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 קודש                         חיי שרה                        שיחות

 ~ ז~ 
 

 שרה פרשת חיי 

 שיעור א'

 יום ד' יד' חשון פרשת וירא

 מה הקשר בין ערי מקלט לתורה 

בפסוק אז יבדיל משה שלוש ערים וגו' לנוס )ד"ה בפסוק אז יבדיל(.  במאור עינים  איתא  
שזה עולה על ערי מקלט, דהיינו  יבדיל וגו', שמה רוצח וגו'. ואיתא במדרש, מהא דכתיב אז  

אדם שהרג בשוגג ונמצא בסכנה, כי הגואל הדם ירוץ אחריו להרוג אותו, ואז אמר הקב"ה  
לבנות שלושה ערי מקלט, ושם אסור להרוג אף אחד. והוא צריך לשבת שם עד שמגיע כהן  

עד שהכהן מת.   או  וזאת התורה אשר שם משה  גדול חדש  זה    לכאורה וגו'.  וכתיב אחרי 
 צריכים אנו להבין סמיכות הענין בין ערי מקלט לתורה. 

 בלי התורה אדם נמצא בסכנה 

קולטין.  אלא   מקלט  שערי  כמו  קולטת  מקלט  שהתורה  הערי  בסכנה  שנמצא  אדם  כמו 
קולטים אותו, אותו צריך אדם לדעת שבלי התורה הוא נמצא בסכנה. והתורה הוא הדבר  

שיש עליו. ולא רק שהתורה קולטת אותו כמו ערי    עליו מהסכנה  היחידי בעולם שיכול לשמור
כי אדם שהרג  ולא עוד, אלא שערי מקלט אינן קולטין אלא שוגגין, מקלט אלא הרבה יותר, 

ודברי תורה קולטין בין שוגגין ובין מזידין. במזיד לא יעזור לו לברוח לערי מקלט, משא"כ  
 התורה שומרת עליך אפילו שאתה מזיד. 

 ות נכנסים להתחמקות ה והתאמצ עבוד בלי  

לכאורה מה נקרא אצל התורה שוגג ומזיד ומי רוצה להרוג את מי, אלא דברנו שאדם מורכב  
מטוב ורע, בהתחלה יש לנו רק רע ואחרי זה מגיע טוב, בהתחלה מאיליו נמשך אל החיצוניים,  

יאוש, וכדי  אדם בלי שום עבודה ובלי שום התאמצות נכנס להתחמקות שזה הפקרות או י
אדם ילך למצב של התאמצות שזה הכנעה הוא חייב את התורה, הקב"ה נתן לנו את התורה  ש

בשביל הכנעה הבדלה והמתקה, אבל אדם שלא מוכן להיכנע ועוד לא מכיר את הבעיה שלו,  
אדם שעסוק עדיין בלהאשים את כולם זה נקרא שעוד לא התחיל לחפש שום דבר אצל עצמו  

 ר צודק ולא תגיע אף פעם לשום הכנעה הבדלה והמתקה.ום כלל, תישאולא יגיע לאף מק 

 אדם שנותן הכנעה יחפש איפה הבעיה שלו 

ולשמוע  שזה כוח מה, שזה נקרא להיכנע    -אבל העיקר להחליט שאין כאן צודק אלא חכם  
מה ד' אלוקיך שואל מעמך, ובכל דבר לא לשאול מה אלא למה דהיינו בכל דבר רוצים כנראה  

וברגע שאדם כן נותן הכנעה הוא יתחיל לחפש, ואז הוא יחפש איפה הבעיה שלו  משהו,    ממני
ואז יגיע למקום שנקרא הבדלה, וזה עושים על ידי הדעת, דבר ראשון צריכים להבדיל כי אם 
אין דעת הבדלה מנין, כי בלי דעת הולכים עם הראש בקיר בלי שום חשבונות, ואדם שילך  

 בין טוב לרע. להבדיל עם הדעת אז הוא יתחיל 
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 ~ ו~ 
 

 טוב ורע תלוי ומשתנה במקבלים 

אבל אדם צריך לדעת מי נותן לו את הדעת, הדעת נמצא אצל כל אחד ואחד כי איתפשטותא  
דמשה בכל דרא ודרא ולא צריכים לייבא אותו, וכל אחד על ידי הדעת יש לו כוח להבדיל בין  

וב ברמה שלו, אותו דבר גם תקרב לטטוב לרע, וגם בהמה וחיה יש להם דעת לברוח מרע ולה
אדם יש לו דעת להבדיל בין טוב לרע, אותו דבר יש לנו דעת להבדיל בין הרע לטוב האמיתי,  
יש אמת ושקר טוב ורע, טוב ורע תלוי ומשתנה במקבלים, בשבילי זה טוב ובשבילך זה רע  

ש דברים  ה רע ויילך זה טוב, יש דברים שהיום טוב ומחר ז ויש משהו שבשבילי זה רע ובשב
שהיום זה רע ומחר זה טוב, משא"כ אמת היה אמת ויהיה אמת וכן שקר היה קשר ויהיה  

 שקר ותמיד אמת ושקר אותו דבר והם לא משתנים כלל. 

 היום אנחנו יודעים יותר טוב מהרופאים 

אבל כדי שאדם יידע מה זה טוב ומה זה רע ושלא יתבלבל בין אחד לשני, חייבים את הדעת  
ם למהלך מסודר בין טוב לרע, כי אם אין דעת הבדלה מנין, וברגע שיש לך הבדלה  ו מגיעיודרכ

מגיעים להמתקה, כי ברגע שיש לנו עוד רק דעת זה מאוד מבלבל, כי מצד אחד יוסיף דעת 
יוסיף מכאוב, אבל דעת זה גם מודעות, כי פעם היו נכנסים לרופא לשאול חוות דעתו ומיד  

שאלות כלל היום עוד לפני שנכנסים יודעים הכל וחוקרים  א שאלו  מה שאמר היה קודש ול
את זה בכל מיני מקומות וכשנכנסים לשאול חוות דעתו מיד מתווכחים אתו ובסופו של דבר  
אנחנו יודעים עוד יותר טוב ממנו, א"כ היום שיוסיף דעת יוסיף מכאוב ובעצם זה מבלבל  

 ת, שזה התקשרות. עם הדע  מאוד, וממילא אנחנו חייבים לעשות עוד משהו

 רק על ידי הדעת אפשר לעשות המתקה 

בהתחלה יש לאדם רק חכמה ואחרי זה מגיע בינה ואז יש לאדם כמה מהלכים איך לעשותו,  
ואח"כ מגיע דעת שזה מבצע את הדבר, אבל ברגע שלוקחים את הדעת למוחין שזה שלב הבא  

נכ עובדים איתם  כי ברגע שלא  זה משם אדם מתבלבל לגמרי,  ושך אותנו לרע והנשמה  ון 
לעומת זאת מושכת אותנו לכיוון הטוב, א"כ מצד אחד צריכים שיהיה ברור מזה טוב ומה  

אבל העיקר הוא להפריד אותם את הרע מהטוב ולהפוך את הרע לטוב שזה מיתוק,  זה רע,  
,  אבל לבד אי אפשר לעשותו וחייבים את הדעת של וידע אדם לחזור להיות מקושר להקב"ה

שאדם עושה ככה אז הקב"ה נותן לך את האיזון שזה לא ללכת לגמרי אחרי הטוב כי    וברגע
בכל טוב יש קצת רע, ולא ללכת אחרי הרע לגמרי כי בכל רע יש קצת טוב בתוכו שעל ידו  

 אפשר להפוך את הרע לטוב. 

 אדם שחושב שיכול לבד נמצא בבעיה 

ה זה ייתן לו את הידע, היום יש  את התורולזה מגיעים רק על ידי התורה, וברגע שאדם חי  
שמסביר שיש אנשים  רמב"ם  לנו מידע מכל הכיוונים ואנשים טועים עם זה כל הזמן, ויש  

שחושבים שאפשר להגיע לדעת בלי לדעת מה מותר ומה אסור, והם חושבים שהעיקר זה  
תבך הדביקות והעיקר להיות עם הקב"ה ואת ההלכה הם זורקים בסוף, אבל אז אדם מס

לגמרי, כי אין שתי מלכים משתמשים בכתר אחד, הקב"ה אמר ללבנה לכי ומיעטי את עצמך,  
שאתה תורה  כל  המקסימום    כי  וזה  הקב"ה  הוא  השמש  בורא,  לקשר  אותך  יביא  לומד 

וברגע שאדם חושב שהוא  שאנחנו יכולים להשיג, ואנו רק בחינת ירח בחינת מקבל מהשמש,  
 יה. מאיר בלי השמש אתה נמצא בבע



 קודש                         חיי שרה                        שיחות

 ~ ז~ 
 

 צריכים לחיות עם הסכנה ואז מגיעים להכנעה ולתורה 

לא ביה שאין לך מידה טובה הימנה, ואז  התורה נותנת לנו דבר ראשון הפוך בה והפוך בה דכו
צריכים לדעת מה זה טוב ומה זה רע, ואז נכנסים לבלבול מה לעשות, ואז שלב הבא התורה  

להסבי הולכים  עכשיו  להקב"ה.  אותך  להחזיר  ואת  צריכה  ההבדלה  את  מיישמים  איך  ר 
ע להמתקה,  ההמתקה, להבדיל בין טוב לרע אי אפשר בלי התורה, ובלי התורה אי אפשר להגי

אבל בשביל להיכנס לתורה צריכים הכנעה, ולהגיע לזה אי אפשר רק אחרי שאדם חי שהוא  
 בסכנה. 

 רק מי שחי בסכנה מגיע לתורה כמו ערי מקלט 

ה, ומי שלא חי בסכנה לא יכנס  נכנסים לשם רק מי שחי בסכנוכמו להיכנס לערי מקלט לא  
ך ורק מי שחי כל הזמן בסכנה כאילו  לשם כלל, אותו דבר כדי שהתורה ישמור עליך זה א

רודף אחריו   והצד השמאל  רודף אחריו  ורוצים להרוג אותו, העולם הזה  שרודפים אחריו 
שר להגיע לכל זה. וזה ללמוד לפני  והוא עצמו רודף את עצמו, ורק על ידי החיבור לתורה אפ 

תורתי על    שכתוב בגמרא על מה אבדו הארץ, על אשר עזבובב"ח  התפילה. אמרנו שכתוב  
דהיינו בתורה בעצמו יש ג"כ שתי דרכים אפשר לקחת את התורה  שלא ברכו בתורה תחילה.  

הוא    ולסדר הכל ואפשר לקחת את התורה ולהיות בעל גאווה, ולהגיע לדרך האמיתי בתורה
 רק על ידי הברכה שעושים לפני זה שאז אומרים שאנחנו מחוברים לנותן התורה. 

 אהבה ויראה אדם צריך להקדים לתורה  

וכדי להגיע לזה צריכים להקדים אהבה ויראה, אדם שהולך לתורה כי הוא אוהב את התורה  
פעם לא   ואוהב ללמוד ואוהב אפילו את הקב"ה, אם זה בלי יראה לא פרחת לעילא והוא אף

הסכנה   הוא  היראה  התורה,  את  לגשם  הולך  שאדם  הסכנה  הוא  היראה  כי  למטרה,  יגיע 
וחייבים את הערי מקלט שזה התורה, וכל זמן שאדם לא חי עם האפסיות  שאדם לא יכול לבד  

שלו ועם הסכנה שלו שהוא יכול לגשם את התורה עוד יותר, אז זכה נעשה לו סם חיים לא  
ת, אנחנו צריכים לפחד האם אנחנו מאלו שזכה או שלא זכה, אמרנו  זכה נעשה לו סם המוו

א לא מקליפת נוגה. צדיקים לא היו בטוחים  פחד כל החיים שלו האם הושעטרת צבי זי"ע  
אמר ברגע האחרון עלי אדמות אל תביאני רגל גאווה.  הבעש"ט הק'  עד הרגע האחרון. וכידוע  

 קות יכול להביא אותו לגאווה. למה, כי אותו תורה שיכול להביא אותו לדבי

 על ידי התורה מקבלים כוח להבדיל בין טוב לרע 

יכול להציל אותו ונכנס לשם רק בגלל הסכנה, אותו דבר  א"כ אדם שחי שרק הערי מקלט  
צריכים לגשת לתורה בגלל הסכנה שאתה נמצא בו, ורק על ידי התורה אנחנו מקבלים כוח  

טוב אמיתי ורע אמיתי, כי אדם יכול להתבלבל  ורע אלא  להבדיל בין טוב לרע, ולא סתם טוב  
ה יגיד לי מה זה טוב ומה זה רע, אבל  ולחשוב שיש לו את הרע שלו ואת הטוב שלו ואיך הוא ז

על ידי התורה והדעת אדם מקבל כוח להחזיר כל דבר להקב"ה, וברגע שמגיעים להקב"ה  
וברגע  שם יש את האיזון, כל מידה מתעורר בנפרד, כל אדם יש   לו את הדעה שלו בנפרד, 

ובשביל להיות אחד צריכי יש פרצופיהם שונות ודעותיהם שונות,  ם להגיע  שיושבים ביחד 
 לדעת של מעלה ששם כולם אחד, וברגע שיש לך אחדות הקב"ה כבר יעשה לך את המתקה. 

 



 קודש                         חיי שרה                        שיחות

 ~ ח~ 
 

 הכוח של משה נמצא אצל כל אחד ולא צריכים לייבא אותו 

שום מקום, ואחרי שיש לך ואתה  , כי בלי הסכנה לא מגיעים לדבר ראשון זה מתחיל עם סכנה
מה לעשות עם ההכנעה והיות שהפכנו את  חי עם הסכנה מגיעים להכנעה, אבל צריכים כלים  

ך להגיע  המציאות לסיבה אבל עדיין צריכים לדעת מה לעשות, וע"ז יש לנו את הדעת, כי הדר
בין טוב לרע, ועל ידו אפשר להכריע ולבחור  לעבודת השי"ת, עיקרו בא על ידי הדעת, המבדיל  

א שזה נמצא אצלך ממילא,  להגיע לזה צריכים לדעת שלא צריכים לייבא אותו אלבטוב. וכדי  
ממשה רבינו כי איתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, אבל להשתמש עם הדעת זה אך ורק ע"י  

ימלט שזה מוגבל    לימוד התורה ששם יש רק טוב, אבל דעת שמבוסס על חקירה של אדם לא 
המקום היחידי שזה רק אמת וטוב זה רק אצל התורה, ואז אפשר לראות מה טוב ומה    מאוד,

 רע.

 אדם יכול לקחת את התורה ולהתנתק מהקב"ה 

ומהות הדעת הוא ע"י לימוד התורה, שאז רואה מהו טוב ומהו רע. אבל בכדי לזכות בעת 
ידי התורה  ויראה ותפארת,  הלימוד לדעת האמיתי, צריך שיהא לימודו באהבה   כי גם על 

שכתוב   וכמו  טובים,  לא  למקומות  להגיע  ושמש  אפשר  הבמאור  שני  שבאו  מאורות  עד 
הגדולים שהם אמרו שלא ילכו ללימוד התורה בלי לטבול במקווה לפני זה, כי הלימוד עצמה  

דהיינו    יכול להביא אותך לידי גאווה, ואם אדם משתמש אתו לא נכון זה יכול לנתק אותך,
צריכים לראות שהלימוד יביא אותך לביטול, ולהגיע לזה צריכים להרגיש כמו שהולכים לערי  

ו אדם שהולך לערי מקלט כי הוא נמצא בסכנה שהולכים להרוג אותו, אותו דבר  מקלט, כמ 
וכמו שאמר   להרגיש בעולם הזה בכזה סכנה כמו  הקאצקער  בלימוד התורה  שאדם צריך 

 זן ורוצים להוריד לו את הראש. שעומדים מולו עם גר

 הקב"ה לא כ"כ ברוגז עליך כמו שאתה חושב 

הקב"ה אז לא רק שהתורה לא יעלה אותו אלא זה יכול להוריד  אבל ברגע שאדם לא חי עם  
אותו עד למטה ממש. וכדי להגיע להקב"ה חייבים לחיות את הסכנה שאי אפשר בלי התורה,  

ן ללכת, כי אהבה בלי יראה אדם עלול לטעות, וגם ואז התורה יכול לתת לו את הכיוון לא
שנכנסים לכפייתיות אבל אדם צריך   היראה בעצמו יש כל מיני יראות בעולם, ויש אנשים

לדעת שהקב"ה לא כ"כ ברוגז עליך כמו שאתה חושב, והדרך לגשת לתורה הוא על ידי אהבה  
לא מתגאה בלימודו כלל,  ויראה, וברגע שהולכים לתורה באהבה ויראה אז דבר ראשון אדם  

ואת הכוח    וגם הוא יודע שהוא בעצמו אין לו בחירה והוא חייב את הקב"ה שיבחר בשבילו
 הזה מקבלים מהתורה. 

 בלי תורה אין לאדם כוח להבדיל 

אדם שלא לומד תורה כלל אז דבר ראשון אין לו כלל את הכוח להבדיל, כי אז הוא    משא"כ
רק על ידי התורה אדם יכול לקבל את הטוב האמיתי שזה    חי את הטוב שלו ואת הרע שלו, כי

לכת בדרך הנכונה, ואז  אמת ואת הרע האמיתי שזה שקר, ואז אפשר להתחבר להקב"ה ול
 אפשר להגיע לעשות המתקה.
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 רה הוא הערי מקלט לאדם התו 

לו פחד שיהרגו  שהתורה קולטת כמו שערי מקלט קולטין.   ויש  אדם שהרג מישהו בשוגג 
צריכים לגשת לתורה שזאת ערי  הוא בורח לערי מקלט ושם מגינים עליו, אותו דבר    אותו אז

מקלט בשבילו, אבל צריכים לפני זה להקדים את הסכנה ולדעת מי אנכי שאזכה להתפלל,  
שמתחילים ללמוד יש את התפילה שלא נאמר על אסור מותר ועל מותר אסור, לכאורה    ולפי 

ר, אבל התשובה הוא כן, כי אדם יכול לגשת לתורה ולשבש האם אני יכול להגיד על אסור מות
ם דעת, אבל ברגע שאדם אותו בשביל האינטרסים שלך, ואז אי אפשר לקבל מהתורה שו

א בשביל שזה יציל אותו ויקדם אותו אז התורה באמת הולך לתורה לא בשביל אינטרס אל
 יציל אותך מכל דבר רע. 

 התורה מקבל גם מזידין ולא רק שוגגין 

אדם שהלך לשם כי הרג אדם בשוגג  ולא עוד, אלא שערי מקלט אינן קולטין אלא שוגגין,  
כלל,  הוא יכול להינצל שם אבל אדם שהרג במזיד יוציאו אותו משם ולא יקבל שם שום הגנה  

מזידין.   ובין  שוגגין  בין  קולטין  תורה  לחזור  ודברי  יכול  אדם  ננעלו.  לא  תשובה  שערי  כי 
פר להיכנע לדעת תורה, אבל כל הזמן שהוא לא חי שהוא צריך להשת  לתורה, אבל צריכים

עד כאן תורף כוונת המדרש, ולהיכנע והוא צריך את המקלט שזה התורה לא יגיע לאף מקום.  
 נו ממש. אף שאין זה לשו

 בחכמה אדם מחבר את היש לאין 

במוחו כמו  דבר ראשון נכנס לאדם נקודה של חכמה, שזה רעיון לעשות משהו וזה מאיר לו  
אדם מקבל את החיות   כוכבים וזה רץ ככה ביום ובלילה כל הזמן, החכמה תחיה בעליה שם

יש ולא אין  בחכמה אדם מחבר את היש לאין, החכמה לעומת האין סוף הוא כבר  כל הזמן,  
ולעומת העולם שלנו הוא אין סוף, ובעצם קשה מאוד לקלוט את החכמה אבל אפשר לקלוט  

הבינה מרחיבים את זה הלאה, ומחליטים אולי ככה ואולי ככה ואולי    נקודה אחד ואז עם
 בכלל בכיוון אחרת לגמרי. 

   הדעת יש לו רשות לבצע 

ז הוא ירד לדעת, ובעצם ברגע שאדם וברגע שאדם מחליט לקחת כיוון אחד ולעבוד עם זה א
ט טוב ואז  ירד לדעת שם מתחיל הבעיות כי הוא מחובר אז למידות, במידות יש רובו רע ומיע

הוא כבר לא מסתדר והוא צריך עזרה עם הדעת הזה, מצד אחד הדעת יש לו רשות לבצע 
ה, ואז  גוף ימשוך אותו כלפי מטה והנשמה ימשוך אותו כלפי מעל ומצד שני מה לעשות ה

צריכים בעצם את הקב"ה שייתן לך את הכיוון לאן ללכת, א"כ על ידי התורה אפשר לקבל  
 דעת.

 וח להגיע להקב"ה דיקים יש לנו כ על ידי השבע הצ 

ובעצם מי אומר שיש לי בכלל דעת, אלא יהודי יש לו דעת כי איתפשטותא דמשה בכל דרא  
למש יש  ומאיפה  רבינו,  ממשה  הדעת  את  יש  לנו  שבע ודרא,  יש  אלא  הדעת,  את  רבינו  ה 

נגד הז' מידות שהם חסד   דוד שהם  יוסף  יעקב משה אהרן  יצחק  צדיקים בעולם אברהם 
ורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות, שבעצם הם השקיעו לנו את המידות והדעת שיהיה לנו  גב

 "ה. כוח ומוח להתחבר לתורה ולהקב
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 משה רבינו הוריד את הדעת לעולם 

לפי דרכנו, הוא ע"פ מה שנודע, רי תורה קולטין בין שוגגין בין מזידין  שדבולהבין הענין  
שמתפשט בכלל כל ישראל,  נמצא אצלך ממש,  ה  וזשבחינת משה רבינו ע"ה הוא סוד הדעת,  

הזה,   הכוח  את  יש  אחד  כל  ישראל  שואצל  כל  בכללותןכלל  ריבוא  שישים  ידי  הן  שעל   .
ומשה רבינו הוא  א להן דעת לעבוד השי"ת,  יהשל משה רבינו, בחינת הדעת,  בחינתו זאת,  

הבדיל בין  יש ולולהפרהוריד לנו את הדעת לעולם ובזכותו יש לנו דעת עד עצם היום הזה,  
 טוב לרע.

   צריכים לעשות בירורין ולהוציא הרע מהטוב

אדם צריך לעשות כמה פעולות דבר ראשון להבדיל בין טוב לרע, דבר ראשון להפריש דהיינו  
ורין להוציא את הרע מהטוב, וברגע שאדם בורר את הטוב מהרע הוא מגביר אותו  לעשות ביר

שה זאת אז הרע נהיה בסיס לטוב ובזה הופכים את  שהוא יהיה יותר חזק, ואחרי שאדם עו
שהוא סוד הדעת,    הרע לטוב ממש. ואז אדם נהיה אחד עם הקב"ה, וכל זה עושים רק עם

 ואח"כ מכריעים.  קודם מבדיליםהמכריע וההבדלה כנודע. 

 אפילו אדם מוגבל אין לו תירוץ ללכת אחרי היצר הרע 

דברנו    דעת, אולי אנחנו שוטים ואין לנו שום דבר,ומאיפה יש לנו בכלל דעת ומי אמר שיש לנו  
אתמול שאפילו אנשים מוגבלים אין להם שום תירוץ בעולם ללכת אחרי היצר הרע, כי גם  

וברגע  יצר הרע, כי אף אחד לא רוצה לעשות לעצמו רע,  אז יש לו כוח מהקב"ה ללכת נגד ה
נותן לך את הדעת ממילא לא תרוץ    שחסר לו דעת וממילא הוא רץ לשם, וברגע שהקב"ה 

 יותר לשם. 

 כל אחד יכול להיות משה בעבודה הפרטי שלו 

וכמ"ש אם הוא יהודי יש לו דעת,  ועל ידי בחינת משה שבכל אחד ואחד פרטי מישראל,  
כאמור,  הוא  שהכוונה  דרי,  רבוא  שישים  עד  ודרא  דרא  בכל  דמשה  אתפשטותא  בזוהר 

כבר   רבוא שרשי נשמות ישראל.   בחינת משה הוא בכל שישיםהדעת  שההתפשטות של  
יהודים בעולם, אבל שורשים יש רק שישים    דברנו מזה נכון שיש הרבה יותר משישים ריבוא

לו את הדעת,   יש  ולכל אחד מבני ישראל  ענפים,  יש הרבה  ולכל שורש  בענין שזה  ריבוא, 
עצמו  וכל אחד יכול להגיע לבחינה של בחינת הדעת שיש בכל אחד, הוא ממש בחינת משה.  

יכול להיות המשה  נה של עצמו. נכון שלא קם כמשה אבל כל אחד  כמו משה רבינו שהגיע לבחי 
 בעבודה הפרטי שלו, וברגע שיש לך דעת זה נקרא שאתה מאמין שיש לך את הכוח הזה.

 אדם שלא חי את הסכנה יטייל בערי מקלט 

נותן לך הדעת, שזה הבדלה, ונותן לך כוח לקשט, וכדי להפעיל אותו נכון    מחר נסביר מה 
וכדי להגיע לזה צריכים לחיות    ותו ג"כ,צריכים את אהבה ויראה, ובלי יראה אפשר לשבש א 

עם הסכנה כמו שנכנסים לערי מקלט וכמו שלשם הוא לא יכנס אם הוא לא חי בסכנה ואז  
הערי מקלט יכול לקלוט אותו, אותו דבר התורה לא יקלוט אותך להציל אותך רק אם אתה  

בל  הסכנה, אבל אדם שלא חי את הסכנה ורק מגיע לטייל בערי מקלט אז הוא לא יק  חי את 
שם שום הגנה כלל, אותו דבר בלי הסכנה התורה לא ייתן לך שום דבר להגין עליך, וברור  

 שצריכים לפני זה אהבת ד' ויראת ד'. 
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 שיעור ב' 

 טו' חשון פרשת ויראיום ה' 

 לפעמים לוקח זמן עד שהדעת מופיע 

)המשך ד"ה בפסוק אז יבדיל(. למדנו אתמול שדבר ראשון בעבודת השם  במאור עינים  איתא  
הוא הדעת, כי משה רבינו לא נתן לנו רק את התורה אלא גם את הדעת, הדעת לא צריכים  

אומר תן לו להתפשט בכל  הפרי הארץ  לקנות או לייבא אותו אלא זה נמצא אצלך ממש.  
ה לא יודע מה לעשות, זה לא אומר  שות משהו ואת האיברים לבד. כל פעם שאתה רוצה לע

שהדעת לא נמצא עכשיו, כי אצל כל אחד ואחד הדעת נמצא, היום אפשר לראות את זה בכל  
מכשיר ברגע שאתה מבקש משהו לא תמיד מיד זה מופיע אלא זה לוקח לו כמה שניות, דהיינו  

 זה נמצא במחשב אלא לפעמים זה לוקח קצת זמן עד שזה מופיע. 

 מגיעים לדעת ידי אמונה   לע 

אדם צריך אמונה שאיתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, ובכל יהודי ויהודי משה רבינו נמצא  
אצלו, דהיינו איתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא עד שישים ריבוא דרי. דהיינו שיש שישים  

א"כ אצל כל אחד בתוכו ממש   ריבוא שרשי נשמות בני ישראל שהם כולל כל בני ישראל,
משה רבינו שהוא צריך בשביל עבודת השם יתברך, אבל להגיע לזה אדם מצא הדעת של  נ

צריך קודם להאמין שזה נמצא, מחשבה ראשונה תמיד זה יהיה היצר הרע ובמחשבה שנייה  
 הדעת יעלה ממילא, עוד מעט נסביר מה בדיוק הדעת עושה.

   משה רבינו הוריד את הדעת לכל בני ישראל 

גמטריא משה, כל יהודי צריך לדעת שמשה הוא מה שהיה  לו, שככה בי   אבל אשרי העם שככה 
כי יש טיפול שבזה אפשר להוציא מידע מאדם אפילו  ומה שיהיה, ואפשר לראות את זה היום  

מלפני כמה גלגולים, כי אפשר להיכנס למוח ושם הכל נמצא. במצרים כתוב שאישה אחת  
ד הוא הביא אתו ביחד את שה רבינו נולבכרס אחד. והכוונה הוא כשמ  ים ריבואילדה שיש

הדעת לעולם וזה התפשט לכולם ממש. דהיינו דבר ראשון בדעת צריכים לדעת שזה נמצא  
 אצלך ממש ולא צריכים לייבא אותו משום מקום. 

 אפשר לקחת את הדעת ולסלף דברים 

ב  הדעת מצד אחד הוא דבר טושעל ידו הוא עובד עבודת הבורא ב"ה,  ומהו בחינת הדעת?  
ה יכול גם לעקוץ אותך וצריכים לדעת להשתמש אתו, אותו דעת שיכול למשוך  ומצד שני ז

אותך כלפי מעלה יכול למשוך אותך כלפי מטה, שזה על ידי גאווה הכחשה ועוד סדרה שלימה  
של דברים שלוקח את האדם לכיוון מטה, עד כדי כך שאדם יכול לרדת עם הדעת עד למטה  

עיל נכון את הדעת וצריכים הרבה סייעתא דשמייא  לדעת איך להפולסלף דברים, וצריכים  
 .לקחת את הדעת לכיוון הנכון

   אחרי שאדם עושה הבדלה מגיע להכרעה 

אבל דבר ראשון שהדעת עוזר לאדם שזה להבחין להפריד ולהפריש כל דבר, כי לפעמים מרוב  
יודע או לא יודע טוב    דעת אדם נכנס למצב תוהו ובוהו ומתחיל לחשוב כן ולא אולי אני כן 
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רע אמת שקר, כי אם אין דעת הבדלה מנין כי רק על ידי הדעת אדם יכול לעשות הבדלה,  
א יכול להגיע להכריע שזה בחירה, אבל בלי דעת שהוא לא יודע עוד  וברגע שעשה הבדלה הו

 מה לבחור אז הוא נמצא בבלבול גדול מאוד.

 אדם צריך לדעת שהרע הוא בסיס לטוב 

ני חינם, שזה הסטרא אחרא שמבלבל את המוח, ומדברך ברגע שאני שומע  ים רדפוכתוב שר
בצורה הנכונה. וגם עם ידי הדעת  שזה אתה אז פחד ליבי אני מקבל את הכוח לנווט אותו  

אדם יכול להגיע למצב למתק את הרע לגמרי, וברגע שאדם מתחיל לעשות טוב כמו עכשיו  
ות בעבודת השם אז עם הזמן מתחילים לראות שגם שיושבים בשיעור ושומעים הרבה רעיונ 

וב, ועל  הרע שהיה לנו לפני זה היה בסיס לטוב, יתרון האור מן החושך ואז גם הרע נהפך לט
 ידי הדעת אדם מגיע למצב המתקה. 

   למטה יש התחלקות למעלה יש אחדות   - דעת זה אחדות  

ה הוא הולך כלפי מעלה שם  וזה כן כי דעת זה אחדות כי ברגע שאדם במקום ללכת כלפי מט 
מור, כאן למטה זה מה רבו מעשיך ד' כאן יש לנו טוב  כולם אחד ושם הכל טוב באחדות הג

ועפר וכאן יש התחלקות בנפשות בזמנים בעולמות, אבל למעלה שם הכל  ורע אש מים רוח  
ו  אחד באחדות הגמור, וברגע שאדם נכנס לבלבול הוא חייב להבין שאין כולו טוב ואין כול 

רע בכל רע יש טוב ובכל טוב יש רע, ובכל דבר אפשר למשוך אותך כלפי מטה ואפשר למשוך  
לכיו  הולך  וברגע שאדם  כלפי מעלה,  כיוון  אותך  לאיזה  האיזון  שם מקבלים את  ון מעלה 

 ללכת. 

     אדם שלא רוצה להתאמץ יש לו עצלות המחשבה 

ידו הוא עובד עבודת הבורא ב"ה,   צית  עבוד את הקב"ה, התמבלי הדעת אי אפשר לשעל 
אנחנו צריכים להגיע בסוף  ומקשט וממתק המידות המוטבעין בטבעו,  הסופי של הדעת הוא  

, אבל בשביל לקשט ולמתק הוא צריך לפני זה להכריע מה הוא רוצה,  להמתיק את הרע לטוב
  ולהבדיל את הרע מהטוב ואז הוא יכול להחליט לאיזה כיוון ללכת, ולהגיע לזה צריכים את

אהבה ויראה, כי בלי אהבת ד' ויראת ד' מיד קופץ לו הרע במקום, היום זה עולם שרוצים  
קרא לזה עצלות המחשבה, אדם צריך ר' אשר  ץ  היום לא רוצים להתאמ הכל מיד ביד וליד,  

להתאמץ ולתת עוד מחשבה ולהגיע למחשבה שנייה והיה אומר על זה סבלנות, וזה הכנעה  
בל זה לא הולך מיד וצריכים לחכות לזה, ולפעמים זה לוקח דקה שאדם נותן שיש כאן דעת א

 ולפעמים יום ואולי גם יומיים.

 המוח   בזמן כעס צריכים לשתוק ולסגור את 

אבל דבר ראשון אדם צריך לבחון האם בכלל להשתמש עם הדעת, כי בזמן שאדם כועס אז  
ותר טוב שיהיה לך דומיה  עדיף לו לשתוק ולסגור את המוח ולא להפעיל את הדעת כלל, ואז י 

תהילה, ולפעמים אדם משתמש עם הדעת מדי הרבה ואז בכלל אי אפשר לעשות איתו שום 
שמחו כשהגיעו  הזידיטשובער רבי  כשלמד חברותא עם  י יוסף זי"ע  שהאמרדבר, אמרנו כבר  

 לקשיא, כי נכון שעד עכשיו השתמשנו עם הדעת אבל תכלית הידיעה הוא לדעת שאינו יודע. 
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 ם שסוגר את המוח בסוף שומע את הכיוון הנכון ד א 

החפץ היוצא לנו שיש שלושה מצבים, א, לפעמים צריכים לא להשתמש עם הדעת. מסופר על  
שפעם אחת הגיע אליו בחור ושאל אותו האם מותר לו לעשן סיגריה בשבת היום  חיים זי"ע  

ושאל אותו האם אתה  שזה תענוג גדול בשבילו וממילא הוא עונג שבת. הח"ח חשב לעצמו  
כן, אמר לו הח"ח אם ככה אין לי תירוץ בשבילך. כי תירוץ    כבר עושה את זה, ענה הבחור

הוא רק למי שיש לו קשיא אבל היות שאתה כבר עושה את זה אז זה כבר תירוץ ולא קשיא.  
ך  אבל אם יש לכי להיכנס לוויכוחים איתך אין לי זמן לזה וחבל להכניס אותי לטינופת שלך.  

לה אז אתה תשמע בסוף את הדעת הנכון,  מוכן לסגור את המוח לך דומיה תהי  שאלה ואתה
אבל ברגע שאדם נמצא בסערת נפש ורוח עדיף לו באותם רגעים לשתוק ולא להשתמש עם 

 הדעת. 

 תמיד החומריות קופצים הראשון 

ואי בו,  להשתמש  להפסיק  מדי  לדעת  זה  ג,  נכונה.  בצורה  הדעת  עם  להשתמש  זה  ך  ב, 
להשתמש בו לשטויות ואפשר לעבודת השם   להשתמש בו, דהיינו מתי כן ומתי לא, כי אפשר

יתברך, דהיינו האם להשתמש בו ואיך להשתמש בו, וע"ז צריכים אנו את הדעת. והעיקר  
ולהכריען ולהבדילן מן הרע. ולבלתי יומשכו אחרי חומריות גשמיותן,  הוא לקחת את הדעת  

ו  חיצוני  יש  דבר  בכל  וכי  טוב  יש  דבר  בכל  ופנימי  ימין  ואמת  שקר  יש  תמיד  רע  שמאל, 
כי אם להשתמש עם המידות בדברים הנוגעים לעבודתו החומריות הם קופצים הראשון,  

 יתברך שמו.

 המידות יורדים אלינו בצורה שלילית 

אמרנו כבר כל מידה שיורד אלינו מגיע בצורה שלילית, כמו מידת אהבה יורדת בהתחלה  
שיורד בגשמי, המ  כלב, המידות  של  בצורה  יורד  יראה  של  מנוף  ידה  של  זרוע  כמו  הוא  ים 

שיורדת לתפוס משהו, אותו דבר זה מגיע לקחת אותך כלפי מעלה, והעיקר שיהיה לך סבלנות  
 למחשבה שנייה שזה הקב"ה.

 אדם צריך למנף כל מידה ומעבר שהוא קיבל 

דבר ראשון אדם בין טוב לרע,  מבחין  יודע והקב"ה נתן לך דעת  שעל ידי בחינת הדעת שבו,  
כי בהתחלה אדם נמצא בבלבול וברגע שהוא מפריד ומבחין    להבדיל ולהפריד,  צריך להבחין

אז הוא מקבל כוח לראות את הטוב ואז הוא הולך לטוב, כי ברגע שאדם עוד נמצא בבלבול  
לרע אז    ין טובבחין ב ולא ברור לו הטוב אז הוא ירוץ מיד אחרי הרע, וברגע שאדם יודע ומ

אבל אולי אני לא יכול ואין לי זמן לזה ואולי כזה דבר אני לא  ומכריע את המידות לטוב.  
כפי כוונת הבורא ב"ה. מסוגל כלל לעשות, הלא יש כזה אש גדולה ואיך אני יכול נגדו, אבל  

 אם קיבלת איזה מידה או מעבר אתה לא צריך להתמודד עם זה אלא אתה צריך רק לדעת
לך את זה ונותן לך את הכוח לזה ורוצה למנף אותך למקום עוד יותר למעלה,  ה נתן  שהקב"

 והכל הוא כפי כוונת הבורא ב"ה. 

 כל הכוח של הירח מגיע מהשמש 

]רבינו אמר: שהקטע הזה צריכים ללמוד כמו ראשונים על הגמרא, כל כמה מילים זה משהו  
הוא צמצום והגבלה מהקב"ה  מידות  רנו שהכבר דבשקבע בטבעו אלו המידות.  אחר לגמרי[.  
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על אורו יתברך שמו, וכמו שהירח אמר להקב"ה אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, ואז  
אמר לו הקב"ה לכי ומיעטי את עצמך, לכאורה למה דווקא להירח ולא לשמש, אלא כל הכוח  

כל   מתחיל  שם  נמצא  הוא  איפה  יודע  לא  שאדם  וברגע  מהשמש,  מגיע  הירח    הבעיות של 
 . בעולם

 אדם צריך לדעת שהוא לא הבעל הבית 

וכן זה בעבודה יש בעל הבית שכרגע הוא גם מנהל את העסק, אבל יום אחד הוא החליט  
להכניס מישהו אחר במקומו שינהל לו את העסק, והוא באמת הכניס לשם את כל הכוח שלו  

פקיד  ירה והם מהמגוהבעל הבית הגיע כל יום באחד עשרה ושתה קצת קפה לקח את הציקי
הוא התחיל  אותו בחשבונו, וככה עשה הרבה שנים. יום אחד החליטו להחליף מנהל אבל  

להשתולל מה קשר הרי אני משקיע כאן את כל הנשמה שלי ומה אתה עושה כאן חוץ מלבוא  
מאוחר ולשתות קפה וללכת הלאה. אבל למעשה הוא לא צודק כי הוא רק עובד ויש מעליו  

 אדם שוכח שהוא לא בעל הבית וחושב שכן וממילא עושה בלגנים. פעמים  יינו לבעל הבית. דה

 ברגע שדברים משתנים צריכים לחזור לריענון 

נקלע למשהו   וברגע שאדם  אדם צריך לדעת שהקב"ה שם אותך כאן כדי שתתקרב אליו, 
  וברגע   אפילו שהוא לא מבין את זה הוא צריך לדעת שהקב"ה נתן לו את זה ויש לו כוונה בזה,

הקב"ה  שדברי וממילא  מהתחלה,  לריענון  לחזור  צריכים  משתנים  אלו  ם  בטבעו  שקבע 
צריכים לצאת עם הנחה  המידות בכדי שישתמש בהן בעבודה הטובה ורצויה לפניו יתברך.  

שהמידות נתנו לנו בשביל לעבוד את הקב"ה, ואחרי שמגדירים מה זה דעת אז אפשר להגיע  
ריכים לחיות עם הסכנה דהיינו יש אהבת ד' ואז  לזה צ  ולהגיעמה זה יראת ד' ואהבת ד',  

מגיעים ליראת ד' שאז אדם חי בסכנה לא לקחת זאת לעצמו אלא להחזיר אותו להקב"ה,  
 ובכל דבר צריכים לדעת להשתמש לעבודה טובה ורצויה לפניו יתברך. 

 הצמצום שהקב"ה עשה הוא בדיוק המינון הנכון 

את צמצום  שהקב"ה  אמרנו  בצמצהמידו  אבל  ואם ת  אליך,  שמגיע  עד  צמצום  אחרי  ום 
הקב"ה היה מצמצם אותו יותר הייתי משתבש לגמרי ואז לא היה לך שום דרך להגיע אליו,  
לגמרי   מתבטל  והיית  ונברא  בורא  של  מצב  היה  לא  מספיק  מצמצם  היה  לא  הוא  ואם 

, יתברך  ר אליו להקב"ה, והצמצום שהקב"ה עשה הוא בדיוק המינון הנכון כדי שאתה תחזו
אבל ברגע שהמידה מגיע אליך הוא בא משובש, וע"ז צריכים את הדעת בשביל לבחור אותך,  
וזה לא מספיק במידה אחד אלא אדם צריך להפנים את הקב"ה בכל מידה ומידה, כי ברגע  
שאדם לא ישמע שזה מגיע מהקב"ה הוא יישאר עם הטוב והרע ולא יהיה לו שום דרך להפריד  

יחידי שהרע יכול להיות טוב הוא רק בשורש למעלה, ועל ידי הדעת  מקום הבר, והכאן שום ד 
מגיעים ג"כ לבחינת אחדות להיות אחד עם הקב"ה. אבל סתם לומר גאט בלי להבחין שום  

 דבר אז שוב לא עשינו שום דבר.

 אין כזה דבר שבמידה אחד אתה שולט וזה בסדר 

הוא מלשון קווים, הקב"ה מתגלה    קוויניי לו,  כתוב ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קווינ 
אלינו דרך קווים ימין שמאל ואמצע, ימין זה חסד שמאל זה גבורה ואמצע זה תפארת, וברגע  
שאדם חי שהקווים האלו לא מגיעים בשביל שאתה תיקח אותם ותעשה איתם מה שבא לך  

לשום  ך אבל  אלא הפוך לקחת אותם להקב"ה, א"כ אסור שיהיה שום מידה לא בשליטת
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ידה אי אפשר לגשת בלי הקב"ה אבל העיקר ששום מידה לא ישלוט עליך, ואפילו שאתה  מ
חושב שבמידה אחד ב"ה שם אני שולט חזק והכל בסדר גמור, אין כזה דבר כי ברגע שזה 
מגיע אליך חייב להיות בתוכו איזה רע כי אחרת הוא לא יכול להתגלות אליך, כי ברגע שזה  

אפילו שאתה לא רואה אותו כלל, והעיקר בכל דבר לעשות  שם רע  אז יש  מתגלה בצמצום  
 תיקון המידות. 

 עיקר תיקון המידות הוא שיהא שלימות בין כל המידות 

ואז נעשה שלימות המידות אצלו, שכל המידות כולם מוכרעים אצלו לצד הטוב שלהם. ואתה  
ים מיד שזה  תה צריך להפנ צריך לעשות כן בכל המידות, ואם אתה רואה מידה אצל השני א 

שלימות   שיהא  המידות,  תיקון  עיקר  הנה,  כי  גמור,  בסדר  שאצלך  אפילו  שלך  כל  גם  בין 
בתוכו,   רע  קצת  שם  להיות  חייב  בכוח  אבל  בפועל  מתגלה  לא  זה  שאצלך  נכון  המידות. 

 ולמעשה צריכים לדעת שלרע אין לו שום אחיזה כלל. 

 דעת אדם צריך לקחת אחריות לעשות הפנמה עם ה 

כל אחד כפי שהוטבעו  ברגע שאדם לא מגיע לשלימות כל המידות,  שמבלעדי המידות כולן,  
הרי כל אחד יש לו את הטבע שלו, אדם יש ימין ושמאל קודם חושך ואחרי זה  בתוך האדם,  

אם אדם לא עושה הפנמה עם הדעת והכרעה, שזה אם אין מכניסן ומכריען להטוב כולן,  אור,  
אין שלימות בעבודתו יתברך, וצריכים לקחת אחריות לעשותו, אז    הכנעה הבדלה המתקה

לפחות במידה אחד אני בסדר אף אם יש בו איזה מידה טובה.  אז לא מגיעים לשום מקום.  
גמור, אבל אנחנו צריכים בכל המידות, כי אפילו במידה אחד יש לך טוב ורע, אבל צריכים  

ורד אליך על ידי הדעת. כי צריך דווקא  להגיע לאחדות עם הקב"ה, והמידה שמגיע משם י
 שיהא אצלו התכללות של כל המידות.

 דעת זה מודעות להפריד ולהבדיל 

ואיך אפשר להחזיר את כל המידות ולהמתיק אותם ולהפוך את  כנודע, שהן אחדות אחד,  
דעת זה מודעות  על ידי הדעת המאחדן.  הרע לטוב, ולאכללא שמאלא בימינא, זה אך ורק  

הבדיל ולהפריד, ודעת נותן לך את הבחירה, ודעת ממתיק את זה, וכל זה הוא רק  וזה גם ל
על ידי אחדות, ואז קורה המתקה ולאכללא שמאלא בימינא. ובלי הבדלה והבחירה אז כלל  
לא מחפשים שום דבר והוא רק מבלבול לגמרי, ואחרי שעושים הכרעה ואז הוא כבר מוכן  

רה שהקב"ה נותן לנו כל דבר ואני בעצמי לא יכול שום  טוב שבו ואז מגיעים להכלראות את ה
דבר, ורק דרך המידות אפשר לתקשר איתך וממילא אני מבקש מהקב"ה תעזור לי שאני  
באמת יוכל להגיע אליך, ואז עצם הפנייה להקב"ה הבא לטהר מסייעין אותו, ואז הוא כבר 

 יסדר לך כל הדברים. 

 יכים סבלנות את העומק של המידות צר   אדם שרוצה לקבל 

אבל הבא ליטמא אדם שאין לו אהבת ד' ויראת ד' וממילא מיד יש לו זאת זמין מאוד וממילא  
פותחין לו זה פתוח מיד כי הרע הוא חלק ממך ולא צריכים לייבא אותו כלל, ולא צריכים  

קבל את העומק  לעשות לזה שום הפרדה ושום המתקה הכל זמין לך מיד, ואם אתה רוצה ל
 והפנימיות שבו לזה צריכים סבלנות.של המידה 
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 אדם שאין לו סבלנות לא יגיע לאחדות הבורא 

אדם שאין לו סבלנות לדעת, או שיש לו מדי הרבה הדעת והוא לא יודע מה  ומבלעדי הדעת, 
אין מציאות שאדם יכנס ככה  אי אפשר להיות בו אחדות כל המידות לטוב.  לעשות עם זה,  

לה בין טוב לרע, וכמ"ש בש"ס אם אין דעת הבדלה מנין. ולא כוח ההבדלאחדות הבורא,  
הדעת.   בחונן  הבדלה  ברכת  קבעו  בחונן  ולמה  שלכך  הבדלה  שזה  חוננתנו  אתה  אומרים 

 הדעת, אלא כי בלי הבדלה דעת מנין. 

 ד' הדגשות במהות הדעת 

הנה נתבאר עד כאן ד' הדגשות במהות הדעת. א, הדעת הוא המבדיל בין טוב ורע. ב, הדעת  
הוא המכריע לבחור בטוב. ג, הדעת הוא המקשט וממתיק המידות. ד, הדעת הוא המאחד  

והעיקר להכניס בכל דבר את הקב"ה שזה בכל דרכיך דעהו, וזה המתקת    בין כל המידות.
 דינים בשורשם.
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 שיעור ג' 

 יום ו' טז' חשון פרשת וירא

 לפעמים לוקח זמן עד שהדעת מתגלה החוצה 

אנחנו באמצע להסביר שכל עבודת השם  )המשך ד"ה בפסוק אז יבדיל(. במאור עינים תא אי
הולך רק עם הדעת וברגע שאין דעת אז שום דבר לא מתחיל כלל, ומאיפה יהיה לאדם דעת,  
לנו בחינת חסד   נתן  לנו דעת, אברהם  יש  ודרא ומשם  אלא איתפשטותא דמשה בכל דרא 

ד צריך  ו תפארת ומשה נתן לנו את הדעת, דהיינו כל אחיצחק נתן לנו גבורה יעקב נתן לנ
 לדעת שבעצם יש לו דעת אלא שזה תהליך עד שהוא מגלה את הדעת אצלו ממש.

 ככל שנכנסים יותר לדעת שולפים הרבה יותר מהר 

אמרנו משל אדם שנכנס למחשב לא תמיד המידע שהוא רוצה יוצא מיד לפעמים זה לוקח  
ת נמצא אלא  ובב וצריכים סבלנות עד שזה מגיע, דהיינו הדע כמה דקות ובינתיים זה מסת

שזה לוקח זמן עד שזה מגיע ויוצא החוצה, ככל שאדם נכנס לדעת יותר אז השליפה הוא  
הרבה יותר מהר, וככל שאדם חי שטחי יותר אז הוא לא יכול לקבל מהדעת כלום כי הוא  

ול למשוך אותך כלפי מעלה, אדם עסוק בשטויות, אותו דעת יכול למשוך אותך כלפי מטה ויכ
 השטויות מגיע מדעת רק השאלה מה אתה הולך לעשות עם הדעת.   צריך לדעת שגם

 אדם שיודע שמהתורה אנחנו חיים יידע גם ללמוד תורה 

כתוב שאליהו הנביא פגש יהודי ושאל אותו האם אתה לומד תורה, ענה היהודי שלא כי זה  
הודי  ה. שאל אותו אליהו אז ממה אתה כן חי, ענה הילא שייך אליו כלל והוא לא חי מהתור

שהוא דג דגים כל היום ומזה הוא חי ומתפרנס יפה, שאל אותו אליהו איך לדוג דגים אתה  
יודע וללמוד תורה אתה לא יודע. ענה היהודי מזה אני חי ומהתורה אני לא חי וממילא אני  

שמהתורה אנחנו חיים עלי אדמות    לא יודע איך לומדים זאת. אמר לו אליהו אם אתה תיידע
 ך ללמוד תורה. תיידע ג"כ אי

 דעת הוא בחירה לאיזה כיוון ללכת 

דעת הוא גם בחירה, אדם יכול להחליט לאיזה כיוון הוא לוקח את הדעת, וברור שהוא לוקח  
אם הוא חי גשמיות אז  אותו לאן שהוא חי, השאלה רק ממה הוא חי ולשם הוא לוקח אותו,  

יודע ולא    נח שם וברגע שאתה רוצה לדבר איתו על רוחניותהדעת שלו מו  הוא באמת לא 
מסוגל, אבל האמת שהוא כן יכול אלא פשוט הוא חי בגשמיות ולא הרגיל את עצמו אף פעם  
לחיות ברוחניות וממילא הוא לא יודע באמת איך עושים זאת, אבל ברגע שאדם עושה את  

 צריכים סבלנות.זה הוא יגיע לזה אלא שזה לוקח קצת זמן ו

 שבה שנייה זה היצר טוב מחשבה ראשונה זה היצר הרע מח 

היה אומר מחשבה ראשונה זה יצר הרע ומחשבה שנייה זה כבר יצר טוב, אבל בלי  ר' אשר  
הדעת אי אפשר להגיע לזה, אבל דבר ראשון צריכים לדעת שיש דעת בעולם, וכשיש לו הדעת  

אבל אמרנו שיש כמה דרגות כי לפעמים אסור  אז השאלה מה הוא הולך לעשות עם הדעת,  
מיוחדים לשתוק ולסגור את המוח לומד לשונך לומר  להשתמש עם דעת כלל, ועדיף בזמנים  
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אינו יודע, ולפעמים הדעת יכול לשבש אותו אם הוא שומע מחלוקת כעס רכילות ולשון הרע  
יש לו סערות רגשיות    ועוד כמה דברים שאסור לו לשמוע ואז הכי טוב לומר אינו יודע, ואם

יה תהילה זה שאדם יודע שהוא  עד חבוקה עד רגע עד שיעבור זעם, והעיקר אז הוא לך דומ
 לא יכול להשיג את הדעת זה גם תהילה להקב"ה. 

   המטרה של הדעת הוא להגיע להבדלה 

אומר אדם צריך לשמוח שעכשיו נתנו לו את עבודה של ולא תתורו אחרי לבבכם הבעל התניא  
את    ואחרי וכן  אחרים  מקומות  מיני  לכל  הדעת  את  לנווט  צריכים  ולפעמים  עיניכם, 
בות לפעמים צריכים לקחת אותם למקומות אחרים. דהיינו לא כל דבר שעולה לך על  המחש

הדעת אתה צריך להשתמש בו, וברגע שהדעת מגיע צריכים לדעת איך להשתמש איתו ומה  
ם אין דעת הבדלה מנין, בלי דעת אדם לא המטרה שלו בעולם, המטרה של הדעת הוא כי א

וברגע שיש לאדם דעת אז יש לו הבדלה ואז יש לו    יודע להבדיל ולהבחין בין דברים כלל, 
 בחירה ג"כ, ואז הוא יכול לבחור בין טוב לרע. 

 הקב"ה מתגלה לאדם דרך המידות 

הקב המידות  דרך  ורק  במידות,  זה  ורע  טוב  האדם  אצל  נמצא  איפה  אתמול  "ה  הסברנו 
ון שצריכים  מתגלה אלינו, וכל מידה שיורד אלינו הוא מגיע בצורה של טוב ורע. דבר ראש

לעשות הוא לראות את הטוב ולבחור בטוב, אבל יש עוד עבודה להפוך את הרע לטוב, וזה  
ובשביל הידע אלא בשביל אחדות, אחדות נקרא  ברגע שאדם לא לוקח את הדעת למודעות  

 י את הדעת ואז משם יתפרדו כל פועלי און. להחזיר את זה למי שנתן ל 

 הם לא שלך   המידות הרעות מגלים שהמידות טובות 

אבל יש אדם שיש לו מידות טובות והקב"ה חנן אותו בהרבה מהם, ויש לו כמה מקומות  
תגבר על המידה, אבל האמת הוא שזה לא שלימות העבודה,  מסוימים ששם הוא לא יכול לה

המידות טובות הוא כלום כי זה יביא אותך לגאווה, והעיקר    כי מה שאתה חושב שאתה זה
בות להקב"ה אפילו אלו שנראה לך שזה מסודר לך. ודווקא המידות  לאחד את המידות טו 

רעות הם אלו שמגלים לך שהמידות הטובות הם לא שלך, ועל ידי הדעת אדם מקבל כוח  
 לאחד את כולם להקב"ה. 

 לו כוח לנטרל את הרע   אדם שחי שהמידות מגיע מהקב"ה יהיה 

יצחק   ושל  ושל משה רבינו ודוד  לפעמים אדם אומר שזה עבודה של אברהם אבינו  ויעקב 
המלך ומה אתה רוצה ממני, אבל האמת הוא שהדעת נמצא אצלך וזה עבודה שלך הפרטית.  
כוח   לנו  יש  בטוב  שבוחרים  ואחרי  לבחור,  להבחין  להפריד  הוא  שלך  הדעת  של  והתפקיד 

ד נקרא שאני חי שהמידות שלי מגיעים מהקב"ה ואז יש לנו כוח לנטרל את  המאחד, מאח
גם בתוך המידות טובות יש לנו רע שזה יכול להביא אותנו לגאווה, וברגע שאתה מאחד  הרע, ו

 את זה עם הקב"ה אתה מגיע לשלימות העבודה, ובלי כל הנ"ל שום דבר לא מתחיל. 

 בלי הדעת אי אפשר להיות אחד עם הקב"ה 

ות  בלי הדעת אי אפשר להיבלעדי הדעת, אי אפשר להיות בו אחדות כל המידות לטוב,  ומ
ולא כוח ההבדלה בין טוב לרע, וכמ"ש בש"ס אם אין דעת הבדלה מנין, אחד עם הקב"ה,  
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הדעת.   בחונן  הבדלה  ברכת  קבעו  ימי  שלכך  לששת  השביעי  ובין  לחושך  אור  בין  להבדיל 
ך יאמינו לעולם, שעד היום הזה אם אני לומד תורה  המעשה. אצל משה רבינו כתוב וגם ב

נו נמצא אצלי, וכל פעם הוא נותן את כוח הבדלה בין טוב  ומשתמש עם הדעת אז משה רבי
 לרע, ודבר שני הוא נותן לי את הכוח להחזיר כל דבר להקב"ה. 

 התורה הוא מורה דרך איך לעשות דברים 

רה, כי התורה הוא מורה דרך איך לעשות  אבל לבחור בין טוב לרע זה אדם מקבל כוח מהתו
אדם מושך אותו לשטויות, א"כ אדם צריך את דברים, אבל הבעיה הוא שהחומריות של ה

עצמיות של משה רבינו שהוא היה רק טוב זכרי תורת משה עבדי, וגם צריכים ללמוד את  
ם עלול  התורה בפועל ממש לדעת מה כן ומה לא, ללמוד תורה בלי להגיע לנותן התורה אד 

ב לא עשינו שום  למשוך זאת לחומריות, ללמוד משה רבינו ולהיות איתו בלי כוח התורה שו
דבר, כי רק על ידי התורה אדם יכול לדעת מה טוב ומה רע, וממילא צריכים להיות מחוברים 

 לנותן התורה וגם ללמוד התורה בפועל ממש. 

 איך על ידי הדעת מבדילים בין טוב לרע 

לבחור בטוב, עתה ימשיך לבאר, איך באמת מבדיל    הדעת לסייע להאדםהנה נתבאר כוח  
הדעת הטוב מן הרע, על ידי התורה, שכשלומד תורה רואה מהו דבר האסור ומהו מותר,  

 ומזה יודע להבדיל בין טוב לרע, ולהכריע לטוב. 

      נכון שלומדים תורה אבל צריכים גם חברים טובים

נמאך   איך  להבין,  יש  עדיין  בפועל  הנה,  הנהשך  שכוח  הדעת,  להבחין  ידע  ממנו  גת  אכן 
כי גם אם יש לו במהותו את כוח הדעת, אבל מהיכן ילמד איך  מה טוב ומה היפוכו.  ולהבדיל  

היה אומר שהיום כולם למדו איך לחנך אבל השאלה עם מי  הרב וואזנער    להתנהג עם הדעת.
אבל צריכים חברים טובים    אתה הולך להתחבר שם בתלמוד תורה. נכון שאתה לומד תורה

ג"כ, ואפילו שיש לך חברים טובים זה לא פוטר אותך מללמוד בפועל ממש, וצריכים את  
"ה נתן למשה רבינו לא רק  הקבהוא, על ידי נתינת התורה למשה רבינו ע"ה,  שתיהם ביחד.  

תורה שבכתב אלא גם התורה שבעל פה הכל קבלנו בסיני, ומה אצל שמיטה כתוב כללותיה  
 פרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל התורה כולה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. ו

 אנשים שיש להם כללי צניעות משלהם עזבו את התורה 

יש להם את כללי הצניעות שלהם ויש להם את אומר שיש היום אנשים שאומרים שהרמב"ם  
לי התורה ובלי  כללי ההתנהגות שלהם ואת כללי הכשרות משלהם, אבל ברגע שזה כללים ב

משה רבינו כתוב שם שכל האפיקורסים והכופרים היו כי עזבו את כללי התורה, או שלקחו  
 את התורה לפי הבנה שלהם או שלא למדו את התורה כלל.

 ן לנו את התורה שבעל פה משה רבינו מכוו 

ולכאורה למה הקב"ה נתן את התורה דווקא למשה רבינו ולמה לא לכולם ממש, אלא משה 
נו הוא מכוון לנו בתורה שבעל פה, ובלי התורה כלל אדם לא ידע כלל מה כן ומה לא,  רבי

מהו קודם צריכים ללמוד את התורה לדעת מה כן ומה לא,  שהוא, בכדי לידע מתוך התורה,  
ואיזה דבר שנצטוינו שלא לעשותו. שהוא אי  ה ומצותיו של הבורא ב"ה,  דרכים הטובים 
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היו יחידי סגולה כמו אברהם אבינו שקיים את ורה לישראל.  כי אם על ידי נתינת התאפשר,  
כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ואנחנו כדי לדעת מה כן ומה לא חייבים את התורה ובלי זה  

באופן כללי, מהות הטוב ומהות הרע בעולם, מתגלה רק ע"י התורה,  לא מגיעים לשום מקום,  
 שמהתורה מתגלה מהו הטוב ומהו הרע. 

 בינו אפשר להיכנס לשקר בלי משה ר

וכן בכל אדם פרטי, אחר שלומד בתורה, ורואה מה שנתחייב לעשותו, ומה שנצטווה שלא  
להבדיל בין טוב ורע. ברגע שאדם לומד מה לעשות ומה לא לעשות מזה אדם מגיע  לעשות.  

ואם תאמר, אם התורה מגלה לאדם מהו טוב ומהו רע, למה צריך האדם שיהא לו במהותו  
נת הדעת שזה משה רבינו, ולא די בזה שלומד תורה לבד. אלא בתוך הדעת יש חלק  את בחי

שמביא לך דעת הטוב שזה נותן לך הבדלה, אבל מצד שני אדם יכול עם הדעת לרדת למטה  
הסוף, למטה    עד  עד  הדעת  עם  לרדת  יכול  הוא  מעלה  כלפי  אותו  ימשוך  שהדעת  ובמקום 

א"כ אף שהתורה היא המגלה מהו טוב ומהו רע,    ולהיכנס לשקרים שלו לגאווה ולדמיונות,
ימשכנו   שלא  בכדי  ע"ה,  רבינו  משה  בחינת  הדעת,  בחינת  לו  שיהא  האדם  צריך  מ"מ 

לנותן התורה ומתקשר עם משה רבינו    החומריות אחרי דעת שקרי. ועל ידי שאדם מתקשר
 . אז הדעת ינווט אותו לכיוון הנכון

 נותן התורה לא צריכים רק ללמוד תורה אלא להגיע ל 

וכמו  אף שהחומריות שבו מושכו למצוא לעצמו היתרים בדעת שקר מן אותו הלימוד, כנודע.  
בלבול טוב ורע  שאמרנו מאיליו נמשך אל החיצוניים, וברגע שזה מופיע אצלך זה מגיע עם  

ביחד. אומרים לפני הלימוד יהי רצון שלא יאמר על מותר אסור ועל אסור מותר, לכאורה  
גיד כזה דבר, אבל כן כי אדם מורכב מגוף ונשמה חושך אור ימין ושמאל והנטייה  האם אני י 

הוא לכיוון השמאל ולכיוון החושך, וממילא אדם נמצא בסכנה שהוא עלול באמת לשקר, 
א יפעל לעזור לך רק אם אתה תבקש, כי לא עוזרים לאדם שלא מבקש כלל, וברגע  והתורה ל 

שהחומריו בידיעה  לתורה  ניגש  ולכיוון  שאדם  למטה  לכיוון  אותו  למשוך  עלול  שלו  ת 
האינטרס שלך, אז התורה יעזור לך לצאת מזה, זכה נעשה לו סם חיים ולא מספיק לזכות  

להיות מחובר עם הקב"ה, לא זכה דהיינו אדם לא לתורה אלא צריכים להגיע לנותן התורה ו
ד אז אותו דבר יכול  לוקח את התורה בשביל לזכך אותו אלא לוקח אותו בשביל הידע בלב

 להביא אותך לכיוון סם המוות.

 העיקר הוא לתת הכנעה למנהיג 

יש אנשים  שכמה רשעים מוצאין להן היתר לרשען על ידי דעת שקרים שהמשיכו בתוכן,  
את הדעת לכיוון ההפוך, אבל האמת שהקב"ה נתן לנו את הדעת בשביל הבחירה    שלוקחים 

דם מודעות שיש שם סכנה, ואם אדם לא חי את בחינת  ובשביל שכר ועונש, והעיקר שיהיה לא
מכל מקום, על ידי בחינת משה, שהוא הדעת האמיתי, מבדיל הרע מן הטוב, משה רבינו  

הבור כוונת  כפי  התורה  האמיתית  ב"ה.  ורואה  הכנעה  א  לתת  החסידות  דרך  בעצם  וזה 
צמו מבית האסורים,  למנהיג ואז התורה יעזור לך בכל הדברים שלך, כי אין חבוש מתיר את ע

ואין מצב להגיע להקב"ה רק כשמקבלים את התורה איש מפי איש עד משה רבינו, והוא משה 
ורה מפי מישהו, אבל  קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכן הלאה א"כ חייבים לקבל את הת

אדם שבסומך רק על עצמו ועל הדעת שלו לא יגיע לאף מקום, נכון שאדם יכול ללמוד לבד  
 לדעת להבחין ולהבדיל בין טוב ורע על זה חייבים את משה רבינו ובלי זה אין כלום.אבל 
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 בזמני מחלוקת צריכים לסגור את המוח 

ירה הוא בכלל האם להשתמש בדעת  כלומר, שעיקר הבחשזהו סוד הבחירה שניתנה לאדם,  
עם  ואפילו שכן כמה להשתמש ומתי כן ומתי להפסיק ולסגור את המוח. אמרנו את המשל  

אריה מלך החיות שהיה לו ריח רע בפיו, והלך לשאול את כל החיות מי מוכן להריח את הפה  
אריה הרג  , מיד ההאם זה נכון או לא, הגיע הכבש והריח ואמר שיש לו ריח מגעיל מהפה  ישל

אותו, וככה הלך מאחד לשני והרג את כולם, בסוף שאל לשועל האם אתה מוכן להריח את  
י האם זה נכון או לא, אבל השועל ענה לו אני מצונן היום ואני לא יכול  הפה שלי ולהגיד ל

 להריח. דהיינו בזמני מחלוקת צריכים לסגור את המוח ואת הדעת ולא לחשוב כלום. 

 מנהיג אפילו שאתה חושב אחרת צריכים ללכת עם ה 

וזה    וגם כתוב אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה, ולפעמים שומעים מהרבי משהו
שהרה"ק האמרי יוסף לא בדיוק מתאים גם אז צריכים לשתוק ולסגור את המוח. מסופר  

חולין  ביום כיפור, ובלילה שמע אותו לדבר דברי  השר שלום מבעלזא זי"ע  היה אצל  זי"ע  
והיה לו לפלא היתכן בכזה יום גדול ונורא לדבר דיבורי חולין, אבל אמר לעצמו שאין אדם  

ארבעים שנה, ובאמת אחרי ארבעים שנה הבין האמרי יוסף מה היה  עומד על דעת רבו עד  
כוונת רבו באותו שנה בליל יום כיפור. דהיינו צריכים ללכת בדעת של משה רבינו ואם לא  

משה עם  לא    הולכים  רבינו  משה  של  הדעת  לפעמים  אבל  מקום,  לשום  מגיעים  לא  רבינו 
סיבה הוא לא כי יש לך כללים אלא  מסתדר לי היות שיש לי את הכללים שלי, אבל האמת ה 

אתה פשוט מנותק מעסק לגמרי ובשביל זה אתה חושב שזה לא מתאים לך, והעיקר ללכת  
 עם משה רבינו ועם דעת התורה.

 נס לאמונה מהדעת צריכים להיכ 

וגם בדעת לפעמים אדם נכנס כ"כ חזק לשם והוא נהיה פשוט כפיתי מזה, ולפעמים צריכים  
כי כפי רוב בחינת דעת  הלאה עם אמונה ולעזוב כרגע את הדעת,    לקחת את הדעת וללכת

שבו   רבינו,  האמיתי  את  משה  לו  שייתן  הצדיק  שהוא  רבינו  למשה  מתקשר  שאדם  כמה 
לראות הא הדעת,   זוכה  וכך מתקן המידות שלו.  כך  את  מת,  ורואה  בטוב  בוחר  ואז אתה 

 האמת, אבל זה לא מספיק וצריכים גם לתקן את המידות שלו. 

   דם צריך להיזהר לא לקחת את המידות לעצמוא 

והעיקר לאחד את המידות על ידי הדעת, שדעת זה אחדות וידע האדם את חוה, ואז אתה  
כי רק מחכמה ולמטה שם יש טוב ורע אבל למעלה  מגיע למקור של המידות ששם כולו טוב, 

ה שם חכמים  שם הוא כולו טוב, למעלה יש רק טוב כי מאתו לא תצא הרעות והטוב ולמט
המה להרע, וכדי שאדם לא ייקח את המידות לעצמו ושלא יתגאה בזה ושזה לא יזיק לו הוא  

 חייב להחזיר את המידות למעלה, ומשם יתפרדו כל פועלי און. 

אומר שההתנגדות הוא העזר, שרק כשיש לאדם כאב וקשה לו אז הוא יתחיל  הארץ  הפרי  
את הדעת. ועל ידי שאדם לומד תורה זה נותן  לחפש את הדעת ובלי זה אדם לא יחפש כלל  

לו כוח לבחור בטוב ולברוח מרע. ובלי משה רבינו אין כלום, אבל להגיע לזה צריכים אהבת  
דחילו ורחימו לא פרחת לעילא. ובלי זה לא מתחברים כלל   ד' ויראת ד', כל מצוה שהוא בלי

 למשה רבינו. 



 קודש                         חיי שרה                        שיחות

 ~ כב~ 
 

 שיעור ד'

 יום א' יח' חשון

 עם החסד   הדעת הוא המגע ישר

)המשך ד"ה בפסוק אז יבדיל(. דברנו בשביל עבודת השם צריכים דעת,  במאור עינים  איתא  
לבחור, ואדם צריך לבחור  והדעת מביא לו את הבחירה, ובשביל לבחור הוא צריך לדעת מה  

בין טוב לרע, ורק עם הדעת אדם בוחר אבל הבעיה הוא ששם אדם לפעמים משתבש לגמרי,  
שזה חכמה בינה ודעת שזה נסתר ולא רואים אותו כלל, ואחרי זה יש את   כי יש את המוחין

המידות שזה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות שהחלק של המידות הוא נגלה מאוד,  
מידות הם הרגשות של אדם המוחין הם דבר קר המידות הם דבר חם מאוד, אבל הדעת יש  ה

 לו מגע ישיר עם החסד והוא ההולך ומביא. 

 כתר של עולם התחתון הוא המלכות של עולם העליון ה 

העליון,   העולם  של  המלכות  הוא  התחתון  העולם  של  שהכתר  מושג  יש  יש  בקבלה  דהיינו 
אחד עם השני, יש את המלכות של הדעת נכון מעל זה הכל קר    מקום ששתי עולמות קשורים

תו נכון יש לו מגע עם  מאוד ויבש חשבונות בלי רגשות כלל, אבל בדעת ברגע שאדם מפעיל או
המידות כי הכתר של המידות הוא המלכות, כי מלכות שבדעת כולל את המידות, המידות  

דעת אליו, ולכאורה מה עושים כדי רעשני וסוחף את כולם ורותח והוא יכול למשוך את ה
שהמידות שהם רגשות לא ימשיכו את הדעת למטה אלא שיהיה לי כוח למשוך את הדעת  

 למעלה. 

 שסומך על הדעת שלו רק יסלף דברים אדם  

אלא אמרנו שרק על ידי התורה ששם אפשר לקבל מהלך מה טוב ומה רע, אדם שסומך רק  
ויעשה   יסלף דברים  הוא  חייב להיות שזה  על הדעת שלו אז  זה לא  לי אבל  רק מה שטוב 

ומה   האמת, אמת היה ויהיה אבל טוב כבר תלוי במקבלים, טוב יכול להיות שטוב לי ורע לך
שטוב לך רע לי דהיינו שזה משתנה לפי המקבלים, משא"כ אמת היה ויהיה וגם עכשיו הוא  

אמת שם אדם מקבל  אמת וזה לא משתנה אף פעם. זכרי תורת משה עבדי משה אמת ותורתו  
את הבהירות מה טוב ומה אמת, וזה הסיבה למה צריכים את התורה, כי בלי זה אי אפשר 

ולפי עוד דברים האישים שלו,    אדם יחיה את האמת לפי סטיגמותלהגיע לאמת כלל. כי אז  
משא"כ התורה מגיע ממקור האמת ושם אנת הוא חכים ולא בחכמה ידיעה, כי אדם אף פעם  

גיע להבנה ולהשגה, שלמה המלך אמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, וכמה  לא יכול לה
 ב האמיתי. חכמה שיש לי אסור לזוז מהתורה ששם יש את האמת והטו

 לדעת חייבים את משה רבינו 

התורה,   עם  השכל  את  לך  ומשגעים  זה  עם  מסתובבים  אנשים  תורה  לך  שיש  אפילו  אבל 
קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים,  ובשביל זה צריכים את משה רבינו, משה 

ויהיה לך    וממילא ברגע שאדם מקבל מרבי שיש לו קבלה אז הוא יכוון אותך לכיוון האמיתי
 כוח לא לגלוש ח"ו. 

 



 קודש                         חיי שרה                        שיחות

 ~ כג~ 
 

 הבעיה להיכנע כי אדם חושב שהוא בעצמו רבי 

על   הרבי מלובליןאבל הבעיה בלחפש רבי הוא שאדם חושב שהוא בעצמו הרבי, וכמו שאמר 
הפסוק ולא יכלו לשתות מים ממרה שזה הרבי כי מרים הם כי הם מחזיקים את עצמם לרבי  

באמת אפשר להגיע לדעת האמיתי ולהגיע למשה    ולא רוצים לקבל מאף אחד כלום. ואיך
רבינו, אלא הדעת של משה כלול מהמידות, אבל זה מתחלק לשתיים אהבה ויראה, ובלי זה  

להגיע אל האמת אך בכדי לבוא אל דעת האמיתי,  שה רבינו,  אדם עוד לא הגיע לדעת של מ
של אמת שזה קשר    ולא לחפש מה שטוב לי ומה שנוח לי ומה שרע לי אלא לחפש את הנקודה

כי שם יש את המגע בין הדעת למידות, ובמקום שזה ושלא יטהו חומרו מדרך האמת.  בורא,  
 . ימשוך אותך כלפי מעלה זה יכול למשוך אותך כלפי מטה

 צריכים לשאוף להגיע להכוחות של האבות 

שואל   אבותי,  למעשי  מעשי  יגיע  מתי  למעשי  השפ"א  כתוב  להגיע  לחשוב  יכול  פתי  איזה 
בותי, אלא בכל דבר שאדם עושה יש את המעשה ויש את הכוח שאדם מקבל לעשות את  א

שיהם,  אותו מעשה, וזה אהבה ויראה והדעת, א"כ הכוונה אינו מתי יגיע מעשי הפשוט למע 
אלא כשהם עושים הם יצרו כוח אדיר שזה היה לא רק להם אלא גם לילדים שלהם הלאה  

לקבל, ומזה אנחנו מקבלים כוח לעשות פעולות עד  ואת הכוח הזה אנחנו רוצים ושואפים  
עצם היום הזה, א"כ מתי יגיע לכוח שנפעלה על ידי אבותינו. וברגע שאדם מתחבר למשה  

א הקדושים  ולאבות  טהור  רבינו  הכל  שם  בישראל,  עמל  ראה  ולא  ביעקב  און  הביט  לא  ז 
 לגמרי. 

 אדם שלא מפעיל את המחשבה הוא יכול לסטות מהדרך 

ריך לחיות עם היראה שזה הסכנה שהוא עלול לסלף כאן את העסק, ואדם צריך א"כ אדם צ
לחיות את הסכנה שאם הוא לא מפעיל את המחשבה שלו להתחבר למשה ולאבות הקדושים  

לנו    הוא שיש  לאהבה  זה  אחרי  מגיע  הוא  יראה  לאדם  שיש  וברגע  מהדרך,  לסטות  יכול 
ר יכאב לו הגב, אבל לא שיש כאן בעיה  מהקב"ה. אדם ששוכב במיטה כל היום בסופו של דב

אלא הוא חייב לעשות התעמלות ולזוז ואם לא יכאב לו הגב כל הזמן, א"כ התרגיל של המוח  
שהמידות לא ישלטו עליך אלא שאתה תשלוט על המידות    והבררת מחדל הוא המידות, וכדי

נגדי תמיד    אדם חייב למנף את הסכנה ואת היראה, ואז אדם חייב לדעת כל הזמן חטאתי
וגם למנף כל הזמן שפלות עצמו ואז   לנגדי תמיד  יהיה ושויתי ד'  נגדי תמיד ואז  ומכאובי 

 מגיעים לגדלות הבורא. 

 יש לכתחילה ויש בדיעבד 

לכתחילה ויש בדיעבד, בדיעבד נקרא כשהמידה מופיע ואז הדעת צריך להחליט    דהיינו יש
היות כשיר כשהמידה מופיע ושיהיה  מה עושים עם המידות אז זה כבר מדי מאוחר, אבל ל 

אז חייבים לעשות תרגילים חטאתי נגדי תמיד ומכאובי  לך כוח ומחשבה לדעת מה לעשות  
מונה שלך כל הזמן, ולתחזק את הדעת שלא יהיה  נגדי תמיד, דהיינו צריכים לתחזק את הא

וברגע   אותך,  לחטוף  יכולים  המידות  ואז  להירדם  יכול  אדם  שאז  מופיע  כשזה  מצב 
שמתחזקים את הדעת על ידי הסכנה והיראה ואז אתה חי כל הזמן חטאתי ומכאובי ואז  

מחשבה לא  אתה מגיע לשויתי ד' שזה אהבת ד', אז כשמגיע מצב של בדיעבד שזה הרהור או  
טובה אז יש לך כוח במקום שזה ימשוך אותך כלי מטה אתה מושך את זה כלפי מעלה ומשם  

 יתפרדו כל פועלי און. 



 קודש                         חיי שרה                        שיחות

 ~ כד~ 
 

 לתחזק את האמונה ואת הדעת   צריכים 

אך בכדי לבוא אל דעת האמיתי, ושלא יטהו חומרו מדרך האמת, הוא על ידי יראה ואהבה. 
ו רכב אם לא מתחזקים את זה הוא נשבר, ואדם חייב לתחזק את האמונה ואת הדעת. וכמ

תה  אותו דבר כאן לא לחכות עד הרגע האחרון שיש כבר אור אדום, כי אז המידה כבר ירד וא
צריך להחזיר את זה מיד למעלה, וכמו ברכב לפני שנוסעים צריכים לבדוק שהכל תקין וזה  

מות אז כבר מצב נקרא לכתחילה, אבל ברגע שהרכב כבר התחמם וכבר נדלק לך נורות אדו
של בדיעבד ואז צריכים מהר לתקן את זה. והעיקר לחיות עם יראה שזה הסכנה ועם אהבה  

 ת רק עם הקב"ה. לדעת שאין לנו דרך אחר

 צריכים לדעת שכל דבר הוא לא מציאות אלא סיבה 

ירגיל   יתברך.  שלא  מפניו  זולתו  דבר,  משום  לירא  עצמו  לא  את  שזה  לראות  צריך  אדם 
סיבה וצריכים להכניס את סוג החשיבה בכל דבר לדעת שזה לא מציאות אלא  מציאות אלא  

אתה אל תפחד רק מפני הקב"ה    סיבה מאת הקב"ה, ואפילו שזה מופיע בתור מציאות אבל
אומר כמו בצבא בעת מלחמה כשאומרים כן הכוונה הוא לא וכשאומרים  הפרי הארץ  בעצמו.  

אה לך מציאות ואתה יכול להישבע על זה, אבל  לא הכוונה הוא כן, אותו דבר אפילו שזה נר 
ידעתיך הנך אחד בכל הדמיונות, ומה שאצלך ולא  עיניים, אדמך אכנך  זה    זה רק אחיזת 

מציאות אתה צריך להפוך לדמיון ומה שאצלך זה דמיון שזה מציאות הקב"ה אתה צריך 
 להפוך למציאות האמיתי. 

 להקב"ה אפילו המציאות אומר לך להתקרב צריכים להתקרב  

דהיינו בסור מרע צריכים לפחד רק מהקב"ה, וכן באהבה אפילו שמראים לך שזה אהבה  
ח משם, נכון שהמציאות אומר לך להתקרב לשם אבל  טובה אל תרוץ לשם אלא צריכים לברו 

צריכים להפעיל את המוח ולהגיע משם להקב"ה, וזה על ידי שחיים עם חטאתי נגדי תמיד  
ולקיים מצותיו, ובעת שעושה שום .  מגיעים לשויתי ד' לנגדי תמידומכאובי נגדי תמיד ואז  

ש כנודע,  ורחימו.  בדחילו  יהא  ותפילה,  התורה  עסק  או  העבודה, מצוה,  יסוד  עיקר  הוא 
לדעת האמיתי   וכדי להגיע  ויסוד בחסידות.  עיקר  וזה  זה אהבה  ורחימו  יראה  הוא  דחילו 

 צריכים את האהבה ויראה. 

 מגיעים להקב"ה רק על ידי אהבה ויראה  

להיות כל  ולא תיקח לעצמך שום דבר, שעל ידי זה יבוא לדעת האמיתי, ולהתפארות הטוב, 
ואיך עושים זאת, אלא  ות נחת רוח לו יתברך, ולפאר שמו יתברך.  חפצו וישעו ומגמתו לעש

וזה כמו זרועות שרק ככה ועל ידי התקשרותו בעבותות היראה והאהבה והתפארות הטוב,  
ואז לא  יזכה לדעת האמת, להיות מבחין ומבדיל בין טוב ורע,  ע להקב"ה, ואז  אפשר להגי

וכל פעם שיעלה לו איזה  ו ובלימודו,  ולא יראה שום דעת שקר ח"ו בתורתיראה מאף אחד,  
כי אם האמת יתגלה תמיד, ויוסיף קשר הוא ישלול זאת מיד כי זה לא תואם עם התורה,  

 שלימות מיום אל יום.

 אדם שלומד הוא צריך לדעת למה הוא לומד 

אבל אותו דבר שיכול להרים אותך ולהגיע להקב"ה אותו תורה יכול גם להוריד אותך כלפי  
לפני  ולא יתגאה בלימודו ועבודתו,  עשה לו סם חיים לא זכה נעשה לו סם המוות,  מטה, זכה נ 



 קודש                         חיי שרה                        שיחות

 ~  כה~ 
 

היה אומר  ר' אשר  אהבה ויראה צריכים לראות שהתורה ילמד אותו ולא שהוא ילמד לתורה,  
וא צריך לדעת למה הוא מתיישב ללמוד, היות שהוא בכזה סכנה גדולה  כשאדם לומד תורה ה

הציל אותו וממילא הוא מתיישב ללמוד, כי רוצה הקב"ה  ורק התורה הוא היחידי שיכול ל
לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, אבל צריכים לדעת במה לזכות אותך, כי 

רה לא ייתן לך שום דבר, כי לאדם נותנים  ברגע שאדם חושב שהוא יזכה את התורה אז התו
אבל  מבקש,  שאתה  מה  השלימות    אדם  רק  שהוא  צרשחושב  על  והוא  להוסיף  עכשיו  יך 

 השלימות שלו, אז הוא לא יהיה תלמיד חכם.

   יש אנשים שלוקחים את התורה לגאווה 

 כמו שיקרה לרוב בני האדם,ואומר כמה מילים שכנראה בזמנים שלו סבלו הרבה על זה,  
שאדרבה על   שרוב אנשים לוקחים את התורה שהם מזכים את התורה ולא התורה אותם.

כשאדם נמצא בגאווה יקרה לו  ה מתגאה ומתגדל, ויש לו התפארות רע,  ידי לימודו בהתור
ובוודאי אז מסתלק הוא יתברך ממנו לגמרי, כמ"ש אין אני והוא כמה דברים, דבר ראשון  

שפל הקב"ה נמצא שם, ולפי רוב ענווה ושפלות ככה יש לו  וככל שאדם יותר  יכולין לדור.  
דבר  האורח לחיים בשם האמרי יוסף ה אומר השראת השכינה, וברגע שאדם נהיה בעל גאוו 

ראשון צריכים להיות שפל ברך, והמתגאה אין אני והוא יכולין לדור במדור אחד, וגם יצרו  
אינו יכול לו, א"כ כל זמן שאדם בעל  של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו לו  

 גאווה הוא לא יכול להיכנס לכלל עבודה. 

 ועם חברים   המבחן הוא בשעת לחץ 

שקרים, ובוודאי, בהסתלק ממנו חלק האלוקי שבו, בוודאי ידבק בשקר ובדיעות  דבר שני  
והוא בצדק אבל העיקר להיות חכם, שזה כוח מה, תמיד בכל דבר    להיות דרכו ישר בעיניו,

פנים ומ"ט  לטהור  פנים  מ"ט  שלישי    תמצא  דבר  שאינן  לטמא.  אמת  באנשי  וימאס 
היה אומר אני לא  ר' אשר  הולך בכיוון שלו מיד הוא פוסל אותו,    ומיד מי שלא במדריגתו,  

יודע האם אני נמצא בכיוון הנכון אבל אני יכול לבחון, א' מה קורה בשעת לחץ, ב' האם אני  
 יכול להתחבר לאנשים שלא חושבים כמוני או לא. 

 הבעל גאווה לוקח את האמת לשקר 

הבעש"ט י מחייב, משום צובע. מסביר  שוחט משום מאידמה לו האמת לשקר.  ודבר רביעי  
שהגמרא אומרת שהשוחט חייב בשבת משם שצובע עם הדם את בשר הבהמה. ואיתא  הק'  

ומסביר שזה הולך על היצר הרע, ולעתיד לבוא הקב"ה  שם בתוס' שאשוחט דעלמא קאי.  
שלו   עבודה  זה  הלא  לכאורה למה  היצר הרע,  אלא ישחוט את  עשה,  הוא  זה  ואת  בעולם 

רק אמר לו ללכת ולשכנע אותך לעשות עבירה, אבל היצר הרע הוא כזה מתמיד והוא    הקב"ה 
עושה ממצוה עבירה ומעבירה מצוה. דהיינו אדם שהוא בעל גאווה ידמה לו אפילו האמת 

 כנודע, ששורש כל הרעות.לשקר. 

 העיקר של הכל יושב על גדלות 

ות ד', כולם רוצים להיות טוב  אף אחד לא רוצה לעבור על מצומה שעובר על מצות השי"ת, 
ומיוחד ואיך בכל אופן עוברים על מצות ד', אלא מיד שהחליט שיש לו את הכללים שלו והוא  
חושב שהולך לפי ההלכה, אבל אז הוא לא מחובר למשה רבינו והוא לא מחובר לאהבת ד' 

ו. ר' אשר הוא על ידי הגדלות שבנס לגיאות ובונה את התורה משלו,  ויראת ד', ואז הוא נכ 
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היה אומר על מה זה יושב, על גדלות, כי  ברגע שאדם חושב שהוא יודע והוא מבין אז אין לו  
וכל זה, על ידי שלא הרגיל את    סייעתא דשמייא ואז ממילא מאיליו נמשך אל החיצוניים.

באה עבודתו  ועסקי  לימודו  להיות  מלכותו,  עצמו  כבוד  שם  על  ליוצרו  ולפאר  ויראה,  בה 
 א מנותק כל הזמן מהקב"ה. וממילא הו

 לה למעלה בלי אהבת ויראת ד' שום דבר לא עו 

  להיכנס  רצה  ם אחתשפעהבעש"ט הק'  וכמו שסיפור    שאז לא פרחת לעילא,דבר חמישי  
היכנס, אז כולם פחדו מה קרה כאן, אבל  ובסוף אמר שהוא לא יכול ל  יזה בית המדרשלא

וב  ז כולם שמחו ב"ה. אבל אמר שכתמלא תורה ומצוות, אום הזה  מקאמר הבעש"ט הק' שה
ויראת ד' לא פרחת לעילא לא    ד'  ם בלי דחילו ורחימו בלי אהבתמצוה שעושי   בזוהר הק' שכל

היו וממילא  למעלה,  לכאן  עולה  להיכנס  יכול  לא  אני  ומצות  תורה  מלא  הזה  שהמקום  ת 
 וד לנחת רוח לפניו יתברך. לא עולה הלימולדרוך עליהם. 

 העשייה בשבילנו הקב"ה ירד עד לעולם  

היה אומר עוד יותר כשיעלו למעלה ויפתחו את הגמרות לא יהיה שם אותיות כלל.  ר' אשר  
שכתוב   בש"ס פ"א  בשוכמו  מלאה  בכרס  דקשוט  לעלמא  שיבוא  הקב"ה  חפץ  וכי  הידוע 

צריך   לא  הקב"ה  א אובפוסקים.  את  אלא  בתורה  שלך  הידע  ואת  ת  ד',  ויראת  ד'  הבת 
מה שבראתי את    כלכדי שישכון בתוך זה האדם חלק האלקות.  ב ההתחברות שלך להקב"ה.  

כבודי בראתיו יצרתיו אף עשתיו, הקב"ה ירד עד לי יספרו ל  העולם הוא כי עם זו תהילתי
ממש,   בתוכם  ושכנתי  שיהיה  כדי  העשייה  ממש.  לעולם  בתוכם  ושכנתי  רוצה  כמ"ש  אני 

 .תי לעצמךלהשרות שכינתי אצלך ובמקום זה אתה לוקח או

 וח להבדיל עת אין כ י ד בל 

י  דבר שביעי   ן לו כוח ואדם שאין לו דעת אז אים האמיתי,  די זה לא זכה לדעת השלועל 
בין טובלהבדיל   יודע להבדיל  נרגן מפריד ם אין דעת הבדלה מנין.  לרע, שא  ואינו  ונקרא 

מפריד ן נקרא אחד שלא חי עם הקב"ה כי הוא מפריד מעצמו את אלופו של עולם, נרג אלוף,  
ן והוא תמיד יסלף דברים. וברגע שאדם אין לו את  וזה נקרא נרגאלופו של עולם משכינתיה.  

נרגן ומפריד מעצמו את אלופו של  הדעת   יודע להבדיל ודבר שני הוא  דבר ראשון הוא לא 
 . עולם

 על ידי הדעת חוזרים להקב"ה 

ילו  נש בדח  לכך אמר בזוה"ק כל מילה דלא נפיק מפומיה דבר)ויצא(  ינים  במאור עאיתא  
בתוך הדעת יש כבר , כי הדעת הוא אהבה ויראה,  לא. שהוא כמ"שורחימו לא פרחת לעי

ועל ידו נתאחד התגלות התורה ל ידי הדעת אנחנו יכולים לחזור להקב"ה,  אהבה ויראה, וע 
העליון למקורה  זה,  שבדבור  לשם,   ששם  להגיע  אפשר  אי  פעם  ואף  ממך  ונעלם  נסתם 

 ה.שבסתימת והעלם בלא השג 

 לא לוקחים את התורה בשבילנו 

לפני שהוא  וה ומדבר אותיות התורה. אם הוא בדחילו ורחימו,  כך, העוסק בתורה ותפילול
את הכיוון בכל    רה נותן לנו, ויודע שדווקא התוהוא אומר מי אנכי שאזכה להתפללמתחיל  
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זצ"ל  דבר,   וקיכ"ק אאמו"ר  תורה  כשהגיע שמחת  שבת  איזה מחלל  אומר שהיה  בל  היה 
הרי אתה מחלל שבת ולמה אתה כ"כ שמח עם התורה. וענה   לו אותועלייה מאוד שמח, ושא

יכול לעשות    וממילא אני  לנו בזה אני שמח שנתנו את התורה לנו ולא למשטרהם ונתן  שאומרי
נקרא   לא  לנו  להקב"ה,  אותו  ולמנף  ויראה  אהבה  את  לקחת  צריך  אדם  רוצה.  שאני  מה 

 ם להגיע לקשר בורא.קב"ה, דהיינו על ידי התורה צריכילעצמנו אלא למנף אותו לה

 על ידי הדעת ממשיכים השפעות מלמעלה 

ורחימו סוד הדעת, נעשה המשכה במוחו ובדבורו   לוהרי יש כאן סוד הדעת. ועל ידי הדחי
שנעשה   העליונה.  והבינה  החכמה  עליו  ונשפע  החכמה,  ממעין  המחשבה,  עולם  ממקור 

דבר בדבורו, עם המקור עליון. ויש עלייה להדבורים בשרשן אחדות אחד, התורה שהוא מ
ת, ונעשה יחוד למעלה, על ידי הדעת שהוא לומד בדחילו ורחימו, שהוא ממש בסוד הדע

 של התגלות פרחת לעילא לשורשה. גמור ואחדות אחד, על ידי שהתורה 

 לא דעת אדם מנותק לגמרי ב 

ונמצא, שהתורה שבהתגלות הדבור   "כ כשהוא בלא דעת, שלומד בלא דחילו ורחימו,משא
כמה זמן מכשיר יכול להחזיק מעמד בלי הבטרייה, אפשר ופסקת משרשה,  אצלו כביכול מ

ל  ולעשות  ידי שאין כאן מי ר להרים אותם לעבודת השם,  יצנות ואפשלקחת סיפורים  על 
  יות שזה מנותק אף אחד היון לבחינת הדיבור של התגלות,  שיקשר וימשיך מן המעיין העל

ואין לה במה לעלות לשרשה להתאחד שם, בכדי שיהא נשפע עליו  לא מקשר את זה כלל,  
ושר  ראוי למאכל כלל, ורק שמן שזה מקנכון שאתה משתמש בשמן אבל זה לא  שמן הטוב,  

מראש המקור, עולם המחשבה, שורש התורה שבאצילות, לבחינת  להקב"ה זה תורת אמת,  
תה לא  וא  ואז המידות שולטים עליךלא.  רחת לעיהתורה שבדבור שהוא לומד. וזהו לא פ

 אחד עם הקב"ה כלל. 

 לפעמים על ידי התורה אפשר להגיע לסם המוות 

עינים שהתחלנו[.  נחז] למאור  בכל המידוכנודע, שהור  כבודו,  כל הארץ  מלא  יתברך  ת וא 
וכמו שאמרנו לכבודי  המוטבעין בתוך האדם השפל, ובכל הנמצאים והיצורים והנעשים.  

יצרתיו אף עשיברא יתיו.  תיו  י  די מה שהוא, איןועל  ועל  בין טוב לרע,  כוח הבדלה  די  לו 
ם המוות.  ול לקחת אותך לכיוון של סלפעמים התורה יכ גבהותו שקנה מצד התורה שלמד,  

ממעש וממידותאו  מתוכו,  האלוקי  החלק  מסלק  עבודתו,  מעשה    ה  ומכל  בו,  המוטבעין 
 כי אין שם הקב"ה כלל. שעושה. 

 ם לעולם אלא בשביל ישראל פורעניות באי   אין 

, ועד  זמן אל תביאנו רגל גאווהאמר כל העבור שבכל מעשיו הוא גבה מזה. הבעש"ט הק'  
ת לבבו בגדלות, וממשיך את המידות לרע, על ידי סילוק ומרים אמר זאת.  הרגע האחרון א

מהם, המעש  הטוב  ובכל  שבאדם,  בהמידות  ששוכן  יתברך  שכינתו  בחינת  ים  שהוא 
ת לכל  מו אלא לכל הסביבה שלו ומשרה אנרגיה שלילי ופוגם לא רק לעצוהנמצאים שבעולם,  

ם לעולם אלא  אין פורעניות באיוכמו שכתוב  ם כביכול כן למעלה בשרשו.  ופוגזור שלו,  הא
עולם הוא דרך להגיע לתורה, וברגע שאדם משבש , שכל הבשביל ישראל, שביל הוא כמו דרך

 .דין לעולםאת השביל הזה מגיע 
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 עם הקב"ה נקרא נרגן ומפריד אלוף   אדם שלא חי 

ועל ידסילוק אלופו של עולם   ור שגרם סילוק י זה באין עליו כל הדינים, עבמן המידות, 
המ מו  עולם  של  אלופו  משא"כופירוד  העליון.  ובשרשו  שבו,  לבוא   ידות  שרוצה  האדם 

אה והתפארות, ושלא להתגדל  מור בכל מעשיו באהבה וירתי, ומתנהג כאלבחינת דעת האמי 
ח"ו,   רע  לעבהתפארות  לא  תפארת  מידת  את  לקחת  אותו  צריכים  למנף  אלא  ח"ו  צמו 

וכו.  עם כל המידות המוטבעין בתאזי נמשך בחינת האל"ף, שהוא אלופו של עולם,  להקב"ה,  
 ל עולם.ן שבעה מידות כנודע, לאלופו שומקשר כל המידות שבו, שה 

 ם מקום שפלות לא מגיעים לשו   בלי

בלי שפלות לא מגיעים  ילתו,  וכל זה, באמצעות אלו השלושה מידות שמעורר בקרבו בתח
כלל,   מקום  לימודן לשום  ידי  ועל  למעלה,  כמבואר  להטוב  תמיד  להטותן  רגיל  להיות 

ואיך להיבהתורה, מ וידיעת האמת,  כל העצות טובות  לו  נבדל מתגלין  והשקר. ות  ן הרע 
מה  וכף, שהוא אלקותו יתברך,  ת האל"י זה יתוסף תמיד הארויוסיף תמיד שפלות, ועל יד 

ות  להית יותר,  שאדם שפל יותר מגיע יותר להקב"ה, וברגע שאתה מקשור יותר יש לך דע 
 שופע בתוכו. 

 כפי רוב השפלות זוכים לרוממות הקב"ה 

רוב השפלותכי   רוממות הא  כפי  יותר  יראה  וגדולתו,  שלו,  אני אשכון את דכא, ל יתברך 
יתוסף גם כן הארות אלוקותו יתברך, השוכן את דכא  ב.  ן שווין לטוזקו בו המידות כולויתח

בעה מדותיו, וגורם גם כן למעלה בשרשו, להיות  קתו יתברך בכל השושפל רוח, ויתפשט אלו
ליו תמיד רב טוב שפע וברכות מהארות אין סוף ב"ה בהמידות העליונים שבשרשו נשפע ע
 העליון.

         

           

  


