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 פרשת וירא 

 ]השיעורים נמסרים על פרשת ואתחנן[ 

 שיעור א'

 יום ה' ח' חשון פרשת לך לך 

 יצר הוא מלשון יצירה צריכים לייצר מרע טוב 

אל לבבך כי ד' הוא    ום והשבותוידעת הי  )המשך ד"ה בפסוק וידעת(.במאור עינים  איתא  
ה ויש מצב של אלוקים, יש מצב של חושך ויש מצב של אור, יש -האלוקים. יש מצב של הוי

הוא    מצב של ימין ויש מצב של שמאל, ויש מצב יצר טוב ויש מצב של יצר הרע, עבודת האדם
בר אפילו  לאכללא שמאלא בימינא, יצר הוא מלשון של יצירה עבודת האדם הוא לייצר מכל ד

העיקר הוא לאכללא שמאלא בימינא דהיינו לראות בתוך  שזה נראה לך כרע לעשותו טוב,  
 הרע את הנקודה הטובה שיש שם שזה לית אתר פנוי מיניה. 

 יצר הרע נקרא שמיצרים מכל דבר רע 

קודה אחד של רעה אז מחליטים שהכל  יצר הרע נקרא אפילו שיש לך דברים טובים אם יש נ
לם. וזה תלוי באדם בעצמו.  ויצר הרע נקרא אדם שמייצר רע מכל דבר שיש בעורע בשבילם, 

הקב"ה ברא את העולם בסדר מסוים שקודם בא החושך ואח"כ האור קודם יש את הרע  
ל  ואח"כ יש את הטוב, וכן עשה באדם בעצמו בעת שנולד יש לו את היצר הרע ואח"כ בגי 

  בחירה   ורה כדי שיהיהת העולם בכזה צ. והקב"ה ברא אשלוש עשרה נכנס לו היצר הטוב
שכר ועונש והכל כדי שלא יהא מצב של נהמא דכסופא, וזה עבודת האדם להכניע את הרע  ו

 לטוב ולכוללם יחד. 

 ם חושב ומקבל כל דבר ככה מתנהג העולם פי מה שאד ל 

יום, אף  וכללן יחד, שיהיו נקראים שניהם בחינת  וצריך כל אחד להכניע הרע אל הטוב, 
והיינו אדם צריך לדעת שהחושך שיש לו לפני  שיהיה מקודם, ולילה כיום יאיר לו.  ות  החשכ

זה לא בא להעניש אותו אלא רק על ידי כן אפשר להגיע לאור, ובזה מכניעים את החושך  
יחד וכוללן  כל האידשקייטלאור  וזה  ואיך אפשר ,  רע כרגע  הוא  ולכאורה הרי במציאות   .

ד, אלא אדם הוא עולם קטן דהיינו כל מה שיש בעולם  אח  להכניע את הרע לטוב ולעשותו
חציו חייב    ואת כל העולם  נמצא אצלנו בשבילי נברא העולם, לעולם יראה אדם את עצמו

וחציו זכאי, עשה מצוה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, דהיינו הכל תלוי  
 בר.באדם בעצמו איך הוא חושב על כל דבר ואיך הוא מקבל כל ד

 ם שרגוע כולם רגועים אדם שסוער כולם בסערה אד 

שהוא משפיע על כל העולם מלמטה עד למעלה, והכל נשפע לפי ההתנהגות    לדעת  אדם צריך
שלו. אדם נכנס הביתה סוער אז כולם סוערים, אדם שנכנס רגוע הוא משפיע רוגע על כל  

ל דבר לטוב או למוטב,  הבית שלו, וכן בכל מקום שאדם רק נקלע לשם הוא יכול לשנות כ
ועל    בכל העולמות עד הכי למעלה הוא יכול לשנות כל דבר,  ולא רק בכל מקום בעולם אלא

ידי איתערותא דלתתא נהיה איתערותא דלעילא, כמים פנים לפנים כן לב האדם אל האדם, 



 קודש                         וירא                         שיחות
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איך שאתה מסתכל על מצב ככה הקב"ה ישפיע עליך את המצב, אדם שחי שזה עונש אז הוא  
ה ומצב העדר זה  -ר קודם להויע מצב של עונש בעולם, אבל אדם שחי שזה סיבה והעדמשפי

ה החדשה שיכנס לכאן בזה אדם ממשיך רחמים על  -לא עונש אלא פשוט לעשות מקום להוי
 עצמו. 

 הקליפות נלחמים עם כל הכוח לא להתבטל כלל 

ות, הוא  בהחשכ  שגם שםאדם צריך לתת התבוננות בכל דבר,  והיינו, על ידי מה שיבין,  
כל  ו,  דהיינו אין מקום בעולם שאין שם הקב"ה ואין שם חיותו יתברך שמצמצום אלקותו.  

רע בעולם לא יכול להתקיים בלי שיש שם נקודה טובה שמחיה אותו, כי ואתה מחיה את  
שהוא כולם ולית אתר פנוי מיניה, ואדם צריך לדעת שגם בתוך החושך הקב"ה נמצא שם,  

ר' בכל דבר רע שיש הוא אלוקים שזה הטבע.  ם אחר.  ל דין, כמבואר במקואלקים המורה ע
ך שיש לך הוא מהקליפות, כי אין להם חיות כלל וברגע שאדם היה מסביר שכל החוש אשר  

מגלה את הקב"ה הם נופלים ויותר הם לא יהיו, א"כ הם נלחמים עם כל הכוח שלהם לא  
 יש לו. להתבטל כלל וזה הכאב שיש לאדם בתוך החושך ש 

 צום השפעות של הקב"ה מגיע רק דרך צמ 

דהיינו כל פעם שהקב"ה רוצה להשפיע לך משהו זה חייב להגיע על ידי צמצום, ולא רק זה  
אלא הצמצום מגיע לפני שהשפעה מגיע, וברגע שהקב"ה משפיע משהו מיד מגיע הצמצום, 

חייב להגיע מיד    וכמו אם השמש רוצה לצאת להאיר לעולם הוא יכול לשרוף את כולם וזה
עם מגן ובלי זה הוא מסוכן מאוד, וכדי להסתכל על השמש חייבים מגן על העיניים ואז אפשר 

שאז הלבנה מסתיר את השמש, אבל זה לא בדיוק  ש ליקוי שמש  להסתכל עליו, ולפעמים י
ככה כי יש הלאה את גלי השמש שמקרינים הלאה החוצה, ומי שבכל אופן רוצה להסתכל  

נות שקופיות ואז אפשר לראות משהו, אבל כדי להסתכל חייבים לפני זה להצטייד  צריכים לק
 עם מגן טוב וחזק ואז אפשר ללכת לראות משהו. 

 ם שנה של רבי עקיבא הציל אותו מלהישרף שם ארבעי 

אם הקב"ה רוצה להשפיע לך שמש הוא חייב לתת לך מגן לפני זה, אותו דבר אם הקב"ה  א"כ  
ה אחרי זה, אדם  -חייב לתת לך לפני זה אלוקים ואז אפשר לקבל הוי ה הוא  -רוצה לתת הוי 

אתה תשלם לאיש  כי    ול לראות כי לך ד' החסד צריך לדעת שאפילו את החסד הוא לא יכ 
החסד אדם צריך לתת הכנעה לפני זה, וברגע שאדם לא מבין ולא  כמעשהו, וכדי לקבל את  

ארבעה נכנסו לפרדס    .יוצא החוצה  משיג הוא צריך לדעת שזה המגן שיש לו לפני שהשמש
היה מסביר שארבעים שנה לפני  ר' אשר    .ורק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא משם בשלום

שידע שמצד עצמו אין לו כלום  שהתחיל ללמוד תורה זה הציל אותו מלהישרף שם, וברגע  
והכל מה שיש לו הוא מאת הקב"ה דהיינו הצמצום נקרא שאדם רואה וחי עם השפל שלו  

 ואז היה יכול לקבל השפעה חדשה מהקב"ה. 

 ול מי ברא אלה בכל דבר צריכים לשא 

למדנו בפרשת מטות, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, מי הולך על שער החמישים, אבל  
תן לו לפני זה חושך וכאב ומעבר, וזה שאו  לפני שאדם מקבל את השער החמישים הקב"ה נו

הצמצום שיש, ואז אפשר להגיע לראות יוצר אור ובורא    מרום עיניכם וראו מי ברא אלה זה 
ויביאן על ידי  דהיינו בכל דבר אדם צריך לשאול מי ברא אלה.  "ה.  חושך ומגיעים אז להקב
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יבה אז זה מגיע לשורש. דהיינו על ידי שאדם חי את הרע לא כמציאות אלא כסהדעת לשרשן.  
שלך כדי להעניש אותך אלא כדי  דהיינו אדם צריך לדעת שהקב"ה לא מראה לך את השפל  

יל זה וממילא זה מגיע בהקדם עם השפל  לתת לך ברכה חדשה ואתה חייב לפנות מקום בשב 
 שלך, אבל בלי השפל שלך שאתה לא יכול אי אפשר לקבל שום דבר. 

 הריתחא דאורייתא שיש מגיע מהיצר הרע 

ז גם הרע נהפך לטוב,  אוואדרבה, יעבוד על ידי זה יותר. ם. וזה נקרא המתקת דינים בשורש
היה  כ"ק אאמו"ר זצ"ל  א"כ כל הריתחא דאורייתא שיש לאדם מגיע דווקא מהיצר הרע.  

אומר על יעקב אבינו שכתוב אצלו עם לבן גרתי ואחר עד עתה ולא למדתי ממעשיהם הרעים.  
ך את הרע לטוב. והעיקר שאדם לא הצלחתי להפונכון שתרי"ג מצות שמרתי אבל    דהיינו

ואז גם הרע יהיה טוב ממש. וברגע שאדם ואז, נכנע שמאל בימין, ת הרע לטוב ג"כ, יהפוך א
שלם נקרא  ואז יכניע החומר אל הצורה, ונעשה יום אחד שלם בשלימות הגמור.  עושה כן,  

הלילה נהפך  כלול יום, דהיינו שמלילה עשינו יום, וזה נקרא לילה כיום יאיר. דהיינו שגם  
 ליום. 

 כלום   לא יכול להשפיע בלי הצמצום הקב"ה  

עליהם  כתוב בגמרא הנעלבים ואינם עולבים השומע חרפתם ולא משיבים השמח ביסורים,  
הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. דהיינו אדם שמעליב בחזרה אז לא רק שלא  
נכנעת להקב"ה אלא אתה נהייתה בעל גאווה עוד יותר גדול מזה לבד, אבל האמת הוא מי  

הוא לא יותר מסיבה וזה לא מציאות כלל, הקב"ה רוצה לתת לך השמש בלי  תך  שמעליב או
הנרתיק אבל הוא חייב לתת לך צמצום לפני זה וממילא יש לך יסורים חושך כאב ומעברים, 

   .וכל זמן שאין לך עדיין את הצמצום הוא לא יכול להשפיע לך את השמש כלל

 בלי יסורים כלל   לעתיד לבוא נקבל ם את הקב"ה עכשיו  כמה שעובדי 

יבים דהיינו אתה שומע את הנקודה  וממילא הנעלבים ואינם עולבים השומע חרפתם ולא מש
למה הקב"ה שלח לך את זה, ואתה שותק באמת ואתה נותן הכנעה ביטול להקב"ה, או שהוא  
שמח ביסורים דהיינו הוא שומע שם את הקב"ה שנמצא בכל דבר והוא רוצה לתת לו משהו  

אבל ואוהביו  "ו ממנו שום דבר, נכון עכשיו זה קשה מאוד להפנים כי אנחנו בגוף,  ולא לקחת ח 
 כצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא אז נזכה לקבל את השפעות בלי יסורים וחושך לפני זה. 

 הרחוב משדר גאווה ולא שפלות 

ולמה קשה לחיות עם שפלות, כי למעשה למה רק אני ולמה ההוא לא נמצא עכשיו בשפלות,  
ולמעשה הרחוב משדר גאווה ולא שפלות, אבל לעתיד לבוא הכל יתהפך ויהיה מצב של עין  

ד', אבל להגיע לזה הוא אך ורק על ידי השפלות שחיים כל הזמן, ורק מי שחי    בעין יראו את
עין בעין יראו את ד', כי רק  ומקבל זאת בשמחה גמורה אז יהיה   ומתרגל לזה  עכשיו בשפלות

הכחשה ומי שניסה  שר להגיע להקב"ה, אבל מי שלא חי בשפלות וחי בעל ידי השפלות אפ
וון הנכון ואף פעם לא נתן הכנעה לאף אחד בעולם, א"כ להשפיל אותו מיד הראה לו את הכי

גיהנם. כי אותו אור שצדיקים נתרפאין בה באותו אור רשעים   יהיה בשבילו  לעתיד לבוא 
 נידונים בה.
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 שפלות  אדם שחי עם הקב"ה לא נבהל מה 

דהיינו כי אז יהיה אור בלי שום לבוש כלל, ואז מי שחי עכשיו שהמגן הוא רק סיבה להגיע  
המגן הזה, אז הוא לא נבהל מהשפלות שלו ואז  לשמש ואין מצב כרגע לקבל את האור בלי  

הקב"ה יוכל לתת לו הלאה אור גדול לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא שלא יהיה אז המגן ואז כל  
בד להוציא את השפלות שלו והיות שהוא לא התרגל אף פעם לחיות עם שפלות  אחד יצטרך ל

 חלקות. יהיה שמה למעלה שתי מ לא  יהיה בשבילו גיהנם כל הדבר הזה. א"כ

 אדם צריך לדעת שכל חושך הוא לטובתו 

שזה   לדעת  בו  נמצא  שהוא  חושך  שכל  ולהפנים,  ולהבין  להאמין  לדעת  צריך  אדם  א"כ 
לך ולא לקחת ממך כלל, וכל זמן שאדם לא חי ככה אז אתה סובל    לטובתו, זה מגיע לתת 

אין מצב לקחת שום דבר חדש בעולם, כי דבר ראשון  מזה וכל הסביבה שלך סובלת מזה, וגם  
ה סיבה מאת המסבב כל הסיבות עד אין סוף ב"ה והכל בשביל  צריכים לתת את הכנעה שז

 ובשביל כל הסביבה שלו.  שאתה תחיה עם הקב"ה, ואז אדם מקבל השפעה בשבילו 

 לך כל קושי הוא כי הקב"ה רוצה לתת  

אדם לעצמו לאכללא שמאלא בימינא ולהפוך יצר   רק  עכשיו מסביר המאור העינים, שזה לא
וכל זה הגיע לפרנסה.  הרע ליצר טוב החושך לאור, אלא זה גם בחיצוניות אם אדם צריך ל

צריך תיידע שהכל תלוי בך ממש,  שאדם    כל דבר בפנימיות האדם. וכן נמי בחיצוניות האדם,  
וברגע שאדם שומע שהקושי שיש לו הוא לא בשביל לא לתת לך אלא הפוך כי הקב"ה רוצה 
לתת לך, אבל להגיע לזה חייבים לעבור את הצמצום ולשמוע שם את הכנעה ושפלות בשביל  

שומע שהוא  ל עוד יותר, ואז אדם שומע שהוא לא יכול ורק הקב"ה יכול, וברגע שאדם  לקב
ם שאין לו פרנסה אני יודע  בעצם לא יכול אז הקב"ה יכול לתת לך, וכמו שאמרו צדיקים אד

מאיפה הוא חי, כי הוא חי מאמונה ובטחון, אבל אדם שיש לו פרנסה אני לא יודע מאיפה  
 הוא חי. 

 אדם שהכל מסודר לו הוא כמו הנחש 

ש אנשים שקמים בבוקר והכל  ם להילחם על הפרנסה כל יום מחדש, וייש אנשים שצריכי
מסודר כמו שצריך להיות, ולא רק זה אלא הוא מסודר בשביל שש מאות שנים  נוסע להם  

הבאות ואין לו יותר שום דאגות בעולם, אבל למעשה זה כמו הנחש ועפר תאכל כל ימי חייך  
עבו בעיה כלל, אבל עיקר  בלי שום  לך הכל  ליזום את הסכנה,  יהיה  הוא  יכול דה    כי אדם 

וכן נמי בחיצוניות האדם, שהן הצטרכות כל  הוא לא מחובר להחיות של האוכל.  לאכול אבל  
בכל דבר אדם צריך לדעת שיש קודם צמצום ודין  האדם. כגון, פרנסה, ושאר הצטרכותו.  

 ואח"כ מגיע רחמים. 

 מצב של אלוקים לפני זה ה לעולם בלי לעבור  - מצב להמשיך הוי אין  

איך לכסות את הבנק, אפשר לחיות  אדם קם בבוקר ולא יודע  ם,  אם רואה שבא לבחינת צמצו
ורק על ידי הצמצום אפשר להגיע  יראה ויבין לאחוז מזה בו יתברך,  את זה כמלחמת קיום, או  

על ידי  ה, ואז אין דרך אחרת רק להתפלל,  -ה ענני במרחב י-להקב"ה, מן המיצר קראתי י
לד'.   להתפלל  לאשיתחיל  שזה  שומע  שאדם  אז    וברגע  סיבה,  אלא  מזה  מציאות  ויכנוס 
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ה לעולם בלי לעבור לפני זה  -ואין מצב להמשיך את הוי ה.  -במידת רחמנות, שהוא שם הוי
 מצב של אלוקים. 

 ברגע שאדם באמת חושב ככה נהיה ככה 

שנעשה אצלו אדם צריך להאמין שבזה שהוא יושב כאן למטה  וכמו שנתעורר באדם למטה,  
כך  היינו אתה הופך את החושך ליום ואת הרע לטוב,  דאור ויום,  יחוד מן רע טוב, מבחינת  

כן.   גם  למעלה  יחוד  איתערותא  נעשה  נעשה  דלתתא  שמאיתערותא  להאמין  צריך  אדם 
ומה  כי באתערותא דלתתא אתער לעילא.  דלעילא. וברגע שאדם חושב ככה באמת נהיה כן.  

 שאתה חושב כאן למטה נהיה שם למעלה. 

 ידיו שקורה למעלה תלוי ב   אדם צריך לדעת כל מה 

אדם צריך לדעת שכל מה שקורה למעלה תלוי בידיו. אם  נו.  כי באמת, יחוד העליון תלוי בידי
אתה חושב טוב יהיה טוב, ואם אתה חושב רע יהיה רע. וזה כל התפילה שאנו מתפללים  

ל עיקר  ויהא זה לך כלל גדול, כי זה הוא כאיתא:  ובליקוטים  לראות בכל דבר את הטוב שבו.  
ש על סידור התפילה, ואם תזכה תבין בה, והוא כל הכוונות שישתורתינו ועבודתינו תלויה  

כל   להתפלל  ממנו  כבד  הוא  אם  מעט,  מעט  בזה  עצמו  וירגיל  מאוד,  גדול  דבר  הוא  איך 
דבוק  הדבור  ומחשבה, שיהא  דבור  וארץ, דהיינו  וכשתייחד בחינת שמים  בזה.  התפילה 

 יהא יחוד בכל הרגשת איבריו ומידותיו, אזי נעשה יחוד גמורלמחשבה בלבא ובמוחא, ש
 בכל העולמות למעלה. 

 חרי צמצום מגיע הכנעה כל פעם א 

אבל לא רק את עצמו  כי הבורא ב"ה מסר הנהגה לישראל, ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[. 
עם  א"כ כל פלהנהיג כל העולמות עליונים, ולייחדם.  ואת הסביבה שלו אלא את כל העולם  

ו  נו איזה צמצום צריך להגיע אז הכנעה. אצל רשב"י לא היה גשם ועשה אז יחוד, דהיינשיש ל
שאיחד את הרע בטוב ואת הלילה ביום ואת החושך באור, וברגע שעשה כן בזה הפך את הרע  

ה אלוקים, ואז, יורדת המשכת החיות גם כן למטה אל  -ונעשה על ידי זה יחוד הוילטוב,  
 האדם ההוא.

 צא זאת אצל עצמו נקרא שמ   תחילה   נענה הוא  

אצל  זאת  תפילה שמצא  עשה  דהיינו שאדם  נענה תחילה.  הוא  חבירו  בעד  כתוב המתפלל 
הוא חי שכל דבר זה לא מציאות אלא סיבה, ובזה הופך כל דבר לסיבה מאת  עצמו, דהיינו ש

ורי זה  הקב"ה, וזה נקרא תפילה להתחבר לפנימיות שבדבר, ולדעת בכל דבר מה מונח מאח 
שלית אתר פנוי מיניה, ובזה ממשיכים החיות מלמעלה למטה. וזה נהיה דווקא על ידי אדם  

 בעצמו. 
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 שיעור ב' 

 ןיום א' יא' חשו

 אין כזה דבר גמרתי את עבודה שלי 

דברנו עד עכשיו שעבודת  וזהו וידעת היום.  )המשך ד"ה בפסוק וידעת(.  במאור עינים  איתא  
עבודה שלי    דם צריך להילחם כל הזמן ואין כזה דבר שגמרתי אתהאדם לא נגמר אף פעם, וא

בעולם, כל יום מחדש נהיה חושך ואור, וכמו שלמעלה יש חושך ואור אותו דבר אדם יש לו  
מנים של אור, אדם שחי עם הגוף זה חושך בשבילו אבל אדם שחי עם זמנים של חושך וז

ב מיזוג, ועבודת האדם הוא כל הזמן  הנשמה זה אור בשבילו, אדם שחי עם הקב"ה מגיע למצ
, המצב  לעצב לאזן לייצב את המצב שלו, אדם שלא עושה כן אז מאיליו נמשך אל החיצוניים

 לא נהיה יותר טוב אלא יותר גרוע. 

 ך לזהות את האור בחושך אדם צרי 

ראשון וידעת אדם צריך לדעת איך היום שלו עובד, בהתחלה זה לילה ואחרי זה    א"כ דבר
י וידעת עבודה שלנו הוא לחבר כי אפשר לזהות כבר בחושך שזה אור  מגיע  ום חדש, אבל 
וזה על ידי שאדם חי שזה לא מציאות אלא סיבה שדרכו מגיע יום חדש, ולפני שמגיע  בעצם, 

לגמרי מהעולם וכל זמן שזה לא יקרה לא יהיה יום    יום חדש חייב היום שלפני להסתלק
ה, אבל יש אנשים שקמים  -העדר קודם להוי   יום חדש,  חדש, א"כ כל חושך מביא אתו ביחד 

עוד חושך לגמרי   יום אבל במוח שלהם  פיזית כבר  עוד חושך בשבילם, דהיינו  וזה  בבוקר 
 ולוקח להם עד הצהריים לצאת מעצמם לראות את אור היום. 

 לחבר את הלילה והיום אדם צריך  

לאכללא    את הלילה ליוםבר  לח  שאדם יקום בבוקר הוא צריך לדעת שעבודה שלו הוא  וכדי
בימינא, בי    שמאלא  שהחזרתי  וקיים  חי  מלך  לפניך  אני  מודה  אומר  שאדם  ברגע  דהיינו 

לי את היום שמגיע עכשיו, הקב"ה הביא את   נשמתי בזה אדם מאמין שהקב"ה גם יסדר 
, עכשיו יש לכל אחד עבודה באופן פרטי לסדר את היום ועשה אור בחוץ אבל זה באופן כללי

וזהו וידעת היום. הוא פני זה. בשבילי ולחיות עם האור ולא לחיות את החושך שהיה ל היום 
אדם צריך לדעת כמו שיש למעלה  מלשון חיבור ויחוד. שנתייחד שני הבחינות ימין ושמאל.  

אור הוא בחינת ימין וחושך  אור וחושך אותו דבר יש למטה אור וחושך אצל אדם בעצמו.  
 שיהא נקרא היום.הוא בחינת שמאל, וברגע שאדם מחבר אותם ביחד, 

 ץ הוא כלום לעומת החושך שאני נמצא בו החושך שיש בחו 

היה אומר אם ר' אשר    דהיינו יכול להיות שבמציאות יש אור בחוץ אבל בשבילי עדיין חושך,
ץ הוא כלום והוא אור לעומת החושך  אדם לא עושה את עבודה הנ"ל אז החושך שיש בחו

שאדם יכול למצוא את עצמו בזה שלא עושה עבודה, החושך שכתוב בתורה הוא עוד אור  
לעומת אדם שלא כולל שמאלא בימינא, וברגע שהוא לא מזהה את האור בחושך ואת היום  

ות והוא  , כל לילה יש אור שמחיה אותו, כי הלילה אין לו חיות עצמיבלילה הכל חושך בשבילו
חי רק מהאור ומהקדושה, וברגע שאני מזדהה עם הקדושה שיש בתוכו אז משם יתפרדו כל  

אומר המחדש הבעש"ט הק'  פועלי און, וברגע שאדם מחובר לשורש שם יש חיות כל הזמן,  
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לא אני צריך להתחבר לזה ג"כ, וברגע  בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ולא רק זה א
 היה פריש כל הזמן. שאדם מתחבר לזה הוא נ

 החיוך לשני ולא לחכות ממנו כלום   ך ליזם את אדם צרי 

יכול   הוא  אליו  יחייכו  שאנשים  שמחכה  אדם  האדם,  אל  האדם  לב  כן  לפנים  פנים  כמים 
וברגע שאדם מיזם את החיוך אז כולם יעשו את זה בחזרה  לחכות עד מחר וזה לא יקרה כלל,  

נהגים אתו למעלה, כל יום יש אור מחדש אבל ככה מתאליך, איך שאדם מתנהג כאן למטה  
אם אדם לא מעורר גם את המוחין שלו והוא נשאר שם באיזה חושך אז לא עשינו כלום, ועל  
ידי שאדם מתחבר לשורש ככה מגיעים להדליק את האור אצלנו, וכמו שיש החידוש של היום  

 יהיה לך גם את החידוש של המוחין. 

 ק טוב בעולם בכל מקום בעולם יש רע ואין ר 

לחבר הכל ביחד, לא לחיות לגמרי ברע וגם לא לחיות לגמרי בטוב,  עבודת האדם הוא וידעת 
רבי פנחס עפשטיין כי לפעמים אנשים חושבים שזה כ"כ טוב וממילא כל העולם כבר שלהם,  

היה אומר בבית הכי יפה וטוב וחשוב בבתי אונגרין יש שם בית הכיסא. דהיינו אין מצב  זצ"ל  
די להוריד לך את האגו, אמרנו מה זה יצר טוב ויצר  לם שיש כולו טוב, אבל זה מגיע רק כבעו

הרע, אלא יצר הוא מלשון לייצר, אם אצלך חושך אז אדם יכול לייצר לעצמו מצב של חושך  
ואז אצלו חושך ואצל החברים זה חושך ובחוץ חושך בקיצור הכל חשוך לגמרי, או שאפשר 

ת נכון שאצלי כרגע זה  את החושך ומשם להאיר את הכל, ולדע  לקחת את הנקודה שמחיה
ה וכמו שלפני  - חושך אבל ד' אור לי ברגע שאני חי עם הקב"ה יש לי אור, כי העדר קודם להוי

כל יום צריכים חושך ואח"כ מגיע יום אותו דבר כאן, אבל החושך הוא לא מציאות אלא  
הקב"ה מתאווה לתפילת צדיקים ורק   סיבה מאת המסבב כל הסיבות עד אין סוף ב"ה, כי

 . רך החושך אדם פונה להקב"ה, א"כ הקב"ה רוצה בס"ה למנף אותךד

 אדם צריך לדעת שיש לו שתי כוחות של יצירה 

שנתייחד שני הבחינות ימין ושמאל, שיהא נקרא היום, בחינת יום  א"כ עבודת האדם הוא 
את התריסים כבר חושך בחוץ,    יכול להיות שיש אור בחוץ אבל ברגע שאדם סוגרכאמור.  

וכל חושך לי כרגע ומה עלי לעשות,    לכאורה הריאף החשכות,  א"כ הכל תלוי באדם בעצמו.  
אדם צריך לדעת שיש לו שתי כוחות של יצירה,  זה, על ידי, שוהשבות אל לבבך, שני יצריך, 

 . הוא יכול ליצור טוב והוא יכול ליצור רע, וזה עבודה הפרטי של כל אחד ואחד

 ל המצבים לאחד ך לחבר לאחד את כ אדם צרי 

יותר   שאל אחד מה נשמע, וההוא ענה אם הקב"ה היה עושה לי יותר טוב היההבית ישראל 
טוב. דהיינו אדם יש לו עבודה כל הזמן, אפילו שהוא נמצא בשיא היום והכל הולך לו כמו  

ומאחד כל המצבים   שצריך יש לו עבודה להתחבר להקב"ה שנמצא בכל דבר וככה הוא מייחד
ביחד. אפשר לייצר מכל דבר רע, יש אנשים שיש להם מחלה והם מייצרים הרס עצמי כל  

שאתה לוקח את הרע ואתה עושה מזה טוב ואתה מייצר כל הזמן מכל    הזמן על כל דבר, או 
 דבר רק טוב, וזה כל ההנהגה הישראלית ובשביל זה ברא את האדם. 

 

 



 קודש                         וירא                         שיחות

 ~  יב~ 
 

 יהם כבני אדם ד ולא שת לב אח   למלאכים יש רק 

כתוב בפרשת וירא שאברהם אבינו אמר למלאכים וסעדו לבכם, כי להם יש רק לב אחד, אבל 
מכליל את הרע בטוב    לנו יש שתי לבבות שזה אל לבבך שני יצריך, יש רע וטוב וברגע שאדם

ה  - והוא חי שהרע אין לו מציאות בפני עצמו כלל, וברגע שאדם הופך את הרע לטוב אז הוי
ה הוא מעל הטבע, ואדם צריך לדעת שאלוקים אין  - אלוקים זה הטבע והוי  לוקים,הוא הא

ה עד שהגיע לעולם הטבע, והכל כדי שיהא  -לו מציאות בפני עצמו והוא רק השתלשלות מהוי
של בורא ונברא, ועבודה שלך הוא שהקב"ה ברא את העולם מלמעלה למטה מאין עשה    מצב

יש לנו טוב ורע ועבודה שלנו הוא להפוך את זה בחזרה  יש ועשה וירד מאין עד לצמצום ושם 
 ה. -להוי 

 ם אמונה שנעשה כן בשמים ממעל צריכי 

גדולה מעשה צדיקים יותר מבריאת שמים וארץ, בבריאת שמים וארץ הקב"ה עשה מאין יש  
ה הוא האלוקים, -ואז, כי הויין בחזרה. ואז הדין נמתק לרחמים,  וצדיקים עושים מיש א 

אנשים חושבים שזה תאוריה  ן האלוקים. בשמים ממעל, שנעשה כן למעלה,  ה מעשה מ-הוי
בלבד אבל האמת שכן נעשה בשמים, רק צריכים את אמונה שנעשה כן בשמים ממעל, וכמו  

ם יודע שבכל רע יש טוב ומאמין  שהקב"ה ברא יום חדש כן לב אדם אל האדם, וברגע שאד
ים איתערותא דלעילא, כל פעולה שאדם בזה באמת אז נהיה איתערותא דלתתא ובזה מעורר 

 עושה כאן למטה משפיע למעלה כפרץ מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.

 גם בפרנסה   ר הוא מהקב"ה מסתד אדם שחי שכל דבר  

וברגע שאדם חושב ככה אז  ועל הארץ מתחת, וכן נשפע גם כן למטה אל האדם בכל עניניו,  
דלתתא ואחרי זה נהיה איתערותא דלעילא, ואז    ות אל לבבך מיד נהיה איתערותאמיד והשב

מתחיל עוד פעם איתערותא דלתתא ואחרי זה מגיע איתערותא דלעילא עוד יותר, וזה תוספת  
מרובה על העיקר, הקב"ה נותן לך יום חדש כל יום מחדש ומחזיר נשמות לפגרים מתים, וזה 

תחברים לחיות מחדש ומאז ך כל יום כוחות חדשים, ומשם משנותן ללבד איתערותא דלעילא  
אמרנו שגם בפרנסה זה ככה כל דבר  הן בפנימיותו הן בחיצונותו.  מתחילים לחיות מחדש.  

תלוי בהסתכלות שלך, ברגע שאדם חי שהגשמיות הוא השתלשלות מהקב"ה והחיות שמחיה  
 מסתדרים לך.את העולם מחיה גם את הפרנסה שלך, ואז אפילו דברים קשים 

 יקל הסיפור עם רבי חי 

ושאל שמצד אחד כתוב שמזונותיו  להמגיד ממעזריטש זי"ע  מספרים שהיה תלמיד שהגיע  
של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, ומצד שני כתוב אדם נידון בכל יום, א"כ האם  
בכל יום או רק פעם בשנה, ענה המגיד שנקרא לחייקל דער וואסער טרעגער, וכשנכנס שאל 

את לפנסיה  נה רק חייקל אה רבי אני בגיל הזה כבר הייתי צריך לצאותו המגיד מה נשמע, ע 
ב"ה אני קם כל בוקר הולך לנהר שובר את הקרח שואב הרבה מים ומביאן לאנשים שצריכים  
מים, יש שמשלמים יותר ויש פחות אבל מה זה משנה העיקר אני יכול לקום בבוקר ואני  

 מרגיש בריא ושלם והמגיד בירך אותו לשלום.

 

 



 קודש                         וירא                         שיחות

 ~  יג~ 
 

 ל המצב רוח אדם נידון כל יום מחדש ע 

, ענה חייקל רבי כבר אין לי  ולמחרת המגיד קרא לו עוד פעם, ושאל אותו חייקל מה נשמע
כוח ואני חושב לצאת לפנסיה ומאוד קשה לי לשבור את הקרח בקור הגדול הזה ועד שאני  

ה כוח לכל הדבר  לי כבר  אין  לאנשים הם לא משלמים בסוף, בקיצור  ענה  מביא מים  זה. 
המגיד לאותו התלמיד, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה כמה שתקבל  

יום  ו כל  זה  לו  שיהיה  רוח  מצב  באיזה  אבל  צריך,  שאתה  ממה  דבר  שום  לך  יחסר  שלא 
 ועל איזה מצב רוח שיהיה לו.משתנה, וכל יום מחדש על האדם מוטל לעשות עבודה 

 ו טוב "ה מיד יהיה ל ם הקב אדם שחי ע 

כולו שבור ואמר להרבי: אם הקב"ה היה   אמרנו מהבית ישראל שהיה בחור שנכנס אליו 
לו הרבי: שזה הולך הפוך אם אתה תראה שכל  עושה לי יותר טוב היה לי יותר טוב. אמר  

אומר אדם שחי שעכשיו זה טוב  הבית אהרן  דבר זה מאת הקב"ה אז מיד יהיה לך יותר טוב.  
 עוד יותר טוב. אז הרגע הבא יהיה לו  

   הסיפור עם הלב שמחה 

ה  - ה אדנ"י, כי הוי-אמר שאנו מנענעים את הלולב תשעים ואחד פעמים נגד הויהלב שמחה  
ים וחמש ביחד זה יוצא תשעים ואחד צ"א וזה סך הנענועים  זה עשרים ושש אדנ"י זה שיש

עים פעמים  שאנחנו עושים. היה שם חסיד אחד עם ראש טוב ואמר לרבי שאנו עושים רק תש
וחסר אחד, הרבי עצר אותו ושאל אותו מהי החשבון שלך, ענה היהודי אנחנו מנענעים את  

ודו לד' ועוד שתי פעמים באנא  הלולב חמש פעמים פעם אחד בעת הברכה, עוד פעם אחד בה
ד' ועוד פעם אחד בהודו לד' כי טוב ביחד זה יוצא חמשה פעמים, וכל פעם עושים לשש כיוונים  

וש שזה יוצא בכל פעם שמונה עשרה פעמים, וזה כפול חמש יוצא רק תשעים ולא  כפול של
 תשעים ואחד. 

   צמואדם צריך לנענע את ע 

כי ג"כ.  לנענע את עצמו  כי פעם אחד צריך  צודק  זה לא    ענה הרבי אתה  לנענע את הלולב 
מספיק   לא  א"כ  ומיוחד.  יחיד  לאחד  ולהתחבר  עצמו  את  לעורר  צריך  אדם  אלא  מספיק 

קב"ה עושה בשבילך הכל אלא העיקר הוא דע את אלוקי אביך ועבדהו, אדם צריך שיהיה  שה
 כל מעשיך לשם שמים. 

                         ים להתפלל שלוש פעמים ביום למה צריכ 

כל יום מחדש אותו עבודה  אבל לכאורה אחרי שאדם עשה את עבודה הנ"ל למה צריכים  
אפילו לחודש או לשנה, ולמה אנחנו צריכים    לפחות לשבוע ואולי יותר   לא מספיקזה  ולמה  

אך, שזה אי אפשר שיהא כך תמיד בתמידות שצריך  לעשות אותו עבודה שלוש פעמים ביום.  
לכאורה הרי היה יכול להיות מספיק להתפלל פעם אחד  עוד אחר זה לבוא לבחינת צמצום.  

ינא את הלילה  ולנסוע הלאה, העיקר לעשות פעם אחד את הייחוד לאכללא את שמאלא בימ 
 ביום את הרע בטוב וברגע שאדם עשה כן בשביל מה אנו צריכים זאת עוד פעם. 

 

 



 קודש                         וירא                         שיחות

 ~ יד~ 
 

 מים יש מצב של לרגעים תבחננו לפע 

למדנו בפרי הארץ שיש צדיק וטוב לו צדיק   .אלא אדם חייב להיות אחרי זה בבחינת צמצום
וחל  חד  נוסע  והכל  לשבועיים  חופש  לך  נותן  שהקב"ה  לפעמים  יש  לו,  בעצם ורע  ואז  ק, 

לרגעים   של  מצב  לפעמים  ויש  כלל,  חיות  עם  ולא  עייפים  נכנסים  בהתאם  שלך  התפילות 
ש של הדרך  תבחננו דהיינו אדם רואה איך שהקב"ה בוחן אותו בכל רגע ורגע מחדש, החידו

הוא לא לחכות שהקב"ה יעורר אותך אלא אדם יעורר את עצמו לפני זה, דהיינו עיקר עבודת  
ללא שמאלא בימינא ולמה צריכים לחכות שיהיה חטאתי ומכאובי בפועל  האדם הוא לאכ

גם לפני זה, דהיינו אדם צריך לדעת שיש לו פוטנציאל כל   ממש אפשר לחיות עם הסכנה 
נגדי תמיד, וברגע שאני לא שם מיד עשיתי  שנייה ורגע להיות   במצב של חטאתי ומכאובי 

, דהיינו אפשר לחיות כן בפועל ולא צריכים  שמאלא בימינא ומיד אני בשויתי ד' לנגדי תמיד
 לחכות שזה יהיה בפועל ממש.

 וד ה מתפשט מהר מא בלי מחשבה ז 

אדם צריך לדעת שזה כמו חיידק שזה מתפשט מהר מאוד, אבל אם אדם במחשבה כבר לא 
לכיוון למטה אז אתה מחדש את אספקה עוד פעם, אבל אדם כן נותן שזה נותן שזה יתפשט  

 ילא הוא חייב לחדש את זה כל הזמן מחדש.ירד למטה וממ 

 הקב"ה הכניס בדווקא את הנשמה בחומריות 

כי הנשמה אחר שחוצבה ממקום קדוש, ראוי אומר שיש חיות רצוא ושוב,  הבעש"ט הק'  
ה  א"כ שהנשמה יורדה ממקום קדוש מאוד היה ראוי לשתתלהב תמיד אל מקום מחצבתה, 

בעצם באים מאין סוף ב"ה, אבל היות שהקב"ה רצה שיהא לנו פרישקייט כל הזמן כי אנחנו  
ופן תתבטל שיהא מציאות של בורא ונברא ואם היה לנו כזה כוח אדיר וחזק להקב"ה אז  

בחומר,   סיבבה  לכך  שזה ממציאות,  הגוף  לתוך  אותה  והכניס  הנשמה  את  לקח  הקב"ה 
שלא תתהלך    יים כמו אכילה ושתיה ומשא ומתן וכיוצא,שתעשה ג"כ ענינים חומרחומרי,  

דהיינו אדם לא תמיד נמצא בעבודת השם אבל עבודה שלנו הוא ללכת  תמיד בעבודת הש"י,  
 כי תענוג תמידי נעשה טבע ואינו תענוג. מקטנות לגדלות ומגדלות לקטנות, ולמה זה כן, אלא  

 מצא מאחורי הדלת לילד אין שכל לחשוב שאביו נ 

הקב"ה צמצם נמסר בידינו ישראל,  ליון  מאחר שהיחוד הע]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
אדם יש לו תענוג ממה שלא היה לו  ותענוג תמידי אינו תענוג. את עצמו עד אלינו ממש, אבל  

וזה מגיע לו עכשיו מחדש, אם אני מתחבא מילד קטן ואני רק הולך מאחורי הדלת הוא חושב  
ל ילד קטן זה  בשבי  שאני לא כן וכשאני נכנס בחזרה הוא שמח מאוד. ולמה זה ככה, אלא

שהלכתי מאחורי הדלת זה כאילו שנעלמתי לשבועיים ונסעתי לארה"ב, אין לו את השכל  
אותו דבר בזה שהקב"ה מסתתר כל פעם זה מביא    לחשוב שאתה נמצא כאן מאחורי הדלת.

 לנו תענוג מחדש. 

 ים  לחפש את הקב"ה מגיע רק אחרי תענוג 

יכנס לתענוג לרא ות את הקב"ה אבל אחרי זמן מה הוא כבר  אבל ברגע שאדם פעם אחד 
לזה הרגל נעשה טבע ויותר הוא כבר לא יחפש את הקב"ה כלל, ולחפש את הקב"ה    יתרגל

ה, ברגע שחסר לך משהו ופתאום יש לך מזה  - מגיע רק אחרי תענוגים, וזה העדר קודם להוי



 קודש                         וירא                         שיחות

 ~ טו~ 
 

דהיינו  ן היחוד,  לכך צריך שוב פירוד מיש לאדם תענוג. והיות שתענוג תמידי אינו תענוג,  
שצריך לחזור ולהתפלל ולייחד יחוד שני,  ירוד מן היחוד, ואז  צריכים לחזור לצמצום שזה פ

 בכדי שלא יהיה תענוג תמידי.אמונה זה תפילה וצריכים כל פעם מחדש לחזור להקב"ה, 

 אדם שאין לו תענוג מיד מתנתק מהקב"ה 

ומיד אומרים רבי אני מבין הכל  יש אנשים שנכנסים לדרך ותופסים מהר מה מדובר כאן,  
קשר עם הקב"ה, להפוך את הלילה  ומה הלאה, וברגע שאין לך תענוג אז שוב פספסת את ה 

ליום זה ואך ורק על ידי שאני מתחבר להקב"ה, היום אנחנו יודעים שתענוג תמידי אינו תענוג  
 רק לעתיד לבוא אז יהיה מצב להיות כל הזמן באותו תענוג. 

 אצל הקב"ה התענוג הוא גם  

דנודע, שהתענוג תמידי אינו תענוג. ועל כן צריך הפסק. כי )כי תשא(  במאור עינים  איתא  
שעובד הרוחני,    בשעה  תענוג  בהרגשת  מעבודתו האדם  ועולה  גדול  תענוג  נמשך  כן  אזי 

אומר שהתענוג הוא לא רק אצלך אלא גם אצל הקב"ה, וכל  להבורא ברוך הוא, הקדושת לוי  
אין  התענוגים שלמעל  אז  כאן למטה  תענוג  מעורר  לא  וברגע שאדם  שלך,  בעבודה  תלוי  ה 
מן העבודה שעובד זה בתענוג הרוחני. וע"כ ויש לו יתברך אז שעשועים  למעלה שום דבר.  

וברגע שיש לי תענוג זה משפיע על כל הסביבה שלי, אדם שמגיע  נתעורר תענוג בשורש הכל, 
אז כל הבית יהיה ככה, אבל אם אתה מגיע הביתה    הביתה ומתחיל להתלונן ואומר אין לי כוח

ש עם האף למטה כל הבית  כמים פנים לפנים כן לב אדם אל האדם, אם אני יכנס לבית המדר
צריכים לראות להיכנס לבית המדרש עם חיות, אותו דבר בבית ואותו    המדרש יהיה ככה,

תלונן אזי כולם יהיו  דבר עם חברים צריכים תמיד להיות פריש. אם התענוג שלך יהיה לה
 ככה.

 ברגע שאין דעת אדם נלחם להגיע להקב"ה 

ש ויהיה אומר בכזה מצב צריכים לשום בושם באף כדי שאף אחד לא יתקרב אליך, ר' אשר 
לו יתברך אז שעשועים מן העבודה שעובד זה בתענוג הרוחני. וע"כ נתעורר תענוג בשורש 

והחלק  כאן למטה זה מתעורר למעלה ג"כ,    וברגע שמתעוררהכל, כמו שנתעורר אז בהחלק,  
כי אפשר להרגיש תענוג, כי אם על ידי דביקות ומעורר, והכל תלוי בך.  נעשה דבק בו יתברך.  

וברגע שלוקחים ממנו את  כך בהשורש. ועבור שלא יהא תענוג תמידי, מסלקין ממנו הדעת,  
י קראתי  המיצר  מן  טאטע  ומבקש  נלחם  אדם  אז  ידי-הדעת  על  ואז  איתערותא    ה,  שיש 

ונותנים לו בתוספת א,  דלתתא אז יש אחרי זה בתוספת מרובה על העיקר איתערותא דלעיל
 יותר, ובגדלות יותר מן הדעת הראשון שהיה בו. ונקרא גדלות שני. 

 ת הביטחון י שמענישים לוקחים א נ לפ

  אומר אם הקב"ה רוצה להעניש אדם קודם הוא צריך לקחת ממנו את הביטחון, התולדות  
אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים שלא זה מחפשים, לא להעניש אותך ולא לקחת ממך אלא  

 לך עד עכשיו הוא רוצה לתת לך עוד יותר. לתת לך, וכמה שהקב"ה נתן  
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 ת הכאב שיש להקב"ה הצדיק מזהה א 

עינים שהתחלנו[.   ומתאווה לתפילתן של צדיקים. ]נחזור למאור  זה הקב"ה חפץ  ומטעם 
הצדיק מזהה שהכאב שיש  שיורדים למקום הצמצום, שהוא בחינת אלוקים,  רא,  צדיקים נק

אז מגיעים  ואותו,   יםלא רוא  אנחנולו הוא כלום לעומת הכאב שיש לשכינה הקדושה מזה ש 
וברגע שאצלך למטה חסר התענוג אזי גם  כדי שעל ידי זה יעוררו היחוד למעלה,  לתענוג  

ובזה אתה מחזיר  טה מידת חושך ואור שבקרבן.  מחמת שייחדו כן למלמעלה חסר התענוג, 
 את האור לעולם. והכל תלוי באדם בעצמו. 

 יש הקשבה מה השני רוצה לשמוע 

תחנוני, כי היטה אזני    אהבתי כי ישמע ד' את קולימהאור המאיר  אמרנו בסעודה שלישית  
יב  לי ובימי אקרא, לכאורה למה דוד המלך כ"כ שמח שהקב"ה מקשיב לו האם הקב"ה מקש

לו יותר מכל אדם אחר בעולם, אלא יש שתי סוגי הקשבה, יש אחד שמדבר לשני אבל הוא  
רוצה שהשני יקשיב לעניין שלו הפרטי והוא בעצם לא חושב כלל על השני, ויש הקשבה יותר  

קה שאני מדבר לשני מה שהוא רוצה לשמוע, ויש אנשים שבאים לצעוק להקב"ה אבל  עמו
קב"ה, אבל הצדיקים הם מחוברים להקב"ה כי הם יודעים שכל  אין להם שום שייכות עם ה 

הכאב שיש להם הוא לא יותר מלק לעומת הכאב שיש להקב"ה מזה שאנחנו לא מקשיבים  
 לו כלל. 

 הקב"ה מביא את החושך לעורר תענוג למעלה 

תחנוני כי היטה אזני לי אבל הקב"ה ידע שהוא לא מגיע  א"כ אהבת כי ישמע ד' את קולי  
לשגע לי את השכל עוד פעם, אלא השמחה שלו למטה תלוי בשמחה שלי והשמחה שלי  עכשיו  

תלוי בשמחה שלו הפרטי, והתענוג שלו למעלה תלוי בתענוג שלו למטה, א"כ הקב"ה הביא  
נכון   לעורר אותך לתענוג למעלה,  כדי  בכוונה  הגיע לבקש לך את החושך  ג"כ  שדוד המלך 

וכן הלאה, אבל הקב"ה ידע שהוא יודע שזה שחסר לו    רבש"ע תביא לי כסף ותביא לי עבודה 
עכשיו הוא כי חסר לו בקשר כרגע עם הקב"ה, וברגע שיהיה הארת פנים למעלה שלי בזה אני  

 גורם תענוג למעלה.

 ם לדעת שלפעמים נופלים לצמצום צריכי 

ן  עת הייחוד הוא צריך ליפול מגדלות המוחין, ולא רק בעני א"כ אדם צריך לדעת שלא רק ב
בהירות השכל הוא כך שצריך ליפול מן הייחוד, ולא רק כשאדם נכנס למוחין דקטנות הוא  

כן תמיד הוא  בשביל לעורר אותו לגדלות המוחין, ואז יהיה אצלך באופן אישי תענוג, אלא  
ואם זה בפרנסה, בכל דבר אדם צריך    אם זה בגשמיות ואם זה ברוחניותבכל עניני האדם,  

וככה  הצמצום, לטעם הנ"ל.  לפעמים ליפול למקום  צריך,  לצמצום,    לדעת לפעמים נופלים
זה הולך יום ולילה לילה ויום, וזה אף פעם לא נגמר והמצב הולך להיות רק יותר גרוע ולא  

 יותר טוב כלל. 

 וג למעלה תלוי בלמטה התענ

ילה בשלימות הפעולה בכדי  ולטעם זה אמרו תפילה עושה מחצה. כי אי אפשר שיעשה התפ
לכאורה אולי מספיק להתפלל פעם אחד וזה,  יצטרך להתפלל עוד על דבר זה לעולם,    שלא
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כי א"כ יהא גם כן בשרשו היחוד בתמידות. ולמה אנחנו צריכים להתפלל כל פעם מחדש,  
 דהיינו התענוג למעלה תלוי בתענוג שלך למטה. וזה אינו נקרא תענוג כאמור. 

 וד פעם הלאה ע   העיקר לא להתייאש ולהתפלל 

אמנם לעתיד, ומלאה הארץ דעה את ד', שיהיה דעת שלם וגדול, יהיה  כותב:  ובמקום אחר  
והיום יש לנו כזה דבר שחסר לנו  הרחבת הדעת לקבל תענוג הגדול תמיד בלי שום הפסק.  

לפעמים פרישקייט. לכן פועלת התפילה רק מחצה, בכדי שיחזור האדם ויתפלל עוד ועוד.  
ך וקווה אל ד' עוד פעם אחרי זה. אדם שמתפלל  ק ויאמץ לבבוכמו שאומרים קוה אל ד' חז

התענוג   את  לעורר  צריכים  אנחנו  כי  אצלנו  הוא  והבעיה  פעם.  ועוד  שוב  יתפלל  נענה  ולא 
 למעלה כדי שאחרי זה נוכל להוריד את השפע לעולם שלנו.

 הקב"ה מחכה לבוקר טוב שלך 

כשמבקשים  חפשים אותו אחרי זה,  וכמו ילד ששמח כשמאצלו יתברך תענוג גדול,  וזה נקרא  
לא צריכים להגיד להקב"ה מה חסר לנו הוא  י אדם צרכיהם, אף שיודע מחסורן.  ממנו בנ

כי למשל  יודע זאת בדיוק מה שיש לנו ומה שאין לנו, אלא הקב"ה מחכה לבוקר טוב ממך,  
מזה.    האב מתענג ממה שבנו הקטן מבקש ממנו, לו תשוקה  והקב"ה מחכה שהילד  ויש 

 תה שומע תפילת כל פה. קש, כי אתב

 לה הוא התחדשות מונה אז כל תפי אדם שחי בא

מתפיל תענוג  לו  יש  ב"ה,  הבורא  הבדלות  אלפי  באלף  ישראל.  כך  ובקשות  שחי  ות  אדם 
ן שנים  ו שזה כבר נוסע אותו דבר המו לו זה באמת התחדשות, א לה בשבי זי כל תפיבאמונה א
יך אדם נכנס לתפילה, לנחש אמר הקב"ה  הוא ארפים ושעירים הנשרפים, השאלה  פרים הנש

אדם בעצמו  ותר אל תבוא אלי כלל, וך כלל, העיקר שתהיה מסודר ויקח לך ואני לא צריך אות
 צריך כל יום מחדש לעורר את התענוג. 

 ים את עבודה של כולם צריכ 

ו  למעלה כמ  ח את השליח ציבור ושהוא יתפלל בנוסח זידיטשוב ושהוא יעורר את ורה ניקלכא
קרה כלום, ובשביל    ן ולשוחח כאילו לא, ושאר החברה יכולים הלאה לדבר לישו שצריך להיות

וכל אדם הוא עולם, ולם,  וא שצריכים את כ ק כאן, אבל האמת המה צריכים את כולם לעס
תה לא יכול ומה שהוא יכול אני לא יכול,  ם את עבודה של כולם, כי מה שאני יכול אוצריכי

 . אותך איך לעשותו ויותר מזה לא ואני יכול רק ללמד

   כל אחד צריך לבקש על עצמו 

ת כי כל אחד הוא אות בפני עצמו, וכל אחד יש לו אך לתקן היחוד בשרשו,  וצריאחד    וכל
אף אחד אחר לא  מה שאי אפשר לאחר לתקן זה הבחינה שכנגד חלקו,  עבודה הפרטית שלו,  

רק רק הוא.  רום שמחה בכל העולמות,  זאת רק אתה, וכל יום יש לך תפקיד לגיכול לעשות  
ולכ זאת.  לתקן  יכול  בזה אתה  ולעורר  צרכיו,  על  ולבקש  להתפלל  לעצמו  אחד  כל  צריך  ן 

          מיוחד רק לו.מהיחוד ההתענוג העליון 

                   


