אומר כל יום בבוקר צפרא טבא לבני ישראל, והיה היה הרה"ק רבי זושא זי"ע עושה הכל. 

 מתחבר עם כולם כל יום בבוקר.

 ההבדל בין אהבת ישראל לדביקות ישראל

דיבר בעת עריכת האמרי חיים זצ"ל דברנו על הענין של כללות ישראל, מסופר שפעם אחד 
וצניק השולחן על אהבת ישראל, שצריכים לאהוב את כולם אפילו רשעי ישראל ואפילו הקיב

ואפילו מחלל שבת, ולמה צריכים לאהוב את כולם, כי כל אחד הוא חלק אלוקי ממעל ממש, 
והתלהב ככה הרבה זמן, פתאום עצר ופתח עיניו הק' ואמר שזה אהבת ישראל, אבל דביקות 
ישראל להיות דבוק ביהודי זה אי אפשר רק מי שמקיים את השו"ע כמו שצריך. והיה אומר 

 צו יעדעם אבער נישט מיט יעדעם. מען קען זיין גיט

 מטרת ההתבודדות

להיות בטל לכלל ישראל, והכוונה הוא, כי יש כלל של בשפ"א ואמרנו שכתוב הרבה 
התבודדות דהיינו שאדם נמצא בפני עצמו, והמטרה של זה הוא להתקשר לעצמו ולהקב"ה, 

אני יכול להתחבר  כי אני חלק אלוקי ממעל ממש וברגע שאני עם עצמי אני עם הקב"ה, ואז
לכולם ועם כלל ישראל, אדם כשל עצמו יכול לשנות הרבה דברים ע"י שיושב עם עצמו 

 ומחזיר כל דבר להקב"ה.

 יש אחדות בחיצוניות ובפנימיות

דהיינו כשאני יוצא החוצה אני חי בפנימיות ואז אני עם כולם, כי בפנימי אנחנו כולנו אחד, 
ת כל יהודי ולשנוא את המעשים שלו. דהיינו יש אומר צריכים לאהוב אהבעל התניא 

חיצוניות ויש פנימיות בפנימי אנחנו כולם אחד. ומשום הכי צריכים חברים טובים ושכנים 
טובים, ולהתפלל במקום של אנשים טובים, והרחק משכן רע, וזה הכל בחיצוניות אבל 

מו ואח"כ עם הכלל, ובעצם הקב"ה שאדם יתכנס את עצ בפנימיות צריכים לאהוב את כולם.
 וזה עצמו המטרה.
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 הכוונה מה שאנו אומרים על דעת 

ושיבח להם משה רבינו ע"ה הכניסה לצורך הברית, שעל ידי זה עוררו כל שורש כללות 
כל פעם שיש כינוס של כלל ישראל ואדם מתכנס עם עצמו ואז זה הולך ישראל עד האבות, 

"ט הק' ועל דעת המגיד ממעזריטש ועל דעת על דעת רשב"י ועל דעת האר"י ועל דעת הבעש
הרבי רבי אלימלך ועל דעת הרבי מלובלין ועל דעת העטרת צבי ועל הרבי מזידיטשוב ועל 
דעת האמרי יוסף ועל דעת החקל יצחק ועל דעת אבי מורי. על דעת נקרא ברגע שאדם מתחבר 

דים, אדם יכול בראש זה לא רק עם כל את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה שזה דורות העתי
 השנה להתחבר עם דורות הקודמים.

היה אומר שכל אחד יתעטף בטלית בימים אלו ולחשוב על ההורים. כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
 הכינוס בראש השנה אז לא רק אנחנו מתכנסים אלא כל הדורות הקודמים באים ביחד.

 על ידי המחשבה אפשר להתחבר עם דורות הקודמים

אנחנו מתקשרים עם האבות ועם בטיכם זקניכם שוטריכם, כמו שכתוב ראשיכם ש
תמיד בכל נדרי מרגישים והם מדרגות אבות, שבטים, ע' נפש, אחר כך שוטרים. השוטרים, 

היה אומר שזה הנשמות שבאים החתם סופר בבית המדרש שאין מקום וצפוף מאוד. 
ח לזה, וצריכים את מלמעלה להיות אתנו ביחד. דהיינו זה שאנחנו ביחד לבד אין לנו כו

הכוחות של האבות שנותנים לנו, וזה ע"י שאנחנו ביחד אתו, אפשר לדבר בטלפון אבל זה 
שרציתי לדבר ולא התקשרת זה כלום, אבל עכשיו אנו אומרים עוד יותר שאפשר דרך 

 נמצאים איתם והם עוזרים לנו.המחשבה להתקשר איתם, ברגע שחושבים עליהם 

 ילדים איסר היסח הדעת בחינוך

אמר שחינוך ילדים הוא כמו תפילין, כמו שאז יש איסור של הסח הדעת כמו"כ הבעלזער רב 
בחינוך יש איסור הסח הדעת, דהיינו שאסור לאדם להסיח את דעתו מהבית שלו ומהילדים 
שלו, יש מושג שאנשים הולכים מהבית כדי לברוח מהבית, ואז לא רק שברח גופני אלא אז 

שם. הלכתי לשמחה לאחרונה מישהו שאל אותי רבי אני יכול לקחת שלום, ברח גם רוחנית מ
שאלתי אותי אתה רוצה לתת לי את היד שלך או שאתה לקחת את היד שלי. דהיינו אפשר 

 לעשות אותו פעולה ואפשר לתת ואפשר לקחת, השאלה מה המטרה שלך בפעולה.

 אתה בא לקחת או לתת

היש שלו, אדם שבא כדי לתת מגביר את האין  אמרנו אתמול אדם שבא לקחת מגביר את
שלו, וע"י שנותן מקבל אח"כ. אדם בא לראש השנה בשביל מה הוא בא, כדי לקבל ברכת 
השנים או כדאי לתת ברכת השנים, דהיינו תלוי למה אדם בא לבית המדרש כל יום להתפלל, 

הקב"ה ואז האם לקחת הכספומט היומי שלו, או שרוצה לתת את החיבור היומי שלו ל
הנתינה בא ממילא אח"כ. דהיינו יש אמצעי ויש מטרה, אתה צריך את היד שלי כדי לקחת 
ממני, אבל אם המטרה שלך הוא לתת את היד שלך אז תקבל מה שאתה צריך וכל השפעות 

 טובות, וזה החיות רצוא ושוב.

 ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניך

וק את אשר איננו פה, מלמד שכל הנשמות הנה במאמרם ז"ל על פסבאלשי"ך איתא 
שמבראשית היו שם, שהנה מאשר לא אמרו שכל הנשמות העתידות לבוא שם היו, אלא אמרו 
שמבראשית, יורה כי גם נשמות שקדמו וכבר מתו הביא אתו הוא יתברך. כתוב ספרי חיים 

רים שלהם וספרי מתים פתוחים לפניו, לכאורה הרי מתים כבר לא נמצאים כאן ולמה הספ
אם אבא השאיר ילד אפילו שהוא כבר לא חי אבל הוא החתם סופר פתוחים, אלא אומר 
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מקבל שכר על הילד שלו על כל דבר טוב שעושה, א"כ כשכותבים לנו דברים טובים צריכים 
גם הפוך, א"כ אדם  לפתוח גם את הספר שלהם ולהכניס גם שם את הדבר טוב שעשה, וח"ו

צריך לדעת כשמגיע ראש השנה הוא צריך לקחת אחריות שזה לא רק בשבילו אלא בשביל 
 כולם ועד סוף כל הדורות, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה.

 למה חתן וכלה בוכים מתחת לחופה

 ואם כן איפה אין זה כי אם ראשי עם כאבות העולם ושבטי ישורון. ובזה אפשר יאמר, כי
במעשה רב כזה, לכרות ברית התורה באלה ובשבועה את אשר ישנו ואת אשר איננו, שהוא 
דבר שהעולמות מתקיימים בו, כל העולמות מתאספים ביחד. קרוב הדבר לאמר כי שם 

ה, עם כל הנשמות העתידות הבאות -נמצאו ושם היו האבות ושבטי ישורון שנים עשר שבטי י
בוכים תחת החופה, כי הנשמות העתידות לצאת הם בוכים. גם המה. אומרים למה חתן וכלה 

ויבואו כל תיבות הכתוב על נכון בלי יתור, ראשיכם הם שלושת האבות, שבטיכם הם שנים 
 לישראל, ואחריהם זקניכם ושוטריכם וכל ישראל יחד.עשר בני יעקב אבות 

כם, ולא עלינו, א"כ העיקר בראש השנה הוא להיות ביחד. ומשום הכי כתוב שתמליכני עלי
כי ברגע שאתה מתחבר לעצמך אז חברת את המלכות, אבל לא לקחת אלא לתת מלכות, 

 דהיינו עיקר עבודת האדם הוא לתת את המלכות.

 איש את רעהו חיים בלעו

. ברגע שאין כמו שראינו בפסח אפילו שהיינו בבית אבל היה כאן אחדות וכולם הקשיבו
הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראו איש  אחדות אז כל אחד עושה משהו אחר.

את רעהו חיים בלעו. דהיינו איש את רעהו חיים בלעו הגיע בשביל שלא חיים באחדות, ברגע 
שיש אחדות אין חיין בלעו. וזה שלומה של מלכות לדעת למצוא את עצמך ואת הקב"ה 

 ולמסור את הכלל הקב"ה.

ע, היה בהסתלקות של הרבי מזידיטשוב זי"ע שהרה"ק האמרי יוסף זי"כותב החקל יצחק 
וראה שנכנס אביו הרה"ק רבי בעריש זי"ע, והעטרת צבי זי"ע, והרבי מלובלין, והמגיד 
ממעזריטש זי"ע, והרגיש שהולך להיות יציאת נשמה. דהיינו אז מתחברים עם כל הדורות 

 שעתידים לבוא ועם הדורות הקודמים.

זה שהשבטים עמדו בשעת קבלת הברכות וקללות, ועיין מה שכתבנו בפרשה הקודמת מ
ויתכן לומר, כי השבטים בעצמם עמדו על ההרים, כמו שכתוב ואלה ושם כותב: עיין שם. 

יעמדו כו' שמעון ולוי כו'. ובזה יובן שפיר מאמר המדרש בפרשת ויחי עדות על ראובן שלא 
אם הוא היה עיין שם. חטא, הואיל ונעשה עד במאמר ארור שוכב כו', אשת אביו, כנ"ל, 

נגוע הוא לא היה יכול להיות עד. וזה צריכים לדעת כשנכנסים לבית המדרש שכולם ממש 
מתאספים. והעיקר הוא לחיות עם הקב"ה ואז אתה מתאחד מלמעלה ועד למטה עם כל 

 הדורות.

 כל אחד יש לו עבודה הפרטי שלו

הפרט, הקב"ה ברא את הכלל בשביל דהיינו יש כלל פרט וכלל, כלל צריך את כולכם הוא כלל, 
דעת שיש לו משהו פרטי שהוא צריך לתקן שיהיה כאן פרטים שזה אנשים, הפרט צריך ל

בעולם, ואם היה עוד מישהו שכבר תיקן אותו אני לא הייתי צריך להיות כאן, א"כ הכוחות 
של של הפרט הוא מהכלל, ברגע שאדם חי עם הקב"ה ויודע מה שיש לו הוא לא שלו אלא 

הקב"ה, מזה הוא מקבל את כל הציוד שהוא צריך, בני חיי מזוני ושפע והצלחה כוחות מוחות 
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שמחה, וברגע שאתה יודע שכל מה שיש לך הוא מהמקום הכללי, ומשם אתה מקבל כוחות 
 מכל הקומה שלימה כולם באים לעזור לך, הקב"ה עוזר לו. 

היינו מה שאתה השלמת כל הכלל ואחרי שאדם עשה מה שצריך הוא צריך לחזור לכלל, ד
צריך את עבודה הזאת, אבל אם אתה חי שזה עבודה שלך ולא של מישהו אחר אז שוב אתה 
לקחת ולא נתתי, אבל התכלית הוא להחזיר כל מה שעשית להקב"ה, וזה הכוח שהקב"ה 

    נותן לך ומה שאתה מקבל מהכלל, וזה הכוחות שאתה מוסר לשם יחוד קבו"ה ושכינתיה.

בהתחלה אתה צריך לדעת שאתה מגיע מאבות הקדושים, ואתה בא ולכם הוא כלל, כ
כי כללות כל הנשמות הם ס' רבוא ולא יותר, דע, בשער הגלגולים מהתורה הקדושה. איתא 

יש בתורה ס' רבוא והנה התורה היא שורש נשמות ישראל, כי ממנה חוצבו ובה נשרשו, ולכן 
בוא ברמז, וס' רבוא בדרש, וס' רבוא בסוד. ונמצא כי מכל פירושים, וכולם כפי הפשט, וס' ר

 פירוש מן הס' רבוא פרושים, ממנו נתהווה נשמה אחת של ישראל.

שיש לכל איש ישראל חלק בתורה, ועל זה מבקשין ותן )בחוקתי תרל"ז( כותב: השפ"א 
וכל איש בתניא איתא חלקנו בתורתך, ועל ידי היגיעה בתורה יכול להתברר לאדם חלקו. 

ישראל יוכל לגלות תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש, הן בהלכות הן באגדות הן בנגלה הן 
בנסתר, כפי בחינת שורש נשמתו, דהיינו נתנו לך את עבודה אבל הכלים להגיע לשם כל אחד 
צריך להאמין בעצמו, כמו שצריכים להאמין בהקב"ה צריכים להאמין בעצמו, דהיינו 

ומחוייב בדבר להשלים נשמתו בהעלאת כל הניצוצות שנפלו לחלקה  הקב"ה נתן לך אותו,
ולגורלה. ואח"כ כולם מתנשאים מזה. הקב"ה הכין לנו את הקרקע עם כל כך הרבה תנאים 

 ואמוראים ועם זה אנו יכולים ללכת נגד משיח צדקנו.

 לדעת שעבודה שלי מגיע מכוח הכלל

אחר יכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם, שזה ראשכולכם הוא כלל, אחר כך חושב הפרטים, 
הקב"ה צריך את כל אחד ואין אף אחד בעולם כך כל איש ישראל, והוא כלל הצריך לפרט, 

שהוא מיותר, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו, כל דומם כל חי כל צומח וכל מדבר, הכל 
ם את כולם בשבילי נברא העולם כולי האי ואולי שאני יעשה משהו בשביל הקב"ה, א"כ צריכי

הפרט לא יכול לבד, נכון שיש לו תפקיד אבל בלי ופרט הצריך לכלל, שיחיה עם הקב"ה. 
שיודע שמה שיש לו הוא מהכלל הוא לא יכול לעשות שום דבר, ומשם הוא מקבל את כל 

אחרי שהוא יודע שכל דבר הוא מאת הקב"ה זה וכולכם הוא כולל הכלל והפרט. הכוחות, 
ופרט, דהיינו להחזיר את הפרט ואת הכוחות שקבלת להכלל, וזה נקרא כלל שכולל כלל 

 היסוד של כתבנו לחיים, שזה ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום.

 לבקש למענך אלקים חיים

אומר זכרנו לחיים, כתבנו בספר החיים, מלך חפץ בחיים, לכאורה איזה סוג החתם סופר 
אחוז בהקב"ה, אבל לעולם ילמד אדם שלא  חיים אתה רוצה שנרצה להיות דבוק במאה

לשמה אנחנו בעצם רוצים קצת גם לקחת ולא רק לתת, א"כ אומרים להקב"ה זכרנו לחיים 
וכתבנו לחיים, אבל כשאתה הולך לכתוב על החיים תכתוב למענך אלקים חיים, נכון שהיה 

ו הרצון שלו לי כמה מחשבות אחרות באמצע אבל חשבנו בעצם בשבילך, כי כל יהודי בתוכ
                                                               הוא שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד.
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