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 ראש השנה
 שיעור א'

 יום א' כד' אלול

 על ידי תקיעת שופר מגיעים לחכמה

הגמ' אשרי העם יודעי תרועה. דאיתא בגמרא תקיעת שופר חכמה. )תרנ"ח( בשפ"א איתא 
א חכמה ואינה מלאכה. רואים אומרת לענין האם מותר לתקוע בשופר בשבת, שמותר כי הו

 .מזה כשתוקעים בשופר מגיעים לנקודה של חכמה

בימים האלו יש מצב של מי יחיה ומי ימות, משו הכי תוקעים דכתיב החכמה תחיה בעליה, 
בשופר שזה ענין של חכמה שזה מביא חיות החכמה תחיה בעליה. לכאורה צריכים אנו להבין 

 ידי חכמה? מהו חכמה, ומהו החיות שיש לנו על

לחכמה יש כוח לחיות בעליה. לכאורה מהו הלשון חכמה, דכתיב החכמה תחיה בעליה, אלא 
כשהקב"ה ברא את העולם ברא יש מאין והממוצע בין היש לאין הוא החכמה. דהיינו אלא 

מצד אחד הוא עדיין אצילות ומצד שני לגבי אין סוף הוא כבר נקרא יש לעומת זה לגבי 
 נקרא אין, חכמה הוא כוח מה. הבריאה שלנו הוא

  עבודת  האדם להוריד את נקודת החכמה לבינה ומשם למידות

אדם שנכנס לו נקודה של חכמה במוח, הוא לא יכול לתפוס אותו רק ע"י בינה, וכשמתעורר 
, רק בבינה שם אפשר אצלו נקודה של חכמה הוא לא יכול לשאול מתי ואיך ולמה, אלא מה

ט בבינה שואלים למה ומה, כי שנכנס אצלו נקודה של חכמה ולא נקללשאול למה, דהיינו כ
אדם לפעמים עסוק במשהו אחר א"כ החכמה בעצם עשה את שלו, ובבינה לא נקלט שום 

, א"כ עבודת האדם הוא לעבוד בבינה ולנסות לדעת מה רוצים ממנו, דהיינו צריכים דבר
 להוריד את הנקודה מחכמה לבינה ומשם למידות.

 אין שבירת הכליםבחכמה 

אבל אנחנו יודעים שהיה שבירת הכלים, דהיינו שיש אורות יותר מהכלים, והיות שלא 
יכולים לסבול את האור וממילא הכלים נשברו, אבל זה רק מבינה ולמטה אבל בחכמה אין 
שבירת הכלים, כי החכמה תחיה בעליה ושם אין שבירה, דהיינו אפילו שאדם עשה עבירה 

א אא"כ נכנס בו רוח שטות, אבל הרוח שטות השתלט על החכמה, והשבירה ואין אדם חוט
אומר שזה כמו שלוקחים כלי ומכסים את הבעל התניא נהיה ברוח אבל לא בחכמה בעצמו. 

 אבל האור תמיד נמצא, אותו דבר בחכמה אין שבירה כלל. נהיה חושך,והנר 

  עבודת האדם הוא או להבין או לחיות

דעת שלא משנה באיזה מצב אתה נמצא ברגע שאתה מתחבר לחכמה דהיינו אדם צריך ל
ואתה יודע שיש כאן איזה הבנה שאני לא יכול להשיג את זה, ואני לא רוצה ללכת למקום 
שאני לא מבין, ואני כן רוצה ללכת למקום שאני מבין, אתה צודק אבל אני רוצה לחיות, א"כ 

ם יש שבירה אם לחיות אתה חוזר לחכמה אתה צריך להחליט להבין או לחיות, אם להבין ש
דהיינו בראש השנה שצריכים להמשיך חיים צריכים לסגור את המוח  ששם אין שבירה כלל.

 ולחשוב חיובי ולא שלילי, ואז אתה נכנס לחכמה ששם תחיה את בעליה.
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 בחכמה אין כאב ושיברון

בחכמה, אבל  כל הסכנה הוא רק בבינה ולאתחיה הוא אפילו כשהאדם בשעת הסכנה, 
העיקר לא להישבר, אני נופל וכולם נופלים, ואיך לא נשברים, אלא כי אדם רוצה לדעת 
ולשאול למה ואיך, אבל כששואלים מה שאז הגעת לחכמה שם אין שבירה כלל, אדם שנשבר 
מהשפל שלו סימן שעוד לא נכנס לחכמה, וברגע שנכנס לחכמה שם אין כאב של שבירה, 

 שעוד לא נכנסת לחכמה. לך סימן וברגע שעדיין כואב

 לא יכול ולא מסוגל זה לא נכון

בעליה הוא למה, אלא דכתיב ימותו ולא בחכמה, ועל ידי החכמה יכולין להחיות את עצמו, 
דהיינו אדם הוא השליט על החכמה, דהיינו את הנקודה של הכנעה אף השליט על החכמה. 

הקושי הוא לשחרר את הגוף  קשה אבלקחת אותו ממך, נכון שזה אחד בעולם לא יכול ל
ולהתחיל לחיות עם נפש, אבל לא יכול ולא מסוגל ושזה לא בשבילו זה לא נכון, אלא אתה 
מסוגל ואתה יכול וזה בשבילך, אלא צריכים רק לרצות לחיות, וברגע שרוצים אז לא משנה 

ני לא יודע, איך החיים אתה מסכים לכל דבר, ברגע שיש סכנה אנשים רצים, לאן רצים, א
אבל זה מגיע כי הם רוצים לחיות, אותו דבר ברגע שרוצים לחיות עוזבים את הבנה וחיים 

 בחכמה. 

וזה ראש השנה לא לבקש שום דבר רק להיות עסוק מהתחלה ועד הסוף עם המלך הקדוש 
ומלוך על כל העולם כולו ויאמר כל אשר נשמה באפו יכירו וידעו כל יושבי תבל, ועם זה אדם 

 ריך להיות עסוק בראש השנה ואז הוא מגיע לחכמה ומשם ממשיכים את החיים על עצמו.צ

 חכם נקרא שהגיע לנקודה של חכמה

לכאורה אם אני כזה חכם למה אני צריך ללמוד כמו דאיתא איזהו חכם הלומד מכל אדם, 
חכמה לא נקרא שהוא חכם אלא שהוא הגיע למקום  הפרי הארץאומר  מכל אדם, אלא

, א"כ אין אף חכמה, אבל זה כוח מה דהיינו תכלית הידיעה הוא לדעת שאינו יודע שנקרא
אחד בעולם שלא יכול ללמוד ממנו חכמה, ולא רק שאין אף אחד אלא כל אחד צריך ללמוד 
ממנו חכמה, וזה הסיבה שלעולם היו צריכים לנסוע בכל העולם כדאי ללמוד חכמה מכולם 

שזה הנקודה של הצדיק כי הוא מאסף הבעש"ט הק' ר להשלים את החכמה שלי, וע"ז אומ
את כל החכמות של כל העולם ואז אני לומד ממנו חכמה, א"כ כל אחד שאני פוגש יש משהו 

 שאני יכול ללמוד ממנו, והקב"ה זיכה אותי לפגוש אותו כדי ללמוד ממנו.

  חכם לא נקרא אחד שעושה מצינג עם התורה

ראשון צריכים ללמוד את האפסיות שלך, ואת הרחמים ומה נקרא ללמוד ממנו, אלא דבר 
שיש לך, וללמוד את המה שכמה שאתה חשבת שאתה יודע עכשיו אתה לומד שאתה לא יודע, 
משא"כ יש אנשים שמיד שפוגשים מישהו אחר מתחילים להפגיז את הידע שלו, ומיד 

ר הוא תנסה להבין אומרים פסוק לכאן ומאמר לשם, וזה נראה כמו מצינ'ג בתורה, אבל העיק
מה אני יכול לקבל מהשני וזה נקרא חכמה, אם לא אתה אויבער חכם ולא חכם, איזהו חכם 

 הלומד מכל אדם וכנ"ל.

 חכם נקרא להקשיב ולהפנים

חכמה נקרא להקשיב, במקום לתת עצות תקשיב מה שיש שמכל נפש יכולין ללמוד חכמה, 
אדם כמו כן בעולם שנה, כ אצלו העניין, לשני להגיד ותפנים מה שהוא אמר ואז יתבהר ג"

מגיע למקום הוא צריך להפנים ולהקשיב מה הוא יכול ללמוד מהמקום הזה. כשהולכים 
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בשוויץ לטייל תמיד יש מלא ספסלים בתוך היער באמצע השביל. תמיד אני אומר שאם יש 
ותו סתם ספסל צריכים להתיישב ולהתבונן למה יש כאן ספסל ומה רואים כאן, ולא עשו א

כנראה שיש כאן נוף מיוחד או משהו אחר, דהיינו בכל מקום צריכים לראות מה אפשר 
להוציא מהמקום הזה. וכן בנפש צריכים ללמוד מכל אחד. וכן בזמן מגיע ראש השנה צריכים 
ללמוד משהו מזה, אבל אם הגעתי לספסל ולא למדת שום דבר כאן, אז נכון שהיית ליד 

תועלת מה שאפשר להוציא. עבר ראש השנה וזה כמו שנסעתי עם  הספסל ולא לא הוצאתי
רכבת שעוברת הרבה תחנות ולא עוצרת באמצע. עבר עלי ראש השנה אבל לא קבלתי מזה 

 כלום.

בכל עשייה כי כולם בחכמה עשית כתיב, למה, בכל זמן ובכל מקום יש ללמוד חכמה, 
א הקב"ה למילף מיניה חכמתא. וכל מה שברשהקב"ה ברא בעולם יש שם נקודה של חכמה, 

כל מה שברא הקב"ה בעולם הוא בחכמה, ולא רק שברא אותו עם חכמה אלא צריכים ללמוד 
 צריכים לקבל אותם.מהם חכמה. א"כ אפילו שמגיע רשע או קשי עורף 

 מחבר צריכים ללמוד כמה רחמים אני צריך

גם אפילו בשעה שרוצים  בוא ראה כמה הרשעים קשי עורף בעולם הזה, כךבזוהר הק' איתא 
לצאת מן העולם הזה הם קשי עורף, משום כך אשרי האיש שלומד בעולם הזה את דרכי 
הקדוש ברוך הוא כדי ללכת בהם, והרשע, אף על פי שמסתכל באלו הצדיקים, מקשה ערף 
ולא רוצה ללמוד, ומשום כך יש לצדיק להחזיק בו, ואף על גב שהרשע מקשה ערף הוא, לא 

תו, ויש לו להחזיק בידו ולא יעזוב אותו, כי אם יעזוב אותו, ילך ויחריב את העולם. יעזוב או
ב"ה לא הייתי צריך אף פעם לזרוק אף אחד, כל אחד שרוצה לבוא יכול לבוא מתי שרוצה, 
וזה הכל לא בשבילו אלא בשבילי, כי איזהו חכם הלומד מכל אדם, והחבר בא ללמד אותי 

 רחמים אני צריך לא לחזור למקומות יותר גרועים.איזה קשי עורף אני וכמה 

ראש השנה הוא דין ולא רחמים, אבל אנחנו יודעים שבשורש הוא ואפילו מידת הדין היא, 
רחמים, כי רצה הקב"ה לבוראו את העולם במידת הדין וראה שאין העולם מתקיים בו שיתף 

הבינה יש חכמה שזה כולו מידת הרחמים לדין, אבל דין הוא בינה רחמים הוא דעת, ומעל 
רחמים וחסד, וזה נמצא בצד ימין, בינה הוא בצד שמאל והוא דין, דעת הוא באמצע שזה 

אי אפשר לסלק אותו לגמרי תפארת שהוא שילוב בין רחמים לדין. וכדי להמתיק את הדינים, 
אלא הוא יכול להישאר שזה בינה, אבל החלק הגאווה שיוצא מזה שאני גונב לעצמי זה 

ריכים לפרק לגמרי, ואז חיים מה שיש לי הוא לא שלי אלא מאת הקב"ה, ואז חיים בכוח צ
מה, ואז אם אני מבין משהו זה הקב"ה ולא אני. וכמו שאמרנו מהבעלזער רב אלוקי נשמה 
שנתתי בי טהורה היא. לכאורה מי אומר את זה, אלא הגוף אומר זאת לנשמה. כי הוא יודע 

אן משהו זה הנשמה שזה חכמה, וזה טהורה היא, אבל הגוף לא שהוא שום דבר, ואם יש כ
 יכול לדבר שום דבר.

 ההבדל בין עבד הקנוי לעבד שלא קנוי

כדי שילמד האדם וברגע שאדם חי ככה שכל מידת הדין בא מחכמה ששם הכל רחמים ורצון, 
אלא זה  הקב"ה לא נתן לך את הדין בשביל להרביץ או להעניש אותך,מזה ליישר אורחותיו. 

הגיעו כדי להחזיר אותך בחזרה. דוד המלך אומר אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי. 
כשקונים עבד צריכים לקשור אותו עם חבלים שלא יברח וצריכים לשום כלבים שישמרו 
עליו, א"כ כל הכאבים הוא ג"כ כדי שאדם לא יברח, אבל ברגע שאני לא עבד הקנוי אלא 

צריכים לעשות שום דבר כי אני לא יברח ממילא, א"כ אמר דוד נולדתי בהיכל המלך אז לא 
 המלך אני עבדך בן אמתך, וממילא פתחת למוסרי אתה יכול לפתוח את החבלים.
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 אדם שחי עם הקב"ה בכוח לא צריך כאב בפועל

היה אומר שיש שתי דרכים לחיות עם הקב"ה, או שישלח לך כלבים ואז בלית ברירה ר' אשר 
ה, או שהוא בעצמו אדם מושלם שחי כל רגע את הסכנה של הנפילה, נכון אתה חי עם הקב"

שמוחש אני לא בסכנה ולא בחטא ועוון, אבל מכאובי צריך להיות בכוח ואז ע"י שאני חי 
מכאובי וחטאתי בכוח מגיעים לחיות בפועל ממש עם שויתי ד' לנגדי תמיד, כי כל המלחמה 

ואת החטאתי ואת המכאובי ואז אפשר  הרע עם היצר הרע הוא כי אתה שכחתי את היצר
להפיל אותך בלי תשמע לסיבות, אבל אדם שחי מכאובי וחטאתי אז מיד רואה את הכאב 
שיש לו עוד מעט, אז אני צריך לדעת שזה לא מטרה אלא סיבה להגיע לשויתי ד' לנגדי תמיד, 

ואז הוא מקשיב  ואז קיבל איתות מעצמו ואז כשבא סיבה שיכול למנוע את החטא ואת הכאב
 לזה ובזה אפשר להינצל מזה, ואז הוא חי עם שפלות שבלי הקב"ה אי אפשר להחזיק מעמד. 

אבל אדם שחי עם השלימות שלו וחושב שיכול להחזיק מעמד לבד ולא חי עם מכאובי 
וחטאתי נגדי תמיד, ואומר לעצמו שלי זה לא מפריע ושנים אני כבר לא שם, אז הוא חי 

פחד בא הוא לא חי שהוא צריך עזרה ואז הוא מתבלבל ונופל, ואז הוא לא בשקר, ואז כשה
שומע את הסיבה למה כי הוא חשב שיכול לבד, ואז הוא נופל, אבל אדם שרוצה להמתיק את 
הדינים ולצאת מהרוח שטות הזה ברגע שחי עם חכמה ובחינת מה לדעת אפילו מה שאני 

 און.  מבין שאני לא מבין, ומשם יתפרדו כל פועלי

אמר לא בגבורת הסוס יחפץ לא בשוקי האיש ירצה, רוצה ד' את יראיו  שהבעש"ט הק'וכמו 
. ומסביר כשבא סוס מולך יש את הסוס ואת האדם הרוכב עליו ויש לחסדו המייחלים

מאחורי האדם המלכות ששלח אותו. אדם שרואה את הסוס מיד הוא בורח משם, לא 
גות התחתונות, שהסוס טפלה לרוכב, והמדרגות בגבורת הסוס יחפץ שהוא רמז למדר

התחתונים הם טפלים היינו שבא לו פחד מאיזה דבר, זה מעורר לו יראה, כי באים לו אותיות 
 מהשבירה השייכים ליראה.

ולא בשוקי האיש ירצה שהשוקים הם מדרגות תחתונות, יראה פנימית במדרגה תחתונה, לא 
רוך הוא. אלא רק רוצה ד' את יראיו המייחלים לחסדו, מפני שיפחד מפני זה שלח לו הקדוש ב

להעלות היראה, שמיראה זו בא לו אהבת הבורא. וזה חסד מאת הקב"ה ששלח לך את 
הסיבות לקרב אותך להקב"ה, וברגע שאתה יודע שהיראה זה חסד מאת הקב"ה, אז אתה  

 הופך את היראה לאהבה, וזה נקרא המתקת דינם בשורשם.

 וא מהמלךהפחד האמיתי ה

נמשיל משל לאיש חיל שבא אל האדם לקרוא אותו אל המלך, ובא בכעס גדול ובפחד, ומלובש 
בגדי אימה ופחד. ובאמת אינו כלום, כי אין לו לאדם לירא ממנו כלל רק מפני שיראת 
המלכות מלובש בו, שבגדיו הוא סימן שחותם המלכות בו אבל בעצמו אינו כלום. ואם האדם 

חש לדבר עמו, ואינו מתיירא ממנו מפחדו ומאימתו, רק תיכף הוא ממהר הוא חכם אינו 
 לילך אל המלך עצמו. וזה בחינת חכמה שזה הכי קרוב עד המלך.

 הלא נודע הוא לקרב אותנו ולא לרחק אותנו

הבורא ית"ש עליו היה אומר מה ד' אלקיך שואל מעמך, שזה חסד ואהבת  הבעש"ט הק'
יות כדי לעוררו אל יראה פנימיות, ואז נעשה מיראה אהבה, בחמלתו ששלח לו יראה חיצונ

שמקבל היראה חיצונה באהבה גמורה. ואז נפטר מיראה חיצוניות, אך אם כוונתו בזה כדי 
לפטור מיראה חיצוניות, לא מהני כלום. וזה שהזהירה תורה ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך, 

במאודך שיהיה בכוונה הראויה וכנ"ל. שיהיה בלב שלם כאשר באה יראה חיצוניות בנפשך ו
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אפילו שאתה לא יודע מה יהיה עם הכסף ועם הבריאות ומה יהיה בראש השנה, תידע 
 שהקב"ה לא נותן לך אותו בתור עונש או שרוצה לקחת ממך, או שהוא רוצה לקרב אותך.

וא א"כ כל פעם שמגיע לו משהו הוא צריך לדעת שבעצם הקב"ה רוצה ממנו יראה, אהבה יב
שעיקר עבודת האדם הוא לעבוד על היראה ואהבה בחקל יצחק ממילא אח"כ, וכן איתא 

שאמר שלמד כ"כ הרבה דרכים  מהרבי מזידיטשוב זי"עיבוא לו ממילא אח"כ. ומביא 
בעבודת השם כמנין שערות ראשו, ובסופו של דבר הוא מצא שיש דרך אחד בעבודת השם 

 יך שום דבר יותר.יראה ד', ואז יהיה לו כל דבר ולא צר

היוצא לנו שצריכים ללמוד מכל אחד חכמה, ובכל זמן בשנה, ובכל מקום בעולם, כי כולם 
בחכמה עשית א"כ יש בכל דבר בעולם נקודה של חכמה. א"כ ברגע שאני מרגיש שהשני שולט 
עלי הוא כי אני לא בטלתי את עצמי, וברגע שאתה מבטל את עצמך אז אף אחד בעולם לא 

ואפילו מידת הדין היא כדי שילמד האדם מזה ליישר אורחותיו. וכשלומד לוט עליך. יכול לש
וברגע מזה הדבר המבוקש ממנו, מיד נמתק הדין, דכתיב והאלקים עשה שיראו מלפניו, 

וכשמקבלין מזה היראה מתהפך מידת , שאדם חי שזה חסד שהקב"ה עשה שיראו מלפניו
 הדין לרחמים.

 בפנימיות בני ישראל יודעים לחיות

לכאורה האם רק אנחנו יודעים להריע ואומות העולם אינם יודעים וזהו יודעי תרועה, 
שמבינים המבוקש ממידת הדין, ובזה יודעין לפתות את בוראם בתרועה, להריע, אלא 

דהיינו שיש לנו את המודעות במידת הדין עצמו, ומיד עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים. 
עה, דהיינו שהם מבינים המבוקש ממידת הדין, לא רוצים ממך לסדר את בשביל מה בא תרו

הדינים אלא לצאת מבינה ולהיכנס לחכמה, יודעי יש לנו מודעות לפתות את בוראם בתרועה, 
אנחנו יכולים להתחבר לפנימיות של היראה, שזה יראת ד' ומשם מגיעים לאהבת ד', שהוא 

משיך הלאה לתת לי חיות, ועד יום מותו תחכה לו עוזר לי אפילו שאני עושה שטויות הוא מ
 אם ישוב מיד תקבלו.

 שתי דברים שעליהם צריכים לעשות תשובה

אומר שיש שתי דברים שאדם צריך לשוב עליהם, דבר ראשון שלקח את החיות הפרי הארץ 
שלו ונתן את זה להיצר הרע, ובעצם הוא מציק לי עם החיות שלי ואני בעצם גרמתי למידת 

ן, דבר שני אפילו שאתה עושה שטויות הקב"ה ממשיך הלאה לתת לי את החיות, והעיקר הדי
שלא תמות מרוב פחד, עכ"ז אדם חושב תראה איזה הקב"ה אפילו שאני כ"כ חוטא ופושע 
הוא ממשיך לתת לי, ומזה מגיעים לאהבת ד', והעיקר להפוך את יראת ד' לאהבת ד'. ואז 

י הוא יכול לקחת אותך עם אהבה שלך ולשרוף אותך לדעת שצריכים להתרחק מהיצר, כ
וכשבא שליח של המלך אם הוא רואה שאתה מפחד ממנו הוא יתעלל בך עוד ביחד עם זה, 

 יותר.

היה אומר שכתוב למה ד' תעמוד מרחוק תעלים לעתות בצרה. והיה כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
ה, עד ששמו אותו בבית מסביר שהיה בן המלך ששלחו אותו לגלות, אבל הוא לא חזר בתשוב

הסוהר, ואז התחילו הצרות שלו, כי בחוץ ידעו שהוא בן המלך ואף אחד לא חשב להציק לו 
כי פחדו מהמלך, וגם כי הוא עוד יהיה עוד אחד מלך, אבל שם בבית הסוהר אף אחד לא יודע 

חוץ שום דבר והסוהרים הציקו לו הרביצו לו, יום אחד כתב מכתב למלך שכל זמן שהייתי ב
ידעו מי אתה אף אחד לא הציק לי, אבל עכשיו אני במקום שאתה לא תיידע אם מציקים לי 

 או לא, א"כ עושים מה שהם רוצים. א"כ למה ד' תעמוד מרחוק תעלים לעתות בצרה.
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ואפשר להסביר אותו ג"כ בדרך עבודה, ברגע שאדם לא חי למה ד' תעמוד מרחוק, רבש"ע 
, תעלים לעתות בצרה, למה אתה נעלם תן לי לחיות עם בחינת תעזור שאני יוכל לראות אותך

 מה ואז אף אחד לא יוכל להציק לי.

 לא לקנות דברים בזול

ואיתא בשם הבעש"ט המשל משליח המלך שבא אל האדם שאין צריך להשגיח עליו רק 
אל תקנה את הסחורה הזול שהוא מוכר לך, אם הוא בא להפחיד אותך, לרוץ אל המלך עצמו, 

והיינו דכתיב ד' "כ אל תקנה את הסחורה הזול שלו, אלא ללכת ישר למלך ולאהוב אותו. ג
אשרי העם יודעי תרועה, מה הם יודעים ומרגישים ד' באור פניך יהלכון. באור פניך יהלכון. 

 .תמיד צריכים לחפש את הפנימיות בכל דבר

 המטרה של דין הוא להגיע לאהבת ד'

רה, המטרה הוא להגיע לאהבת ד', ואז הפכתי את זה ממציאות היוצא לנו הדין הוא לא המט
לסיבה, כי לא אתה ממתיק אלא הקב"ה עושה אותו, כי הוא שולח לך היראה להגיע לאהבה, 
אבל עבודה שלך הוא לחיות את היראה, וברגע שאתה חי ככה הפכת את היראה לסיבה, כי 

ד וללכת נהיה מבול מים, הוא נתן מים וחסד שזה מטרת העולם, אבל לקחת את החס
וחייבים להגביל את זה, א"כ הגבול נותן לי החסד, וברגע שאתה חי שהיראה בא מחסד אז 
מיד אתה חי עם חסד, א"כ מיד שאתה רואה משהו שזה לא בדיוק כמו שהייתי רוצה שזה 

א יהיה, אם אני חי דין אז אני עצבני ושולטים עלי, אבל אם אני חי בחסד ויודע שהגבול הו
טוב בשבילי אז אני מגיע לחסד. המציאות של העולם הוא חסד ולא יראה, ראשית חכמה 

 יראת ד', ואז מגיעים לאהבה, כי היראה באמת הוא אהבה ולא יראה.

 הדרכה למעשה בחיי יום יום

היוצא לנו למעשה אם הילד לא רוצה ללכת לחיידר, יש לנו שתי דרכים לטפל בו, או להוציא 
צבים שלי, או לחשוב שזה אני בעצם, כל אחד בגיל כזה בסיבה הכי קטנה לא עליו את כל הע

הולכים לחיידר ומחפשים כל מיני תירוצים בעולם העיקר לא ללכת. אני זוכר כשהיינו ילדים 
הסיבה הכי טובה היה להגיד שכואב לי האוזניים, ואז בזמנים האלו לא היה כזה פשוט 

כעשרה ימים עד שאפשר לקבל תור אליו, ממילא לעוד לעשות תור לכזה רופא, והיה לוקח 
עשרה ימים בטוח שאני לחיידר לא הולך. והרופא כבר הכיר אותי, הסתכל כמה דקות ואחרי 
כמה דקות עשה פרצוף רציני מאוד ואמר לי שיש לך מחלה מאוד רציני שקוראים לזה כלום, 

 אבל בינתיים הרווחתי כמה ימים להיות בבית.

הקב"ה רוצה שתראה את הרחמים שאתה כן הולך לחיידר ולשיעור, וכמה היה אבל העיקר ש
חסר לא לקום בבוקר עם סיבות טובות, רק מה אנחנו חושבים מה אתה לא מבין הרי זה 
חיידר ולמה אתה לא הולך, אבל זה בא לראות אותי את הרחמים שלי, א"כ הדין שיש לי 

א כ"כ מובן מאיליו, א"כ דבר ראשון עכשיו בא להראות לי שמה שאני עושה כן זה ל
ההסתכלות על הילד שלך הוא משהו אחר לגמרי, במקום להסתכל עליו בתור דין אתה 
מסתכל עליו עם רחמים, ומוסכן הילד שצריך לעבור עכשיו כי אני לא שמעתי שזה שאני הולך 

ח להשתלט לעבודה שזה רחמים, וממילא הבן שלי ככה. וברגע שאני חי ככה אני נותן לו כו
 על עצמו.

וזה עבודה של שבעים שנה, אבל ברגע שאתה מתעצבן עליו אני יכול להבטיח לך שגם מחר 
אבל העיקר  הוא לא הולך, אלא צריכים לקחת אותו ברחמים ואז יהיה חבל להפסיד אותך.

להיות בטוח בדרך שאתה הולך ואז הכל יעבוד, כל הבעיה הוא שאדם יש לו ספיקות ואז 
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ים בעיות, אדם צריך לדעת שהדרך הזה ברור לי ואז הכל יסתדר. אמרנו אתמול באמת עול
כמה יוסף איכא בשוקא, יש לאנשים מלא דרכים ושום דבר לא ברור להם ואז באמת יש 

  להם בעיות, אבל העיקר מי שהולך בדרך הזה נמצא עם הקב"ה כל הזמן.
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 שיעור ב'
 יום ב' כה' אלול

 זוחלים ורועדים יכול להביא אותך לשמחה

אנחנו עכשיו במצב של לא נודע, אומרים זוחלים ורועדים מיום בואך, אבל אותו לא נודע 
 שמביא לך הזוחלים ורועדים יכול להביא אותך למצב של חדוות ד' היא מעוזכם.

 עבודת האדם בימי ראש השנה

פרט וכלל, דהיינו הקב"ה הוא אין סוף, וביום ראשון נמי מאמר הוא  כל הדרך בנוי על כלל
וזה היה כלל, ואז בתוך היום הראשון היה כלול הכל, ורק במשך ימי השבוע הקב"ה ברא כל 
דבר בפרטית ולמה הוא מיועד, ובשבת אנחנו חוזרים לכלל. בראש השנה אנחנו חוזרים לכלל 

וזה נמשך עד התקיעות שאז מתחילים הפרטים, וזה הראשון שאז היה מצב של תוהו ובוהו, 
 נמשך עד שמחת תורה שאז עושים הקפות ואז חוזרים להכלל בחזרה.

 כלל הוא מצב לא נודע ופרט הוא מצב של נודע

הכלל הראשון חייב את הפרט שאחריו, הקב"ה ברא את העולם עם תוהו ובוהו אבל בשביל 
דהיינו כל הכלל הוא בשביל הפרט תוהו ובוהו,  הפרט, וברגע שאין פרט הכל חוזר למצב של

ע מהכלל, כל כלל הוא מצב של לא נוד כי אין מלך בלא עם, עולם חסד יבנה, אבל כל פרט בא
ופרט הוא מצב של נודע, דהיינו זוחלים ורועדים הוא מצב של לא נודע, כל ראש השנה אנחנו 

חמים ומאתו לא תצא רעות, ושם צריכים לחזור לכלל הראשון שזה לא נודע, אבל שם הוא ר
 הוא המתקת דינים בשורשם. 

יש גוף ונפש הגוף ברגע שיש מצב של לא נודע הוא מאבד את עצמו, אבל הנפש הוא שמח כי 
הוא חוזר אז הביתה ולמקור שלו, הלא נודע הוא החיות והכוח של כל דבר, ושם הוא אין 

ממעל ומשם אדם יכול להמשיך  סוף ובעצם כל אחד יש לו חלק שם כי הוא חלק אלוקי
 השפעות לשנה הבאה.

 על ידי השופר מגיעים להקב"ה

אותו דבר כל פרט צריכים להחזיר לכלל שזה הלא נודע, ואחרי שבוע ואחרי שנה מתחילים 
מחדש את התהליך עוד פעם. בראש השנה תוקעים בשופר, שיש בו דיבור שזה בא מהקול 

הכי רוחני של הקול והקול זה צעקה בלי דיבור והדיבור שזה מגיע מהגרון שיש שם הבל, שזה 
, יוצא מגושם לגמרי. הדיבור הוא הנודע הקול הוא לא נודע וההבל הוא עוד יותר לא נודע

בתקיעות שופר צריכים להחזיר הכל ללא נודע ומשם אפשר למשוך השפעה חדשה. וכמו 
היה לו עד עכשיו, דהיינו ברגע גרעין שנרקב רק אז הוא יכול להמשיך משהו עוד יותר ממה ש

שאדם מחזיר מה שהיה לו אז אפשר לקבל משהו עוד יותר ממה שהיה לו עד עכשיו, וזה רק 
כשאדם מחזיר הכל להקב"ה, אבל אדם שלא מחזיר שום דבר הכל נשאר אותו דבר ועוד 

 תקוע ומשעמום, למה, כי אין לו התחדשות בדבר.

  עבודת האדם בשבת קודש

ום הראשון הקב"ה נותן כלל לכל השבוע, ואז בשבת צריכים להחזיר הכל אותו דבר בי
להקב"ה, רק השאלה מה אתה עושה בשבת או שאתה רוצה להחזיר כל דבר להקב"ה ואז 
כל ברכאין דלעילא ביומא שביעאה תליין ואז אתה מקבל חידוש, נכון שמצד הגוף זה 

תקבל שבוע חדש, אדם שלא חי משעמום אבל אם אתה לא משתמש נכון עם השבת אתה לא 
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את הפנימיות של השבת יהיה לו אותו שבת מאה עשרים שנה, אדם שרוצה כל שבוע משהו 
 חדש צריך לחפש אז פנימיות מהשבת.

וכן כל יום יוצא היום מהכלל ונהיה פרט שזה היום, ובלילה צריכים להחזיר כל דבר להקב"ה 
ם עם יום חדש מהכלל ובלילה מחזירים את בידך אפקיד רוחי, ואז מגיע יום חדש, מתחילי

זה ומגיע עוד יום חדש, וכן כל שבוע אם מחזירים יוצא לנו שבוע חדש. וכן כל ראש חודש 
בערב ראש חודש צריכים להחזיר כל דבר להכלל ואז יוצא לנו חודש חדש. וכן כל שנה בראש 

דבר להקב"ה ואז השנה מתחילים מהכלל שזה ראש השנה ובסוף שנה צריכים להחזיר כל 
 יוצא לנו שנה חדשה.

 בראש השנה נסגר השנה הקודמת

א"כ עבודת האדם בימים האלו הוא להחזיר כל דבר להכלל, וכן כל יום ויום, וכן בכל חודש 
וחודש. א"כ אפשר עדיין לתקן עד סוף השנה וברגע שמגיע ראש השנה נסגר השנה הקודמת 

הוא יכול לסדר כל דבר וזה התשובה שעם זה  ומתחילים מחדש. וכמה שאדם מכין את עצמו
 אפשר לתקן מה שהיה בשנה הקודמת, וברגע שמגיע ראש השנה מגיע שנה חדשה.

היוצא לנו אדם שרוצה לדעת איפה הוא נמצא, לפעמים הקב"ה שם אותך באמצע היום לתוך 
גע כלל דהיינו מצב של לא נודע, אבל הקב"ה לא רוצה לקחת ממך אלא לתת לך באותו ר

הזדמנות לחזור לכלל, אבל הוא לא בשביל לקחת ממך אלא לתת לך אור חדש, ואתה צריך 
הכנעה כדי להרחיב את הכלי ולקבל את האור החדש. לפעמים אדם נמצא בתוך הפרט 
ולפעמים בתוך הכלל הראשון שזה תוהו ובוהו ולפעמים מחזיר אותו לכלל של שבת שזה 

בל חדש. הכלל הראשון זה כולם מקבלים אותו דבר, לבטל את הפרט בחזרה לכלל כדי שתק
 בהכנעה שעושה אז, ואז הוא מקבל שבוע חדש.אח"כ בשבת תלוי לפי עבודת האדם 

וזה מוזכר בשפ"א בהרבה מקומות. לפעמים הוא מדבר מהכלל הראשון שזה תוהו ובוהו, 
או מהכלל  לפעמים הוא מדבר מהפרט שמקבל כוח מהכלל, או מהכלל שלא יכול בלי הפרט,

 האחרון שמבטלים את הפרט שיש.

 בראש השנה חוזרים לכלל הראשון

בראש ראש השנה. פירוש, קודם התחלקות השפע להיות נשתנה. )תרל"ב( בשפ"א איתא 
, שזה קודם התחלקות השפע להיות של בריאת העולם השנה אנחנו חוזרים לכלל הראשון

כי כשבא ד נמצא במצב של כלל הראשון, נשתנה, כי אח"כ זה נכנס לפרטים, ועכשיו זה עו
ושם זה מהכלל חיות השי"ת לעולם הזה תחת הזמן והטבע משתנה מרוחניות לגשמיות. 

נהיה פרט. למשל עכשיו אני מדבר במוחי יש כלל מה אני רוצה להגיד וכשאני מדבר אני 
אני מוריד מוריד אותו לפרטי פרטים, וברגע שמישהו שואל שאלה אני צריך לחזור לכלל ואז 

שבר שם, כי רגע שאדם לא חוזר לכלל בסוף הוא נעוד פרט חדש שלא אמרתי מקודם. אבל ב
פתאום הוא במצב של לא נודע, אבל בעצם זה בא למנף אותך ולא כדי לשבור אותך, והעיקר 

 ה.לזהות מה שיש בתוך כל לא נודע שיש שם הקב"

 תורהיש אנשים שרוצים ללכת לישון מעכשיו עד אחרי שמחת 

וזהו זוחלים ורועדים, יש אנשים שאומרים אין לי כוח להיכנס לדבר הזה, אני הולך לישון 
מעכשיו עד אחרי שמחת תורה, אני הולך לישון מיום שישי עד ראשון בבוקר, או שיש לומר 

עכשיו מגיע כאלו ימים  וזה נקרא שומר שבת, הפוך שאני לא רוצה לפספס שום דבר מהשבת,
מגיע לפני התפילה ולפני הזמן ואני לא רוצה לפספס שום דבר, תלוי מה אתה הנוראים אני 

מחפש שם, אדם שמחפש גוף א"כ אומרים גיט שבת והולכים הלאה, אבל אדם שמחפש נפש 
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העיקר הוא למנף את הגוף, כי הקב"ה ברא את העולם בשביל התחתונים  מנצל כל דקה, כי
ואז כל יום ממלאים כוחות חדשים וכן בשבת וכן  אבל הפרט הוא מוגבל וחייב דלק כל הזמן,

 בראש השנה מכניסים כוחות לכל השנה.

 בשעת קושי הקב"ה רוצה להביא לנו עוד יותר השפעות

ברגע כי כשבא חיות השי"ת לעולם הזה תחת הזמן והטבע משתנה מרוחניות לגשמיות, 
הזמן והרבה יותר שזה יורד לעולם הזה אז זה כבר תחת הזמן והטבע ויש שינוים כל 

מצומצם, כי אנחנו בראש השנה צריכים להחזיר את הפרט לכלל הראשון, וכן בכל שבת 
מחזירים את הפרט לכלל ואז מקבלים חיות וכוחות חדשים לעוד שבוע ועוד הרבה יותר ממה 
שהיה עד עכשיו, כי ברגע שאדם מחזיר להקב"ה זה נקרא שהצלחת במבחן ואז אפשר להביא 

ר קשה, מקודם הקב"ה נתן לך שפע בתוך הטבע ועכשיו הוא יביא לך שפע מעל לך עוד יות
הטבע, וברגע שאדם מחזיר ויודע ששום דבר לא שלו אז לרגעים תבחננו, כי רואים שאתה 
יכול ויש לך כוח לזה, ואתה צריך רק לרצות לעשות את זה, עכשיו לומדים את המודעות של 

פי הקושי שיש לנו שזה בעצם לא לקחת מאתנו אלא הדבר ולהכיר את המהלך של הדבר, ול
 לתת לנו השפעות הרבה יותר ממה שהיה עד עכשיו.

 איפה שהקב"ה נמצא אין שום רעש

כי עכשיו חוזרים למקור הראשון, וראש השנה הוא המקור וההתחלה קודם ההשתנות, 
ועדים. אבל אמרנו שם הוא כולו תוהו ובוהו, ושם זה זוחלים ורבמקורו הוא בלי ציור גשמיי. 

שיש שתי סוגי זוחלים ורועדים, או שיש אנשים שבורחים מזה ולא רוצים לדעת שום דבר, 
או שיש אנשים שמלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון שלא לגשם אותו ולא להישבר שם אלא 
להתחבר כמה שאני יכול להקב"ה, וזה ע"י אמונה ולך דומיה תהילה וכמה שאני חי ככה זה 

ק את הדינים, איפה שהמלך נמצא אז לא ברעש ד', אלו שרוצים לדעת שזה ברעש שם ממתי
הוא מחזק את הדינים ושם הקב"ה לא נמצא, ואיפה שאתה מוכן לשחרר את הדינים שם זה 
המתקת דינים בשורשם ושם אתה מקבל השפעה חדשה. וזה קורה בכל שנה ושנה שאנחנו 

 חוזרים למצב של בריאת העולם.

וז"ל המדרש: בחודש השביעי באחד לחודש, הדא הוא עולם ד' דברך נצב בשמים. במדרש ל
כמו דכתיב לעולם ד' דברך ניצב בשמים. וזה הולך על ראש השנה שזה היום תחילת מעשיך. 

לכאורה מהו הכוונה שאיתא בשם הבעש"ט כי מאמר יהי רקיע מחיה כל רגע הרקיע. 
רא את העולם פעם אחד והולכים הלאה, א"כ לעולם ד' דברך ניצב בשמים, הרי הקב"ה ב

מחזיק מהו הלשון לעולם, אלא אומר הבעש"ט הק' שהדיבור של הקב"ה קיים לעולם וזה 
 את העולם עד עכשיו. 

כי אור כל שנה ושנה מסתלק לשורשו בכל ער"ה כשהחודש מתכסה בו, הבעל התניא אומר 
מבחינה עליונה יותר. והדיבור הוא  ואח"כ ע"י תקיעת שופר והתפילות נמשך אור חדש עליון

פרט שמגיע מהכלל שהוא בחינת אין סוף, והכלל של אין סוף מתחדש כל שנה בראש השנה, 
כשהקב"ה ברא את העולם היה הדיבור פרט לעומת אין סוף, אח"כ כשברא את הרקיע נהיה 

א מהאין הדיבור אין סוף לעומת הרקיע שהוא פרט, א"כ הפרט צריך התחדשות מהדיבור והו
 סוף וכן זה חוזר חלילה. 

מתחילתו דהיינו שאתה מוכן להחסיר  עד אחרית שנה, דהיינו כל שנה שרשהמראשית השנה ו
את אלופו של עולם ואת האור שמסתלק ומתחדש אחרי התקיעות, אבל לא שאין שם רק 

שאני  שאני לא יכול להשיג אותו, ורק שזה אור כזה גדול שזה לא נודע בשבילי, אבל ברגע
מכניע את עצמי ואני מכיר את ההזדמנות כדי שאני יקבל אור חדש יותר גדול, א"כ לא היה 
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מאיר כזה אור מעולם, וכל פעם מקבלים מחדש אור חדש וגדול, וזה מחזיק את העולם 
 הלאה.

 בדיבור של הקב"ה הוא מגלה את הרצון שלו

קיע ומשם לכל העולם, שלא דהיינו הקב"ה כל הזמן מחדש את האין סוף לדיבור ומשם לר
תחשוב שהקב"ה עשה אותו פעם ולתמיד וכמו אדם שעושה כלי וזה נגמר והולך הלאה, אלא 
כל דבר שהקב"ה ברא הוא מהווה אותו כל הזמן מחדש מאין ואפס, ולא כמו אנשים 
שמדברים לקול הלשון וזה נשמר שם ויוציאו אותו עד מאה שנה בעז"ה, אלא הדיבור של 

הדיבור בעצם מגלה מה שאדם היה לו בלב לומר א לנצח ונמצא מחדש כל הזמן, הקב"ה הו
לך, וכן הדיבור של הקב"ה מגלה מה שהיה לו ברצון, ובתוך הרצון של הקב"ה שם הכל אחד, 
אלא ע"י הדיבור מוציאים מכוח אל הפועל מהרוחני אל הגשמי, ושם אצל הקב"ה יש כוח 

ם שאנחנו נמצאים זה נראה כמו מציאות, אבל העיקר ופועל רוחני וגשמי, אותו דבר העול
 של העולם הוא כמה שאדם חי עם הקב"ה ככה הוא מחיה את החיות שיש בכל דבר.

דהיינו לא שהוא עשה אותו פעם אחד והלך אלא כי מאמר יהי רקיע מחיה כל רגע הרקיע. 
נצבות ועומדות תיבות ואותיות אלו הן בבעש"ט הק' הוא מחיה אותו כל פעם מחדש. איתא 

לעולם בתוך רקיע השמים, ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם, וזה מחזיק אותנו 
 כל הזמן.

 העיקר לא לפספס תחנות יציאה

כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן, היו כל השמים אין ואפס ממש, 
מש. וכן בכל הברואים שבכל העולמות והיו כלא היו כלל, וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' מ

עליונים ותחתונים, ואפילו ארץ הלזו הגשמיות ובחינת דומם ממש, בלי החיות של הקב"ה 
הם דומם, ומה מחיה אותו, ע"י ההתבוננות שהקב"ה מחיה כל דבר אתה מחיה את עצמך 

על כביש כל רגע, דהיינו הלא נודע יכול להביא אותך לייאוש ולעצבות, וכמו אדם שנוסע 
מהיר ופתאום יש לו יציאה, שזה בעצם שברון, ואז או שאתה נכנס לייאוש ושברון ואתה 
מפספס את היציאה או שאתה נותן הכנעה ויוצא משם, אותו דבר בראש השנה אפשר להיכנס 
לחרדות או לפחד, דהיינו לא לשכוח את המטרה בשביל מה נכנסתי לכאן, דהיינו לזהות שכל 

להקב"ה ולא לפספס את היציאה, או שיש אנשים שלא רוצים לדעת מכלום פחד הוא חיבור 
 ואז אי אפשר לחדש שום דבר ואז מפספסים עוד יציאה ועוד יציאה.

דהיינו בכל דבר יש חיצוני ופנימי החיצוני הוא הפרט וכן כל מאמרי השי"ת חיים וקיימים. 
הוא המקור והנקודה שנמשכת  שזה הכלל,, ונמצא שורש כל דבר וקיומווהפנימי הוא הכלל. 
האותיות יהי רקיע הוא פרט לעומת הקב"ה. דהיינו אפילו שאתה הולך מן מאמר השי"ת. 

 מפרט לכיוון הכלל אבל לעומת האין סוף הוא ג"כ פרט.

 בראש השנה לא לומדים

בליקוטים עיין בסידור הרב  בשם הבעש"ט. ותורף הדברים, שקול הוא קודם איתא 
הדיבור הוא החיצוני של הקול וההבל הוא הפנימי ר הוא התרחבות הקול. הדיבור, והדיבו

של הקול, אם אתה מסתכל על הדיבור אז הקול הוא הכלל ואם אתה מסתכל על ההבל אז 
הקול הוא פרט. אבל בראש השנה מתפללים ולא לומדים, כי הלימוד הוא עם הבנה וזה כבר 

ה הרבה יותר מצומצם, אבל בתפילה אנחנו צמצום וככל שאני מכניס יותר הבנה והסברה ז
רק אומרים מילים ויודעים שזה מגיע מקול והקול מגיע מההבל וזה מאין סוף ב"ה. 
והתקיעות עוזר לנו לחזור לאין סוף, כי תוקעים שזה קול בלי דיבור ומשם חוזרים לההבל 
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ך לפרט, ואז ומשם לאין סוף. וכן בכל דבר שהקב"ה משפיע לעולם זה מתחיל עם כלל והול
וכמו כן בסדר המשכת השפע הפרט הוא כלל לעומת הפרט הבא וכן הלאה הולך כל העולם. 

מהש"י לעולם גם כן בחינת קול למעלה מבחינת הדיבור, אשר שני אלו נקראים כלל ופרט, 
 עיין שם.

ואין לנו וזה ע"י התבוננות והפנמה. והענין על ידי שבני ישראל מבינים שהכל מהקב"ה, 
קרא לזה ר' אשר וצריכים לעזור לנו בזה, ל לכוון מעצמנו את לבינו לאבינו שבשמים, שכ

בעל כרחך אתה חי, שצריכים עזרה לחזור ללא נודע ולאין סוף ב"ה, היתקע שופר בעיר ועם 
לא יחרדו השופר עוזר לנו להגיע לכל זה, ברגע שיש אזעקה כולם נכנסים ללחץ ולא יודעים 

לשמוע מה קורה ולמי קרה משהו, אבל בעבודת השם לא צריכים  מה קורה כולם מנסים
 לחפש אותו בחוץ רק שזה נמצא בתוכך.

 כשמנתקים פרח בדרך הליכה הוא מתייבש בסוף

ובאין בבחינת קול שופר שהוא קול בלי חיתוך האותיות, שהדיבור יש בו כוונת האדם 
עומק החיות והרוח, ולכך קול שיאמר כך או כך, אבל הקול הוא רק צעקה מכללות הבל הלב 

כי יש הקול קול יעקב והידיים ידי עשו, אם אני לי זה עולה למקום גבוה שנקרא קול יעקב, 
שהכל זה שלי ואני מנתק אותו מהחיות, וכמו אדם שהולך ברחוב ומנתק פרח באמצע הליכה, 

ת אותו בעצם הפרח יכול להחזיק יום או יומיים אבל בסוף זה יתייבש, למה, כי ניתק
מהשורש והחיות, א"כ אדם שחי שהדיבור שלו הוא משהו תלוש זה נקרא ידי עשו ובסופו 
של דבר אתה מאבד את החיות, אבל אם אתה חי שהקול הוא הבלא שיוצא מהאדם, דהיינו 
שהוא מזהה שבתוך הקול נמצא משהו פנימי שזה למעלה מהדיבור, דיבור כזה מגיע מאת 

פי האתון לא אתה מדבר אלא הקב"ה מדבר דרכך, והדיבור  הקב"ה, וזהו ויפתח ד' את
 שאתה מדבר ומגלה בעצם הוא כללי אבל לעומת הקב"ה הוא פרטי והקב"ה מחיה אותו,

 א"כ בכל דבר יש פרט וכלל.

א"כ עבודת האדם הוא כמה שאנחנו רואים שהפרט בא מהכלל, דהיינו הרצון שלך הוא פרט 
אתה מבטל את עצמך לכלל ככה זוכים לעורר גם למעלה הרצון של הקב"ה הוא כלל, וכמה ש

שזה עכשיו פרט ואתה עולה עוד יותר עד כלל, בשבילך זה כלל אבל בשביל העולם שמעליו 
הוא פרט, א"כ בעצם אתה צריך להתחיל את השרשרת בהתחלה זה פרט ומשם הולכים לעוד 

ריך לבטל את הדיבור שלך כלל, ואז כולם מבטלים אחד לשני עד הקב"ה. אותו דבר השופר צ
 לקול ואז התהליך הולך לבד עד להקב"ה ואז אור ישיר אור חוזר.

 בשמחת תורה חוזרים לכלל האחרון

בראש השנה מתחיל כלל ואח"כ עשרת ימי תשובה זה כלל כמו בששת ימי הבריאה, ובשמחת 
, כי שם תורה חוזרים לכלל האחרון ובגלל זה שמחים כי זה מאחד את כולם בחזרה לשורש

אין שום הבדל בין אחד לשני. והכל תלוי באדם בעצמו אדם שחי עם הקב"ה מעורר הכל 
למעלה. ואז אתה מגיע לרחמים גמורים והכי קרוב שאתה יכול להגיע להקב"ה, והקב"ה 
בעצו מלא רחמים, וזהו המתקת דינים בשורשם. הדינים מרחקים מהכלל ועבודה שלנו הוא 

 לחזור לכלל.

עות שהוא קול בלי דיבור, שדיבור הוא התחלקות הקול לתנועות נפרדים ושונים, וזהו התקי
אם אנחנו מסתכלים על הקול הוא כלל אחד מיוחד דבוק במקורו, שזה הכלל הוא אבל הקול 

והיום בראש השנה החיות דבוק בשורשו כנ"ל קודם אבל הקול לעומת האין סוף הוא פרט, 
שנה ושל שנה הבאה נמצא כאן, דהיינו קודם מחזירים כל החיות של ההתחלקות והשתנות, 
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ורוצין לדבוק עצמן בפנימיות החיות את השנה לשורש, ואח"כ ממשיכים משם שנה חדשה, 
 כנ"ל.
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 שיעור ג'
 יום ג' כו' אלול

איתא במשנה שופר של ראש השנה של יעל פשוט. ובגמרא אמר )תרמ"ג( בשפ"א איתא 
לוי מצוה של ראש השנה ויום הכפורים בכפופין. וכתבו הפוסקים דלמצוה בלבד הוא. רבי 

דהיינו בשביל המצווה בעצם טוב בשופר פשוט, אבל יוצאים גם בכפוף. לכאורה מה מונח 
 בשופר כפוף?

ויש לבאר הענין, כי מצות השופר שהקב"ה וברוך שמו רוצה שבני ישראל יעוררו מידת 
לכאורה למה מצוה אותנו לעשות מצות ומה מונח מאחורי זה? אלא הקב"ה הרחמים בעולם, 

שנחזיר הכל אליו יתברך, והוא רוצה שיעוררו מידת הרחמים בעולם, וזה על ידי שאדם מבטל 
 את עצמו ואז הוא חוזר למצב של בריאת העולם ושם כולו רחמים.

אמרנו את המדרש כמו שאיתא ראה שאין העולם מתקיים ושיתף עמו מידת הרחמים, 
אשרי העם יודעי תרועה, וכי אין אומות העולם יודעים להריע, אלא שהם יודעים לפתות את 

דהיינו בוראם, אנחנו יודעים לגרום להקב"ה לעמוד מכיסא דין ולהתיישב בכיסא רחמים, 
 מטרת הענין הוא להפוך מידת הדין לרחמים. לכאורה מהו הענין ברחמים?

 בשביל אחריםכל כאב שעוברים הוא 

היה אומר שכל כאב שאדם עובר הוא לא בשביל עצמו אלא בשביל שהקב"ה ר' אשר אלא 
נותן לו כוח ורוצה להביאו למקום שאי אפשר להגיע בלי הכאב, דהיינו כל כאב הוא כדי 
לעזור לאחרים, יהודים מוכנים לעבור מעברים בשביל אחרים ובשביל ילדים שלהם ובשביל 

יו. וגם הכוח הנפשי שמקבל מזה הוא בשבילם. אבל יש אנשים שחיים דורות הבאים אחר
שבעים שנה ולא מגיעים לידי ניסיון והכל הולך להם חד וחלק, וההסבר הוא שזה זכות כי 
זה נפש גבוהה ונשמה גבוהה כי הקב"ה סומך עליך כי הניסיונות האלו יביאו לך לזינוק 

 ידי המעברים הוא בשביל לעזור לאחרים.בשביל אחרים, א"כ הנפש הגבוה שמקבלים על 

 מצוה בשופר כפוף שזה לעורר אחרים ג"כ

א"כ הקב"ה רוצה שבני ישראל יעוררו רחמים לא רק על עצמם אלא גם על אחרים, כי לכם 
יהיה רחמים ממילא ומה שיהודי עושה חשוב למעלה, אבל מה שאתה עובר הוא בשביל 

רר רחמים גם על אחרים, כי בראשית בשביל ישראל אחרים, א"כ שופר נותנים כפוף כדי לעו
שנקרא ראשית, הכוח של יהודי הוא כי כל העולם נברא בשבילו וכל מה שעושים הוא בשביל 
כל העולם, וכמו שהגמרא אומרת בחורבן בית המקדש אם הם היו יודעים שכל השפע שלהם 

 יחרבו את הבית המקדש. בא בזכותנו היו בעצמם נלחמים שלא

שנה בראש השנה מתחיל עוד פעם בריאת העולם, וכמו שאז היה צמצום אחר צמצום בכל 
שזה דין, אותו דבר כל שנה עד תקיעת שופר יש יום הדין, וברגע שמגיע שופר הופכים את 

וזה מתקיים בכל שנה, הדין לרחמים, והקב"ה עומד אז מכיסא דין ומתיישב בכיסא רחמים. 
שופר הוא דין, רק יש דינא קשייא ודינא רפייא, וכל פעם  כי עד תקיעתבתחילה הוא בדין, 

מעבדים עוד נקודה של דין לרחמים, וזה עבודת האדם שבעים שנה ועוד נשארים בסוף טיפש, 
כי אף פעם אי אפשר להגיע למצב של כולו רחמים שזה יהיה רק לעתיד לבוא שאז אנחנו 

הוא אלא הוא ושזה לא הגוף אלא נחיה אחד עם הקב"ה. א"כ כל פעם שאדם אומר שזה לא 
הנפש ושזה לא מציאות אלא סיבה אז הוא ממתיק את הדינים ושזה המתקת דינים בשורשם 

 ואז מגיעים למקור הרחמים.
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 בראש השנה צריכים להוציא עוד נקודה של דין לרחמים

ום ובכל שנה בראש השנה מתחילים את התהליך הנ"ל, שזה להוציא עוד נקודה של דין, כי בי
הראשון הקב"ה ברא את כל השנים ובכל המקומות וכל העולם, ובכל שנה מגלים נפש חדש 
ומקום חדש וימים חדשים והכל מתחדש בכל שנה מחדש, שזה יוצא מתוהו ובוהו לפרטים 

שע"י השופר הקב"ה עומד מכיסא ומצות שופר הוא השתתפות מידת הרחמים, שזה רחמים. 
 ז הקב"ה עומד מכסא דין ויושב על כסא רחמים.שאדין ומתיישב בכיסא רחמים, 

 אי אפשר להעריך את זכותי בני ישראל

ואיך באמת עושים את זה? אלא יש מלכות זכרונות שפרות, מלכות נקרא להמליך הקב"ה 
עלינו, ברגע שיהודי עושה את הפעולה הכי קטנה מתפלל מנחה קורא קריאת שמע או מקבל 

עור של תשע בבוקר אפילו שזה קשה לפעמים, אז בזה הם על עצמו איזה משהו או שבא לשי
ובני ישראל באמת יכולין גם במשפט לזכות בדין, כי כמו שאין בכוח בשר זוכים לזכות בדין, 

אנחנו לא יכולים לדעת ולהעריך את הגדלות של כל יהודי, ודם להגיד גדולתו של הקב"ה, 
לא כטיפה מן הים, כי הקב"ה אינו גוף אותו דבר אי אפשר להגיד ולהכיר את הקב"ה אפילו 

כן אין בכוח בשר ודם להגיד זכותן של בני ישראל המקדשין שמו יתברך ואינו משיגי הגוף, 
בגלוי הוא החסד שעושים אחד לשני, ובסתר בכלל לא רואים, ובאמת בעולם בגלוי ובסתר. 

ויכריזו שבא  אמר כשיהודי הולך מהעולםהאוהב ישראל אין אחד שיכול להעריך אותו. 
עכשיו יהודי אז כל צבא השמים באים לקראתו, וכשיאמרו שבא א ערליכע איד אז יהיה עוד 
 יותר. דהיינו הכוח של יהודי הוא שיכול להגיע לאין סוף ב"ה, א"כ אנחנו יכולים לזכות בדין.

 עבודת האדם לפלוט חלב אם

ופין, כדי שיזכו כל העולם אכן המצוה בכפא"כ מה שאנו עושים הוא בשביל לזכות אחרים, 
על ידי התעוררות הרחמים שבני ישראל מתעוררין וכופפין עצמם ומבקשים לעורר מידת 

אפילו שהם לא צריכים את זה לעצמם, אלא הם עושים את זה בשביל הרחמים בעולם והבן. 
היה אומר כל מה שאדם עובר והוא צריך לתת שפלות הוא לא בשבילו אלא ר' אשר אחרים. 

כל השרשרת מתחיל ממך והלאה, ביל לעזור לאחרים, ובשביל לבנות את הנפש שלו, בש
צריכים לפלוט את החלב אם שקבלנו, כי אתה יהודי ואיך שאתה מתנהג אתה יכול להמשיך 
הלאה, וכל אלו שהקב"ה עוזר להם ונותן להם אי מנוחה בנפש הוא לא בשבילם אלא כדי 

 לעזור לאחרים הלאה.

 ם מוגבלים זה מעורר רחמיםלעבוד עם אנשי

יש כאלו שמתמסרים לילדים מוגבלים או לחולי נפש, וזה בעצם הרחמים הכי גדולים שיכול 
להיות שזה נגד הפקרות הגדולה שיש היום בעולם, א"כ כל דבר שאתה עושה בשביל מישהו 

ל אחר המסירות נפש גורם רחמים לא רק עליך אלא על המשפחה שלך ועל כל כלל ישראל וע
כל העולם כולו הכל על ידך. א"כ כל פעולה שיהודי עושה הוא בעצם בשביל אחרים. וזהו וכן 

 תן פחדך שאומרים בימים האלו הוא להמליך את הקב"ה על כל העולם.

 להתפלל על דעת אבותינו הקדושים

וזה שכתוב תקעו כו' בכסה ליום חגינו, כי צריכין בראש השנה לכסות מדריגות בני ישראל, 
י אם אנחנו מסתובבים עם המדרגות שלנו אז אחרים לא יכולים ליהנות מאתנו, אלא אנחנו כ

היה לו משך כל  הבני יששכרצריכים להגיע פשוט ולא להראות שאנחנו יכולים משהו בכלל, 
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התפילה סידור פשוט פתוח לפניו, ומעל זה היה סידורים עם כוונות. ושאלו אותו מה אתה 
וא בעצמו לא מבין מה שכתוב שם, וכמו שידוע הסיפור שהייתה אישה צריך שתיים, וענה שה

שהיה לו סידור של אימא שלה ולא הבינה שום דבר מה כתוב שם אבל היא ראתה את 
הדמעות שהיה שם בתוכו. אותו דבר אנחנו לא יודעים שום דבר אבל האבות הקדושים 

שלא יודע מה יהיה בחג הבא זה  השקיעו בזה א"כ אני פותח אותו על דעתם. אותו דבר יהודי
 החג בעצמו.

 אדם שמכין את עצמו לחג שוכח הכל בסוף

לפעמים אדם מגיע מוכן לפני היו"ט ואז מגיע ראש השנה בלילה ושוכח הכל ונעלם והכל 
)תרל"ד( שכתוב יכירו וידעו כל יושבי תבל, לכאורה למה אנו צריכים השפ"א בכסה, אומר 

כי העבד תבל, אלא העיקר הוא להמליך הקב"ה על כל העולם, שיהיה מלכות על כל יושבי 
הנאמן צריך לבקש מלכות האדון על כל, רק על ידי שמבקש זה בכל לבו, ממילא מתפשט 
המלכות עליו מקודם, ומלכיות שאומרים לפניו הוא להמליכו על כל ברואיו, ועל ידי זה זוכין 

ברא כל הבריאה עבור ישראל, כמו להמליכו עלינו מקודם, ומקוב"ה אית לן למילף, ש
שאיתא בשביל כו' ראשית, אם כן אם בני ישראל לא ישתתפו בראש השנה לכל הברואים, 
לא יהיה להם קיום בעולם, ולכן צריכין לבקש בראש השנה על כל הבריאה להסכים לרצון 

 השי"ת.

ש, כדכתיב כי יש בכל איש ישראל נקודה טמונה בלב, שיש לנקודה זו דביקות בהשי"ת ממ
בנים אתם, אך נקודה זו צריכה להיות נסתר באדם שלא יהיה קטרוג עליו, שלא יהיה ניכר 

כדאיתא על פניו היתרון שיש לו על כל הנבראים, אבל צריך לידע בפנימיותו כי חלק ד' עמו, 
חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים, וכפי מה שהאדם שומר נקודה זו הפנימיות זוכה 

ואמרנו ככל שאתה חי שאתה לא עושה אלא הקב"ה עושה אז זה השי"ת. להתדבק ב
 הדביקות שלך בהקב"ה.

 אדם צריך להסתיר ולא להכחיש

ושאל אותו הרי אתה אומר שאחד שלומד תורה בונה עם זה בנינים לר' אשר מישהו נכנס 
לי  ליצר הרע, א"כ למה כשאני מתחיל ללמוד אני נרדם ומרחף, הפוך הרי היה אמור לתת

ללמוד כמה שאני רוצה כי הרי הוא מתפרנס מזה. ענה לו ר' אשר אנחנו לא מדברים מכמות 
אלא מאיכות, כמות הוא מוכן שתעשה כמה שאתה רוצה אבל הוא מפחד אולי יהיה לך שניה 
אחד לימוד עם כוונה טובה להקב"ה ואז גמרת את היצר הרע לגמרי, ומתוך שלא לשמה בא 

כל הלימוד שלך, א"כ הוא לא נותן לך לגשת לזה בכלל. א"כ בראש  לשמה וזה מטהר לך את
השנה צריכים להסתיר אבל לא להכחיש אלא לדעת ששום דבר לא שלי והכל מאת הקב"ה, 

 להסתיר. ואקח את אביכם ואנכי עפר ואפר זה נקרא

  אדם הוא לא יותר מצינור מלוכלך

"ה נותן לו מחדש וכמו בעת בריאת אדם שחי ככה אז הוא מסתיר את הנקודה שלו, ואז הקב
העולם הקב"ה נתן הכל דווקא ליהודים כי הם היחידים שיכולים לחיות אתו, עכשיו כל שנה 
זה כמו בעת בריאת העולם ואנחנו צריכים להחביא כל מה שיש לנו ולחיות בביטול גמור שכל 

כלך, א"כ ברגע מה שיש לי הוא לא שלי אלא של הקב"ה, אני לא יותר מצינור וצינור מלו
שהקב"ה מחדש לך הוא לא רק מחדש בשבילך אלא בשביל כל העולם כולו, א"כ אדם שהוא 
שפל דבר ראשון הוא מחובר עם הקב"ה, ודבר שני הוא משפיע השפעות לכל העולם כולו. 

 ה.א"כ כמה שאדם שומר את הנקודה אז הוא זוכה להתדבק להקב"
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איתא בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. והבן ועל זה נאמר בכסה ליום חגינו. ועל זה 
השפ"א תמיד אומר שיוסף הוא הנקודה הפנימיות של כל יהודי, וכל שנה בראש השנה כל זה. 

הקב"ה מגלה אז את הנקודה הפנימיות של השנה הזו, בעולם שנה ובנפש בשביל היהודים, 
כעני בפתח, ואז עדות ד' א"כ ברגע שזה מתגלה אנחנו צריכים להסתיר את עצמינו ולעמוד 

נאמנה מחכימת פתי, כל פעם שיש השפעות צריכים לתת ביטול ואז ימשיך השפעות, אתה 
 יכול לשאול שאלות באמצע השיעור אבל אז עצרת את השפעות.

  בשעת השיעור לא שואלים שאלות

היה אומר להרב ממישקולץ כשלמדו ביחד, שתחזיק בצד פנקס ותרשום שהחקל יצחק ידוע 
ם כל השאלות שיש לך לשאול, מתי שיש הפסקה תעבור ותמצא תירוצים לכל דבר ואם לא ש

תבוא ונעבור ביחד על זה, אבל בשעת השיעור לא שואלים שאלות כי עוצרים את הרצף ואת 
 הרה"ק רבוהיה פותח פיו כדי שיכנס הבל פיו של  האמרי יוסףהשפעות. אותו דבר 

    ובלי להשיג.אפילו בלי להבין  מזידיטשוב זי"ע

אכן המצוה בכפופין, כדי שיזכו כל העולם על ידי התעוררות }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
לעורר מידת הרחמים בעולם,  הרחמים שבני ישראל מתעוררין וכופפין עצמם ומבקשים

ומבקשים לא רק בשבילם אלא בשביל כל העולם כולו, כי להם היו מקבלים מיד אבל והבן. 
וזה שכתוב תקעו כו' בכסה ליום לה שיהודי עושה הוא מעורר את כל העולם. העיקר שכל פעו

חגינו, כי צריכין בראש השנה לכסות מדריגות בני ישראל, ולהתערב בתוך כל הברואים 
 לבקש רחמים. 

 שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר

יצטרכו עמך בית ושלא הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע היה אומר בשם כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
ישראל זה לזה ולא לעם אחר, דהיינו שאדם יכול להגיע עם המעשים שלי ולעמוד עם זה בדין 
ולזכות בדין, ומה עושים עם יהודי שאין לו זכותים לעמוד בדין, אז לוקחים יהודי שהוא 

עולם יותר חלש ממך ואז נגדי אני הרבה יותר טוב ואז אני זוכה בדין, ומה עושה יהודי שאין ב
אחד שאני יותר טוב ממני דהיינו שהוא הכי חלש מכולם, אז לוקחים גוי ונגד הגוי יהודי 
היות שיש לו פנימיות הוא הרבה יותר טוב. וזה מבקשים שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה 
לזה וגם לא לעם אחר וכנ"ל. דהיינו גם לא למדוד אותך נגד יהודי שהוא יותר חלש ממך וגם 

 תך נגד גוי ח"ו.לא למדוד או

דהיינו רק יהודי יכול להגיע להיות אחד עם הקב"ה ולהגיע לאין סוף, וזה לבד מזכה את 
יהודי בדין, וכל הפעולות שאנו עושים בראש השנה הוא בגלל מלוך על כל העולם כולו 
בכבודך, וכמו שהקב"ה ברא את העולם בשבילנו אותו דבר אנחנו עושים בשביל מישהו אחר, 

שאדם מגיע לשיעור או לתפילה או ללימוד הוא כדי להשפיע על עצמו ועל הסביבה שלו וברגע 
 ועל כולם בכל העולם.

כי יהיה להם דבר והאמת כי על ידי זה מקבלין בני ישראל כל השפע גם השייך להאומות, 
אתם צריכים דיבור ואז התפארת שלמה בא אלי והודעתי להם חוקי משפטי ותורתי. אומר 

ותן לי שאני יגיד לכם, ובשביל מי הוא נתן אותו, בשבילכם ולא בשבילי, א"כ בעצם הקב"ה נ
הכל בשבילכם ואני מרוויח שגם אני שומע את הדיבורים, א"כ כי יהיה להם דיבור אם אתם 
צריכים דיבור אז בא אלי זה מגיע אלי, אבל והודעתי להם חוקי משפטי ותורתי. אותו דבר 

עים נכון שזה לכל העולם אבל תמיד נשאר משהו גם להם, א"כ השפעות שבני ישראל משפי
על ידי בני ישראל מקבלים כל השפע שזה גם בגשמיות וגם ברוחניות גם השייך להאומות, 

היות שכל העולם ניצלו בזכות בני ישראל, א"כ מגיע לנו שכולם ניצולו בשביל בני ישראל, 
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שמסרנו נפשנו בשביל אחרים זה לבד מעורר הכל מצד עצמינו ולא צריכים רחמים לזה, והיות 
 עוד רחמים.

וז"ל רש"י: אמר והענין הוא דאיתא מאי טעם פתח בבראשית משום כוח מעשיו הגיד וכו'. 
רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה 

גיד לעמו לתת להם נחלת שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו ה
 גויים. א"כ כל העולם נברא בשביל ישראל א"כ אנחנו מקבלים חלק מנחלת גויים.

 יהודי יש לו כוח לבטל את עצמו

כל ופרשנו בכמה מקומות כי הנהגת בני ישראל הוא למעלה מהטבע בהנהגת שמו הגדול, 
ם יבטל את עצמו, פעם שיהודי מבטל עצמו הוא מעל הטבע, כי בתוך הטבע אין מצב שאד

ובתוך הטבע אדם לא מוכן אף פעם לבטל את עצמו, אבל יהודי יש לו את הכוח לבטל את 
עצמו ונפשי כעפר לכל תהיה, א"כ ד' צלך ברגע שאתה הולך למעלה מהטבע אז ג"כ הקב"ה 

 בבחינת הניסים ונפלאות.מנהיג אותך למעלה מהטבע, 

שדבוק בהשורש תוב ראש חדשים יהיה לכם, חודש ניסן כוזה ניסן, שנה שיש עמה חדשים, 
 ותשרי הוא בחינת שנה שאין עמה חדשים.חדשים הוא מלשון התחדשות, וההתחדשות, 

  ראש השנה הוא המוח של האדם

תרס"ב( אומר שראש השנה הוא המוח של האדם, ולכן יש בו בחינת  )שבת החודש השפ"א
נה שבו ניתן חיות וקיום על כל כי באמת תשרי ראש הששינה, כי אדם משנה את עצמו, 

השנה, אבל הוא כעין מעשה בראשית שנברא העולם בדרך הטבע, ודרך הטבע באמת 
מסתיר פנימיות החיות וההתחדשות, כי קיום הבריאה הוא בדרך צמצום החיות האמיתי, 

ולכן כתיב אין כל חדש תחת השמש, שהשמש שהוא בחינת אלקות, שאין העולם כדאי לה, 
תיר ההתחדשות, ולשון שנה עצמה הוא בחינת ישן נושן ועולם כמנהגו נוהג, והטבע מס

בראש השנה והוא גם כן מלשון שינה, שהתעוררות החיות הפנימיות תוך הטבע כמו בשינה. 
וביציאת מצרים ניתן כוח החדשים לבני ישראל להאיר השנה, כמו מתעורר הכל מחדש. 

ה, וזהו בחינת שנה שיש עמה חדשים, לכן שכתוב לחדשי השנה לתת התחדשות בתוך השנ
הגם שתשרי ראש השנה לשנים בחינת חמה ומוח, וניסן באמצע כמו הלב, אבל ניסן ראש 

 השנה לחדשים ולרגלים שהמה המאירים לכל השנה.

בתוך המילה תשרי יש ואיתא בזוה"ק תשרי, ישת חושך סתרו, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
דכתיב מראשית השנה, וגם דרשו להסתיר מה שיש לנו. את האותיות ישת, שזה אומר 

חכמים כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה, דכתיב מרשית חסר, וזהו תשרי. 
 מראשית חסר אלף הוא אותיות תשרי.

  כשאדם חוטא זה בלי אלופו של עולם

רק יהודי ועל ידי התקיעות ממשיכין האלף להתדבק באחדות שהוא השורש וההתחדשות, 
אמר שהמילה חטא אומרים בלי אות שהבעש"ט . וכמו לו את הכוח להתדבק להקב"היש 

אלף, שזה אומר שברגע ששוכחים את אלופו של עולם אז חוטאים, אבל ברגע שמחזירים את 
אלופו של עולם זהו תשובה. ועל ידי התקיעה מגיעים עד הקב"ה, כי יש דיבור שזה מגיע מקול 

וף ב"ה, דהיינו צריכים לבטל את הדיבור לקול ואת הקול שזה מגיע מהבל ומשם עד אין ס
 ועל ידי זה מתגלה האור.להבל ואת ההבל להקב"ה, 
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דהיינו בתורה כתוב את המועדים והשי"ת נתן גם ראש השנה ויום כפורים תוך המועדות, 
הוא כמו שפתח התורה בבראשית משום האלו בתוך כל הימים טובים אחרים, והטעם לזה? 

פירוש כוח מעשיו הוא מעשה בראשית, ועיקרו וזה היה בשבילנו, ו הגיד כו'. כוח מעשי
בכל ראש השנה יצירת אדם הראשון, שבוודאי בכל ראש השנה ניתקן קצת חטא האדם, 

מורידים קצת מהשכבה של ההסתר ומגלים את הפנימיות, עד חטא אדם הראשון היה כותנת 
ם עין, א"כ כל שנה מגלים עוד קצת מהקב"ה אור עם אלף, ואחרי החטא נהיה כותנת עור ע

והנה מעלת האבות גבוה מזה, אך כדי לזכות בני ישראל מסר להם שלא ידענו בשנה שעברה. 
 גם בחינות אלו.

 מסירות נפש של האבות

והכל במידה, על פי מה שכתבנו במקום אחר בענין העקידה, כי לשחוט הבן אין כל כך דבר 
שהאבות הקדושים הלכו עם מסירות הפרי הארץ וכמו שאמר גדול בעבור ציווי השי"ת, 

הלא רק שאברהם אבינו ע"ה הבין וראה כל כוחן של ישראל שעתיד לצאת מיצחק, נפש, 
וכל זה מסר בעבור לקיים אתה שוחט כאן את דוד המלך ואת הבעש"ט הק' ועוד צדיקים, 

 רצון השי"ת שעה אחת שלא לעבור על רצונו יתברך. 

ולא לו הקב"ה מדה במדה, ולא חשכת את בנך כו' וירש זרעך את שער אויביו, ולכן שילם 
שכל השערים השייכים לכל האומות הכל עשה שום דבר בשבילו אלא בשביל הילדים שלו, 

על ידי שמסר כל כוחן של ישראל בעבור רצונו על ידי מסירות נפש, נמסר לבני ישראל, 
יט לבריה, רק מי שמצא לבבו נאמן לפניו, שאין יתברך וכנ"ל. כי בוודאי אין השי"ת משל

 נוגע לו שום דבר, וזה היה הניסיון כנ"ל.

וכמו שאמרנו אתמול זוחלים ורועדים מיום בואך, שאדם לא צריך להיסגר מזה ולשתוק, 
אלא לנצל את הפחד הזה כדי להגיע להקב"ה, לשתוק ולהבליג שתיקה שתיקה שתיקה 

שתיקה מגיעים לנקודה של הנפש, ושם זה המתקת דינים מעבירין את רוע נגזירה, א"כ 
 בשורשם.
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 שיעור ד'
 יום ד' כז' אלול

אנו אומרים זכרנו לחיים, לכאורה החיים שמבקשים בראש השנה. )תרנ"ז( בשפ"א איתא 
 ?על איזה חיים אנחנו מדברים

 על ידי שאדם מכניע את עצמו הוא מקיים את העולם

א יסודי מאוד שמסביר את הכוח של כל יהודי ועל איזה חיים הוא הולך כאן הוהשפ"א אלא 
כי בריאת העולם התחיל בכ"ה אלול, כי בראש השנה נברא האדם, לבקש בימים האלו. 

הקב"ה ברא את והוא עיקר החיים, ובריאת האדם הוא בראש השנה, ולמה באמת כן, אלא 
כל העולם מסתובב סביבו, ואיך שהוא העולם בשביל אדם, והוא צריך להיות שולט בהכל, ו

מתנהג ככה הכל הולך, עשה מצוה אחת הכריע את כל העולם לכף זכות, הבריאה מורכב 
מאש מים רוח ועפר, ואיך הם מסתדרים אחד עם השני, אלא הכל תלוי בך אם אתה נותן 

ביחד  הכנעה אז גם הם מכניעים אחד לשני, מה רבו מעשיך ד', כי הלא אש ומים לא הולכים
וכן עפר ורוח לא הולכים ביחד, אלא כולם בחכמה עשית יש נקודה של חכמה שמלווה את 
כולם, חכמה הוא כוח מה, אחד מכניע את עצמו לשני, והחכמה הזה הקב"ה עשה את זה 

  לנו כי אנחנו חלק אלוקי ממעל ממש.בשבי

תה יש רק וכמו שהחכמה תחיה בעליה כי ברגע שאדם נמצא בחכמה אין שם מיתה, מי
כשמתרחקים מחכמה, ומי מכניס את הכוח של חכמה בעולם, זה האדם, ואת החיים הזה 
אנו מבקשים, כי אותיות החיים הוא חכמה, כי שתי יודין הוא כ' ועם אותיות חית מם והא 

ואנחנו מבקשים מהקב"ה שנזכה לחיות עם הנקודה של חכמה בכל דבר. כתבנו הוא חכמה, 
בקשים שנהיה מאלו שמשפיעים את החיים ואת החכמה לכולם למענך בספר החיים אנחנו מ

 אלקים חיים. 

מה אני בורא אף אתה בורא כמו שהוא ברא את העולם גם אתה צריך לעשות נקודה של 
בורא, וזה ע"י שאתה מבטל את עצמך לגמרי הביטול שאתה נותן זהו בחינת מה וזה ממשיך 

נה באיזה מצב אדם נמצא אלא עצם הכנעה חכמה לא רק לך אלא לכל העולם, ולא מש
 ממשיך חכמה וממתיק את הדינים ומכניס חיות לעצמך ולכל העולם.

 כשאדם מתפלל הוא מוסיף חיות בכל העולם

וכך שמעתי בשם הבעש"ט זצלה"ה פעם אחת שאל לחכם הדור )רבי באור המאיר איתא 
ה מחשבתך בשעת התפילה, השיב יונתן אייבשיץ זי"ע( מענין התפילה איך עתה נוהג ולאן פונ

לו אני מקשר את עצמי עם כל פרטי החיות שבהנבראים ובכל דבר שבא לכלל בריאה צריך 
להיות שם חיות משפט אלוקי אני מקשר עצמי עמהם להוציא דיבור לפני אלקים להעמיק 
שאלה למעלה למעלה. אמר לו אם כן אתה מחריב את העולם כיון שאתה מושך מהם חיותם 

 לות ולהגביה למעלה נשארים פרטי הנבראים בלי חיותם.להע

וכי אפשר שאני יכול בבחינת התקשרות למשוך מהם חיותם למעלה. אמר לו א"כ  והשיב לו
כלפי דבריך תועלתך בתפילה מעט הכמות כיון שלא האמנת כי תדבר שיש לקל ידך להעלות 

כוח בהם לעמוד בהיכל מהם בחינת חיותם. אמנם האמת כן הוא החכמים האמיתים אשר 
המלך דא צלותא החיוב מוטל לקשור את עצמו באופן הנ"ל, אמנם רק בסוד רצוא ושוב כנודע 
למשכילים עומק הענין. דהיינו כשאני מתפלל להקב"ה לא רק שאני לא מוציא ממנו שום 

 חיות אלא אני עוד מוסיף להם עוד יותר.
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תפלל אז ניתקת את החיות מהתפילה אלא תלוי איך אדם מתפלל, אם מתפללים כי אני מ
שלהם וניתקת אותם מהחיות שלהם, אבל אדם שמתפלל אבל הוא יודע שלא הוא מתפלל 

 אלא הקב"ה מתפלל אז לא רק שלא ניתקת מהם החיות אלא אתה עוד מוסיף להם חיות.

 אדם שמתנתק מחכמה נמצא בכאב

צריך לשלוט בכל  והואהחיים שמבקשים בראש השנה, כי בראש השנה נברא האדם, 
וכל החיים בעולם וכל מה שקורה בעולם הוא מסביב האדם, והוא עיקר החיים, העולם, 

אדם צריך לדעת שכל מה שקורה בעולם הוא בשבילי נברא העולם, וכל באמצעות האדם. 
דבר הוא כדי לעזור לי להגיע לחיים, כל כאב בא לעזור לי לחזור לחכמה ששם יש לי החיות, 

יו ניתקת את עצמי מכל החיות ומכל החכמה, ובאמת שלא צריכים לחכות שיקרה כי עד עכש
משהו בעולם ורק אז לחזור בתשובה, אלא אדם צריך לחיות מכאובי נגדי תמיד וחטאתי נגדי 
תמיד ואז הוא חי שבכוח הוא שם ומה שהוא לא שם בפועל כי הקב"ה עזר לו, ואז הוא 

 ממשיך חיים לכל העולם.

 ים, מחיה, מהווה, מקייםיש כמה מושג

יש כמה מושגים, מחיה ומהווה דכתיב אתה עשית את השמים כו' ואתה מחיה את כולם, 
ומקיים, מהווה נקרא שהקב"ה ברא יש מאין, אדם לא יכול לעשות כזה דבר יש מאין, 
ומקיים נקרא להיות כל הזמן בין היש לאין, וזה ומפליא לעשות שזה להחזיק את הגוף ביחד 

נשמה, אבל גם את זה אדם לא יכול לעשות בשום אופן, אבל אדם יש לו את הכוח של עם ה
ואתה מחיה את כולם, שזה נקרא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל שניה 
ושניה הקב"ה מכניס חיות חדש מאין סוף, כל בריאה שהקב"ה ברא קיבל כבר מיד את מהלך 

את האדמה להמשיך את האין לתוך היש ולהוריד את שלו וזהו זה, אבל אדם אין לעבוד 
הכוח העליונה למטה ולהוריד את החכמה עד למטה שזה תחיה את בעליה שזה כולם בחכמה 
עשית ובכל נקודה יש שם חכמה, אבל לחיות את החכמה הזאת רק האדם יכול להגיע לזה 

 ואת זה אנחנו מבקשים.

בכל דבר  מצום אלקות בהתלבשות הטבע.הוא צ פירוש, כי כל הבריאה של מעשה בראשית
בעולם יש נקודה של חכמה שזה החיות, והוא צמצום ושכינה בתוך כל דבר, ואנחנו צריכים 
למשוך חיות מקוב"ה לשכינתיה, קוב"ה נקרא הסובב כל עלמא, ושכינתיה נקרא הממלא כל 

בת האדם, ע"י עלמין וזה החיות שנמצא בכל דבר, ובשביל לקיים את החיות הזה תלוי במחש
הכנעה שאדם חושב שהוא בעצמו ג"כ לא קיים והוא כולו הקב"ה, אז הוא ממשיך על עצמו 

ורק ע"י שאדם חי את השפלות  נקודה של כוח מה, ואז הוא ממשיך כוח מה לכל העולם כולו.
שלו הוא יכול להגיע לכל זה, כי אין דרך אחר שאדם יפגוש את האין שלו רק בתוך השפלות 

 שלו.

מו שאיתא בספרים שזה ענין הבריאה יש מאין, מה שהיה מקודם הבריאה מלא כבודו, כ
ולא היה מציאות של בורא ונברא, רק אח"כ כשברא את ולא היה מציאות שום דבר יש, 

ואת זה רק על ידי צמצום אורו יתברך ונעשה יש. העולם נהיה מציאות של בורא ונברא, 
כי ברגע שזה יורד נהיה ים, הרי זה בחינת מיתה, וכל מה שנתפשטו הברואהקב"ה עושה. 

נתק בין אחד לשני, וכל צמצום נקרא מיתה כי אז אדם מתרחק מהחכמה מה לי קטלא פלגא 
דכל ירידה ומה לי קטלא כולה, עצם הדבר שאדם לא חי עם חכמה הוא במצב של התרחקות, 

 והשפלה נקראת מיתה.

הראשון, כמו שכתוב ויהי האדם לנפש חיה, ואת כי כוח זה ניתן לאדם בליקוטי תורה איתא 
הכוח הזה קיבל האדם, שהוא לכאורה כפל לשון, שהרי כבר נאמר ויפח באפיו נשמת חיים, 
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ולמה נאמרה ונשנית עוד ויהי האדם לנפש חיה. אלא הקב"ה הוא מהווה והוא מקיים את 
שם דבר ומקור, כלומר, ומאזן בין הגוף לנשמה, ומחיה אנחנו עושים, אלא פירוש חיה, הוא 

להחיות הגוף דבר שיש בו חיות להחיות כל חי, דהיינו כמו שהנפש היא חיה שיש בה חיות 
בהתלבשותה בו, כך ויהי האדם להיות כמו נפש זו המחיה, וזהו וירדו בדגת הים ובעוף 
השמים, כלומר, שהם יורידו וימשיכו החיות לכל דגת הים ולכל עוף השמים, שחיות כל חי 

 תהא תלוי במעשה האדם, כל אחד צריך שהחיות של כל העולם תלוי בך.

 שמים למטה מי שהוא הכי חזק

וכוח זה הוא ממאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ומה הוא יתברך כתיב ביה ואתה מחיה 
את כולם כך ניתן לאדם כוח זה, שהוא בחינת של מחיה, ולכן באתערותא דלתתא שלנו תליא 

אמר אם אנחנו רוצים להוריד משהו מלמעלה בי משה לייב מסאסוב זי"ע הרה"ק רמילתא, 
שמים אדם על אדם עד שמגיעים למקום הזה, ומי שמים למטה את האדם הכי חזק שיכול 
להחזיק את כולם, אותו דבר הקב"ה ברא את העולם ושם את האדם הכי למטה כי הוא הכי 

יורד הוא מוריד את כולם. אשרי הדור  חזק והוא מעלה את כולם כשהוא עולה, וח"ו כשהוא
 אשר נשיא יחטא ברגע שהוא יורד כולם יורדים ואם יחטא הוא זה שיכול להעלות את כולם.

 כל שנה צריכים לחדש חיות חדש

דהיינו הקב"ה נתן לנו את הכוח להמשיך חיות חדש על ידי התורה, ואפשר להמשיך חיות 
עם יש חידוש חדש של חיות, ומי ממשיך את וכל פמבריאת העולם שעוד לא יצא החוצה, 

החיות הזה, אלא בראש השנה ע"י שהקב"ה נותן לנו חיות חדש וע"י המצוות של שופר ושל 
יום טוב על ידם מקבלים חיות חדש לא רק עלי אלא על כל הבריאה, והכל תלוי באיתערותא 

ללות החיות דלתתא שלך ככה יהיה איתערותא דלעילא מהקב"ה. להמשיך בראש השנה כ
 מאור אין סוף ב"ה הסובב כל עלמין להיות גילוי אלקותו יתברך על כל השנה.

  אדם שהוא בלחץ כי הוא לא רוצה להיכנע

וזהו זכרנו לחיים, הקב"ה תעזור לי ותתן לי את הנקודה של חיים שאני זה שיחיה למענך 
ף אתה בורא להיות אלקים חיים ושיהיה לי כוח למשוך את החיות לכולם, מה אני בורא א

שותף במעשה בראשית, הקב"ה עשה מאין יש ואנחנו עושים מיש אין, וזה ע"י הביטול שאני 
חי שזה לא שלי אז אני מגלה את האין שלי, וזה פעולה שרשרת עד למעלה ע"י שהכניע את 
עצמו אז כולם מכניעים את עצמם עד למעלה ומשם מקבלים חיות חדש לכולם עד האדם 

אדם צריך לראות ברגע שהוא בלחץ הוא כי הוא לא מוכן להיכנע בנקודה אחד,  למטה. א"כ
וברגע שייתן את הכנעה אז השפעה הולכת הלאה דהיינו לא צריכים להיות צודק אלא חכם, 
שזה בחינת חכמה שכל כאב שיש לך הוא אתה שגרמת את זה ע"י שאתה עצרת את ההשפעה 

 מלמעלה. 

 נורעל ידי גאווה סותמים את הצי

אומר כמו שרץ מים בצינור הצינור בעצמו הוא בס"ה כלום ורק דרכו עוברת הבעל התניא 
היה אומר שאדם הוא בס"ה צינור מלוכלך שדרכו עובר דברים, א"כ בשביל ר' אשר המים, 

כי ברגע שאתה מחזיק את עצמו לגדול זה כמו שאתה מכניס מה להחזיק את עצמו לגדול, 
אז השפע לא ממשיך הלאה דרכו. דהיינו עונות האדם עוצרת משהו לסתום את הצינור ו

ההשפעה, כי ברגע שאדם חי שכל דבר שלו הוא עוצר כל דבר ולא נותן לזרימה להמשיך 
הלאה, אבל אדם שחי שהוא לא יותר מצינור ריק אז הכל זורם וכל ההשפעות יורדות עד 
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ם מעלה את כולם או שאתה למטה, ואז הוא מכניס כוח והשפעות לכל העולם. א"כ או שאד
 מוריד את כולם.

 רק אדם יכול לתת שמות לבהמות וחיות

כמו שהקב"ה מחיה ואחר כך ברא האדם, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, 
פירוש, שהוא הכלי שיחזור ויתמשך החיים מחי החיים אל גם אדם יש לו כוח של מחיה, 

ה ואיך שהוא מתנהג בראש השנה הוא לא רק כל פעולה שאדם עושכל מעשה בראשית, 
בשבילך אלא בשביל כל הסובבים אותך ובשביל כל העולם ובשביל כל השנה, ואיך שאתה 

ולכן האדם קרא מנהג בראש השנה בזה תלוי החיים של הסובבים אותך ושל כל העולם, 
להם שהקב"ה שלח את כל הבהמות והחיות ליד המלאכים שיתנו שמות לכל, הזוהר הק' 

שמות, ואף אחד לא ידע לתת להם שמות, כי הם מעליהם ורק האדם שהוא תחתיהם והוא 
והוא זה שיכול להעלות אותם עם נקודה של הכנעה, וח"ו גם להיפוך אם חי הכי נמוך מכולם 

 הוא לא שומע את הקב"ה הוא יכול להוריד אותם, א"כ רק אדם הוא כלול מכולם.

 ריכים לחדש אותויש השפעות שרץ ויש השפעות שצ

אדם אפילו ולכן האדם קרא שמות לכל, שהוא המעלה ומקשר כל הבריאה אל חי החיים. 
שהוא הכי נמוך מכולם אבל יש לו עבודה לבטל את היש לאין וחי ששום דבר לא מציאות 
אלא הקב"ה הוא המציאות, וזה עצמו שאדם חי ככה זה נקרא ריח ניחוח, ואז ההשפעות 

א הרבה יותר ממצב שאדם לא עושה את עבודה הנ"ל, דהיינו השפעות שיורד מלמעלה הו
שמגיע לאדם ע"י הכנעה הוא הרבה יותר ממה שנתן לקיום העולם. דהיינו יש השפעות 
שהקב"ה נותן לקיום העולם וזה רץ לשנים רבות, ויש מושג השפעות שצריכים לחדש כל 

ואנחנו מקשרים את כל הבריאה אל הזמן, אנחנו נותנים חיות לכל העולם כל הזמן מחדש. 
 חיי החיים.

כל בריאה מגדול ועד קטן, יש לה איזה התקשרות בשורש, )ויקהל תרנ"ו( כותב: השפ"א 
וזה השם שיש לכל בריה, אכן הברואים נבראו לשמש את האדם, ולכן אדם הראשון קרא 

לו דביקות  שמות לכל, כי הדיעה והדביקות שלהם בשורש נגמר על ידי האדם, והאדם יש
שם מראה על  ,דהיינו כל זמן שאתה לא מקשר כל דבר לחכמהבשם, שמא דכולל כל שמהן. 

 השורש של האדם, ומי חי את השורש של כל העולם זה רק האדם.

כי הוא נמצא כל הזמן במקום של החיות, ולכן הצדיק נקרא חי, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
יות שלהם, משא"כ הרשעים מנתקים את עצמם והוא לא יכול אפילו לשניה להתנתק מהח

והרשעים בחייהם קרוים מתים. כי כל מה כל הזמן מהחיות וממילא נקראים מתים, 
כי והצדיק הוא חי. אדם שחי גוף הוא בחינת מיתה, שמתדבק בגשמיות הוא בחינת מיתה, 

 הוא חי שכל דבר הוא מאת הקב"ה.

 הראש הוא עיקר האדם

השנה, שיש התחדשות משורש החיים, ולכן נקרא ראש השנה,  וזהו החיים שיורד בראש
וכמו אצל האדם הראש הוא העיקר כמו"כ כאן העיקר הוא ראש כי עיקר החיים בראש, 

וכמו בבחינת נפש, הראש נותן חיים לכל הקומה, ויש איברים שהנשמה תלויה בהם, השנה, 
ממשיך חיות מחיי החיים  יש לב וכבד שבלעדיהם אין חיים, אבל הראש הוא העיקר והוא

לכל הגוף, כשאדם נהיה משותק הכוונה הוא שהתנתק משהו במוח שממשיך את החיות לכל 
 הגוף, והמוח מגיעים עד הקב"ה.
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וכמו כן יש זמנים שבתות וימים טובים בשנה שחיות הנשמה תלוי בהם ומתגלה בהם, אך 
 התחדשות לכל השנה.ממשיכים את ומשם בראש השנה בחינת הראש ששם עיקר הנשמה. 

 

 כוח הזיכרון נמצא בנשמה ולא בגוף

אומר שכתוב זכור את יום השבת, ואיך באמת אפשר להגיד לאדם לזכור? אלא הפרי הארץ 
ע"י שאדם חי שהוא לא גוף אלא נפש זה מעורר אותו שיהיה לו כוח זיכרון, וזה נמצא בנשמה 

נו את הכוח לרצות לבטל את עצמנו, ולא בגוף. וזה זכרנו אנחנו מבקשים מהקב"ה שייתן ל
 וככל שאנחנו מבטלים את עצמנו אנחנו מפעילים את החיות מהחי החיים.
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 שיעור ה'
 יום ה' כח' אלול

והנה התמשכות חיות הנ"ל תליא ברמ"ח מצות עשה ושס"ה לא  }המשך שפ"א תרנ"ז{.
אלא אנחנו רוצים לחזור עד להקב"ה אמרנו מה זה החיים שמבקשים בימים האלו? תעשה, 

אומר שהמילה חיים האור החיים הק' ושם אתם הדביקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום. 
הולך על הרישא ועל הסיפא, ואתם הדביקים בד' אלקיכם חיים הקב"ה הוא היחידי בעולם 

ם ולא ששם חיי החיים, ואז חיים כולכם היום. א"כ אדם שנמצא בזה וחי ככה נמצא בחיי
 במיתה.

 מצות עשה מקרב מצות לא תעשה מרחיק

ואיך באמת אפשר להגיע לכל זה? אלא שזה תלוי בתורה, דהיינו כל מצות עשה אדם מקרב 
ולכן הדין בראש את עצמו להקב"ה ומי שעובר על לא תעשה זה מרחק את עצמו מהקב"ה. 

ת או שעבר על רוב אם אדם עשה רוב מצוהשנה לפי שיקול רוב הזכיות או רוב עונות, 
אדם שעושה עבירה כי עבירה מכבה מצוה, שמכבה ומפסיק המשכת החיות כנ"ל, עבירות, 

 מפסיק את החיות שקיבל מעשית מצוה.

אבל תלוי איך עושים את המצות, כי יש מצות שמתחברים על ידם עד להקב"ה, כי יש תרי"ג 
כי אבל אינה מכבה תורה,  מצות שהם תרי"ג עצות להגיע להקב"ה, והמצווה הוא רק נר,

כי תורה היא עיקר שורש ברגע שאדם התחבר למקור של תורה שם אי אפשר לכבות אף פעם, 
 וזה לא מתנתק אף פעם.החיים, שנקראת עץ חיים. 

שאז אדם יכול לעשות תשובה, כי אדם הוא המדבר והדיבור מגיע וזהו בחינת תקיעות שופר, 
קב"ה, א"כ הבעל תוקע בס"ה רק תוקע ויוצא מזה הבל מקול והקול מגיע מהבל שבלב עד לה

שהיא נקודה חיות פנימיות שאינה יכולה אבל העיקר הוא להחזיר כל דבר עד להקב"ה, 
 להשתנות, כמו שכתבנו לעיל מזה בפרשת נצבים.

 יש שתי סוגי השפעות בעולם

ש שפע שיורד והנה יש שתי סוגי שפע שיורד לעולם, אחד בשביל קיום העולם וזה בטבע, וי
מעל הטבע שמשם ממשיכים כל הזמן שפע חדש. וזה תלוי באיתערותא דלתתא ככל שאדם 
עולה למעלה אז תוספת מרובה על העיקר ואז יש לך הרבה יותר השפעות הרבה יותר 
מהעיקר, וכמו שרש"י אומר על ואדם אין לעבוד את האדמה, כי כל זמן שאדם לא התפלל 

ברא את העולם בדיוק כמו שצריך ועד אז היה טל שהוא לא צריך גשם, והקב"ה הרי  לא ירד
 איתערותא דלתתא רק גשם צריך איתערותא דלתתא.

  על ידי שתיקה מעבירין את רוע הגזירה

והגשם נהיה כמו שכתוב ואד יעלה מן הארץ והוא לוקח מים מהים ואז הם עולים ונהיה 
מילא אין שם גשם, אותו דבר אדם ברגע עננים ומזה יורד גשם, ובמדבר אין שום רטיבות ומ

שאדם מתחבר להקב"ה ומכניע את עצמו למלכות בעשייה ועשייה נכנע ליצירה והוא לבריאה 
כי אז אתה  והוא לאצילות עד אין סוף, א"כ פעולה אחד של שתיקה מעבירין את רוע הגזירה,

 עילא.ז אתה גורם ע"י איתערותא דלתתא איתערותא דלמגיע למקור של השפע וא

והנה יש שפע לעולם כפי צורך קיום העולם שאינו תלוי במעשה התחתונים, וזה היה 
יותר הקב"ה לא יחריב את העולם, כריתות ברית עם נח שלא יהיה חרוב העולם בכל אופן, 
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להחריב הוא לא יעשה אכן אם יטיבו את מעשיהם יתרבה השפע או יתמעט כפי הזכות, 
 אבל יום ולילה לא ישבותו.וא ירבה את השפע, אבל ע"י הביטול שאתה עושה ה

 בני ישראל קיבלו את הפנימיות של העולם

ראל להיות פנימיות החיות לעולם, וכעין זה ממש היה כריתות בריתו ית"ש עם בני יש
אמרנו אש מים רוח ועפר איך הם מסתדרים ביחד? אלא שהם נכנעים אחד לשני ואזי יש 

, כלל ישראל הם יכולים להגיע עד השורש שמשם יוצא לעולם קיום ויש לנו שפע הלאה
ההשפעות ושם לא חסר כלום, מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר הה"ד כי אין מחסור 
ליראיו. כל העולם יש להם את הברית שהיה עם נח שתמיד יהיה להם את המינומום 

לק ד' עמו, ולא חשצריכים לחיות, אבל בני ישראל קיבלו את הפנימיות של העולם, כי הם 
הגוי תשכח מפי זרעו, רק אם זוכין בני ישראל מתרבה ומתפשט כוח התורה בהם ביותר. 
 יש לו רק את החלק החיצוני אבל בני ישראל יש להם את הפנימי דפנימיות שבכל דבר.

 מבקשים מהקב"ה חיים בלי השתנות

על זוכר הברית. וברית הזה מתחדש בכל ראש השנה על ידי תקיעת שופר, כמו שאומרים 
ידי שתוקעים בשופר מתחדש את הברית שיש בין הקב"ה לבני ישראל. ומחדש לנו אותו בכל 

ספר וזאת עיקר בקשתינו כתבנו בספר החיים, שנה מחדש. שזה קשר פנימי כי חלק ד' עמו. 
להיות הוא מלשון להאיר ספיר ויהלום, ומבקשים מהקב"ה לא רק כתבינו בספר החיים אלא 

שהכל יהיה כזה ברור, כי בטבע יש השתנות ומעל הטבע אז אני בלי השתנות מזהיר החיים 
בתוך הטבע אדם נמצא בבחינת והסתר הגשמיות, והטבע שהיא בחינת מיתה. ד' לא שניתי, 

מיתה, ומעל הטבע אדם נמצא במצב של חיים, וזה כי הוא חי ששום דבר לא שלו והכל מאת 
נה שזה היום תחילת מעשיך, ומגיע אז עד לשורש של הקב"ה, וזה אפשר לזכות בראש הש

 הכל שזה השופר.

והנה כתיב דרשו ד' בהמצאו, וזה הנ"ל הוא לא רק בראש השנה אלא בכל עשרת ימי תשובה. 
ביערות איתא דרשו חז"ל על עשרת ימי תשובה, שאז הקב"ה ממציא עצמו לקבל שבים. 

יר אדם רב טוב מהמקום לברואיו וחפץ כי יו"ד ימים אלו מסוגלים לתשובה ובזה יכדבש 
חסד וטובת ברואיו כי ימים אלו מיוחדים לתשובה ואשרי אנוש לא יעבור רגע אחד מהן בלי 
עסק בעבודת ד' והרהור בתשובה. והנה כן הדבר בתשובה צריך להתעוררות דלתתא מלמטה, 

ואז ככל שאדם עושה למטה מעט תשובה הקב"ה עוזרו, אדם מקדש עצמו מעט למטה 
מקדשין אותו הרבה מלמעלה. והבא לטהר מסייעין אותו, כי האדם צריך לפתוח בתשובה, 
 וכן אמרו במדרש אמר הקב"ה פתחו לי כסדק של מחט ואני אפתח לכם כשערו של היכל.

 אבל עכ"פ צריך לכתחילה עובדא דלתתא.

 לעתיד לבוא יהיה השפעות אפילו בלי עובדא דלתתא

ישראל אין עושים תשובה מ"מ נגאלין, כי הקב"ה ישפיע בלי  אמנם לעתיד לבוא אם ח"ו
עובדא דלתתא כי הקב"ה אומר למעני אעשה, והוא ישפיע מלמעלה שפעו לטהר לבבות בלי 
עובדא דלתתא כלל. ועכשיו הקב"ה שלח לנו כזה מגיפה שכל אחד מתעורר לתשובה במשך 

לתתא כלל כמו שנאמר דאדם הימים הנוראים. וכמו שהיה בעת הבריאה דלא היה עובדא ד
 אין לעבוד את האדמה, ומ"מ השפיע הקב"ה כי עשה לבריאת עולם, וכן יהיה לעתיד לבוא.

 מבקשים לקבל כמו טל ולא כמו גשם

וממילא בני ישראל תבקשו ממנו לא כמו גשם, כי לזה צריכים איתערותא דלתתא, אלא 
ין צורך לעובדא דלתתא כלל. אהיה כטל לישראל הבא מלמעלה ולכך נמצא תמיד כיון שא
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ואומרים היום הרת עולם ואם כן ביו"ד ימי תשובה מעורר אותנו בתשובה בלי התעוררות 
דלמטה כלל, רק הוא מעורר אותנו כעין מעשה בראשית שהיה כטל לישראל, וזהו דרשו ד' 

ו רק אדרבה הוא נמצא מקודם לעורר לבנבהמצאו שהוא ממציא עצמו לנו טרם קראינו אליו 
 לתשובה.

ולכן אם אדם יתן ללבו ירגיש בלבו תמיד ביו"ד ימים אלו רוח התעוררות לתשובה ויראת ד' 
אף שמפליג לדברים אחרים, מ"מ לבו דופק לתשובה מגיע שופר מגיע כל נדרי ונעילה הלב 
דופק, והוא כי הקב"ה מעורר אותנו בימים אלה לתשובה בלי הכנה דלמטה וא"כ איפה כי 

 וקורא אותנו לעבודתו ולתשובתו איך נעבור רגע אחד ח"ו. ד' חפץ בנו

 לדפוק עד שפותחים את הדלת

בפרקי איתא דכתיב שובה ישראל עד ד' אלקיך, פירוש, עד שיתקיים מאמר אנכי ד' אלקיך. 
שלח הקב"ה ביד עבדיו הנביאים אל ישראל ואמר שובה ישראל עד ד' אלקיך דרבי אליעזר 

)שבת תשובה השפ"א א ששמעכם בהר סיני אומר אנכי ד' אלקיך. כי כשלת בעוניך, עד ההו
היה אומר מקלאפט און מקלאפט ביז הפותח שער לדופקי בתשובה. ר' אשר תרנ"ב( כותב: 

והנה עיקר התשובה הוא לחזור ממאכט אויף דו טיר. אם דופקים פותחים את הדלת. 
ובה מעוררין אותן האורות כמ"ש חז"ל עד ד' אלקיך. אבל על ידי התש ולהתדבק בהקב"ה.

והתיקונים. כי כל המתנות שנותנים משמים הם לדורות כמ"ש ז"ל משמים מיהב יהבו 
לא לוקחים אותו בחזרה. אדם צריך להאמין שזה נמצא, אלא אדם צריך משקל לא שקלו. 

 להתחיל לדפוק, וכמה שאדם דופק יהיה לדופקי בתשובה.

וזה נמצא בתוך כל אנכי נחקק בכל איש ישראל, כי זה המאמר }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
וכפי )שבת תשובה תרס"ב( כותב: כמו שכתוב אנכי בעלתי בכם. השפ"א אחד ואחד, 

האמונה שמאמין האדם כי יש בו כוח אלקות כך מתגלה אליו. ולכן נקרא הקב"ה אל אמונה 
יאמינו בד' וזכו שכפי האמונה שבאדם כך מתגלה בו. כמו שמצינו באבותינו על הים דכתיב ו

 אח"כ לומר זה קלי.

 עונות האדם מפריע להשפעות

אכן כתיב }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. לכאורה אם זה כ"כ פשוט מה מפריע לנו? אלא 
עונותיכם כו' מבדילים ביניכם לבין אלקיכם, פירוש, בתוך האדם עצמו עושה העון הבדל 

העונות זה עושה נתק שהשפעות לא על ידי שלא יוכל להתפשט חלק אלקות שבו להאיר בו. 
 יכולים לעבור הלאה.

כשהאדם נופח לאיזה מקום, אם יש איזה דבר חוצץ ומפסיק בינתים, אין הבל בתניא איתא 
הנופח עולה ומגיע כלל לאותו מקום, ככה ממש אם יש דבר חוצץ ומפסיק בין גוף האדם 

 דבר רוחני וזה נעצר שם.לבחינת הבל העליון. שזה העונות שום דבר לא עובר, כי זה 

 יש שתי סוגי הסתכלות בכל דבר

ביושר דברי אמת איתא ואמרו חז"ל לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שורה בתוך מעיו. 
וכאשר אמרתי משל ע"י ממי שמסתכל על בגדי אשה היפים מי שהוא דבוק בתאות נשים ח"ו 

נופל על חמדת האשה שלובשת זה,  אינו נותן לבו על ענין בגדי הרקמה והזהב רק תיכף לבו
ומי שאינו כן ולבו טהור מחמדה זו מסתכל כפשוטו על הבגד נמצא שניהם מסתכלים בדבר 

 אחד וכ"א מסתכל דבר אחר.
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כן להבדיל באלפים בין הטומאה לטהרה בענין הקדושה מי שחושק תמיד להשי"ת כל מה 
ה ואתה מחיה את כולם, שכוחותיו מחיה את זה, כמש"שרואה בעולם רואה את השי"ת 

משא"כ מי שאינו חושק להשי"ת במחשבתו אינו רואה כ"א הגשמי אע"פ שאם יזכרוהו 
וישאלוהו יאמר שהשי"ת מחיה את הכל אעפ"כ אין הוא דבוק בזה. אבל זה לא מתחיל ברגע 

 אחד אלא צריכים לעבוד על זה בכל דרכיך דעהו.

עולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי וכן אמרו חז"ל ל)שבועות תרל"ג( כותב: השפ"א 
בתוך מעיו. וכפי מה שמאמין בזה החיות ואינו שוכח ומייגע תמיד להתדבק בשורש החיות 
זוכה לאמת ע"י אמונה כנ"ל. וצריך האדם להאמין שכמו שבמאמרו יתברך יהי אור מאיר 

 עוד היום האור. כן במאמרו אנכי ד' אלקיך יש חיות אלקות בכל איש ישראל.

 עבודת האדם בעולם שנה נפש

ישראל אע"פ שחטא ישראל פירוש לעולם, אפילו אחר שחטא, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
מכל מקום יש בו חלק אלקות, אך שהוא קדוש ונבדל על ידי מסכים המבדילים על ידי הוא, 

שיש חיות מהקב"ה שנמצא בכל אחד ואחד, אותו דבר זה העונות. וכמו שהוא בפרט האדם, 
אין מקום בעולם כן בכלל הבריאה כוח אלוקי נתלבש ונסתר תוך הטבע, נמצא בעולם, 

ובימים שהקב"ה לא נמצא שם, ואתה מחיה את כולם, וזה בחינת נפש ובעולם. וכן הוא בזמן 
הן דהיינו אדם שנמצא בראש השנה ומתפלל, הללו שמתחדש הבריאה מתגלה זה הכוח, 

ולכן שזה השגחה לפי הדביקות. הן בפרט כל איש, א, שזה כמו טל שזה נמצא ממילבכלל, 
  כי עכשיו הגעת למקור והשורש של הדבר. בנקל לשוב להתדבק בחלק אלקות שבו.

עשרה מאמרות זה ההסתר ועשרת ועשרת ימי תשובה הם להתחדש עשרה מאמרות בכלל, 
כי  העולם,הדברות זה הנגלה, כל העולם צריך להגיע לפחות לעשרה מאמרות שזה בכלל כל 

ועשרת הדיברות בפרט לבני  זה היום תחילת מעשיך, וכל העולם יעברון לפניך כבני מרון.
שיש להם את עשרה מאמרות אלא אנחנו מעוררין גם את עשרת הדברות שזה  לא רקישראל. 

 השופר שזה קבלת התורה ושזה מלכיות זכרונות שופרות.

         בשבת תשובה בניקל לחזור בתשובה

ת תשובה בנקל יותר להתקרב לתשובה, כי עיקר התשובה לשוב אל השורש. כמו ובשב
שכתבנו לעיל כי בימי המעשה נברא העולם בטבע, ואחר כך נברא האדם שהוא פנימיות 

אותו דבר שבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, וגם יש החיות בעולם על ידי האדם, 
ובכוח תורה ומצות יכול ל להתקרב להקב"ה. לך עשרת ימי תשובה וגם שבת אז אפשר בניק

למשוך החיות, כמו שכתוב אשר יעשה אותם וחי בהם, כי הטבע היא בחינת מיתה וירידה, 
 שנברא יש מאין, אבל תכלית הבריאה היתה כדי שיתבטל היש אל האין.

  גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמים וארץ

דולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמים וארץ, גמהמגיד ממעזריטש זי"ע וכמו שאמרנו פעם 
כי שמים וארץ עשה הקב"ה יש מאין, משא"כ צדיקים עושים מיש אין, א"כ משמים מיהב 

וע"ז אמר הרב מו"ה מנחם מענדיל ז"ל י"ל ביושר דברי אמת יהבי משקלי לא שקלי. איתא 
תינו בהשי"ת קודם הפסוק אומר אדני מעון אתה הייתי לנו וגו' ר"ל שהיינו אז היינו נשמ

ואח"כ ותאמר הבריאה רק תשב אנוש עד דכא ר"ל שהשי"ת השיב אותנו לדכדוכי שפלות 
שובו בני אדם לשוב ולפשוט את עצמו מחומריות להשיב להשי"ת במחשבתו כבראשונה. 

 וברגע שיש לאדם כאב זה מחזיר אותו להקב"ה.
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  ככה אני לא יעשה תשובה

אמר להקב"ה תשב אנוש עד דכא ה"ק ר' זושא זי"ע שהרהיה אומר כ"ק אאמו"ר זצ"ל 
ותאמר שובה הקב"ה אתה מכניס אותנו למקומות הכי נמוכים ואתה רוצה שאני יעשה כאן 
תשובה, אומר אני לך אני כאן לא עושה תשובה רק קודם תביא לנו כל השפעות ואח"כ אנחנו 

 יעשה תשובה.

הבריאה להתקשר בשורש החיים, וזהו בחינת השבת שהיא תכלית שמים וארץ, שחוזר 
 והוא בחינת גאולה והתגלות החיות שהוא למעלה מהטבע.

 ממתי יש לך עסק עם מלאכים

מנא נקרא חלק, ולכן איתא בזוה"ק דבשבת לא אשתכח ביה מנא דכל ברכאין ביה תליין, 
פירוש, שהוא שורש הברכה הנמשך מבחינת אין דהיינו בשבת לא נמצא רק חלק אלא הכל, 

כי בבחינת אין שם אין רק מנא רק הכל, ואין שם כלים נו יכול להתגלות בבחינת יש, שאי
וזהו עיקר החיות והברכה. והוא עצמו בחינת תשובה. וכמו שמתגלה להתגלות בחינת יש. 

בשבת הארה מקדושה עליונה הנסתרת בימי המעשה, כמו כן מתגלה הקדושה בכל איש 
בליל שבת כשנכנסים הביתה אומרים שלום שה. ישראל בשבת מה שהיה נסתר בימי המע

עליכם, לכאורה ממתי יש לך עסק עם מלאכים, אלא כל השבוע הייתי בטבע ומגיע שבת אז 
 אדם רואה שהכל היה מלאכים ואין שום טבע בעולם והכל היה הקב"ה בעצמו.

 שהיאדהיינו שבת תשובה. ואיתא הפותח שער לדופקי בתשובה. ויתכן לפרש על השבת, 
מתנה טובה, ומסייע לבני ישראל לתשובה, דביום השבת יפתח כתיב, ובני ישראל שהם 
דופקי בתשובה, ניתן להם השבת שהיא פתיחת שער התשובה, שהיא מעין עולם הבא, 

 עכשיו אתה מקבל את הפתיחה, כי ביום השבת יפתח.שורש התשובה. 

חיות מחדש שעי"ז יכול כי עיקר התשובה להמשיך )שבת תשובה תרל"ה( כותב: השפ"א 
לתקן כל הקלקולים שנעשה בריה חדשה. ולכן צריך להיות מקודם בטל לגמרי. כדמיון תוהו 
ובוהו חושך, אחר כך ויאמר אלקים יהי אור. כן בע"ת צריך לידע שאין לו מציאות וקיום רק 

 מה שהשי"ת יתן לו. ואותיות תשובה הוא תהו ובהו וש' מרומז על חושך.

וצועק להקב"ה הוציאה ממסגר וכפי מה שהאדם דופק בימי המעשה. בתרל"ז: וכותב עוד 
מכלל שנקרא דופק הוא שער הסגור. ועי"ז הדפיקה בחול הקב"ה פותח להם שער נפשי 

       בשבת.
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