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 פרשת לך לך 

 ]השיעורים נמסרים על פרשת ואתחנן[ 

 שיעור א'

 יום ו' ב' חשון פרשת נח

 להסתובב כמו בהמות בלי דעת כלל העיקר לא  

שהגבורות יומתקו בחסדים, זה,  דבר  ועל  )המשך ד"ה ואתחנן )הב'((.    במאור עיניםאיתא  
ואמר: ועתה יגדל נא כוח ד'. הרה"ק מרוזין ]לאחר חטא המרגלים[,  התפלל משה רבינו ע"ה  

הדעת שאני  אני מוחל לך עולם הזה ואני מוחל לך עולם הבא העיקר תן לי את    :אמרזי"ע  
 :אמרהרה"ק רבי דוד משה מטשורקוב זי"ע  לא יסתובב כאן בעולם כבהמות בלי דעת כלל.  

 אתה תראה כבר מה יהיה כאן בעולם.  עשה לנו גם היום נס כמו יציאת מצריםיהקב"ה  אם 

 טוב ורעה הוא בטבע ומעל הטבע אין רע כלל 

דברנו שיש י"ד עיתים לטובה וי"ד עיתים לרעה, אבל כל זה קיים רק בטבע אבל מעל הטבע  
שם יש רק טוב ואין רע כלל, כמו שכתוב כי מאתו לא תצא הרעות ושם יש רק י"ד עיתים  
לטובה, ורק אחרי הצמצום ואחרי שהקב"ה ברא את העולם הזה שם יש י"ד עיתים לרעה  

שם זה כולו טוב, ורק כשזה יורד למטה זה משתבש ונהיה    ג"כ, א"כ הכוח שמחיה כל דבר
רעה, ועבודה שלנו בעולם הזה הוא למצוא את הקב"ה בכל דבר. התאווה הקב"ה שיהיה לו  

 שנגלה את הקב"ה בכל מקום ובכל זמן. דירה בתחתונים, וזה כל ההנהגה הישראלית 

 גם בתוך הרע יש בתוכו נקודה טובה שמחיה אותו 

ב בעולם כולו רע ובמצב הכי רעה שיש יש שם נקודה טובה שמחיה אותו שם,  דהיינו אין מצ
כי לית אתר פנוי מיניה ומשום הכי הקב"ה שלח אותך לעולם וגם שם ידך תנחני מבטן שאול  

 שועתי אליך וזה תפקידנו בעולם הזה. 

 איך אפשר לחיות עם הקב"ה בתוך הטבע 

ר חזקים מהקב"ה, דהיינו כביכול אפילו  בחטא המרגלים כתוב שהם טענו שיושבי הארץ יות
נקרא החיות שהקב"ה הכניס לעולם הזה, אבל    ובעל הבית אין יכול להוציא כליו משם, כלי 

הם היו חיים במדבר ושם הכל היה מעל הטבע וכמובן ששם אפשר לחיות עם הקב"ה, אבל 
ן שיהיה מצב עכשיו הקב"ה הולך להכניס אותנו לארץ ישראל שזה עולם הטבע ושם איך יתכ 

כמו מעל הטבע, וממילא ביקש משה רבינו ועתה יגדל נא    בכל דרכיך דעהו  לחיות עם הקב"ה
כוח ד' בבקשה שגם בי"ד עיתים לרעה שיהיה מצב לראות את הקב"ה שם, ואפילו שלי זה  

 נראה כרעה אבל שיהיה מצב לראות שם את הקב"ה שמחיה כל דבר. 

 ב"ה דווקא ע"י הלא נודע אפשר להגיע להק 

לכאורה הרי ראו את הקב"ה רק מעל הטבע ובתוך הטבע הם עוד לא   אומרהישמח ישראל  
וזאת היה עיקר החטא, כי על מה היה להם  היו שם כלל א"כ מה היה החטא שלהם, אלא  

אנחנו נמצאים עכשיו במצב לא נודע אפילו הרופאים הכי גדולים  לחשוב מה שיהיה אח"כ, 
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ולא   לא מסתדרים  כלל    מבינים מה שקורה בעולם היום,בעולם  הגדולים בדרך  הרופאים 
אבל    יודעים ומבנים על דבר ויש להם הסבר על כל דבר וכאן פתאום כולם נמצאים בלא נודע,

הלא נודע מצד אחד זה מוציא אותי מהבנה והשגה שלי לגמרי ומצד שני זה יכול להביא אותי  
אלא  לא היה יכול להביא אותי כלל,    לחיות עם הקב"ה מאוד חזק מה שמצב אחר בעולם 

 אנשים רוצים תשובות מכאן ועכשיו והרגע ובלא זה הם לא רגועים כלל. 

 לפעמים אנשים פוחדים על מה הולך להיות 

אבל המרגלים מחמת שיראו אולי יחטאו חלילה בארץ לנגד ד' לכן לא שמעו מיד לקול ד',  
שם בכלל ולמה להם לדאוג מה יהיה אחרי  אבל הם עוד לא    ואמרו לא נוכל לעלות, ולא הלכו,

זה, אבל לכאורה הרי מצאנו שיעקב אבינו אמר קטנתי מכל החסדים ומכל האמת ואולי  
זה   על מה הולך להיות, אבל כאן  בעוד כמה מקומות שכן פחדו  וכן מצאנו  יגרום החטא, 

ים ללכת  אחרת כי ברגע שהקב"ה אומר לך ללכת הולכים בלי שום שאלות כלל, דהיינו צריכ
אפילו שמפחדים, וכמו שהיה עם בני ישראל על הים שהיה אז וישובו ויחנו לפני פי החירות,  

 ואחרי זה כתוב ד' ילחם לכם ואתם תחרישון והלכו בלי שום בעיה.

 יש מצב של יצילם ויש מצב של יושיעם 

הכוח  תן לי את  יעבודת האדם הוא לדעת אם הקב"ה שם אותי במצב כזה זה בכוונה, והוא י 
לעבור אותו, והוא רוצה למנף אותי לכזה מקום גבוה שרק מכזה לא נודע אפשר להגיע לזה  

הפרי אצל יוסף הצדיק כתוב זכרתני והזכרתני ואז ניתוסף לו שתי שנים,    ולבנות את עצמי.
כלל.  הארץ   טבע  שום  בלי  ידי הקב"ה  על  רק  וזה  השתנות  הוא  שנס  כותב: הרח"ו  אומר 

צריכים להודות, בהתחלה כשמדברים שהולכי מדבריות כתוב 'יצילם'  שכתוב אצל ארבעה ש
'יושיעם'. לכאורה מה ההבדל בין   ואח"כ כשמדברים מאלו שיושבים בבית כלא שם כתוב 
יצילם ליושיעם? אלא יצילם נקרא אחד שהולך במדבר שם הקב"ה חייב לעשות משהו. כי  

 חייב לעשות וזה יצילם.  בלי הקב"ה אף אחד אחר לא יעשה שום דבר וממילא הוא 

 יוסף הצדיק היה חייב למצב של יושיעם 

אבל בבית הסוהר שם הקב"ה חייב להושיעך, למה, כי טוב לך שם יש לך אוכל שתייה ובגדים  
של חיים כמו הולכי מדבריות, שם  נמצא בסכנה  למופת, דהיינו הוא לא  והכל מסודר לך 

לך ולעזור  אותך  להושיע  חייב  יוסף הקב"ה  אבל  חייב    .  שהיה  מצב  בכזה  היה  הצדיק 
והזכרתני אבל עכשיו בבית   ל'יושיעם', כי במצב של יצילם אז היה מספיק שאמר זכרתני 

 הכלא היו צריכים כזה נס גדול בלי שום חשבונות כלל. 

 לשנות מצב תלוי עד כמה אתה מוכן להיכנע להקב"ה 

כ עד  בעצמו  באדם  תלוי  עכשיו  עד  שהיה  ממה  מצב  לשנות  להיכנע  דהיינו  מוכן  הוא  מה 
עיקר להקב"ה, וכמה שאדם מוכן להכניע את עצמו ככה המצב ישתנה לגמרי.   וזאת היה 

החטא, כי על מה היה להם לחשוב מה שיהיה אח"כ, הלא עכשיו כרגע אתה חי נושם הולך 
ומגיע ומה איכפת לך מה שיהיה אחרי זה, שמא יחטאו חלילה אח"כ, והלא אם לא תשמע  

בוודאי מוטב להיות בספק לאחר זמן אתה עובר את מצות המלך בעת הזאת,  כעת לקול ד'  
זה שאתם רואים כבר עכשיו מצב שבעל הבית לא יוכל להוציא כליו    מלחטוא מיד בוודאי.

משם וממילא אתם כבר הפסיקו לעשות פעולות, אבל העיקר הוא סבלנות נכון שכרגע אני  
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מתבשל עם זה לאורך הזמן זה בונה את    לא רואה את זה, אבל בתוך הסבלנות מה שאני
 האדם ולא ח"ו להיפוך. 

 חטא אדם הראשון היה שחשב על העתיד שלו 

וכמאמר פי קדוש ד' מוהרש"ב זצללה"ה זי"ע מפרשיסחא, על טענת הנחש לאם כל חי היא  
חוה, שאמר לה אם לא תאכל מעץ הדעת לא יהיה לך הבחירה, כי לא יהיה לך שום יצר הרע 

לך אכול מעץ הדעת לדעת טוב לרע, היינו שאז יהיה הבחירה בידך שתידע ג"כ  כמו מלאך,
במדרגה גדולה ועצומה מכאשר עד עתה. כן   מהרע, ואף על פי כן לא תחטא, ובזה תהיה עוד

לו הלא בעת  גדול כ"כ, אלא שהיה לה להשיב  היה טענת הנחש, לפי"ז מה היה החטא 
ציוני ד' לא תאכל ממנו, יש בידי הבחירה לבל  הזאת שאתה מפתינו לאכול מעץ הדעת אשר  

לשמוע לך ולבל לאכול, רק לשמוע לדברי הקב"ה, ועל הבחירה לעתיד למה לי לדאוג על  
 העתיד, ועתה אעבור בוודאי על פי ד', מוטב בל אשמע לך תיכף ויעבור עלי מה. 

 העיקר לחיות עם הרגע והשנייה שאתה עומד בו 

וכן צריך כל איש הישראל לבל להסתכל ולחשוב על מה שיהיה אח"כ, רק על הרגע שהוא 
עומד בו, וכמאמר הרבי הקדוש הנ"ל ע"פ הנה טפחות נתת ימי, כמו אדם המודד שבעים 
אמה חבלים בידו לא נשאר לו בידו לעולם אלא טפח, שזה שמדד כבר הוא חוץ לידו, ומה 

נמצ בידו,  איננו  עדיין  מדד  הימים  שלא  המה  כן  ידו,  בתוך  שאוחז  הטפח  רק  לו  שאין  א 
מה שעבר אין, ומה שעתיד עדיין לא בא, נמצא שאין לו לחשוב רק על הרגע שעומד מהאדם,  

ויהיה באותו שנייה אבל אדם בקושי הוא הווה.  בה. ר' אשר   היה הקב"ה הוא היה הווה 
 והדרך להחזיק מעמד הוא, ועתה יגדל נא כוח ד'. 

 אדם אבוד לגמרי בלי אמונה  

כי כאשר חטאו ישראל במרגלים, ונפלו מן האמונה, שהוא ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
יחיה,   וצדיק באמונתו  וברגע שאדם יסוד העיקרי, כמ"ש  ובלי אמונה אדם אבוד לגמרי, 

ואז בעצם לקחת את הי"ד עיתים  נפלו למקום הדינים והמיתה, מתנתק מהאמונה שלו מיד 
ונתת שלא הוכללו הגבורות דהיינו  ונפרדו הכ"ח עיתים,  אותו לי"ד עיתים לרעה,    לטובה 

 והכל תלוי באדם בעצמו. בחסדים, ועל ידי זה באו עליהם דינים כנודע. 

 עבודת האדם הוא להכניס הי"ד עיתים של רעה בתוך הטובה 

כ"ח   והנה, יש י"ד עיתים לרעה וי"ד עיתים לטובה, שהם)ליקוטים(:  במאור עינים  איתא  
הקב"ה מדבר אתנו על ידי כ"ח עיתים, ועבודה שלנו  . כנודע כוח מעשיו הגיד לעמו.  עיתים

והי"ד עיתים של רעה צריכים להכלל בי"ד הוא להכניס את הי"ד עיתים לרעה בתוך הטובה.  
דהיינו צריכים לחפש את הנקודה הטובה שמחיה את הי"ד  עיתים של טובה, והם ב' ידים.  

 עה נקרא יד מצרים, שהם במיצר המדריגות.והרעיתים לרעה. 

 ברגע שחיים עם הקב"ה מוציאים בזה את הי"ד מצרים לי"ד ד' 

ברגע שאדם שומע שויושע ד' שכל ולכן כתיב ויושע ד' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים,  
כשהושיעם מי"ד ד מצרים ומכניסו ליד ד' ולטובה. "דבר זה הקב"ה בזה הוא מוציא את הי

הנ"ל, אז וירא ישראל את היד הגדולה, כי כנגד הי"ד של רעה הנקרא מיצר וקטנות, נקרא  
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וברגע שאדם מאמין בחסד שיש בכל דבר אז וירא ישראל את מצרים   הי"ד של טובה גדלות.
מצרים מת, כי כיון שכללו    וזהו היד הגדולה, ואז, כשראו והשיגו זה וירא ישראל אתמת,  

שמאל בימין, נמצא מה שהיה הי"ד עיתים נכללו בטוב ונשארו מתים, כי נסתלקו חיותם 
 מהם והבן. 

 העיקר לאכללא שמאלא בימינא 

וזהו ובני ישראל יוצאים ביד רמה, רצה לומר, שהרימו יד הנ"ל, ונכללו בימינא, ולכן נקרא  
וזהו מקדש ד' כוננו ידיך, שהם כוננים הב' ידים   ח,ימינך ד' נאדרי בכו   י"ד ימין, יד רמה,  

 יחד, ומשיגים שהכל טוב.

 אדם צריך לראות שעיקר הכוח ביד ימין 

משה רבינו התפלל ואמר שכרגע הם חיים עם מחר וממילא    ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.
העיקר  הם רואים וחושבים שנמצאים בחושך, וממילא תעזור להם להבין שבכל דבר יש אור ו 

שיתגדלו כלומר,  ה,  -ועל כן התפלל משה ואמר: ועתה יגדל נא כוח הוי לחיות את הרגע,  
שיהיו  כלומר,  ה, שהוא רחמים וחסדים.  -בהויגם העיתים הרעים, ויתכללו  הכ"ח עיתים,  

האלוקי  יתגדל הכוח  כאשר מתכללים החסדים בגבורות, עי"ז  והגבורות בחסדים.  כלולין  
ומבשרי  כמו שאמרנו ימינך ד' נאדרי בכוח,  כמו שנודע, שעיקר הכוח הוא ביד ימין,  כביכול,  

כלומר, שזה יוכל האדם לראות מגופו, שעיקר הכוח ביד ימין. וזהו ועתה יגדל  אחזה אלוקי, 
 ה, שיהיו במדריגת יד ימין. - נא כוח, שיתגדלו כל הכ"ח עיתים, ויומתקו בבחינת הוי

 מייחד את הרע בטוב נופל מיד אדם שלא 

שהן בפירוד, נאמר וילכו בלא ואדם עצמו נהיה אבוד לגמרי,  ובהיפוך, כשאין נכללים בימין,  
רודף.   לפני  וזה עבודת האדם כ"ח  נופל,  מיד הוא  וברגע שאדם לא מייחד את הרע בטוב 

 בעולם וזה כל האידישקייט. 
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 שיעור ב' 

 ' חשוןדיום א' 

 ה מטה יותר משל מעלה חביבה להקב" 

וזהו מה שכתוב בקרבך קדוש ולא אבא בעיר. )המשך ד"ה ואתחנן )הב'((.  במאור עינים  איתא  
)בראשית  באור החיים הק'  דהיינו הנביא אומר שהקב"ה נמצא בכל מקום בעולם. איתא  

עוד יתבאר הכתוב על זה הדרך, כי דבר ידוע כי מצינו להקב"ה שבחר  פרק א' אופן כב'(  
ון בערפל וחבב לשכון בתוכינו, ועוד לו שמצינו כביכול שנשבע שלא יכנס לירושלים של  לשכ

מעלה עד שיכנס לירושלים של מטה, הרי זה מגיד שחביבה לו של מטה יותר משל מעלה, 
 גם כשנשכיל בטעם בריאת כל העולם נדע כי העיקר הם התחתונים שהם עמו ונחלתו. 

 נו לא מגלים אותו הקב"ה לא מגלה את עצמו לפני שאנח 

דהיינו התאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים, והקב"ה לא מגלה את עצמו לפני שאנחנו  
שיש   ולפני  דלעילא,  איתערותא  זה  אחרי  יהיה  דלתתא  איתערותא  ע"י  רק  אותו,  מגלים 

 . איתערותא דלתתא הוא לא יגלה את עצמו כלל

 המידות ירושלים של מעלה זה המוחין וירושלים של מטה זה  

מצד אחד חייב להיות בקרבך קדוש, ומצד שני  וזהו מה שכתוב בקרבך קדוש ולא אבא בעיר.  
נשבע הקב"ה שלא אבא בירושלים  יהיה ולא אבא בעיר עד שלא יהיה לפני זה בקרבך קדוש.  

ירושלים של מעלה זה המוחין, אבל קודם חייב  של מעלה, עד שאבא בירושלים של מטה.  
מטה שזה להכניע את הרע בטוב ואז יהיה לך מוחין, והכל יתהפך לטוב  להיות ירושלים של  

 ואז תגיע לירושלים של מעלה.

 האמצע של האדם זה הלב 

העולם נברא מן  שהוא לכוונה הנ"ל, כי נודע, שירושלים, הוא נקודה אמצעית מן העולם,  
שממנו שים,  ששם היה קדשי קדכי בו אבן שתיה,  ירושלים, ומה כ"כ מיוחד בירושלים, אלא  

שם האמצע של העולם ומשם נברא העולם. אותו דבר האמצע של האדם זה הושתת העולם.  
הלב, כמו שאמצע של העולם זה ירושלים אותו דבר האמצע של האדם זה הלב, דברו על לב  
מימין   מורכב  שלך  הלב  כי  הקב"ה,  עם  אחד  לחיות  צריכים  ראשון  דבר  דהיינו  ירושלים, 

זמן שאד וכל  בימינא  ושמאל,  עושה איתכללות שמאלא  יכנס לתוכך  ם לא  אז הקב"ה לא 
 דהיינו שאז אדם עוד לא מגיע לירושלים של מעלה.

 כשאדם חי את הפחד כמציאות אין לו זמן לחשוב על הקב"ה 

בלב של האדם שם מתעורר המידות, למשל כשמתעורר אצלך מידת הפחד, ואתה לוקח את  
זה בתור מציאות אז המוח שלך תפוס ואין מצב לחשוב גאט, וברגע שאדם יהפוך את הלב  
שזה סיבה מאת המסבב כל הסיבות עד אין סוף ב"ה, באותו רגע אדם מכניס שם את הקב"ה  

קום ואתה מנקה את המקום הכל בשביל לחיות שם בירושלים של מטה ואתה מפנה שם מ
גם   הקב"ה  לך  יהיה  ואז  הקב"ה  עם  לחיות  ג"כ  מוחין  לך  יהיה  ואז  הקב"ה,  עם  למטה 

 בירושלים של מעלה. 
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 העיקר לנקות את הלב שלך מטומאה לפני זה 

והלב מכונה בשם ירושלים, על שם שהוא נקודה אמצעית מן העיקר הגוף, עד הרגלין. ונודע, 
העולם.   שהלב באמצע  שהוא  ירושלים  כמו  הגוף,  באמצע  שהוא  ירושלים,  בחינת  הוא 

ולמעשה כמה שזה קדוש יש שם טומאה עוד יותר מכל מקום, אותו דבר בלב האדם כמה 
שזה העיקר יש שם ג"כ טומאה, נכון שלב חכם בימין אבל הלב שמאל ג"כ רוקד שם עם כל  

לאכ זה  לעשות  צריכים  שאנחנו  והעיקר  בימינאהכוח,  שמאלא  המקום    ללא  את  ולנקות 
בטומאה, וברגע שאני ישמע את הקב"ה בירושלים של מטה אז יהיה מצב לשמוע את הקב"ה  

 בירושלים של מעלה. 

 הלב מקשר בין הגוף לנשמה 

והלב הוא משכן החלק האלוקי המושפע בתוך האדם מלמעלה, כמו שכתוב ושכנתי בתוכם 
תוב וערלתם את ערלת לבבכם, לכאורה הרי כתוב  החלק המעשי מתחיל מן הלב. כממש.  

כ"כ  אנחנו  ולמה  הלב  ולא  הנשמה  הוא  העיקר  הלא  היא  טהורה  בי  שנתתי  נשמה  אלוקי 
עסוקים עם הלב ולא עם הנשמה. אבל ההסבר הוא נכון שהנשמה טהורה היא והיא העיקר  

נותן לך כלום לעשות, יש מ וח לב כבד, אבל היא לא יכולה להשפיע על האדם כי הלב לא 
המוח הוא החלק הנשמה והלב הוא מנווט מה מעבירים לכבד ומה לא, הגוף מעביר לנשמה  
מה שהוא רוצה והנשמה מעביר לגוף מה שהיא רוצה, הלב מקשר בין הנשמה לגוף ועושה  
סדר בעניין, רק הבעייה הוא שהלב ג"כ עשויה מגוף והוא ג"כ חומרי מאוד וממילא דברים  

לעצמו ומרעיש אותו ומה ששייך לנשמה הוא מעביר הלאה ומסנן אותו    של גוף הוא לוקח 
 מיד.

 וכדי שיהא מוח שליט על הלב חייב להיות תיקון המידות 

יש כזה דבר לטפל באדם ולהוציא ממנו מידע אפילו דברים ששכח אותם מזמן ואפילו דברים  
קוף את הלב שכל מגלגולים קודמים אפשר לשחזר אותם, והחכמה הוא ללכת ישר למוח ולע

רעש  הזמן מסנן דברים ולהוציא אותם משם. בכל אופן הלב מנווט כל הזמן האם יהיה לגוף 
כרגע או לנשמה יהיה רעש כרגע. וכדי שהקב"ה יכנס אליך דבר ראשון בקרבך קדוש אתה  
צריך לשמוע אותו אצלך ממש, וכדי שיהיה מוח שליט על הלב חייב להיות תיקון המידות  

אחרי זה אפשר להגיע לזה, תיקון המידות נקרא כל מידה שמתעורר אצלך יש לך  לפני זה ו
או לשמוע שהקב"ה מדבר איתך כרגע דרך המידה    רציחה ותאוות,  ברירה או להיכנס לכעס

 הזאת שנקרא כעס, ואח"כ מגיעים לדעת ולאמונה. 

 הגדלות שמקבלים על ידי השפלות הוא גדול מאוד 

יבות שיש להם קו מסוים בלימוד, ואפשר להכיר אותם מרחוק  אמר שיש כל מיני יש ר' אשר  
לפי החשיבה שלהם ולפי ההליכה שלהם וכן הלאה, דהיינו היות שיש להם קו נדבקים לזה  
ולא זזים משם כבר ככה כמה דורות, אבל גם לנו יש קו שאנחנו לא זזים מזה כלל, רק הקו  

אבל לות ולחיות עם זה כל הזמן,  שלהם מביא אותם לגדלות והקו שלנו מביא אותנו לשפ 
הגדלות שמקבלים מהשפלות הוא הרבה יותר מהגדלות בלי שפלות לפני זה כלל, והבעיה  
הוא שאנשים באים לדרך כדי לפתור כל מיני בעיות שיש להם וברגע שהכל מסתדר לך אז  

 בדרך כלל עוזבים את הדרך והקו שלנו. 

 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~  יג~ 
 

 צריכים קודם דעת ואז באים להכרה של שפלות 

וכדי להגיע לדרך צריכים לחיות כל הזמן בשפלות ולדעת חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי  
תמיד ואז באים להכרה שהקב"ה בעצם מנהיג את העולם, ובעצם צריכים קודם דעת שזה 
מודעות ומזה באים להכרה של שפלות שאנחנו לא יכולים לבד וחייבים את הקב"ה שיעזור  

הוא לא מציאות אלא סיבה להביא אותי לחיות עם הקב"ה, אז  לנו, וברגע שחיים שהשפלות  
צריכים אמונה להאמין בקו הזה, והעיקר לחיות אפילו שכרגע אני לא במצוקה אבל כל שנייה  
ורגע זה עלול להופיע ואז אני בבעיה, וברגע שאני חי את הסכנה שזה עלול להופיע כל שנייה  

 ורגע בזה אני חי עם הקב"ה. 

 את ירושלים של מטה לפני ירושלים של מעלה  חייבים לנקות  

ירושלים של מטה  וניקה את  בזה תיקון  כי  בירושלים של מעלה  ואז אדם חי את הקב"ה 
וממילא הגיעו לירושלים של מעלה. אבל ברגע שאדם לא ניקה את ירושלים של מטה אז אין  

עד שאבא    נשבע הקב"ה של אבא בירושלים של מעלה,מצב לקבל את ירושלים של מעלה.  
ולהגיע למצב  לט אין אמונה ולא לחיות ממש,  עולפני זה הוא רק געפלאפ בירושלים של מטה.  

לחיות ואתם הדבקים בד' אלקיכם חיים כולכם היום זה אך ורק אם הכנסתם אותו לתוך  
 המידות. 

 כשלא הולך לך הקב"ה מחכה שתכיר אותו באותו הזמן 

ויש גדולה,  מאוד  בסכנה  נמצא  שאדם  מצב  מאוד,    יש  גדולה  בעבודה  נמצא  שאדם  מצב 
ובאותו רגע כל הרגשות עולים במיוחד ומאוד קשה לחיות אז עם חטאתי נגדי תמיד או שויתי  
ד' לנגדי תמיד, כשיש מצב של גדלות אין אז שויתי ד' לנגדי תמיד כלל, כי אז אדם חי שהוא  

חיות שם עם הקב"ה,  הגדלות ולא הקב"ה ח"ו, וכשאדם נמצא במצב של קטנות מאוד קשה ל
ואלא רק כשיש לאדם שקט והוא רגוע אז הוא יכול לחיות את הסכנה ולדעת שצריכים עזר  
אלוקי על כל צעד ושעל, כשאדם נכנס למצב של פחד וחרדה הוא יעשה אחד משלושה דברים, 
או פייט או פלייט או פריז, פייט שאדם נכנס להפקרות ומנסה להילחם בחזרה עם כל הכוח,  

יט נקרא שהוא בורח מהמקום, ופריז נקרא שאדם נהיה קפוא וייאוש, אבל בדרך עבודה  פלי
הקב"ה מחכה באותו רגע שאדם יכיר שהכל מאת הקב"ה גם המצב הנוכחי, ולדעת שכל דבר  

   .שקורה איתך זה לא מציאות אלא סיבה מאת המסבב כל הסיבות עד אין סוף ב"ה

 להגיע לחיות עם הקב"ה זה רק בשלא שעת מעשה 

אבל כדי להגיע לתהליך הזאת בשעת מעשה קצת מאוחר להתעסק בזה ואז קשה מאוד לאדם  
והעיקר הוא שלא בשעת מעשה, כשאדם רגוע יש לו כוח לחשוב על  לחיות שם עם הקב"ה,  

פייט פריז, מיד לפלייט  בורח  ולהגיע לזה, אבל בשעת מעשה אדם מטבעו  כשאדם לא    זה 
נמצא כרגע בסכנה יש לו את היכולת לחשוב ולהגיע להקב"ה יותר בקלות, ועל ידי שאדם חי  
בכוח חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד מיד הוא יגיע לשויתי ד' לנגדי תמיד, וברגע שאני  
חי שהנפילה והכאב יכול להגיע כל שנייה ורגע ואני חי את הסכנה בכוח אז מגיעים לחיות  

 ם הקב"ה. ע

 

 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~ יד~ 
 

 הקב"ה אדם צריך לדעת שהרגיעות שלו מגיע מאת  

כדי להגיע  נשבע הקב"ה, שלא אבא בירושלים של מעלה, עד שאבא בירושלים של מטה.  
להקב"ה זה אך ורק כשיש רגיעות, ואז אדם מגיע להכרה שאתה חושב שלך יש רגיעות כרגע,  

רגיעות, ואז אדם יכול לחיות במוח  אבל האמת הוא שזה לא אני אלא הקב"ה נותן לי כרגע  
עם הקב"ה כל הזמן ולדעת שלולי ד' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי, והעיקר לדעת טוב  
לי כי עניתי למען אלמד חוקיך צריכים לחיות עם העינוי, ולכאורה הרי הוא לא נמצא כרגע  

אדם מתגבר   בעינוי, אלא אדם יעשה את החשבון שהקב"ה ברא אותו עפר מאדמה ויצרו של
 עליו בכל יום, ואז הקב"ה עוזרו שיראה את הקב"ה כל הזמן.

 כשהמלך מגיע עושים הרבה יותר סדר מתמיד 

עבודתו כמ"ש בכל לבבך   בשני    -ואין הבורא ב"ה משכין שכינתו בלב האדם, עד שיהא 
העיקר צריכים קודם לנקות למטה מכל יצר הרע שרק יש בעולם ואז מגיעים לחיות    יצריך,

הקב"ה,  ע כפרים  התולדות  ם  הרבה  תחתיו  לו  ויש  מלך  שיש  ומסביר,  זה  על  משל  מביא 
ועיירות שהם תחת הנהגתו, וברור שבכל מקום יש שוטרים וסדר ומנהיגות, אבל כשהמלך  
בעצמו מגיע לביקור שם אז מנקים את העיר ועושים הרבה יותר סדר, וככל שתנקה את העיר  

 יותר אזי המלך יגיע יותר. 

 ראשון זה איתכפיא ואז היה המתקה דבר  

אותו דבר צריך האדם לדעת שבתוך לב האדם נכון שזה לא מופיע במלוא הדרו, וכדי שזה כן  
שזה ואין הבורא ב"ה משכין שכינתו בלב האדם,  יופיע במלוא הדרו צריכים לנקות לפני זה,  

לל הרע, שהוא בשני יציריך, שיוכ  - עד שיהא עבודתו כמ"ש בכל לבבך  ירושלים של מטה,  
דבר ראשון צריכים איתכפיא ואז המתקה זה  חלל השמאלי, ויומתק בימין לעבודתו יתברך.  

 איתהפכא. 

 אדם שחי עם הקב"ה הופך את לבו למשכן ד'  

ועל ידי זה נעשה  ,  והעיקר להפוך כל דבר לטובשיהא כל לבבו עם שני החללים כולו טוב,  
צריך לדעת ברגע שהוא חי עם הקב"ה בזה    אדםלבו משכן ד', כמ"ש היכל ד' המה ממש.  

הוא הופך את לבו למשכן ד' להיכל שזה ירושלים של מעלה, אדם צריך לדעת שהלב שלו הוא  
ואתה עוד  משא"כ כל עוד שלא נמתק החלל השמאלי,  ושכנתי בתוכם בתוך כל ואחד לאמר,  

שאדם משתולל  לא חי עם הקב"ה, ובמקום לחיות חיובי אתה חי בשלילי כל הזמן, וברגע  
הקב"ה   אומר  אז  לדור,מאוד  יכולין  והוא  אני  אין  הקב"ה,  נחש    אמר  עם  דר  אדם  ואין 

ואז אדם מצמצם את זה עוד יותר, כי למעשה אני עשיתי את זה כי אני צריך שאתה    בכפיפה.
 תשמע את הקב"ה ושיהיה לך את היכול לשמוע את הקב"ה. 

   הטובות מרחיב מקום לשכינה   אדם שמתמקד בנקודות 

, ומאז  כדי שיהא בורא ונברא  בוש אחרי לבוש וצמצום אחרי צמצוםברא את העולם ל  הקב"ה
א"כ העיקר להתמקד בנקודות הטובות ובזה אתה מרחיב מקום לשכינה,    יש לנו טוב ורע,

ואז הכל הופך לטוב, כי אתה שומע שהרע אין לו מציאות בפני עצמו והוא רק כיסא לטוב  
ם כל זמן שיש מצב של לדור עם נחש  ואז גם הרע נהיה טוב, הקב"ה לא יכול להגיע לאד

 בכפיפה. 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~ טו~ 
 

 אדם צריך לדעת שהקב"ה נמצא בתוכו ממש 

אדם צריך לחיות שהקב"ה נמצא בתוכו ממש, וזהו בקרבך קדוש, על ידי שבקרבך קדוש,  
ועל זה צריכים את הדעת שד' שפתי תפתח, ולדעת  שהבורא ב"ה משכין שכינתו בקרבך.  

על כן, ראה  שכל מה שאתה חושב מדבר ועושה זה הכל הקב"ה, וברגע שאדם חי ככה אז  
ח"ו.   זר  אל  בלבך  יהא  כאן.  שלא  השולט  שהוא  לחשוב  השמאל  לצד  תתן  אבא  אל  שלא 

את   וברגע ששומעיםעד שאבא בירושלים של מטה.  שזה המוח שלך  בירושלים של מעלה  
 הקב"ה למטה במידות אחרי זה אפשר להגיע להקב"ה שהוא ירושלים של מעלה. 

 אדם שנלחם לראות את הקב"ה ממתיק ומייחד את הגבורות 

הקב"ה ברא את העולם  שהוא הלב, משכן שכינתו יתברך. אז, אבא בירושלים של מעלה.  
והכניס שכינתו יתברך למטה בעולם, אבל אדם המקדש את עצמו למטה מעט, דהיינו כל  

מקדש  אז  הקב"ה,  בשביל  עושה  שיהודי  מלמעלה,  נקודה  הרבה  אותו  באיתערותא ין  כי 
כל פעם שאדם נלחם לראות את הקב"ה    דלתתא, שהוא יחוד ומיתוק הגבורות בקרב לבו,

ומייחד את הגבורות, ואז אפילו אדם שמקדש את עצמו למטה מעט אזי  בזה הוא ממתיק  
 מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

 יהודי שנותן הכנעה מעורר בזה איתערותא דלעילא 

למעלה,   כך  כטיפיהיה  אפילו  לא  הוא  למעלה  שיש  שיש  הניצוץ  הניצוץ  לעומת  הים  מן  ה 
למטה, כל פעם שיהודי נותן כאן הכנעה אז איתערותא דלתתא נהיה אחרי זה איתערותא  

בכל מקום  בעולמות תחתונים,  לא רק על עצמו אלא על כולם  שיתמשך רחמנותו  דלעילא,  
דברנו שיש ויוכללו הגבורות באורו אין סוף ב"ה, שממנו בא הרחמנות.  עד למעלה ממש.  

גה בטבע ויש למעלה מן הטבע, בטבע יש טוב ורע ומעל הטבע שם זה כולו טוב ואין שם  הנה
זה ממך   לי להבין שהכל  יצא, תעזור  וממילא מבקשים מהקב"ה מלפניך משפטי  כלל,  רע 
ואפילו כאן למטה שום דבר לא זז בלעדיך כלל, וזה בלב על ידי שאדם חי שכל הכוח של הלב  

והופכים את הרע לטוב ממש. ואז על ידי איתערותא דלתתא    מגיע מהקב"ה, ובזה ממתיקים
 יהיה אחרי זה איתערותא דלעילא. וזה הכל עובד רק עם דעת ואמונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~  טז~ 
 

 שיעור ג' 

 יום ב' ה' חשון

 המקור של הכאבים זה בראש ולא בגוף 

כל דבר  ברנו על המתקת דינים בשורשם  )המשך ד"ה ואתחנן )הב'((. דבמאור עינים  איתא  
שקורה לאדם נכון שזה כואב בגוף ובבטן, אבל המקור של כל הכאבים שיש לנו הוא כי יש  
עירוב רע בטוב, אדם נמצא בעצם במצב של תוהו ובוהו וכל זמן שהוא לא יגיד ויאמר אלקים  
יהי אור לא יהיה מצב של אור, וברגע שאדם אומר זאת עם הפנמה והבנה והחשיבה שלו מגיע  

 א מספיק דעת לבד וחייבים גם אמונה להגיע לזה.לזה, אבל ל 

 ות ת את הבית המקדש עם המיד צריכים לבנו 

דברנו ועתה יגדל נא כוח ד' אדם מורכב מימין ושמאל, בכל דבר יש ימין ושמאל י"ד עיתים  
לטובה וי"ד עיתים לרעה, אבל פעמיים י"ד זה כוח ועתה יגדל נא כוח ד' זה נקרא שאדם חי  

נחנו לא בונים ירושלים של מטה  מעל הטבע, והקב"ה לא ייתן לנו ירושלים של מעלה עד שא
לפני זה, ולבנות ירושלים של מטה זה בקרבך קדוש וזה נמצא אצל כל אחד ואחד מאתנו,  

שזה המידות, המידות כשיורדים באים עירוב   - והעיקר הוא לבנות את הבית המקדש בימיו 
מש, טוב ברע, וברגע שאני שומע שהכל מגיע מאת הקב"ה וחיים מעל הטבע שם הכל אחד מ

 ואז על ידי איתערותא דלתתא נהיה איתערותא דלעילא. 

 ת השי"ת דעת נקרא ידיעה מוחלטת וברורה בהנהג 

יש שתי אנשים באותו מצב וגם אמונה שזה המהלך,  וכל הנ"ל אינו בא, כי אם על ידי הדעת.  
אחד שמח ואחד עצוב, לכאורה איך זה יתכן להיות, אלא תלוי כל אחד בהסתכלות שלו על  

ב זה תלוי בדעת שלו על כל דבר,  כל דבר, וממילא אדם שרוצה להכניע את הרע תחת הטו
וזהו אכן מהות הדעת, הידיעה המוחלטת והברורה בהנהגת השי"ת, שמלא כל הארץ כבודו,  

 הוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, ואין עוד מלבדו, ולית אתר פנוי מיניה. 

 ך ת שולטות עלי גלות נקרא שהרגשו 

צרים יציאת מענין יציאת מצרים, שהיה הדעת בגלות אצל פרעה,  )בא(  במאור עינים  איתא  
נקרא שאדם שולט על הגלות, גלות נקרא כשהרגשות שולטות עליך ועל המוח שלך, ויציאת  
מצרים נקרא שאדם שולט על הרגשות שלו ויש לו היכולת להחזיר את זה למקור ששם כל 

והוא, כי העם אפילו בני ישראל לא ידעו את ד', אעפ"י שהיה להם בקבלה  דבר הוא אחד,  
בעולם,  בות העולם,  מפי אבותיהם הקדושים א דור  שיש הקב"ה  מכל מקום בעבור שהיו 

יום מחדש לחבר את רביעי נשכח מהם הדעת האמיתי,   כל  לנו עבודה  יש  הזה  היום  ועד 
 עצמינו להקב"ה, ועבודה הזה הוא כל יום מחדש. 

 ד טכני גשות עולות צריכים לסגור את המוח ולעבו כשהר 

ברגע שאדם מרגיש שהרגשות  שעליו אמר דוד המלך ע"ה לשלמה בנו דע את אלוקי אביך.  
בטשלו   ולעסוק  מיד  לעצור  צריך  הוא  ראשון  דבר  לבדכעולות,  טוב  ,ני  לישון  טוב    לאכול 

העיקר לראות שזה לא יקפוץ לו כלום מן הרגשות שלו עוד פעם, ואחרי זה יש מצב לעבוד עם 
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וזהו עיקר הגלות, שהיה דעת בגלות במצרים. ולכן אמר  הדעת שהכל יסתדר לו אחרי זה.  
סגולות וכל  בקולו, שכפר בעיקר, שלא האמין רק בכשפים,    פרעה הרשע מי ד' אשר אשמע

בגמרא סנהדרין כתוב  שהיה מכשף גדול ולא ידע את ד', כי אין מלבדו כתיב,  מיני דברים,  
שרבי חנינא בן דוסא אמר אם הקב"ה רוצה שזה יהיה זה יהיה, ואם הוא לא רוצה אפילו  

 כשפים לא יעזור כאן כלל. 

 אדם צריך מנת בוסטר שימנף לו את הדעת בחזרה 

אין כאילו שהם יכולים לבד לעשות ולפעול,  מליא של מעלה,  ואפילו כשפים שמכחישים פ
והדרך לפעול הוא רק על ידי שהקב"ה מחיה אותם. להם יכולת לפעול בלתי רצון השי"ת.  

אז לא היה מספיק להוציא אותם  ולכן, כשרצה השי"ת לגאול את עמו בני ישראל ממצרים,  
וציא את הדעת שלהם משם, פיזית משם אלא צריכים להוציא אותם גם נפשית משם ולה

ומשה רבינו עוד טען והן לא יאמינו לי, וכדי שהקב"ה יוציא אותם משם היה צריך לתת להם  
דעת, ומשום הכי שלחו את משה רבינו שיגאל אותם שהוא היה בחינת דעת, אדם צריך כל  

 יום בוסטר שימנף לו את הדעת בחזרה. 

 על ידי שמדברים מאמונה ממתיקים את הבולבולים 

הבית אהרן אשר בדברו מעריב ערבים,  אדם בעצם נמצא בחושך והוא צריך כל יום מחדש  
ערבים הוא מלשון מבולבל, אשר בדברו כשאנחנו    אומר אדם קם בבוקר הוא כולו מבולבל,

יום מחדש,   כל  לנו  ולכן כשרצה מדברים מזה מעריב ממתיקים בזה את הבולבולים שיש 
ד'  העיקר לדעת שהשי"ת לגאול את עמו בני ישראל ממצרים, שיהיה להם הדעת האמיתי, 

ולהורות כי הוא האלוקים אין עוד מלבדו, אין עוד יותר מזה אנחנו לא צריכים לדעת כלל,  
בתפילה אנו מתפללים כן  ד' הוא האלוקים, שהוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם.  

הללו נפשי את ד' הללו במרומים, שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד, ובעצם בתפילה אנחנו לא  
 ר אחר חוץ מזה.אומרים שום דב 

 גלות נקרא לגלות את הקב"ה בכל מקום 

]נחזור למאור עינים שהתחלנו[. ומה שדברנו שתלוי באדם בעצמו האם הוא נמצא בגלות או  
בגאולה, גלות נקרא לגלות וכל ההבדל בין גלות לגאולה הוא רק אלופו של עולם דהיינו אם  

ם  וכל הנ"ל אינו בא, כי אחיים עם הקב"ה או לא, ולהגיע לכל זה אי אפשר רק על ידי הדעת,  
על ידי הדעת. שיהא לו דעת זה, שכל הכוח שיש לו, הן לעשות מעשה, ולדבר שום דיבור, 
דהיינו הוא מחלק מחשבה דיבור ומעשה, דהיינו אדם צריך לדעת שכל פעולה וכל דיבור בלי  

 החיות של הקב"ה לא נהיה כלום. 

 דם שחי שהוא גולם מגיע לראות את הקב"ה א 

אשר   עיניר'  רמו  ולא  ליבי  גבה  לא  ד'  שם  כתוב  עיניך,  ראי  גלמי  אומר  הלכתי    היה  ולא 
בגדולות ובנפלאות ממני. פירוש רש"י: לא נהגתי שררה, לא עשיתי גדולות תענוגות בנינים  
ונטיעות כעין שעשה בני, הנני עליך כמי שאין לו ידים ורגליים כגולם מוטל לנגדך. גלמי נקרא  
בחינת גולם, ברגע שאדם חי שבעצם הוא גולם שם הוא רואה את הקב"ה. דהיינו אדם צריך 
לראות כל הזמן מי זה הידיים והרגליים שלו ולדעת שזה הקב"ה. דהיינו דוד המלך הגיע  
למצבים שהיה כשל כוחי גם הם אין איתי וידע שמצד עצמו הוא לא יכול לעשות שום דבר.  
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וזה נקרא הכנעה הבדלה המתקה, כל זמן שאדם לא ייתן את הכנעה לדעת שהוא לא יכול  
 הוא לא יגיע להבדלה כלל. 

 לא יותר מזה ת שהגוף רק משרת את הנשמה ו העיקר לעשות איזון ולדע 

דם שחושב שהוא כל יכול והוא עושה הכל, ברגע שמשהו לא מסתדר לו אז או שהוא נכנס  א
להפקרות ואז הוא מתחיל לעשות דברים שהוא באמת לא יכול, או שהוא מחליט לכבה את  
הכל ואפילו מה שהוא כן יכול לעשות הוא גם לא עושה כלל. אבל ברגע שאדם מכניע את 

ה הקב"ה נותן לו חלק שאני יצליח וחלק שאני לא יצליח  עצמו מיד עולה לו קשיות א"כ למ
כלל, אלא התאווה הקב"ה שיהיה לו דירה בתחתונים, כל הבריאה הוא בשביל יחידו יתברך, 
דווקא מזה שיש לאדם בלבול ועירוב טוב ורע הוא מגיע להכרה לראות שהרע הוא לא יותר  

מצב להגביר את הגוף ולחיות רק אתו  מבסיס לטוב, וברור שבלי גוף אין נשמה כלל, אבל אין  
ואין מצב לחיות רק עם נשמה, העיקר הוא לעשות איזון ביניהם לעשות שהגוף ישרת את 

 הנשמה. וגם שהטוב יהיה הדומיננטי ושהרע יהיה ג"כ טוב.

 כים לתת את השלילי צרי   תן לנו את החיובי ואנחנו ל נו חברת חשמ 

היה ממחיש אותי לחיובי ושלילי של חשמל, דהיינו חברת חשמל נותן לך את החיובי  ר' אשר  
אדם שלא מכין את השלילי כלל ומחכה שיהיה לו חשמל לא  ת השלילי,  ואתה צריך לתת א

יהיה לו שום דבר, וכן אדם שגם יביא לחשמל חיובי יהיה כאן פיצוץ בכל העיר, אלא אנחנו  
צריכים לתת את השלילי והם נותנים לי את החיובי ואז יהיה וקווי ד' יחליפו כוח, וככה יש  

הסיבה לכך הוא שחשב שהוא הבעל הבית ונתן חיובי    לאדם כוח כל הזמן, אדם שמרגיש חלש 
לחיובי ואז באמת אין לו כוח מהקב"ה, כי ברגע שהוא הכוח הוא מוגבל מאוד עד כמה הוא  
יכול, כי ברגע שלא מחברים משהו לשורש זה מוגבל מאוד, גלמי ברגע שאני חי שאני גולם  

 ות ועל הקב"ה. בזה ראי עיניך ואז אני חי עם הקב"ה ואני מסתכל על הסיב

 שינו משהו כאילו שאנחנו ע  הקב"ה נותן לנו שכר 

אדם אומר לעצמו איך יתכן שאתמול היה לי כוח והייתי גיבור והיום אין  הן לעשות מעשה, 
הוא   העיקר  אבל  ככה,  חשבתי  וסתם  גיבור  לא  בעצם  שאני  או  מחליט  אדם  ואז  כוח,  לי 
נותן תזכורת ורוצה שתיידע שלא אתה הוא הגיבור אלא הקב"ה הוא זה   שהקב"ה בס"ה 

הכל הוא על ידי החיות וכן כל המחשבות,  ולדבר שום דיבור,  יות הגיבור,  שנותן לך כוח לה
הקב"ה אומר לך ד' כי אתם תשלם לאיש כמעשהו, בעצם הכל הקב"ה  שנותנין לו מלמעלה. 

עושה ולא היה צריך לשלם לך כלל, אבל הקב"ה נותן לך כמעשהו כאילו שאתה עשית, ועבודה  
   .לראות שזה מהקב"השלנו הוא בעצם ההסתכלות על כל דבר ו

 ולם החלק הקשה של עבודה הוא לראות שאתה ג

וזה עבודה קשה מאוד, אבל עבודה הקשה הוא לא לראות את הקב"ה כי זה קל מאוד, ועבודה  
וזה הקושי הגדול כי האגו לא נותנת לאדם הקשה הוא זה לראות שאתה גולם ואתה כלום,  

להיכנע, וברגע שאדם מסלק את הגאווה שלו ואת עצמו ואת הכוח שלו וחי שהכל הוא מאת  
 ה אדנ"י, ובזה מכניסים את הקב"ה בכל דבר. -, אז נהיה יחוד הוי הקב"ה
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 ר יש כוח מיוחד ועוצמתי מאוד שזה משפיע על כל העולם בדיבו 

בלי שהקב"ה  שבלעדו לא יכול לזוז בשום אבר מאבריו.  והעיקר שאדם ישנן לעצמו כל הזמן,  
ייתן לך את הכוח אי אפשר לעשות שום דבר, וכן בעת שאדם מדבר הוא צריך לדעת שהקב"ה  
עוזר לו לדבר, כי יש דומם צומח חי והם לא יכולים לדבר כלל ורק האדם הוא יכול לדבר, 
דהיינו קבען בפה, כי פעולות לעשות זה כל אחד יכול לעשות אבל דיבור זה מיוחד לאדם 

האדם, והבעצמו,   של  בפיו  ונתצמצמו  הדיבור,  מעולם  מלמעלה  לו  נשפעים  הם  דבורים 
וכן באותיות התורה נברא העולם, דהיינו בדיבור יש כוח מיוחד ועוצמתי  כמ"ש קבען בפה.  

 שזה יכול ללכת מסוף העולם ועד סופו. 

 בכל מקום שאדם רק מגיע יש לו תפקיד להעלות משם הכל ולתקן אותם 

אדנ"י זה עולם העשייה איפה שאנחנו נמצאים כרגע  וכמו שאמר הכתוב אדני שפתי תפתח, 
היום הזה, ועל ידי הדיבור הוא מתגלה בעולם, אבל הקב"ה הוא שפתי תפתח הוא זה שמדבר 

בלבוש,   כרגע  נמצא  שהוא  רק  עולם כאן  שהוא  האדנות  כי  הכוונה,  ז"ל  האר"י  וכמ"ש 
וכמו שמבואר אצלינו באריכות במקום אחר, שהוא  הדיבור, הוא מדבר בתוך פה האדם. 

ולכל מקום שאדם "ש בכל מקום שגלו שכינה עמהם,  בחינת שכינתו ששוכן בתוכינו, כמ
לתקן תפקיד  לו  יש  לשם  להקב"ה,  מגיע  דבר  כל  משם  הניצוצות    ולהעלות  התפזרות  וזה 

הניצוצות   את  ולהעלות  לתקן  עבודה  שם  יש  בעולם  מקום  שבכל  הראשון  אדם  ומחטא 
עדיין אין    הקדושות משם, וכל זמן שיהודי עוד לא מתקן שם הכל מה שהוא צריך לעשות אז

אין מקום שהקב"ה לא  שהכוח הדיבור העליון, הוא עמהם תמיד בכל גלותם.  את הגאולה,  
 נמצא שם.

 אבא לא משחרר בנו אפילו במצב הכי קשה 

אמרנו כבר את המשל שהיה אחד שהלך עם בנו, ובאמצע הדרך היו צריכים לעבור נהר, ואמר  
י  לבנו תחזיק לי חזק כי יתכן שיבוא גל מיוחד באמצע ואפשר לטבוע ח"ו, אבל אמר לו בנו אנ 

רוצה שאתה תחזיק לי את היד ולא אני איתך, כי אם יבוא גל אני עלול מרוב בהלה לעזוב  
את היד שלך וככה אני יכול להגיע למצב סכנה אבל אם אתה תחזיק לי את היד אבא לא  
משחרר את בנו אף פעם אפילו במצב הכי קשה ג"כ. אותו דבר אדם צריך לדעת שהקב"ה  

 ורוצה למנף אותי למקום שלא הייתי מגיע בלי זה.  נותן לי את הכוח ועומד לידי 

 למסור שיעור אם אתה לא מחובר לזה   אפשר  אי 

כי אנא מפניך אברח במצב שקשה לך אין לך  שכל זאת נחמתם בעניים בגלות המר הזה,  
לא מספיק לרצות אלא צריכים לתת  כי מיד שרוצה האדם,  איפה לברוח רק ללכת להקב"ה,  

ה הקב"ה כבר יעשה  את החומריות להקב"ה, ואז רצון יראיו יעשה דהיינו ברגע שאתה רוצ
והכל  על ידי טוב דעתו ודביקותו לבורא יתברך,  ואיך עושים זאת,  יוכל לקרב את עצמו,  אותו,  

כמו שאמרנו האמנתי כי  על ידי הדיבור שנקבע בפיו,  תלוי על ידי החשיבה שלנו על כל דבר,  
גיד  אדבר, אבל לא מספיק לדבר סתם אלא כל דיבור צריך להגיע מעצמו, אני לא יכול לה

שיעור אם אני לא מחובר לזה וסתם לומר שיעור ואני לא שם זה סתם לדבר בלי שום תכלית  
וגם לא יהיה זה שום השפעה כלל, וכל שכן להפוך דין לרחמים זה חייבים שיהיה הלב והפה  

 אחד ממש, לא יחרץ כלב לשונו כלב הלב והלשון חייב להיות בכיוון אחד. 
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 אדם צריך לדעת שהרע משמש כבסיס לטוב 

בכדי שלא יהיה הפירוד בתוך לבבו, כאמור, שיהא בשני  כשהוא מייחד לבבו עם הדיבור,  
דהיינו גם הרע שיש להאמין שיש בזה טוב, ובזה עצמו כבר מהפכים את הרע לטוב  היצרים, 

דהיינו לא להאשים אף אחד ושלא ביצר טוב וביצר הרע, באופן שהלב פנוי מן הרע,  ממש,  
ור שאחרי זה, ובזה הופכים  יהיה לך טענות על אף אחד ולדעת שהחושך משמש כבסיס לא

ועל ידי זה, יוכל לבטל כל גזירות  שיהא המיתוק גבורות בחסדים כנ"ל.את הרע ג"כ לטוב. 
 וזה תלוי בך ולא באף אחד אחר כלל. רעות ודינין ח"ו שבאין על העולם. 

 ותר מצינור מלוכלך שדרכו עוברות השפעות לעולם אנחנו לא י 

ועל ידי דעת האמור, שיאמין זאת באמונה גמורה, כי מעשיו ודבורו וכל תנועותיו, הכל הוא  
היה אומר שאנחנו  רא ב"ה, המנהיגו ומצמצם שכינתו בתוכו כאמור למעלה, ר' אשר  הבו

צריכים לדעת שאנו לא יותר מצינור ולא סתם אלא צינור מלוכלך לבד, וכשאדם חי ככה אז  
שהשי"ת הוא העושה מאף אחד, ולמה, אלא  בוודאי אינו מבקש שום פרס וקיבול שכר,  

 זה לך ד' החסד כי אתם תשלם לאיש כמעשהו.  וכמו שאמרנו לפני בעצמו, ולא הוא. 

 שון ולאכול טוב כשהרגשות עולות צריכים לי 

העיקר שתשמור על המוח שלך  וכל עבודתו אינו רק, שלא יהיה נפרד ונפסק ח"ו משרשו,  
ולא להיכנס לסערות רגשות, ואם אדם כן נכנס לשם אז עדיף להתנתק לגמרי ולסגור את  

חוזר לעצמך,   ולאכול טוב עד שאתה  והעיקר אז לישון טוב  יוכהמוח,  ל להגיע אליו  שלא 
כי ברגע שאדם מנתק את עצמו בזה הוא חותך את עצמו מהחיות שלו ומהשורש רחמנותו,  

שלו, ואז אתה נרגן ואתה מוטרד מאוד וזה אולי בצדק, אבל ומפריד אלוף ח"ו. אבל העיקר  
 לא להיות צודק אלא חכם.

 אדם צריך לדעת שהקב"ה עושה כל דבר 

ך הכל, ומגיע וממילא, כשהוא דבוק בבורא יתברך עושה הוא יתברוברגע שאדם לא מופרד,  
וכמ"ש הבעל שם טוב וזה נקרא מודעות וצריכים גם להאמין בזה.  אליו רחמנותו יתברך.  

על מנת לקבל פרס. שזה הקב"ה  נבג"מ על אמרם ז"ל, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב  
העיקר  את הרב, פירוש, עם הרב. שעבודתן הוא עם הרב, שהוא ממש כביכול עובד כאמור. 

אתה עושה אלא הקב"ה עושה כל דבר, א"כ אל תעבוד את הקב"ה כדי לקבל,  הוא לדעת שלא  
אלא, הוו כעבדים המשמשין את הרב, על ידי שמשמשין עם הרב, צריך להיות שלא על מנת  

 לקבל פרס.

 מה שאנחנו מקבלים זהו חסד מאת הקב"ה 

גדול  זהו חסד  כי  לאיש כמעשהו.  אתה תשלם  כי  ד' החסד  ולך  פירוש הפסוק  ג"כ  וזהו 
כי בעצם לא מגיע לנו שום דבר כי בעצם הוא עושה כל מהבורא ב"ה שמשלם לאדם שכר,  

נותן לנו בכלל, ולמה זה כן, אלא   שאע"פ שהוא דבר, אלא שזה חסד מאתו יתברך שהוא 
מאיפה יש לך בכלל ציצית ותפילין  בעצמו העושה הכל, כמו שכתוב מי הקדימני ואשלם,  

מקודם עשית בו ציצית, וכדרשת הש"ס כשנתתי לך טלית  אם אני לא הייתי נותן לך אותם,  
ובעצם בלי הקב"ה אין לך כלום ולא היה לך כלום, ולמה אדם כן מקבל  בית קבעת בו מזוזה,  

אלא   הוא,  שכר,  חסד  חפץ  כי  חסדו,  ידי  על  הקב"ה,  רק  מאת  חסד  לאדם  וזה  משלם 
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ואפילו שזה לא המעשים  כמעשיהו, כאילו היה האדם העושה, אף שבאמת אין זה מעשיהו.  
 ה נותן לך כאילו אתה זה שעושה כאן כל דבר. שלך הקב"

 זה נקרא כפוי טובה   הקב"ה   אם אנחנו לא הולכים עם

דהיינו מצד אחד אנו צריכים להבין את החסד הגדול שהקב"ה עושה אתנו, ומצד שני אם  
אנחנו לא הולכים עם הקב"ה איזה כפוי טובה אנחנו, וברגע שאדם עושה עבירה אז לא רק  

עם   ומשתמש  לו  נתן  שהקב"ה  החיות  את  לוקח  הוא  בזה  אלא  עבירה  לדברים  שעשה  זה 
ולפי הנ"ל, תבין פגם הגדול העושה עבירה ח"ו, שממרה נגד הבורא ב"ה, אחרים לגמרי,  

ומכריח החיות הנשפע בתוכו מאתו יתברך, לעשות נגד רצונו, לעשות עבירה ח"ו. שהוא 
דהיינו לקחת אותו חיות ובזבזת ה, שמסלק עוד על ידי זה השראתו יתברך,  -אותיות עבר י

רים, הקב"ה הביא אותך לעולם שתחזיר את החיות להקב"ה, אבל במקום  אותו לדברים אח
 ומפריד ומפסיק את עצמו משרשו ח"ו.זה אדם 

 משה רבינו ידע שהוא לא עושה כלום ורק הקב"ה עושה 

וזהו ואתחנן אל ד', אין חנון בכל מקום אלא מתנת חינם. כי באמת אין לצדיקים לתלות  
במעשיהם הטובים, כי לא הם העושין, רק הוא יתברך ממש. על ידי שיש להן דעת שפי ד' 
דיבר בהן בתורתן ובמעשיהן גם כן, כמ"ש מי הקדימני ואשלם כנ"ל, ועל ידי האמונה הזאת  

, שאין הרע מפסיקו ממנו יתברך, רק אדרבה, שממתיק הגבורות עובד את ד' ביחוד גדול
ידי שנמתק הרע שבקרבו בהטוב,  בחסדים,   בזה  על  וברגע שאדם חי בכל דבר עם הטוב 

הטוב,   את  זה ממתיקים  ידי  על  ומשכין  לעיל,  כאמור  הרע  היצר  על  טוב  יצר  שמתגבר 
וד בזה למעלה בעולמות השראתו ב"ה בקרב לבבו, מאחר שפינה את הרע כאמור, ונעשה יח

 העליונים.
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 שיעור ד'

 יום ג' ו' חשון 

 דה שלנו הוא לדעת שגם הדין הוא רחמים עבו 

בפסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ד' הוא )ד"ה בפסוק וידעת(.  במאור עינים  איתא  
ועל הארץ מתחת אין עוד. האמרי אמת   'וידעת' אדם האלוקים בשמים ממעל  היה אומר 

השבת אל לבבך' שזה היצר הטוב והיצר הרע 'כי ד' הוא  צריך לחזור 'היום' כל יום ויום 'ו
ה זה רחמים אלוקים זה דין, ועבודה שלנו הוא לדעת שגם הדין שזה נראה  - האלוקים' הוי

ה. גם 'בשמים ממעל' וגם 'ועל הארץ מתחת' 'אין עוד' יותר מזה אדם  -לנו כצמצום זה גם הוי
 לא צריך להתעניין כלל. 

 התפקיד של אדם הוא להחזיר כל דבר להקב"ה 

זה מאת אדם צריך לדעת שכל הפעולו וכל המחשבות שלו הכל  וכל הדיבורים שלו  ת שלו 
הקב"ה, וזה התכלית למה אדם ירד לעולם, והעיקר תלוי בהסתכלות שלו על כל דבר ועל כל  

 עניין. 

 בי הכל חיובי אדם שחי חיו 

יש לנו כלל כתוב כמים פנים לפנים כן לב אדם אל האדם, כמים פנים לפנים אדם שמחייך  
הוא   חיובי  עליו  עם האדם אם אתה מסתכל  דבר  אותו  בחזרה,  אליך  למים הם מחייכים 
מסתכל עליך בחזרה חיובי, אבל אם אתה מסתכל עליו שלילי אז הוא מסתכל עליך שלילי,  

אדם מסתכל על החושך שלו, אם זה החושך בבריאה או החושך  וכן מונח יסוד גדול תלוי איך  
ויש  הפרטי או החושך הרוחני או הגשמי, אפשר להסתכל על החושך שרוצים להעניש אותו  

אנשים שמחפשים לעשות זאת, או שאפשר לחיות שהעדר קודם להויה, דהיינו החושך בא 
ש אלא אא"כ הוא נרקב לפני  למנף לו הטוב, כששמים גרעין בתוך האדמה אין מצב שיגדל חד

זה, אבל אנחנו צריכים שזה הסדר וגם בחושך יש שם אור בתוכו, ובשביל שהאור יתגלה זה  
עובר תהליך, קודם יש חושך ואחרי זה נהיה כאן אור חדש, וכן קורה כל יום כשנגמר היום  

 נהיה חושך אבל בתוך החושך יש שם אור. 

 היות שיש כבר אור חדש ממילא מגיע לעולם חושך לפני זה 

לא כתוב יוצר אור ובורא חושך, אור הוא במקום  דהיינו החושך לא מגיע כי נהיה חושך, א
יותר נמוך מחושך כי זה בעולם היצירה, כי הסדר הוא אצילות בריאה יצירה עשייה, ובחושך  
כתוב בורא ובאור כתוב יוצר וממילא אור יותר נמוך בסדר הבריאה, וזה נקרא ובורא חושך  

אב או חושך ומיצר כדי לפנות  וממילא אדם עובר כ  כי הקב"ה רוצה עכשיו לברוא משהו חדש
יש כבר אור    מקום לאור החדש, עכשיו חושך אבל בעצם  נראה כאילו שנהיה  זה  וממילא 

ראשון  בעולם,   דבר  לעשות  בפועל  שניגשים  וברגע  תוכניות  זה  לפני  יש  בנין  כשבונים  וכן 
 צריכים להרוס את הבנין הישן ואז אפשר לבנות בנין חדש.
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 ך הוא מסתכל על החושך תלוי כל אחד אי 

סדקים בבנין ואז מפנים את הבנין ובסוף הורסים את זה ובונים  היום יש כזה דבר שמוצאים  
חדש, באותו דקה שמפנים את כולם משם זה חושך מה יהיה ואיך נסתדר וכמה זמן זה ייקח  
וכן הלאה, אבל תלוי כל אחד איך הוא מסתכל על החושך, אפשר להסתכל על החושך ואפשר 

בזה, כי רק יהודי יש לו את היכולת  להסתכל על האור, וכל ההנהגה הישראלית תלוי רק  
 להפוך את החושך שהוא נמצא בה כעת לאור ממש, משא"כ גוי אין לו את היכולת הזה.

 הלא נודע מגיע למנף לי את הנודע 

היום אנחנו נמצאים במצב של לא נודע אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בדרך עבודה צריכים  
נודע הוא לא  לדעת שהקב"ה נותן לנו את הלא נודע כדי למנף את הנודע שיש לנו, ולדעת שה 

שלנו אלא של הקב"ה, אבל הנודע החדש לא יכול להגיע לפני שמעלמים את הנודע הישן, נכון  
שהנודע החדש כרגע הוא חושך אבל יש כאן אור מאוד חזק שמאיר לנו את החושך שיש לנו  

 כרגע.

 בהקב"ה ך מגיע לחזק את הבטחון שלי  החוש 

אומר איך אפשר להביא עונש על האדם, אלא לפני זה הוא חייב לאבד את  הבעש"ט הק'  
לאדם  יש  שאז  הוא  והאמת  לחרדות,  אז  נכנס  אדם  חושך  כשנהיה  דהיינו  שלו,  הביטחון 
עבודה לחזק את הבטחון שלו בהקב"ה, כשאדם רגיל למשהו אז הוא חושב שיש לו בטחון  

ה אז להתחזק בבטחון ואז הוא מוציא  והכל מסודר, אבל במצב של חושך אז יש לאדם בריר
חרדות   ומלא  אנוש  פצוע  לאור  מגיע  שאדם  או  החושך,  מתוך  אור  המקסימום  את  משם 

 מהחושך הזה, ויש לו הסברים למה ומה ולמה דווקא וכן הלאה. 

   ור הוא זה שמגיע אחרי החושך דווקא עיקר הא 

אבל כשאדם חי שהחושך בא להכין אותו לקבל את האור אחרי זה כי יתרון האור הוא דווקא  
לקחת אותו אנרגיה שהרג אותו בעת החושך ולהעלות עם זה עוד יותר  מהחושך, א"כ אפשר  

גבוה ולהגיע להקב"ה, ובלי המעברים שעברתי לא הייתי מגיע לכזה בהירות בהקב"ה, אין  
 אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בה.

 ר לאהוב את היצר הרע איך אפש

נודע מה ששנו חכמים במשנה, ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב  
ממילא לאהוב את היצר טוב מובן כי אנחנו שני ידידים ואוהבים אחד את השני,  רע.  וביצר ה

 ביצר הרע איך הוא.להבין זה, אהבתו יתברך  אבל לאהוב את היצר הרע איך זה עובד בדיוק,  

 עצמו משתנה כל הזמן  כל יום משתנה ואדם 

אלא בכל דבר יש טוב ורע חושך אור ימין ושמאל לילה ויום, בעולם יש לילה ויום ובאדם 
רע, ובעסקים יש יום ככה ויום ככה, כל יום משתנה ואדם עצמו  עצמו יש יצר טוב ויצר ה

משתנה כל הזמן, כשהוא קטן יש לו יצר הרע וכשהוא גודל יש לו ג"כ יצר טוב, ולכאורה למה  
הקב"ה ברא קודם  דנודע, כי הבורא ב"ה ברא העולם בבחינת אור וחושך,  הקב"ה עשה כן,  

ואור, כי בתחילה הוא הלילה ואח"כ בא אור  כי כל יום הוא כלול מחושך חושך ואח"כ אור, 
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יתכן  היום,   וחושך אז  לילה  יש  ואם  זה,  הלילה שלפני  בתורה בכל דבר היום הולך אחרי 
וביחד    להיות אור חדש, והאור של הלילה הוא מהווה את היום החדש וככה נהיה יום שלם,

 ונכללין שניהם. 

 ביום מרחיבים את הניצוץ שיש בחושך 

לא חושך זה חושך ואור זה אור  איך יתכן שמהחושך יהיה אור, והאף שהם שני הפכים,  
ואיך שניהם הולכים ביחד, אלא החושך הוא לא כולו חושך והאור הוא ג"כ לא כולו אור, כי  
ניצוץ   הוא רק  והאור שיש בתוכו  חיות מאורו יתברך שמחיה זאת,  יש  הלא בתוך החושך 

וע"ז מגיע היום ומרחיבים את הניצוץ שהיה בתוך ה  חושך  ואנחנו צריכים להרחיב אותו, 
ואח"כ מגיע  ונהיה מזה יום, אבל גם ביום עוד נשאר נקודות של חושך שצריכים לסדר אותם,  

 ניצוץ חדש ואז נהיה חושך חדש, וכן הלאה כל דבר כלול מלילה לפני זה ואח"כ יום.

 החושך מגיע לזהות את העוצמה של האור שהולך להיות 

וידעת היום וכמו שאמרנו שזה מלשון מודעות, אדם צריך לדעת שזה המהלך ואין מצב להגיע  
היה אומר לפי החושך שיש לנו לפני  הזידיטשובער רבי  לפני זה את החושך,  ליום בלי לעבור  

זה אני כבר יודע איזה אור גדול יהיה לנו אחרי זה, החושך מגיע בשביל לזהות את העוצמה  
של האור שהולך להיות, וככל שהחושך יותר גדול אז האור הוא הרבה יותר יתרון האור מן  

האור שנמצא שם הוא ביתרון הרבה יותר מאשר האור    החושך, וככל שהחושך הוא יותר אז
 בלי החושך לפני זה. 

 העלות אותך העיקר הוא לא להיבהל מהחושך ולדעת שזה מגיע ל 

דנודע, כי הבורא ב"ה ברא העולם בבחינת אור וחושך, כי כל יום הוא כלול מחושך ואור, כי 
אבל רק ככה כשיש לנו לפני זה חושך אני יודע  בתחילה הוא הלילה ואח"כ בא אור היום,  

וברגע שהאור והחושך הולכים ביחד אז כללין שניהם,  ונשיהיה אחרי זה אור גדול מאוד,  
אף שהם שני הפכים, מכל מקום, נכללין ונקראים הלילה והיום שניהם יום נהיה יום חדש,  

וזה נקרא וידעת היום להכיר את היום, אין מצב רק יום ואין מצב רק לילה הלילה  אחד שלם.  
זה ולמה זה ומה התועלת מזה. אבל   כלול מהיום והיום כלול מהלילה. עוד מעט נסביר ממתי

ואל תיבהל מהחושך והעיקר לדעת שזה לא מגיע להוריד ממך אלא    דבר ראשון תכיר בזה
 להוסיף לך, ואין דרך אחרת להגיע ליום שלם רק ככה. 

 ש אנשים שעסוקים כל הזמן מה הולך להיות י 

אדם צריך לדעת שכל חושך הוא לא מציאות  והקדמת החושך הוא תחילה, ואח"כ בא האור.  
מאוד, והחושך צריכים כי זה סיבה שיגיע יום חדש מחר, א"כ    אלא סיבה ויש בזה אור גדול 

לו אפילו שזה שני דברים הפכיים עכ"ז אין דרך אחרת   אדם צריך לדעת שכל חושך שיש 
להגיע לאור רק ע"י הקדמת החושך, דהיינו היום יגיע ולא משנה אם אתה רוצה או לא, רק 

אדם אומר בבוקר תאמר מי ייתן  השאלה אם אדם ממנף את היום או שגם כשיהיה לך יום  
לי ערב, ואדם יכול להיות עסוק כל היום מה הולך להיות כשיהיה לנו חושך עוד מעט עוד  
 פעם, ובחושך אנשים עסוקים מתי כבר יהיה אור, ואז אדם לא נהנה לא מהיום ולא מהחושך. 

 

 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~  כה~ 
 

 ל כאב מביא לידה חדשה כ 

כל ציר  היה מסביר שאותו דבר קורה אצל אישה שיש לה צירים לפני הלידה, כי  ר' אשר  
מקדם את הלידה, מפתח של הלידה ביד הקב"ה והוא השאיר לעצמו את הפעולה הפשוטה  
וכדי   גדול מאוד,  זה חושך  לפני  רוצה להתגלות הוא מביא  וכל פעם שהקב"ה  של הלידה, 

ה,  -ה ענני במרחב י-להגיע לזה אדם צריך לראות את הקב"ה בכל דבר, מן המיצר קראתי י
היה חסר אונים ולא יודע מה לעשות, אבל המצב הזה הוא לא  ברגע שמגיע החושך אדם נ 

לקחת ממך אלא לתת לך כוחות חדשים, ולא ח"ו להעניש אותך אלא לתת לך עוד יותר מעד  
 עכשיו. 

 הכאב בונה את האדם בזה ששומע את האור בחושך 

אומר כל כאב מביא לידה חדשה, ולא רק אצל האישה יש כזה דבר אלא אותו דבר  התולדות  
א כי יש כרגע לידה חדשה שאמור להגיע  אצל כל אחד ואחד, ברגע שיש כאב הסיבה לכך הו

או להתפטר    אליך, הכאב הוא שאדם לא רואה את הלידה בחושך, ואין מצב לברוח מהכאב
וברגע שאדם שומע את הקב"ה בכאב כי הלידה יהיה ולא משנה כלל לאן אתה בורח,    מזה

ת עצמו  אז מרוויחים שתיהם, דבר ראשון לא נפגמים מהכאב שיש לנו דבר שני אדם בונה א
 בזה שהוא שומע בתוך החושך את האור מה שלא היה יכול להגיע בלי החושך לפני זה. 

 רק הקב"ה יכול לעשות מחושך אור 

המעשים,  והוא,   לכל  ויעשה  ועושה  שעשה  הקב"ה  זה  אור,  מהחושך  עושה  שהוא מי  ע"י 
המתקת דינים בשורשם הקב"ה עושה ולא אדם כלל, העלאת  יתברך עושה שלום ביניהם,  

המידות הקב"ה עושה ולא אתה כלל, ממך צריכים לא רק שלא תפריע אלא גם תפנים את  
זה הלאה.   ותוכל לקחת את  ואז אתה מרוויח  ובורא חושך  זה  יוצר אור  עושה  כמ"ש  ומי 

 ה ולא האדם כלל.זה הכל הקב"ה עוש עושה שלום ובורא את הכל. השלום ביניהם, אלא 

 נש או כסיבה להקב"ה כל דבר יש ברירה או לקחת אותו כעו 

היוצא לנו מהשיעור של היום על כל דבר מה שקורה לך אדם יש לו בחירה או לקחת אותו  
בתור עונש או לקחת אותו בתור סיבה ולהגיע משם להקב"ה. ראה נתתי לפניך את החיים  
ואת הטוב אם זה לילה או יום הכל זה טוב וחיים, אדם שחי ככה אז גם הלילה חי אצלו,  

נתן לנו גם את המוות ואת החושך, אפשר להתמקד רק בחושך ואז בחושך ובאור    אבל הקב"ה
הוא לא נהנה מאף אחד כלל, בחושך הוא לא נהנה כי זה חושך ובאור הוא דואג מה יהיה  

 בלילה ובחושך וממילא הוא לא נהנה מאף אחד כלל, עבודת האדם הוא ובחרת בחיים.

 

 

 

 

 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~ כו~ 
 

 שיעור ה'

 יום ד' ז' חשון

 ושמאל מלאך אין לו רק לב אחד יהודי יש לו ימין  

בפסוק וידעת היום והשבות אל לבבך כי ד' )המשך ד"ה בפסוק וידעת(. במאור עינים איתא 
נודע מה ששנו חכמים במשנה:  ועל הארץ מתחת אין עוד.  הוא האלוקים בשמים ממעל 

מלאך אין לו רק לב  ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע.  
להבין זה, אבל אצלנו כתוב לבבכם כי יש לנו ימין ושמאל.  אחד כמו שכתוב וסעדו לבכם,  

 אהבתו יתברך ביצר הרע איך הוא.

 וא כי עכשיו הגיע אור חדש ת החושך ה סיב 

בכל דבר יש אור וחושך בתוכו, אין  דנודע, כי הבורא ב"ה ברא העולם בבחינת אור וחושך,  
מצב כולו אור ואין מצב כולו חושך, בכל חושך יש אור ככתוב ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל  

ובין   זה,  בין  לפני  חושך  מגיע  וממילא  חדש  אור  כעת  הגיע  כי  הוא  החושך  וסיבת  לילה, 
ולמעשה אני רואה רק חושך ולא אור אבל לפי החושך שיש אני יכול לדעת איזה אור הולך  

 להגיע.

 יא החושך קם דוד להודות להקב"ה ת שאז זה ש בחצו 

היה אומר חצות לילה אקום להודות לך, עד אז החושך מתחיל וזה מתגבר כל הזמן,  ר' אשר  
אז אקום להודות לך והוא רוצה להיות הראשון שלהודות לך,    ובחצות שאז זה השיא החושך

התכלית של בריאת העולם הוא עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו ודווקא בשיא החושך שם 
ושם מתחילים להודות לך, ולמה זה כן, כי אדם צריך לדעת שלחושך אין    אודך כי עניתני

ן עד שהאור מתגלה יש לפני זה  מציאות בפני עצמו אלא יש בתוכו אור שמחיה אותו, ולכ
 חושך גדול מאוד ואז זה מתגלה בעולם. 

 עבודה שלנו הוא איפה להתמקד 

עבודה שלנו הוא איפה להתמקד, עבודת האדם הוא לדעת שבכל חושך יש בתוכו אור שמחיה  
אותו, וצריכים לדעת שהחושך הוא לא יותר מבסיס להכיר את האור שיש, הנשמה לא יורדת  

אותו דבר החושך הוא בסיס לאור שיש, ולהכיר  לעולם בלי שיש כאן גוף שזה בסיס בשבילו  
 ולחיות ככה זה עבודת האדם בעולם. 

 ום כלול מאור וחושך אדם צריך לדעת שכל י 

כי כל יום הוא כלול מחושך ואור, דבר ראשון אדם צריך לדעת שכל יום כלול מאור וחושך,  
הדומיננטי  כי בתחילה הוא הלילה,  ואין רק אור ואין רק חושך החושך והאור כלול משניהם,  

מאיליו נמשך אל החיצוניים, ועבודה שלנו כבר אז לראות שם את   בעולם הזה הוא החושך כי
האור, הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה, שכוי נקרא תרנגול שהוא מבחינה בין  
יום ללילה, אבל הרי היא מתחילה לשיר עוד באמצע הלילה הרבה לפני תחילת היום, אלא  

ות בפני עצמו ובתוך החושך יש אור וממילא  היא מבינה בתוך החושך שהחושך אין לו מציא 
 היא שמחה כבר מאז על היום שהולך להגיע. 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~ כז~ 
 

 מסבירים לאדם עוד חייב להגיע לאמונה כמה ש 

וזה עבודת האדם שבשביל זה ירדנו לעולם הזה להכיר בתוך החושך את האור שנמצא שם, 
מלאכים אין להם את עבודה הזאת רק לנו יש את עבודה הנ"ל, וגם בבני אדם רק ליהודים  

ים אין כלל את עבודה הנ"ל, כי לזה צריכים אמונה ובלי זה אין  יש את עבודה הזאת אבל לגוי 
כלום, וכמה שאני יסביר לאדם שככה זה עובד וזה התהליך בסופו של דבר צריכים אמונה  
לזה, וכל זמן שלא מאמינים שזה המהלך לא יהיה כאן אור כלל, ועל ידי המצב הזה אדם 

פילה בכל מצב שאני רק נמצא בו אני  צריך להגיע לתפילה, וכמו שדוד המלך אמר ואני ת
 . במצב של תפילה, תפילה הוא מלשון דביקות נפתלי אלוקים נפתלתי

   יקר לבטל את השגות אחרי שמשיגים אותם הע 

אחרי שהשגתי את כל השגותי  הבעש"ט הק'  והעיקר לבטל את השגות אחרי זה, וכמו שאמר  
ואח"כ בא אור היום, ונכללין שניהם,  אני טיפש ומאמין, אחרי הכל צריכים להגיע לאמונה.

וגם עם  בתוך ה גם עם האור  יום צריכים לחיות  ובכל  וזה נקרא אור,  וחושך  יש אור  אור 
 החושך. 

 וה ומשווה קטן וגדול בפנימיות אין אור וחושך רק שו 

בחיצוניות הם נראים לא אותו דבר, אבל בפנימיות שהקב"ה מחיה  אף שהם שני הפכים.  
ד'  רבו מעשיך  וגדול, מה  ומשווה קטן  כולם אחד שווה  וגם את החושך שם  גם את האור 

ו אור  בעולם  ברא  הקב"ה  כולם  לכאורה  אלא  ביחד,  הולכים  שהם  יתכן  איך  אבל  חושך 
בחכמה עשית שם למעלה הם כן הולכים ביחד ובכל קושי אפשר לראות את האור ובכל אור  
יש מצב של חושך, לפני שאדם רוצה לעשות משהו הוא צריך לחשב כל דבר האם כן לעשות  

 ושב באמת. או לעשות ואיך לעשות ומה טוב ומה רע כי לא הכל ורוד כמו שאתה ח

 ורוד כמו שאתה חושב לא הכל כ"כ  

אומרים אם זה כזה טוב למה זה כזה רע, דהיינו בכל דבר צריכים לדעת שזה לא כ"כ ורוד  
וכן   בחיים.  ודבר  דבר  לכל  יסוד  וזה  חושב  שאתה  כמו  רע  כ"כ  לא  וגם  חושב  שאתה  כמו 

אמר כשעושים שידוך עם אחד מאנ"ש שומעים רק את הסטמערער רב  בשידוכים זה ככה.  
וכשעושים שידוך מבחוץ אז שומעים רק דברים טובים, אבל אם הזמן השידוך  החסרונות  

מבפנים מגלים דברים טובים ומחליטים שזה לא כזה נורא כמו שחשבו לפני זה ועל השידוך  
מבחוץ עם הזמן יוצא דברים לא טובים ומחליטים שזה לא כ"כ וורוד כמו שחשבו לפני זה.  

ב את הנקודה הרעה וברעה לראות את הנקודה הטובה  וזה עבודת האדם בכל דבר לראות בטו
 שיש בתוכו. 

 אשונה אדם הולך לחושך במחשבה ר 

היה אומר מי שחי שעולם הזה הוא כולו אמת זה שקר אחד גדול, כי אנחנו נמצאים ר' אשר 
כי למעשה אין מצב   זה הוא שקר,  גם  הזה הוא שקר  ומי שחי שהעולם  בעלמא דשיקרא, 

קראים הלילה והיום שניהם יום אחד  מכל מקום, נכללין ונ  שכולו טוב ואין מצב שכולו רע,
והקדמת יש לילה יום טוב ורע גוף ונפש, ואם חסר אחד מהם חסר בשלימות הדבר,  שלם.  

הדומיננטי הוא הלילה כי מאיליו נמשך אל החיצוניים,  החושך הוא הלילה, ואח"כ בא האור.  



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~ כח~ 
 

כי העיקר    במחשבה ראשונה אדם הולך לחושך, אבל לא צריכים להיבהל ולהישבר מזה כלל,
 הוא במחשבה שנייה לשמוע שם את הנקודה של האור. 

 צמם אדם צריך לדעת שגם החושך והאור הם לא מציאות בפני ע 

ואיך אפשר לראות בתוך החושך את האור ובתוך האור את החושך, אלא זה אך ורק ע"י  
שאדם יודע שגם החושך וגם האור הם לא מציאות בפני עצמם כלל, ורק כל דבר מגיע מאת  

שך וכאן למטה שניהם כלולים  הקב"ה והוא ברא את כל אלו, בשמים ממעל שם יש אור וחו
והוא, על ידי שהוא יתברך עושה שלום ביניהם, כמ"ש יוצר אור ובורא חושך עושה משניהם.  

נכון כשיש חושך אני לא רואה את האור שיש אז, אבל הקב"ה עושה  שלום ובורא את הכל.  
 שלום במרומיו ואז באמת בתוך החושך יש אור ובתוך האור יש חושך. 

 תר גבוה מאור סדר הבריאה חושך הוא יו ב 

א אצילות בריאה יצירה עשייה, א"כ בריאה הוא יותר גבוה מיצירה א"כ  סדר הבריאה הו
החושך הוא בעולם עוד יותר גבוה מהאור, אלא האמת הוא שאין חושך באמת אלא בשבילי  
זה חושך ובעצם יש שם אור שמחיה אותו, וכן באור אני רואה מצב של אור אבל האמת הוא  

בכל דבר אנחנו צריכים לדעת שיש שם הבנה    שיש שם חושך שזה יותר גבוה בתוכו, דהיינו
עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק ואני פשוט לא יכול להשיגו כלל, ואיך נהיה לי אור, אלא  
אחרי שאדם מבין שהקב"ה הוא החושך והאור ואצלו באמת אין שום נפק"מ כי אצלו שווה  

וגדול אז אדם מגיע לראות את האור בכל דבר, הקב"ה צמ צם את עצמו עד  ומשווה קטן 
 אלינו ועכשיו עבודה שלנו לראות בכל דבר את הקב"ה שמחיה ומהווה כל דבר. 

 יה לו סבלנות לכל מצב שנקלע לשם אדם צריך שיה 

וברגע שאדם חי שבלי הקב"ה אין שום דבר והכל מושגח ממנו יתברך, בזה הוא מביא לתוך  
במרומיו   הוא  השלום  במרומיו,  שלום  עושה  נהיה  ואז  החושך  האור  ולתוך  האור  החושך 

ל דבר עם הקב"ה ויודע ששם הוא השלום ולא נקרע לחתיכות מכל  דהיינו ברגע שאדם חי בכ
אז הוא עם הקב"ה, ואז לכל בעיה ימצא פתרון    מצב ויש לו סבלנות לכל מצב שאליו נקלע בו

גלאט   ואין מצב  יכול להיות.  יכול להיות או לא  פתרון חייב להיות איזה בעיה שזה  ובכל 
 לגמרי. 

 ל לילה נים ש אדם יש לו זמנים של יום ויש לו זמ

היום. אותו דבר הוא באדם בעצמו כי יש לו זמנים    היוצא לנו שהקב"ה ברא את הלילה ואת
של לילה ויש לו זמנים של יום, לפעמים הוא אריך אנפין ולפעמים אדם הוא זעיר אנפין ואין  

וכמו כן גם לאדם מצב אחיד, לפעמים אדם במוחין דקטנות ולפעמים הוא במוחין דגדלות.  
בחי שהוא  החשכות,  בחינת  כך.  כן  גם  היתה  האדם  חושך. בבריאת  נקרא  הרע  היצר  נת 

דהיינו באופן כללי לכל האנשים בעולם יש מצב של יצר הרע שזה חושך, יצר הוא מלשון  
לעשות   או  מעצמך,  כאן  לייצר  הולך  אתה  מה  והשאלה  ורע  טוב  יש  דבר  בכל  כי  לייצר, 
מהחושך אור או לעשות מהאור חושך מהרע לעשות טוב או מהטוב לעשות רע, וזה עבודת  

 ולם.האדם בע

 

 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~ כט~ 
 

 ם אבל השכל עוד לא כשאדם נולד הרגשות עובדי 

כמו בעת בריאת העולם ברא קודם את ובחינת היצר טוב שנקרא יום, אור, כנודע. ולכך,  
החושך ואח"כ את האור אותו דבר אדם עד גיל שלושה עשרה יש לו רק יצר הרע ולא יצר 
טוב, אדם פרא יולד אדם בהתחלה יש לו רק רגשות ואין לו אז עדיין את כוח השכל, דהיינו  

באדם גם כן, בחינת החשכות הוא אדם אבל זה עוד לא התפשט כלל,  זה נמצא כבר אצל ה
דהיינו יש    קודם שיבא לו אור השכל הוא בקטנות וחשכות, שהוא מקום דינים.  קודם אצלו,

שם כבר הנקודה של האור אלא שזה עוד לא התגלה כלל. דהיינו בכל קושי או כאב שאדם 
ת הגדולים שיש בו בתוכו ובלי זה לא היה  עובר הוא מחזיק מעמד כי אז הוא מגלה את הכוחו

 . מגיע לזה כלל

 ההתנהגות שלנו תלוי במעברים שעוברים 

יש אנשים שבגיל שבעים מתנהגים כמו ילדים קטנים ויש אנשים שבגיל שמונה כבר מתנהגים  
כמו גדולים, והכל תלוי במעברים שאדם עובר, והיות שהיה חייב לשרוד את המצב וממילא  

גבוהים שמישהו אחר לא יכול להגיע כלל, בתוך האדם יש את    הוא הגיע לכאלו מקומות 
הכוחות ואין רק טוב ואין רק רע, ודווקא על ידי הכישלונות אדם מצליח להגיע להקב"ה,  
נותן לו את זה ונותן לו את הכוחות ורוצה למנף אותו לכאלו   ואדם צריך לדעת שהקב"ה 

טוב לי כי    מקומות שלא היה יכול להגיע בלי זה כלל. טוב בלי מינוף לא מגיעים לשום מקום,
 עניתי למען אלמד חוקיך. 

 נקרא להתדבק בהקב"ה וזהו שכר מצוה   מצוה 

מספיק   לו  יש  מלאכים  אלא  ואור,  חושך  שיהיה  ככה  לעשות  צריך  הקב"ה  למה  לכאורה 
למעלה והעיקר שיהיה לך בחירה ובחרת בחיים, ואם היה כאן מצב של מלאכים רק טוב לא  

ות שכר  וכל זה הוטבע באדם טוב ורע, כדי שיהיה לו בחירה, ולהי  היה כאן מצב של בחירה,
אדם שהופך את הרע לטוב אז שכר מצוה מצוה, מצוה נקרא להתדבק בהקב"ה ולדעת  ועונש.  

שכל דבר הוא מאת הקב"ה, א"כ השכר על המצוה הוא מצוה להיות דבוק בהקב"ה, ושכר 
עבירה עבירה דהיינו ברגע שאדם לא חי עם הקב"ה אז אתה מעביר את הטוב לתוך הרע  

 ג"כ, ועל עבודה הזאת מקבלים שכר בעולם.במקום להפוך את הרע לטוב 

 חייבים את עבודה כדי שלא יהא בושה 

אומר הקב"ה ברא את העולם בשביל להיטיב לברואיו, להיטיב לברואיו לבד אי  הרמח"ל  
יש בושה   אפשר כי אז בהית לאיסתכולי באפיה, רק לקבל כל הזמן בלי לעבוד בשביל זה 

לא כדי שלא  גדולה, הקב"ה רוצה לתת לנו טוב אבל הוא לא רוצה לבייש אותנו כלל, וממי 
יהא בושה הוא נותן לנו עבודה שזה טוב ורע, ועבודת האדם הוא להגיע ליחידו יתברך, העיקר  
לראות שכל דבר מגיע מהקב"ה, אדם צריך לראות גם ברע שזה טוב וגם בטוב לדעת שיש  

 עוד יותר טוב מזה, וזה עבודת האדם בעולם. 

 אדם שמגיע לאינו יודע זהו השכר מצוה 

ש חומריות וגם ביום שאתה רואה  כי בכל דבר י מחמת שמלובשים כל אחד בחומר, כנודע.  
יש בתוכו חומריות, כי תכלית הידיעה הוא לדעת שאינו יודע, וברגע שאדם מגיע לאינו יודע  



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~ ל~ 
 

זה השכר של המצוה. וכל פעם שיש לא נודע בעולם הוא לא מגיע כדי לשבור אותך אלא כדי  
 להכניס אותך עוד יותר לאמונה. 

 כשמסתלק ומגיע חדש זהו תענוג 

ב"ה שלח לנו לעולם כדי לעבוד, או בשביל  אומר שיש שלושה סיבות למה הקהפרי הארץ  
שיהא בחירה, או בשביל שכר ועונש, או בשביל תענוג תמידי אינו תענוג, תענוג יש לאדם רק 

דהיינו חושבים שזה נעלם ואחרי זה חוזר עוד  מדבר שמסתלק וזה מגיע אחרי זה עוד פעם,  
אדם תענוג. ואם היה טוב  פעם ומזה יש לאדם תענוג, וכן כל פעם שיש משהו חדש זה מביא ל

אומר שגם להקב"ה זה תענוג עוד  הקדושת לוי  כל הזמן אז היה תענוג תמידי אינו תענוג.  
 יותר גדול האור שמגיע אחרי החושך מאור בלי חושך כלל.

 ה אחד וזה נקרא התכללות העיקר לעשות מיום וליל 

וזה נקרא עשה לי מטעמים, דהיינו להפוך בחינת עשו ליעקב, להפוך בחינת רע לטוב, וזה 
וצריך כל אחד  עבודת האדם בעולם. והעיקר לעשות מיום ולילה אחד וזה נקרא התכללות,  

כשאדם נמצא במצב של חושך הוא צריך לדעת ואמונתך בלילות,  להכניע הרע אל הטוב,  
ייב לומר להגיד בבוקר חסדך לשמוע שהטוב זה לא אני אלא  אותו דבר כשיש לו טוב הוא ח

לשמוע שזה החסד מאת הקב"ה ואז הוא יגיע לעוד יותר טוב, ובשעת הרע אדם צריך לדעת  
והעיקר   אותו,  שמחיה  טוב  יש  בתוכו  אבל  כרע  נראה  זה  נקראים  שלי  שיהיו  יחד,  וכללן 

 יאיר לו.שניהם בחינת יום, אף החשכות שיהיה מקודם, ולילה כיום 

 ל יסתדר לו בסוף אדם שחי באמונה הכ 

יש אנשים שעברו כאב או מעבר מסוים ומאוד קשה להם עם זה להתקדם הלאה בעבודת  
השם, יש היום מטפלים שמלמדים אותך לחיות עם זה ולחוות את זה וככה אדם יסתדר עם 
והוא   לזה,  אחרת  מהלך  יש  כאן  אבל  בחיים.  הלאה  ולהמשיך  ללכת  לו  יפריע  לא  וזה  זה 

ה שכרגע אפשר למנף אותך וממילא הוא נותן לך תפקיד בעולם,  האמונה, דהיינו הקב"ה רוא 
נכון כלפי חוץ אני כועס איך ההוא היה יכול לעשות לי כזה דבר בכלל, אבל מצד שני ברגע 
שאני חי באמונה אני יודע שהוא נתן את זה והוא נותן לי את הכוח לעבור את זה והוא רוצה  

 ך את החושך ליום. , ולהפולמנף אותי, בזה הופכים את הדין לרחמים

 עניין הכיוון שלך ב  העיקר לדעת מה 

שיכ   כתוב ובלבד  ואחד הממעיט  עושה  וון לאחד המרבה  כמה אדם  ולא משנה  בו לשמים 
יה לשם שמים, והעיקר הוא מהו הכיוון בכל דבר, לפעמים אדם יכול לעבוד  העיקר שזה יה 

על משהו שבעים שנה ועוד נשארים טיפש, וברגע שאדם לוקח את הכאב ומחליט שיש כאן  
וא כבר רואה  נקודה של אור אפילו שאני לא יכול להבין ולהשיג אותו, בזה לבד שהוא חושב ה

וד לא הגיעו לשם וד לא שם כלל, אדם שנוסע לוורשה אפילו שהוא ע אפילו שהוא ע  וראת הא
, בכל כאב יש  ון וורשהוא כבר שם היות שהוא ברכבת לכיובפועל ממש אבל זה נקרא שה

 . לגמרי או להחליט לעלות משם ולהגיע להקב"ה תייאשהללאדם בחירה או לרדת ו 

 

 



 קודש                         לך לך                        שיחות

 ~  לא~ 
 

 אם אתה חי עם הקב"ה או לא הבחירה הוא ה 

דהיינו הבחירה הוא לא האם לעשות או לא לעשות, אלא הבחירה הוא לחיות עם הקב"ה ואז  
ות אז זה דופק לך בראש כל הזמן  ן הנכון, ואם אתה חי שזה מציא ממילא תעשה את הכיוו

לא שואלים אותך האם  לא מסודר לך כלל, ולמעשה זה עבודה קשה מאוד אבל  ושום דבר  
ן לזה או לא, והעיקר לקחת את כל המצבים גם את הלא נעימים ולהעלות אותם  מוכאתה  

ולחיות עם הרע, אבל עבודה שלנו הוא    יםלהקב"ה, הכי קל הוא מאיליו נמשך אל החיצוני 
כי בשמחה תצאו וברגע שאדם חי עם הקב"ה אז עוז וחדווה במקומו, וברגע שאני שומע שזה  

 "ה זה נותן לי כוח מוח ולשמוח. מו של הקב מגיע ממקו

         

       

 

    

     

 

             

                   

            

   

     

  


