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 פרשת נח 

 השיעורים נמסרים על פרשת ואתחנן[ ]

 שיעור א'

 א' כז' תשרי יום 

 הקב"ה מתגלה לאדם דרך המידות 

ואתחנן אל ד' בעת ההיא וגו' אתה החילות וגו' את   '((.ב)ד"ה ואתחנן )הבמאור עינים  איתא  
ו הוא מגיע  הקב"ה מתגלה לאדם דרך המידות, אבל כשזה יורד לנגדלך ואת ידך החזקה וגו'.  

ך החזקה שזה  ך לפעמים זה אהבה ולפעמים את ידבאופן משובש מאוד ולא מסודר, את גדל 
לראות לא לגשם זאת יותר אלא ו  לדעת מה מונח מאחורי זה  יראה. והעיקר שאדם צריך

 להגיע משם להקב"ה. 

 צדיקים מבקשים רק מתנת חינם 

ם הטובים, אין מבקשים אלא  ופירוש רש"י: אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיה
הצדיקים תמיד מבקשים רק מתנת  מקום אלא מתנת חינם.  מתנת חינם, שאין חנון בכל  

 חינם. 

 מבקשים רק מתנת חינם הלא באמת מגיע להם  למה 

להבין זאת, מפני מה נקבע כן בדעת הצדיקים באמת, שמצד מעשיהם אין להם לבקש רק  
, ועוד הם בעצמם שר להגיד שלא עושיםם ואי אפם ופועליהלא למעשה הם עושימתנת חינם.  

  , א"כ מהו הכוונה בהנ"ל שלא מבקשים כלום אלא מתנת חינם.יודעים שאין כמוני ומי כמוני 
וגם משה רבינו הלא ניהל את בני ישראל והיו תחתו שש מאות אלף איש וכל השפעות הגיע  

 ם. דרכו ואיך הוא מבקש מתנת חינם האם לא מגיע לו כלו

 ר הוא על העשייה השכ עיקר  

כתוב כאן הלשון 'מצד מעשיהם', דהיינו זה לבד שאדם חושב ומדבר לא מגיע לו על זה כלום,  
אלא ברגע שמגיע לחלק המעשה על זה מגיע לו תשלום ושכר כי העיקר הוא לעשות ולא רק  

אמר משה רבינו שהוא לא מבקש כלום רק מתנת  לחשוב ולדבר, ועל זה נאמר שגם על זה  
 ם. חינ

 לא הקב"ה עושה ת ולדעת שלא הוא עושה א ך לעשו אדם צרי 

לא תאמר בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את ד' אלוקיך ונקדים פסוק:  
דהיינו עבודת האדם של יהודי שבשביל זה ירד לעולם,  כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל.  

במחשבה אחרי זה שלא הוא עושה  הוא לעשות למעשה ולא רק לחשוב ולדבר אלא לדעת  
ה לא תאמר אני צריך ממך שלא תגיד על העשייה  אלא הקב"ה עושה ונותן לו כוח לעשות, וז

ד'   שלך שזה אתה אלא אל תאמר כן אלא תעביר כל דבר אל הקב"ה, והעיקר וזכרת את 
נו  אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל ובלעדיו אתה לא יכול לעשות שום דבר, דהיי 
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הנכונה שלא  מצד אחד צריכים לעשות בפועל ממש ומצד שני לבקש מהקב"ה את המחשבה  
 אני עושה אלא הקב"ה נותן לי כוח לעשות. 

 לך ומה לעשות גם זה הקב"ה נותן   איך 

דהיינו לא רק לעשות הקב"ה עוזר לך  ותרגום אונקלוס ארי הוא יהיב לך עצה למקני נכסין.  
לעשות גם זה הקב"ה נותן לך, דהיינו גם המחשבה איך    אלא גם המחשבה איך לעשות ומה

יא תקום עד שאתה מחליט יש  את הקב"ה, רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' הומה גם זה מ
לך מיליוני מחשבות מה ואיך לעשות אבל המחשבה הסופית הוא עצת ד' בלבד, אדם שחי  

 בטבע שם יש דינים וברגע שאתה חי עצת ד' אז הוא מעל הטבע. 

 סתדר עלי ענוה אי אפשר לה ב  עם 

יהודי צריך  דכוונת הפסוק על פי התרגום הוא, שצריך כל בר ישראל להאמין בכל הנהגותיו,  
קרא לזה גלמי ראי עיניך ככל שאתה יותר גולם אז אתה יותר ראי  ר  ר' אשלהאמין בהקב"ה,  

שהיה  הרב משה ביק זצ"ל  עיניך ותגיע לראות את הקב"ה הרבה יותר. היה רב בארה"ב  
עלייה פעם   יודע שהוא צריך  אומר שבבית מדרשו אם הבעלי גאווה הוא מסתדר, כי הוא 

קידוש צריכים לקרוא לו בקול וכן  בכמה שבועות והוא צריך את העמוד פעם בחודש וכשיש  
הלאה, אבל העניו הרי הוא לא צריך שום דבר לא עלייה ולא את העמוד ולא רוצה שיגידו את  

לא הוא לא מסתדר אתם כלל, ולא רק זה אלא העניו בא הביתה ואומר  השם שלו בקול וממי
הבין לבד לכבד לאשתו ממילא הרי אני עניו ואני באמת לא צריך את זה אבל הרב היה צריך ל

 אותי ולתת לי מה שמגיע לי כערכי. 

 בל ידע שבלי הקב"ה אין כלום ו ידע שהוא עושה אמשה רבינ

עצם שהוא עשה  סולה או לא, אלא משה רבינו ידע בא"כ איך אפשר לדעת האם זה ענוה פ
וידע שהוא עושה אבל ידע ג"כ שלולי ד' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי, אם הקב"ה לא  

ידיים ורגליים, דוד המלך היה חי כל    ו נותן לי את זה אז אני כגולם מוטל לנגדך כמי שאין ל
כגמל עלי אמו   נפשי תי ודוממתיאם לא שוי רגע שאם אני עושה משהו שזה הקב"ה ולא אני,

של אמו ומה שהיא עושה אתו הוא    תיו כגמל עלי נפשי, וכמו ילד קטן שלגמרי נתון בזרועו 
עשות ונותן לך  , וממילא אדם לא יגיד שהוא עושה אלא הקב"ה עושה ונותן לך כוח ל שמח

 גם את המהלך איך ומה לעשות.

 גם מה שלא הולך לך זה מאת הקב"ה 

ראשון מה שהולך לך אז אתה יודע שזה לא אתה אלא הקב"ה,  מזה, אלא דבר  ומה מרוויחים  
וגם מה שלא הולך לך אתה יודע שהוא הכניס לך כזה מחשבה ללכת לשם ואם לא הצלחת  

ת דברים ושזה לא  זה גם ממנו יתברך. ]ועוד מעט יסביר למה הקב"ה נותן בכלל לאדם לעשו
ולך ונפל בדבר גם שם ידך תנחני ושזה מאת יצליח בסוף[. והעיקר לדעת שגם כשזה לא ה

 הקב"ה. 

 ו גם ברוחניות אדם צריך להיות שמח בחלק 

שצריך כל בר ישראל להאמין בכל הנהגותיו, בין בגשמי, בעסק פרנסתו ועסקי העולם הזה, 
לך  איזהו עשיר השמח בחלקו הובפרי הארץ  וכמו שכתוב  ובין ברוחני, בעבודתו יתברך שמו,  
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בכיוון הלא הנכון צריכים לדעת שזה מאת הקב"ה וזה    דהיינו אדם שהולך  גם על רוחניות,
אדם שחושב שהוא    כי העצה והשכל שבא לו במוחו קודם שיעשה הדבר,  לא מקרה בלבד.

עושה הוא גולם ושוטה החידוש כאן הוא שגם העצה והשכל איך ומה לעשות גם זה מאתו  
אליו מיתברך שמו,   ילך,  מרום קדשו, להדריכהוא שלוח  לך במוח  ו בדרך  הקב"ה מכניס 

 איזה דרך ללכת. 

 מן ותצליח אם הקב"ה רוצה תהיה בז 

הקב"ה עוזר לך באיזה דרך ללכת כדי להשתכר בכדי שישתכר וירויח במשא ומתן ההוא,  
אם הקב"ה רוצה  שרצון הקל יתברך עליו בעת ההיא שיהא כך.  ובאיזה דרך כדי להרוויח,  

היה לך את הכסף הנדרש ותהיה בזמן בדיוק,  ים הנכונים, וי שזה יהיה אתה תפגוש את האנש
ואם הקב"ה לא רוצה שזה יהיה אתה לא תהיה בזמן ולא יהיה את הכסף הנדרש ולא תפגוש  

כי העצה והשכל שבא לו במוחו  את האנשים הנכונים ולא רק זה אלא גם תדבר שטויות.  
רך ילך בכדי  לך, להדריכו בדקודם שיעשה הדבר הוא שלוח אליו ממרום קדשו בדיוק בשבי

 שישתכר וירויח במשא ומתן ההוא, דהיינו הכל מחושב עד הפריט האחרון. 

 הקב"ה מכניס לאדם במוח לעשות שטויות 

הפסד,   לידי  להביאו  שמו  יתברך  שרצונו  באם  ח"ו,  למה  וההיפוך  יסביר  הוא  ]בהמשך 
בה מהקב"ה להפסד.  הקב"ה רוצה שתפסיד[. ראה עניי בעמלי ושא לכל חטאתי יש כאן סי

ואם הקב"ה לא היה מכניס לך את השטות הזאת לא  ,  יתן בלבבו עצה ורצון שיעשה כךואז  
היית מגיע לזה כלל, ברגע שאדם הגיע לכישלון הוא צריך לדעת שהקב"ה הכניס לך במוחו  

והקב"ה מכניס לך גם את השטויות שתדבר שעל ידי סיבה זו יבוא לו ההפסד, לעשות ככה, 
 אז.

   בת הבוראים אדם לא יכול לקבל טו עמ לפ

גע הקב"ה החליט שאתה לא יכול  כרעל ידי שאינו יכול לקבל טובת הבורא ב"ה ורחמנותו.  
לקבל את הטובה ואת הרחמנות שלו. אבל עבודה שלנו הוא להגיד בבוקר חסדך ואמונתך  

זה לעצמך  בלילות, כל פעם יש ליהודי עבודה אחרת, בבוקר כשזה הולך לך אז אל תיקח את
כוח  וכמובן לבד אלא צריכים לדעת שזה לא שלי אלא חסד מאת הקב"ה, והוא נותן לי את ה

צריכים   אז  לי  הולך  לא  כשזה  בלילות  להגיד, אבל  לי את המילים  נותן  והוא  חיל  לעשות 
אמונה, כי אז המצב לא מוחש וצריכים להגיע לאמונה להאמין שהקב"ה לא רצה להעניש  

וצריכים להאמין שכרגע אני לא יכול לקבל את טובת הבורא וצריכים  ע,  ולעשות לי ר  יאות
את המצב הזה בכוונה, ולמה הוא עשה את זה הוא יסביר עוד    להאמין שהקב"ה הביא לי

 מעט, אבל דבר ראשון צריכים להשוות את שתי המצבים הללו לאחד. 

 הקב"ה רוצה עכשיו שלא נתפלל 

שהיו בבית הסוהר,  ושא זי"ע  זי"ע והרה"ק רבי זהרה"ק רבי אלימלך  כידוע הסיפור עם  
אלימלך אני  בבוקר ראה רבי זושא שרבי אלימלך בוכה, שאל אותו למה אתה בוכה, ענה רבי  

לא יכול להתפלל ואני לא יכול להלביש תפילין וזה לא קרה לי אף פעם, ענה לו רבי זושא  
יש כאן בית הכיסא ואסור    אותו הקב"ה שאמר לנו להתפלל אומר לנו עכשיו לא להתפלל כי

לומר כאן ברכות ותפילה. חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו  
 רבש"ע שאומר לנו תמיד להתפלל רוצה כרגע שלא נתפלל כלל.  תוועשאה. א"כ א 
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 במצב של הפרו תורתך צריכים לעשות חשבון הנפש 

ות לד' הפרו תורתך, במצב של הפרו  דהיינו להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עת לעש
דם צריך לעשות חשבון הנפש למה זה קרה, אבל דבר ראשון לא להישבר תורתך ברור שא

רים א פאלשע שמחה עוד נוגע  ולדעת שהקב"ה הוא זה שהביא אותך לכאן, בחסידות אומ
  בקדושה ועצבות אמיתי נוגע בטומאה, העיקר לראות בכל מצב להגיד בבוקר חסדך ואמונך

 בלילות לראות בכל דבר חיובי.

 הרצוי לא מגיע בחינם וזה מהקב"ה ג"כ 

דהיינו כשיש לאדם רצוי להגיע למשהו והמצוי לא נותן לו דבר ראשון לדעת שהרצוי לא הגיע  
ל לך את הרצוי שזה לא יהיה עד הסוף  וגם לדעת שהקב"ה הגביחינם וגם זה מאת הקב"ה,  

אן טעות ברצון שלך אלא בשביל בטל רצונך מפני רצונו,  ויש מצוי נגדו, אבל חלילה כי היה כ
שהרצון שלו זה אחרת ואז תוכל לבטל את הרצון שלך מפני רצונו. ]ועד  וכל זה כדי שתראה  

 מעט יסביר כמה מהלכים למה זה ככה[. 

 אין מחשבות זרות אלא מחשבות שלי 

והעבודה אשר    תשובה כללית לידידי נפשי, בעסק התורה)מכתב כג'(  בפרי הארץ  איתא  
זה מתחיל כשחושבים שמישהו עולה על הקו שלי והולך  זרות,    רבים צועקים על המחשבות 

איתי ביחד, אצל חסידים היו אומרים שזה לא מחשבות זרות אלא מחשבות שלך אישי, אבל  
הסיבה למה אי  התהוות הסיבה הוא  ולמעשה הם באים כי כרגע אי אפשר לתת לך כלום,  

פעמים הקב"ה מראה לך שהוא עושה  דבר, התשובה הוא הגדלות שלך, לאפשר לתת לך שום  
לעצמך אז הוא רוצה שאתה תבין כי יד    הכוח לעשות חיל היות שאתה לקחת את ז ונותן לך  

שהוא    דע יד' הוא זאת, ורק מזה מגיעים לואני קרבת אלוקים לי טוב ואז הקב"ה רוצה שתי
ית יכול  רוצה להביא אותך לכזה מקום שלא הי, והוא נותן לך את הכוח לזה והוא  עושה זאת

 להגיע בלי זה ולהבין שגם המחשבה הקב"ה נותן לנו. 

 "ו מחשבות זרות באים לעזור ולא לשבור ח 

על   מצביע  ומיד  בדבר,  אשמים  לחפש  מתחיל  הוא  מהכיוון  לסטות  מתחיל  שאדם  וברגע 
לדעת צריך  אדם  אבל  בדבר,  אשמים  הם  שכנראה  זרות  באיםשמחשבות    מחשבות    זרות 

לעזור לך ולא לשבור אותך, וצריכים להגיד תודה רבה לכל אלו שנותנים לך את המחשבות  
 זרות.

 כולם סימן שהוא לא בכיוון הנכון את  אדם שמאשים 

אדם צריך לדעת שבעצם לא מגיע לו  הסיבה הוא הגדלות שבהם שאינם שמחים בעבודתם.  
שלו אלא מאת הקב"ה, וכמו תינוק קטן    שום דבר ואז יגיע להכרה שכל מה שיש לו הוא לא

יודע שבעצם אין לו כלום וכל מה שיש לו הוא רק מתנה מההורים שלו ובזה הוא שמח, ש
אותו דבר ברגע שאדם מתחיל להאשים כל מיני אנשים זה סימן שסטית מהכיוון הנכון, ואז  

הוא  חושב ש  ואז אדםולא די להם כי אם גדולות ונפלאות מהם,  לא רק שאתה לא שמח אלא  
עדין ועוד כמה דברים כנ"ל, ואז אדם נכנס לצדק ואז באמת   הכי מושלם והכי מוצלח והכי

הוא מפריע לי מאוד על הדרך, אבל האמת הוא שגם זה שאתה חושב שהוא מפריע לך גם זה  
 המחשבה הקב"ה הכניס לך במוח, אלוקים אמר לו קלל ולא הוא בעצמו.
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 רות אדם שלא שמח מגיע לו מחשבות ז 

ט ואם הרבה כי הנה כלל גדול בתורה להיות שמח בחלקו גם בעסק התורה ועבודה אם מע
כמה   משנה  ממנו,לא  מתאווה   ויהנה  להנות  רוצה  והנפש  ושמח  נהנה  אינו  אם  משא"כ 

וכן המחשבות זרות מפני דהיינו אתה לא בשמחה ונשאר לך רק התאווה בעצמו,  תאווה,  
דוחים אותו למחשבת חוץ, שכל ואז  ת ונפלאות ממנו,  שאינו שמח בעבודתו ורוצה בגדולו

 המה, ומי שרוצה לכנוס במקום שאינו ראוי דוחין אותו לחוץ. מחשבה ומחשבה היכל ד' 

 לשם שמים    שיהיה   בה העיקר ו הר לא משנה מעט א

ודאי  למה אתה כזה גדול בעצמך,  הנה אהובי הלא ידע אינש בנפשיה למה יחפצו בגדולות,  
מ לומר  אבותמהראוי  למעשה  אגיע  מוטיבציה,    י,תי  וזה  רצונות  וזה  תפילה  ידי  על  שזה 

תו של עכשיו, ובשמחה של מצוה יהיה שמח מאוד בעסק עבודאיך שלא יהיה  ואפילו הכי  
ואז זוכים להרבה יותר אפילו המעט שאתה עושה, כי טוב מעט בכוונה  זו יזכה לגדולה ממנה,  

עיט לא משנה האם אתה הרבה או מעט העיקר  מהרבה שלא בכוונה, אחד המרבה ואחד הממ
 לכוון לשם שמים ולהגיע אליו יתברך. 

 האם אתה שמח או לא   הכל תלוי 

לכאורה הרי אני לומד ועושה מצות והאם זה  ,  ואם יאמר הי תורה והי מצוה שאין לו כלום
לכאורה אם הם ג"כ עושים מה  זה אינו, והלא פושעי ישראל מלאים מצות כרימון,  כלום,  

וה עושה  אתה  הלא  ביניכם,  פושעי  הבדל  והם  איד  ערליכע  נקרא  אתה  ולמה  עושים  הם 
עוש לא  לא, אדם שחי שהוא  או  מזה  ונהנה  תלוי אם אתה שמח  זה  אלא  ישראל, אלא  ה 

הקב"ה עושה הוא תמיד שמח, אבל אחד שחי שהוא עושה כל דבר ולא הקב"ה ח"ו אז אתה  
וברגע שאדם לוקח לעצמו הוא בעצם מגביל    בעצמך אולי נהנה אבל אתה לא שמח אז כלל,

יכול להגיע   בזה את השמחה שלו, ואז אדם תמיד חי עם הרגשה אם הוא היה רוצה היה 
 ותר. להרבה י

 ם הקב"ה קל לו לעשות וליישם דברים אדם שחי ע 

ות אם אתה בכיוון או לא, אלא ולמכיר נתתי את גלעד, 'ולמכיר' איך אפשר ואיך אפשר לרא
ם חי עם הקב"ה או לא, אלא 'נתתי' סימן 'גלעד' האם אתה בשמחה או לא,  לדעת אם אד

וברגע שאדם חי שהוא עושה ולא הקב"ה אז הוא לא  אדם שחי עם ה  קב"ה הוא בשמחה 
לעולם, אבל כללא דמילתא האמונה, משא"כ כשישמח במעשיו יהי כבוד ד'  בשמחה כלל,  

שלא   יה לו קל לעשות וליישם, אדםאדם שחי עם הקב"ה כל דבר נה והמאמין יחוש מעשהו.  
כי ברגע שהוא עושה  חי עם הקב"ה אז כל דבר הוא לוקח כבד וקשה לעשות וליישם אותו,  

ו, וברגע  אז הוא מוגבל עד כמה הוא יכול לעשות והוא עושה למעשה הרבה יותר מהכוחות של
קב"ה עושה  שאדם חי עם הקב"ה אז אין לו בעיה לעשות הרבה יותר כי הוא לא עושה אלא ה

 ונותן לו כוח לעשות כל דבר. 

 הפסד   ך מהקב"ה איך יתכן שיהא נמש 

והלא אמרנו לעיל  כי אף שמפי עליון לא תצא הרעות,  ]נחזור לדברי מאור עינים שהתחלנו[.  
עליון לא תצא הרעות  שלפעמים הקב"ה מכוון אותנו לעשות דבר רע, אבל לכאורה הלא מפי  

 לא שם אין טוב ורע כלל ואיך יתכן שירד אלי רע כלל.ואיך יתכן שיומשך ממנו הפסד, ה
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 ביא על עצמו דינים אדם שלא חי עם הקב"ה מ 

אדם שחי עם הקב"ה וחי מעל הטבע  מכל מקום, אם האדם שהוא חלקו יתברך ממש,  אלא  
שם יש לו השגחה לפי הדביקות, אדם שחי בדביקות גמור הוא משגח ממנו יתברך כל הזמן  

ו, וברגע שאכן קרה לו משהו סימן שבאותו רגע הוא הפסיק  רה לו משהבעולם שיקולא יתכן  
אינו נפסק משרשו ב"ה שורש הכל, ששם אין דינים, מהדביקות בו יתברך שמו, וברגע ש

מושפע גם כן בחלק הנאצל והדבוק בשורש גם וברגע שאדם חי ככה אז רק רחמנות גמורה, 
שדבוק בו יתברך כל הזמן אז    ו רגע אדםשלך באות   דהיינו הכל תלוי איפה המחשבהכן כך.  

מאתו לא תצא הרעות כלל, וברגע שיש לאדם דינים עליו סימן שהוא בעצמו הביא זאת כי  
באותו זמן לא היה מקושר להקב"ה כלל, כי ברגע שאדם נכנס לחשבונות שהוא צריך לעשות  

 שהו אחר. על ידי מיוזה קורה על ידי אדם בעצמו ולא  אז הוא נכנס לצמצום ודינים 

 ן בית דין ולמטה יש בית דין שדנים אותך מעל הטבע אי 

ועל ידי זה שהוא נפסק משרשו, באין דביקות בו יתברך, נופל למטה בעולמות שיש שם דין, 
עולם הטבע, מעל הטבע שם אין בית דין ואין   רגע הוא עובר למחלקה אחרת שזה  באותו 

קדקין על כבודו יתברך, שלמעלה, שמד  שהוא בית דיןכלום, ובתוך הטבע שם יש בית דין  
ואז מחליטים האם מגיע לך או שלא. נמצא שבאמת מפי עליון לא תצא  לפי מעשיו.  לדונו  

הרעות, אבל כשמפסיק עצמו משרשו אז נמסר ההנהגה לבית דין של מעלה, והם אשר דנים  
 גאנץ גראב.   אותו לרע ח"ו, ומחליטים האם מגיע לך או לא, אחד אמר שזה לא כזה דין סאיז 

 ח יותר אדם שלא חי עם הקב"ה הוא לא מושג 

שורון ויבעט', שזה לא רק באוכל אלא ברגע שאדם מנתק  אומר על הפסוק 'וישמן יהשפ"א  
את עצמו מהקב"ה וחושב שהוא עושה ופועל כל דבר אז הוא לא משגח יותר ואז יורד עליו  

עוש שאני  מה  שגם  לדעת  הוא  שלנו  ועבודה  דינים,  מיני  אלא  כל  עושה  אני  שלא  לדעת  ה 
 התורה.  הקב"ה עושה ולחיות עם הנותן התורה ולדעת שהוא נותן לי את

 ים איך הרע שולט עליך שלושה אופנ 

  הראשון,,  אף שמפי עליון לא תצא הרעות  ויש כמה אופנים איך הרע שולט על האדם ח"ו
דושה לקליפות  אז הוא מעביר את החיות דקועושה מעשים לא טובים,  כשאדם פוגם חלילה 

יאים עליך דינים ורעים. השני, שפעמים שהשי"ת צריך להמשיך  ים עליך ומבואז הם שולט
ב רע,  ואין דרך אחרת  הטוב באופן של  ויהא ראוי לקבל הטובה.  ד'  אל  כדי שישוב האדם 

שאדם יגיע להקב"ה רק ע"י הרע, והיות שאדם לא שמע מקודם שכל דבר זה הקב"ה וממילא  
י שמאז יבין שגם הטוב זה הקב"ה ולא הוא ח"ו. וברגע שיש לאדם טוב כל  מביא לו רע כד 

עושה הקב"ה טוב ורע כדי שאדם יגיע  הזמן הוא לא יכול לראות את הקב"ה כלל, וממילא  
לך   יש  זה הפגמים שלך שאתה פגמת ואתה  זה מאת הקב"ה. הראשון  להכרה שגם הטוב 

לק ולהחזירם  החיות  את  משם  להוציא  עבודה  בשורשם, עכשיו  דינים  המתקת  וזה  דושה 
 והשני שאין מצב לראות את הקב"ה רק על ידי הרע שיש לך.

 יש טוב מוחש ויש טוב בעבודה 

א חסד, בשואה היו הרבה יהודים שעזבו כל רכושם וברחו  השלישי, שפעמים שהדין עצמו הו
הגיעו  כל עוד נשמתם בו, באותו דקה זה היה נראה להם כרע ודינים אבל בסוף התברר ש 
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לארץ ישראל וככה ניצלו מהשואה הנוראה, דהיינו לפעמים הקב"ה נותן לך את הטוב בצורה  
יש לנו מציאות לומר שהכל זה  בוקר חסדך בבוקר  של רע, אבל הכל שייך לאמונה, להגיד ב

חסד אבל בלילות ששם אין מצב של חסד שם אנחנו צריכים לומר ולהגיע לאמונה, או שזה  
צמי הבאתי את הצמצום הזה על עצמי, או שזה בא לעזור לי לחיות עם  הפגם שלי שאני בע

אפשר   , ורק על ידי אמונההקב"ה, או שבעצם זה עצמו הוא טוב רק אני לא יכול להשיג אותו
להגיע לזה, יש טוב מוחש ויש טוב בעבודה ויש טוב תיקונים שאתה צריך להחזיר את החיות  

 מהסטרא אחרא לקדושה. 

 צא מלפניך משפטי י מבקשים מהקב"ה  

לפי שעיניך תחזינה  אני רוצה לחיות איתך,  ועל זה אמר דוד המלך ע"ה מלפניך משפטי יצא,  
שאין אתה מתנהג עם בני אדם, רק ברחמים  כשחיים איתך יש רק טוב ולא רע,  מישרים,  
לכן בקשתי שמלפניך משפטי יצא,  אבל זה תלוי האם אתה חי עם הקב"ה או לא,  גמורים.  
על   ביתולא  ידי    ידי  על  כלומר,  עצמי דין שלמעלה,  בכדי שלא אפסוק את  אותי  שתסייע 

ולא אני, וברגע  דהיינו תן לי את השכל שאני יוכל לחיות שאתה עושה כל דבר  מדביקתך ח"ו,  
 שאני חי איתך אז יהיה מישרים, ואם זה לא הולך ישר סימן שאני לא חי איתך. 

 ים ומות חדש ם חסד עושים הכנעה ומגיעים למק כשעושי 

שאפול ח"ו למקום הדינים, לדונינו וברגע שאדם מפסיק את עצמו מלחיות עם הקב"ה אז  
שיהיה דבוק העיקר שצריך האדם,  רק  ושם הולכים לפי המעשים שלך. בבית דין שלמעלה.  

בש למעלה  למעלה  דינים.  תמיד  שם  שאין  מקום  הכל,  דבר ורש  חסד,  לעשות  הענין  וזה 
נותן הכנעה  וגם ברגע שעושים חסד מג   ראשון אתה  נותן מעצמך לשני,  יעים לאיזה  ואתה 

יודע   שאני  אנשים  יש  שלנו  בשיעור  וגם  כלל,  לזה  להגיע  חלמת  שלא  פרטית  השגחה 
ופוגשים אנשים ואומרים    שמקשיבים ויש שאני אפילו לא יודע אבל תמיד יש השגחה פרטית

י הזדמנויות שונות וברגע שחיים  זה אתה אפילו לא ידעתי, ובכל חסד שאדם עושה יש כל מינ
 בר זה הקב"ה וחיים אתו גם בכללות. עם הקב"ה השגחה פרטית מקבלים עזרה לראות שכל ד

 יר כל דבר להקב"ה דת הצדיקים הוא להחז עבו 

במעשיהם הטובים, אבל הם יודעים  וזה מה שהתחיל אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות  
ויודעים שאם ל  ב"ה  א היה כישלונות בדבר זה לא הם אלא הקלהחזיר כל דבר להקב"ה, 

שעזר להם שהכל יהיה בסדר גמור. וברגע שאדם חושב שהוא עושה מיד יהיה כישלונות, ואם 
יש הסיבה לכך הוא כי אדם חשב שכוחי ועוצם ידי עושה הכל וממילא הקב"ה מביא לך רע  

מה שהוא עושה שזה  שכל דבר זה הקב"ה, ומשה רבינו ידע ש  כדי שתחזור מזה בחזרה להבין
הקב"ה,   אלא  הוא  שאמר  לא  אשר  וכמו  מצינור  ר'  יותר  לא  שהוא  לדעת  צריך  שאאדם 

 מלוכלך שההשפעות עוברים דרכי, ואז מגיעים לראות שכל דבר זה הקב"ה. 
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 שיעור ב' 

 יום ב' כח' תשרי

 ע קורה אצלינו למטה השתנות ועירוב טוב בר

עינים  איתא   )הבמאור  ואתחנן  ד"ה  מעשיך  ב'((.  )המשך  יקרבוך  מעשיך  למדנו  אתמול 
, יש  אלא אצלינו דברים משתנים לפעמים  ירחקוך, כל דבר שיוצא מאת הקב"ה הוא טוב 

הנהגה בטבע ויש מעל הטבע, וברגע שאדם מוסר את עצמו לטבע אז דברים משתנים ושם יש  
עם    לחיות  לום, אדם צריך לשאוףטוב ורע, אם מגיע לך תקבל ואם לא מגיע לך לא תקבל כ 

ואז אפילו דברים שלא מסתדרים לך הוא יודע שזה מאת    ,מעל הטבע  הקב"ה ואז הוא חי 
, כי אדם שחי בטבע הוא רוצה להבין כל דבר, ובעצם אדם בעצמו הוא בעל הבית וזה  הקב"ה

 תלוי בו האם לחיות עם הקב"ה או לא. 

 ל הטבע יש משפט בטבע ומשפט מע 

יצא,  אמרנו שכתוב   במלפניך משפטי  אז  יש משפט  בטבע  ויש מעל הטבע, אדם שחי  טבע 
יושבים בית דין שלמעלה ומחליטים האם מגיע לך או לא מגיע לך, אבל אדם שחי מעל הטבע  

 אז הוא יודע שלא מגיע לו שום דבר ואז הכל זה רחמים גמורים. 

 שאול היה חי בטבע ודוד מעל הטבע 

בן יוסף זה שאול שהכל היה אצלו  ח  מסביר שיש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, משי השפ"א  
ובאמת   משלו נתנו לו ואם זה לא מגיע לו הוא לא קיבל,   מדוד ובדיוק קיבל מה שמגיע לו,

שאול באחת איבד את המלוכה מיד, אבל משיח בן דוד זה דוד המלך שהיה חי שלא מגיע לי  
ל שום דבר ועל  , וממילא אחד שחי ככה כבר אין לו תלונות עכלום והיה חי שהכל זה רחמים
כלום ואם כן יש לי מישהו אני שמח מאוד, ומה שאין לי בא    אף אחד, כי בעצם לא מגיע לי

להבהיר לי שמה שיש לי הוא גם לא שלי אלא של הקב"ה, עבודה שלנו הוא לראות איפה  
ור לי לחזור אליו, למה אין לי, כי  שאין לנו לראות שיש שם יעד ואתגר שהקב"ה רוצה לעז 

 נמצא בדין ובצמצום.  טבע וברגע שניתקתי את עצמי מהקב"ה מיד אדםנכנסת ל

 העזרה של הקב"ה זה היצר הרע 

אמרנו אתמול שיש שלושה דרכים למה אדם מתנתק מהקב"ה, או בגלל הפגמים שלו ואז  
יכולתי לראות, וזה קורה לכל אחד כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב השיגינו עונותי ולא  

יצרו של אדם מתגבר    או  ,שלי או של אדם הראשון וזה לא משנהמהפגמים  וזה או    יחטא  ולא
שהיצר הרע מגיע    העזר הוא היצר הרע,עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, ו 

, או  ולראות שבלעדיו אין כלום  הוא לא כדי להפיל אותך אלא כדי לעזור לך להגיע להקב"ה
וב, וכמו שהיה בשואה שהיו כל מיני  ו של דבר זה טו רע אבל בסופ שלפעמים יש באמת משה

 אנשים שעברו הרבה אבל בסופו של דבר ניצלו ויצאו משם.

 עבודת האדם הוא לאכללא שמאלא בימינא 

בעולם   דבר  שכל  התכללות  על  כבר  דברנו  בימינא,  שמאלא  לאכללא  האדם  עבודת  עיקר 
עליון  צב רק שמאל, רק בעולם ה הקב"ה ברא עם ימין ושמאל אין מצב בעולם רק ימין ואין מ
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אבל כאן למטה יש ימין שזה הטוב ולעומת זאת יש שמאל שזה הרע ימין    שם זה כולו חסד, 
ימין ד'  זה היצר טוב שמאל זה היצר הרע, ועבודה שלנו הוא להפוך שהשמאל יהיה ג"כ ימין,  

 ן. רוממה ברגע שאדם שומע זאת אז יהיה ימין ד' עושה חיל וגם השמאל יהיה ימי 

 אדם שמאשים את כולם הוא חי בצדק ולא בחכמה 

כנעה הבדלה והמתקה, אדם צריך לדעת במצב שלא הולך לו הוא  מסביר שיש ההתולדות  
יכול להאשים את כולם ובצדק אבל לחכמה הוא לא יגיע אף פעם, העיקר תהיה חכם ותיקח  

הזאת, הכי קל  אחריות על הדבר וזה נקרא הכנעה, ואם יש כאן בעיה אתה חלק מהבעיה  
את זה לא היית רואה את  אומר אם אתה לא עשית  הבעש"ט הק'  להאשים את כולם אבל  

זה כלל, ואם אתה לא עשית את זה לא היה קורה לך כלום מזה, ואם אתה לא היית חלק  
כלל וזה לא היה מגיע אליך כלל, ואם זה כן עובר לידך סימן   מזה זה לא היה עובר לידך 

 שאתה חלק מהדבר. 

 א לדעת שזה שייך אליך ר נעה נקכ ה 

י שהוא חלק  דבר ראשון לתת הכנעה וזה כל אחד מי שרואה את זה ומי ששומע את זה ומ 
מזה כל אחד חייב לתת הכנעה, לכתחילה לא צריכים להגיע לשם וברגע שאדם מגיע לשם יש 
לו ברירה לקחת את השמיעה או הראייה ולהשתמש אתו לרע אז לקחת את הימין לכיוון  
שמאל, או שאפשר לקחת את הרע ולדעת שעונך גרמו לו זאת ולדעת שכל נגעים אדם רואה  

שני סובל כדי שאני יראה את הרע שלי, ואם אני הייתי חי ורואה את הרע  חוץ מנגעי עצמו וה
. דהיינו  שלי לפני זה מכאובי נגדי תמיד וחטאתי נגדי תמיד אז השני לא היה עובר זאת כלל

 השני כלל.  לקחת זאת לעצמי ולא חי עם  הבעיה מתחיל שאני

 ה כ אם אני לא חי עם האפסיות שלי אז גם השני לא חי כ 

הולך והוא לא מוכן לקבל  דהיינו אם אני עומד מול מישהו ואני רוצה לשכנע אותו וזה לא  
מה שאני אומר, אז אני יכול להאשים אותו ולתת לו כל מיני שמות למה הוא לא מבין או  

ליט שהבעיה אצלי כי אני לא ירדתי לעומק הנפש שלו כדי להתחבר אליו ואז  שאני יכול להח 
שני  י לא רוצה לתת הכנעה וממילא ההוא היה מבין מיד, וברגע שאני חי שהבעיה אצלי שאנ

ג"כ לא מבין כאן שום דבר, וברגע שאני לא מפנים את האפסיות שלי הוא לא יכול להפנים  
אצל ר' אשר לא הייתי מגיע לכל זה, דהיינו תשאיר    את האפסיות שלו, אם אני לא הייתי

רגע האמת   ערוץ פתוח עם אנשים ואל תפגום בזה, כי אף פעם אי אפשר לדעת פתאום מגיע 
אחד, וברגע שאין ערוץ פתוח אז שתים רעות עשה עמי, דבר ראשון לא  והכל נכנס לו ברגע  

 עזרתי לו כלל וגם עשיתי לו צמצום שלא יגיע לזה כלל. 

 לבקש רחמים גם על הרשעים   כים צרי 

אומר שצריכים לבקש רחמים אפילו על הרשעים. דהיינו אדם צריך לדעת שזה  הפרי הארץ  
וברגע שאני לא  שהוא רשע שאני לא יותר טוב ממני ובעצם גם אני הייתי עובר להיות רשע,  

ך את ך על כל צעד ושעל. ואז אדם הופ ככה אז אדם יודע עד כמה רחמים וחסדים הוא צרי
לרחמים.   הק'  הדין  לעצמו  הבעש"ט  זאת  הפנים  מיד  מחלל שבת  וראה אחד  ברחוב  הלך 

שמע   אחד  שפעם  והגיע  עכשיו,  זאת  רואה  הוא  זה  ובגלל  קודש  שבת  פעם  חילל  שהוא 
 א מחה אז ותלמיד חכם הוא בחינת שבת קודש. שמזלזלים בתלמיד חכם ול
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 ר ל דב ם בכ ת הרחמי עבודת האדם הוא להתמקד בטוב ולשמוע א 

א"כ דבר ראשון זה הכנעה להכיר שאתה חלק מהבעיה, אין מצב שאתה שומע משהו וזה לא  
חלק ממך ממש, כל דבר חייבים להפנים זאת לעצמו. וברגע שאדם מפנים כל דבר אז הוא  

ת כל האדם לכף זכות רואה נכון חיצוניות זה רע אבל בתוכו יש נקודה אחד של טוב, אז הוי א
שמחיה אותו וממילא תרחם עליו  ך עד שתגיע למקומו, מקומו זה החיות  אל תדון את חברי

בנקודה הטובה שלו, אבל קודם צריכים לעשות הבדלה בין הטוב לרע, עכשיו עבודת האדם 
הוא להתמקד בטוב שהוא שלח לך כדי לשמוע את הרחמים שלי, ואז לקחתי את הרע במקום  

רע  רכילות כעס ומחלוקת, ועושים במקום    וך אותי כלפי מטה ולהיכנס ללשון הרעשזה ימש
 טוב שזה המתקה ואז הפכתי את הרע לטוב ממש. 

 בתוך כל ערפל יש נקודה של אור שמחיה אותו 

מחשבות של האדם רצים כל היום, רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום, המחשבות  
ענן בא  ההלאה  הם כמו עננים כל פעם יש בתוך הענן משהו אחר פעם שלג ופעם גשם וכן  

ומשה ניגש אל הערפל הוא ידע אפילו שזה נראה כחושך אבל אין כזה מצב חושך בלבד והולך,  
אלא נכון שיש ערפל אבל יש בתוכו נקודה של אור שמחיה את הערפל הזאת, ואם הקב"ה לא  
היה שם כלל זה לא היה נמצא בעולם כי לית אתר פנוי מיניה, וברגע שאדם מתחבר במוח  

ו וננות לנקודה הטובה שיש שם בזה עושים בירור בין טוב לרע ואז אפשר עם התבובשכל 
 לעשות איזון כנ"ל. 

 ים הם תוצאה מזה שלא חיים עם הקב"ה הדינ 

הדינים שבאים על האדם הם תוצאה מזה שהפסיק עצמו מדביקות השי"ת. ולפי זה נמצא, 
זה,   לו עם  נקלע שלא טוב  יעשה לכל מצב שאיליו  ידי שיחזור  שההמתקה שאדם  על  הוא 

והדרך הוא לחזור    ה מתחיל מזה שניתקת את עצמך מהקב"ה וידבק עצמו להשי"ת, כל הבעי
אליו יתברך, עד עכשיו היית נפשט על ידי בית דין של מעלה וברגע שחוזרים להקב"ה מגיעים  
להקב"ה ששם אין דין וצמצום כלל. עיקר עבודת האדם, הוא להכליל הרע תחת הטוב, אם  

ם, וברגע שיש לנו מצב שמלפניך  ו תחת בית דין שלמעלה אנחנו לא יכולים לעמוד שאנחנ 
משפטי יצא שאתה לבד שופט אותנו אז עיניך תחזינה מישרים ששם זה כולו רחמים וחסד.  
אדם שחי מעל הטבע עוזרים לו מעל הטבע, אדם שרוצה להבין ושזה יסתדר לו דברים שם 

 צמצום. אדם מסתבך לגמרי ושם יש דינים ו

 הישועה לנו   כשזה לא הולך זאת 

עתך,  ושרוצים, אז שבענו מטובך ושמח נפשינו בישחידש לנו כשזה לא הולך לנו כמו  ר' אשר  
אדם צריך כשזה לא הולך שזה ישועה גדולה לנו, או כמו דוד המלך שאמר אלוקים אמר לו  

ד רק אני לא יכול  קלל שזה הפגם שלי, או שזה עוזר לי לחזור להקב"ה, או שזה בעצמו חס 
ו וצריכים זמן וסבלנות לזה.  לראות את זה עכשיו ובעצם יש כאן חסד רק אני לא יכול להשיג

 שבענו מטובך ושמח נפשינו בישועתך שאני יוכל לראות שזה הישועה שלך. 

 יש י"ד עיתים לטובה ולעומת זאת י"ד עיתים לרעה 

נודע, שיש עשרים ושמונה הנה,  דשל המתקת הדינים אצל הטוב. יבואר  ולהבינך הענין,  
כתוב י"ד לרעה.  וכנגדם,  י"ד עיתים לטובה,  שהם  עתים שחשב שלמה המלך ע"ה בקהלת,  
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זמן ועת לכל חפץ תחת השמים, עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור  שם בקהלת, לכל  
קוד,  נטוע, עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת ר

עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק, עת לבקש ועת לאבד עת  
עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא עת  לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור  

 מלחמה ועת שלום. 

 ר מהשני העיתים הם שווה בשווה ולא אחד יות 

ד עיתים לרעה וזה שווה בשווה. אין יותר טוב  דהיינו יש י"ד עיתים לטובה ולעומת זאת יש י"
ואין יותר רע רק שווה בשווה, ויש בעולם זה לעומת זה כדי שיהיה לאדם בחירה, אם יהיה  

א יחשוב שכל דבר זה הוא בעצמו ולא השני כלל,  מדי הרבה טוב לא יהיה לו בחירה כי הו
בר זה שווה בשווה ועכשיו  ואם יהיה מדי הרבה רע ג"כ לא יחשוב על הקב"ה כלל, א"כ כל ד

 .יש לנו בחירה לאיזה כיוון למשוך את עצמי לטוב או לרע 

 עיקר הוא שאדם יגיד רצוננו לעשות רצונך 

לפני   רוח  נחת  הוא  רצון הקב"ה  לא, אלא  או  יפול  הוא שאני  רצון הקב"ה  לכאורה האם 
קם בבוקר  ונעשה רצוני, הקב"ה נותן לנו את הרצונות שלו דרך התורה, אדם כש  שאמרתי

והעיקר   והיראה,  התורה  בדרך  הולך  צריך להחליט שהוא  לעשות  הוא  רצוננו  יגיד  שאדם 
דהיינו    רצונך, ממני  אחר  משהו  רוצה  הקב"ה  ולמעשה  אחד  זה  שלי  הרצון  לפעמים  אבל 

ודה שלנו הוא בטל רצונך מפני רצונו, דהיינו אתה  שהמצוי והרצוי רבים אחד עם השני, אז עב
רוצה כמוך אבל האמת הוא שיש לו מהלך מאחורי הבנה שלך מה הוא  חושב שהקב"ה לא  

ה, הוא רוצה לרומם אותך הוא רוצה לתקן אותך ויש שם טוב רק שאני לא יכול לראות  רוצ
 את זה, אבל העיקר בטל רצונך מפני רצונו. 

   לעשות טוב   לא צריכים גם לא מספיק לחשוב טוב א 

ם לחשוב טוב ולדבר טוב  ב. אבל אנחנו אומריתחשוב טוב יהיה טו  והעיקר בחב"ד אומרים
ולעשות טוב, מעשיך יקרבוך מעשיך ירחקוך, לא מספיק לחשוב טוב אלא גם לעשות טוב, כי 
לעשות רע זה משפיע על כל המערכת כולו עד למעלה, אדם לא יעשה דבר רע אם הוא לא  

ני  לפני זה דיבור ולפ  דבר שאדם עושה היה  דיבר לפני זה על זה ולא חשב על זה לפני זה, כל 
זה מחשבה, וברגע שאדם עושה טוב אז הוא מפעיל בזה את כל המערכת כולו גם מלמעלה  
איתערותא   זה  ואחרי  דלתתא  איתערותא  יש  ואז  מעלה.  לכיוון  מלמטה  וגם  מטה  לכיוון 

 דלעילא עם הרבה השפעות טובות. 

 שם את הטוב   לחפש   ים יש דברים שברור שיש שם טוב ויש דברים שצריכ 

ולמה  מאורעות העולם, הן לטוב הן למוטב.  מיני הכל  ונכללו  תלוי  בכ"ח עתים הללו,    –שבהם  
לא כתוב הן לטוב והן לרע, אלא כי הרע אין לו חיות מעצמו אלא הוא מקבל כוחות מהטוב  
ואנחנו צריכים להמתיק את הרע לטוב, יש דברים שזה ברור שזה טוב ולא צריכים לחפש  

וטב למצוא שם את הטוב  טוב, ויש דברים שנראים מבחוץ כרע ועבודה שלנו הוא למ שם את ה
הגנוז, ושם עיקר עבודת האדם לא לתת לרע לסחוף אותי ולסחוף את הטוב לרע, והעיקר  

י"ד לטובה  שמאל, וי"ד לרעה נרמז ביד  סוד ידים,  נרמזים בשהן  לקחת את הרע לכיוון הטוב,  
יים  שיש לאדם שתי ידמכונה כך לחסדים וגבורות כנודע.  וא  הששמאל וימין  ימין.  נרמז ביד 

ימין ושמאל שזה רמז לחסדים וגבורות. וזה הענין בנטילת ידיים להרים את היד ימין מעל  
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אז קודם ימין ואח"כ שמאל, וכן כשנוטלים ידיים אז קודם ימין  יד שמאל, כשמתלבשים  
 ואח"כ שמאל. 

 ר יש זכור ושמור ן רק חסדים ואין רק גבורות בכל דב אי 

עכ"פ עבודת האדם הוא לדעת שאין רק חסדים ואין רק גבורות, בכל דבר אנחנו צריכים זכור  
ור זכור זהו בחינת חסדים אבל זה חייב להיות ביחד עם שמור שזה גבורות, בכל זכור  ושמ

חייב להיות גם שמור זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו בכל שמור יש בתוכו חסדים, ועתה  
ל נא כוח ד' עבודה שלנו הוא יגדל נא כוח ד' בכל הכ"ח עיתים, דהיינו הקב"ה עשה כל  יגד

האדם הוא לאכללא שמאלא בימינא. העיקר לקחת את השמאל    דבר שווה בשווה, ועבודת
ולהכניסו לימין, ולשמוע שגם השמאל הוא לא כולו רע אלא יש בתוכו נקודה טובה, וברגע  

בודד את הטוב מהרע, אז הטוב שיש ברע מקבל כוח מצד שאדם מתבונן וחושב על זה ומ
 הימין שזה כולו טוב, ואז אפשר להפוך את הרע לטוב ג"כ.

 עבודת האדם הוא לשמוע את הנקודה הטוב שיש בשמאל 

וצריך כל עובד ד' לאכללא שמאלא  נמצא, שמצד הבריאה, יש טוב ורע בעולם במידה שווה.  
שיוכלל  כלומר,  טובה שיש בשמאל ולדעת שזה ג"כ טוב,  דהיינו לשמוע את הנקודה הבימינא,  

בחסדים,   הרעים  שהגבורות  עתים  עשרה  טוב,  יוכללו  ארבעה  הכל  ונעשה  בהטובים, 
 שנמתקין הגבורות.

   אדם שלא מתמקד בימין מיד מגיע לשמאל 

אדם שלא מתמקד כל זה הוא,  ה תורה מאוד יפה אבל איך זה שייך אלי? אלא  עד עכשיו ז 
לכיוון השמאל, כי מאיליו נמשך אל החיצוניים, אדם שלא מפעיל את    בימין הוא רץ מיד 

החשיבה שלו היות שזה הגוף והטבע מיד הוא שם אוטומטי, וכדי להיות מעל הטבע אדם 
כנה, וברגע שחיים עם הסכנה אז אדם מפעיל  צריך לתת הכנעה ולדעת שבעצם הוא נמצא בס

א בחופש ומחפש איך לבלות את הזמן הוא לא  את החשיבה שלו להגיע להקב"ה, אדם שנמצ
נמצא ולא חי את הסכנה כלל, סכנה נקרא אפילו שאתה בחופש אתה יודע שאתה יהודי ויש  

אחרי זה ואתה  לך תפקיד כל הזמן מה לעשות, בכל מקום יש את הרע שלו שאדם יכול ללכת  
להחזיק מעמד    צריך בכל מקום ברכה לא ללכת לאותו כיוון, וצריכים גם את השמור שם

 שם.

 גם באדם בעצמו יש טוב ורע וכמו בעולם ובכל דבר 

וכמו שהקב"ה ברא את העולם בטוב ורע גם בתוך אדם בעצמו יש טוב ורע, יש לאדם את  
הכליות וגם שם יש טוב ורע יש לב חכם בימין ולב כסיל בשמאל בכל דבר יש טוב ורע דהיינו  

צירת האדם יש בחינת שמאל וימין, שהוא יצר  על ידי שגם ביולק לימין ושמאל, האדם מח 
טוב ויצר הרע. כנודע, שמשכן היצר טוב הוא בלבו של אדם בחלל הימין, ומשכן היצר הרע 

לכאורה אם זה שווה בשווה איפה קורה התאונה? אלא אם אדם לא עושה  בחלל השמאלי,  
הקב"ה שם  , מאלומטהו שינהיג את עצמו לצד שים, שום דבר אז מאיליו נמשך אל החיצוני

את כל הכוחות שלו בתוך גוף האדם והיצר הרע עושה רעש גדול מאוד מעצמו ומנסה למשוך  
אותך כלפי שמאל, ולמה הקב"ה עשה זאת, אלא כי אם זה רק טוב נגד רע אז מעט מן האור  

ושל בחוץ ורוב העולם    דוחה הרבה מן החושך, וממילא נתנו לחושך לעשות רעש של רגשות
 ב והעיקר שתילך לחיצוניות שבדבר. לא עם הטו
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 אדם צריך להטות כל דבר לימין 

אפילו   אבל עבודה שלנו הוא למצוא בתוך ארבע עשרה עיתים את הנקודות הטובות שיש 
ועל  בכדי שיביאנו לארבעה עשרה עתים הרעות, שהן הגבורות והדינים.  בתוך הרע בעצמו.  

וצריך להתגבר ולהטות את עצמו עם ,  ברידי שאדם מוצא שם את הנקודה הטובה בתוך כל ד
לימין,   להנהיגן  עליונות,  ממידות  בו  שהוטבעו  המידות  זאת,  כל  עושים  כל  ואיך  שיהיה 

 מעשיו, לשם שמים, ולקיים בכל דרכיך דעהו. 

   ה למקום נמוךו גב הקב"ה יורד ממקום  

ו  אומר מה זה לשם שמים, אלא כמו מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך אותהרמב"ן  
גב יורד אלינו ממקום  יש חוק כלים שלובים  וה למקום נמוך עד אלינו ממש,  דבר הקב"ה 

שאם מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך תמיד זה יחזור לאותו מקום שהיה לפני זה, ואז  
אפילו שזה עובר הרים וגבעות זה לא מפריע כלל ותמיד בסופו של דבר זה יחזור, שם שמים 

 ה בכל דבר ובכל מקום. נקרא למצוא את הקב"

 יע את הרע תחת הטוב אדם צריך להכנ 

אצלי לבבך,  כאמור  בכל  אלקיך  ד'  את  ואהבת  אחר  במקום  אפשר נו  באמת  איך  לכאורה 
להכניע את הרע תחת  בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. לאהוב את הקב"ה בכל מצב וזמן, 

 וצא חוץ לעבודתו יתברך שמו.להכניע עבד תחת רבו, שלא יהא שום מידה מהמידות יהטוב,  

 היום יש לנו עבודה זרה בכוח 

היושר היוצא לנו דבר ראשון צריכים לראות את הטוב בכל דבר אפילו בלי לדעת מה יש שם,  
אומר אפילו שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, כי פעם היו משתחווים לעבודה  דברי אמת  

דיין עד היום הזה עבודה זרה, דהיינו כשאני  זרה ברחוב, אבל זה רק פסל ממש אבל בכוח יש ע
י חושב שזה משהו זר בשבילי וזה מפריע לי זה עבודה זרה, אדם צריך לראות  רואה משהו ואנ

כל דבר שזה עבודת השם, ולדעת שגם שם ידך תנחני מבטן שאול שועתי אליך, כל זמן שאדם 
הוא חי שזה סיבה אז לא חי עם הקב"ה הוא עושה מהמציאות עבודה זרה ממש, וברגע ש

 נקרא ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך. וזה הוא הפך אותו לעבודת השם יתברך. 
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 שיעור ג' 

 ר"ח חשון  יום ד' ל' תשרי

 הקב"ה נותן לנו עצות על כל דבר 

אנחנו באמצע להסביר כי הוא הנותן לך כוח לעשות    )ד"ה ואתחנן )הב'((.במאור עינים  איתא  
ות למיקני נכסין, כל העצות הטובות שיש לך לעשות דברים טובים הכל הוא  חיל, כוח הוא עצ
שמו, א"כ אל תהיה עסוק עם העצה הרעה שקרה לך במציאות הדבר כי יש   מאת הבורא ית'

סיבה למה זה קרה, רק בעולם העשייה יש עצה טובה ועצה רעה אבל בשורש שם יש עולם  
 שכולו טוב. 

 ליו כטובה אדם שחי מעל הטבע העצה יורד א 

רק תלוי איפה אדם נמצא באותו רגע, אדם שחי מעל הטבע אז זה יורד אליו כעצה טובה,  
יורד לפני זה לבית דין של מעלה והם בודקים אם זה   אבל אם אתה חי בעולם הטבע אז זה

מגיע לך או לא, וברגע שאתה חי בטבע אתה לא יכול לזכות לדברים מעל הטבע, וכן היה אצל 
שהיה חי בטבע והיה מקבל רק אם מגיע לו, ואז באחת מיד איבד את המלוכה,  שאול המלך  

על כל צעד ושעל, דוד זה דלות  אבל דוד המלך היה חי מעל הטבע וידע שהוא צריך רחמים  
ה וממילא ידע שהוא צריך רחמים על כל דבר, א"כ אם תקבל טוב נטו בלי עירוב  - ושם הוי

 באדם בעצמו.  רע או שתקבל טוב בעירוב רע זה תלוי

 ת הרע תחת הטוב יע א רק אדם שחי מעל הטבע יכול להכנ 

א"כ עיקר עבודת האדם הוא להכניע את הרע תחת הטוב, וזה רק ע"י שאדם חי מעל הטבע  
שאדם מוכן לחיות בלי להבין ובלי להשיג ומוכן להיכנס ללא   ואז הוא יכול לעשותו, כי ברגע

היה לו ידיעה באיזה דבר אבל הוא יודע שתכלית  ולהיות שם ללא לחץ, ואפילו שכן ינודע  
יודע, ואפילו שיודע הוא יודע שזה לא הבנה סופית ויש שם עוד   הידיעה הוא לדעת שאינו 

זיר כל דבר להקב"ה בזה הוא הופך לגמרי  יותר מזה שהוא לא יודע כלל, אבל ברגע שאדם מח
 את השמאל לימין. 

 חדשה יצר נקרא שאדם יכול לייצר ולעשות יצירה  

עליונות, להנהיגן  בו ממידות  עצמו עם כל המידות שהוטבעו  ולהטות את  וצריך להתגבר 
לימין, שיהיה כל מעשיו, לשם שמים, ולקיים בכל דרכיך דעהו. כאמור אצלינו במקום אחר, 

לכאורה  ריך, ביצר טוב וביצר הרע.  בשני יצודרשו חז"ל  ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך,  
הו הכוונה טוב ורע, אלא מסביר שיצר הוא כוח דהיינו אדם יכול לייצר  מהו הלשון יצר ומ

ולעשות יצירה חדשה. אדם שחי וחושב טוב אז הפכת בזה את הרע לטוב ג"כ, וברגע שאדם 
יקר עבודת  חושב ומדבר ועושה רע אז אתה מייצר את כל הכוח שיש לך שיכנס לרע, אבל ע

ניסו לתוך היצר טוב, וזה על ידי שאתה רואה  האדם הוא לקחת את הכוח של היצר הרע ולהכ 
את הנקודה הטובה שיש בתוך הרע, וברגע שאדם חי ככה בזה אתה מכניע עבד תחת רבו,  

להכניע עבד תחת רבו, שלא יהא  דהיינו היצר הרע בא לשרת את היצר הטוב ולא ח"ו הפוך, 
 דות יוצא חוץ לעבודתו יתברך שמו.שום מידה מהמי

 



 קודש                         נח                         שיחות

 ~  כא~ 
 

 הרע בא לשרת את הטוב אדם צריך לדעת ש 

וזה נקרא להכניס את השמאל בתוך הימין, השמאל זה הרע אבל אדם צריך לדעת שאין מצב  
ההתבו ע"י  ואז  טוב,  קצת  גם  בתוכו  להיות  חייב  אלא  רע  כולו  לדעת  של  בדבר  שלך  ננות 

שהחיות שיש שם בתוכו בא בעצם לשרת את הטוב, והעיקר לקחת משם את הברען ואת  
גשות את כולם להכניסן לעבודת השם יתברך שמו ואז הטוב מקבל הרבה החיות ואת הר 

 כוחות חדשים, אבל הכל תלוי באדם בעצמו. 

 רבי עקיבא   סיפור עם

הגמרא אומרת )ברכות ס:( שרבי עקיבא אומר לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא  
פיזא לא  בעא אוש, מטא לההיא מתא  לטב עביד. כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא

יהבי ליה, אף אחד לא הסכים שישנו אצלו. אמר רבי עקיבא כל דעביד רחמנא לטב. אזל ובת  
איתו   והיה  ושרגא,  וחמרא  תרנגולא  בהדיה  והוה  בשדות.  לעיר  מחוץ  לישון  הלך  בדברא, 
אכליה   שונרא  אתא  הנר,  את  כיבה  הרוח  לשרגא,  כבייה  זיקא  אתא  ונר,  חמור  תרנגול 

ואכל את התנגול, אתא אריה אכליה לחמרא, הגיע אריה ואכל את    יע חתוללתרנגולא, הג
 החמור. ואחרי כל זה אמר רבי עקיבא כל דעביד רחמנא לטב.

 יות עם הקב"ה רבי עקיבא היה יכול להיות מוסכן אבל בחר לח 

ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא, הגיע גדוד של חיילים ושבה את העיר ורבי עקיבא לא  
עושה הקדוש  ם. אמר להו רבי עקיבא, לאו אמרי לכו, וכי לא אמרתי לכם, כל מה שהיה ש

ברוך הוא הכל לטובה. דהיינו הייתי יכול להיות מוסכן שלא נתנו לי לישון בעיר, והייתי יכול  
להיות מוסכן שפתאום לקחו לי הכל אין לי לא נר ולא חמור ולא תרנגול, אבל אני יודע שלית  

ה  ואין מצב שיש משהו בעולם שאין שם הקב"ה שנמצא שם, וזה נקרא הכנעאתר פנוי מיניה  
נברא העולם ואם קורה כזה דבר זה נקרא שהקב"ה   הבדלה והמתקה, וזה נקרא בשבילי 

 .עכשיו מתגלה אלי בכזה צורה

 ר ם הקב"ה הרבה יות כשלא מגיע לסוף אז חיים ע 

תה לא רואה את הטוב, ברור  איפה הקב"ה נמצא יותר כשבסוף אתה רואה את הטוב או כשא
כשאני לא רואה את הטוב בסוף אז אני חי עם הקב"ה, כי ברגע שאני רואה את הטוב אז  

עשה אולי בהתחלה זה לא הסתדר בדיוק אבל בסוף זה הסתדר אז אתה שוב בלי הקב"ה  למ
כלל, יש מצב שאדם לא רואה את הטוב אלא מאמין שזה טוב ויש מצב שבסופו של דבר הוא  

ה את הטוב שבדבר איפה יש לאדם יותר עבודה ואיפה הוא מגיע לאמונה יותר, כשאדם רוא
צמצום כמו לפני זה רק היה לו סבלנות קצת לראות את   מבין בסוף הוא בעצם נמצא באותו
 הטוב אבל הוא שוב נמצא במושג. 

   ם הוא באינו מושג עיקר עבודת האד 

תבשל כל הלילה עם הרעיון הזה עד שהגיע  עיקר עבודת האדם הוא באינו מושג, רבי עקיבא ה
למשהו, והיה לו יסורים וכאבים מכל רשרוש ששמע באמצע הלילה הרבה יותר ממה שאתה  

בלילה ואתה חושש אולי זה גנבים, דהיינו הוא עמד שם ונלחם עם עצמו  שומע ממול רעש  
אינו מושג  לחיות לגמרי עם הקב"ה, הקב"ה רוצה שאדם ילחם עם עצמו וישמע ויחיה עם ה

מבשרי אחזה אלוקי ולדעת שיש שם הבנה רק אני לא יכול להבין שם שום דבר, אז אדם יודע  
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ח ורוצה למנף אותך למקום עוד יותר גבוה וללכת  שהקב"ה נותן לו את זה ונותן לו את הכו 
 מהמושג לאינו מושג. 

 גל לכלום לא מסו   וארבי עקיבא הגיע למסקנא שה 

הולך למדבר כי יש לו חמור ותרנגול ונר ואולי זה טוב ללילה    רבי עקיבא בהתחלה חשב שהוא
אחד, ובסוף הגיע למסקנא שהוא לא מסוגל לכלום ואפילו לא לשנייה אחד ג"כ, אבל אדם  

ה מחר ומה יהיה עם התאווה ומה יהיה בכלל וכן  עסוק כל הזמן מה יהיה בלילה ומה יהי
יהיה עוד דקה ומה יהיה אם וכן הלאה,  הלאה, וכן עכשיו בקורונה אנשים מאוד עסוקים מה  

אבל אם הקב"ה נותן לך עכשיו להילחם עם האינו מושג אז מה יותר גבוה האינו מושג או  
המושג לאינו מושג, והיות שאדם לא  המושג, כי באינו מושג שם אדם הולך כל הזמן מעולם  

 . יכול לעמוד שם כל הזמן וממילא הקב"ה מחזיר אותך תמיד למושג

   אדם עם עצמו ה מלחמה זה  עיקר ה 

אנשים   ויש  היה,  זה  פרטית  השגחה  ואיזה  יקרה  מה  בסוף  לדעת  רוצים  שהיו  אנשים  יש 
שהולכים למדבר ולא חוזרים משם אף פעם, אבל עיקר המלחמה זה אדם עם עצמו, כי ברגע  

לת של מישהו ולא רוצה להכניס אותי אז יש לי ברירה לחשוב איזה רשע שאני דופק על ד
הוא הלא בקשתי ממני ולא נתן לי להיכנס אליו הביתה, ויש אנשים שמחלטים בגלל   מרושע

זה ללכת למדבר ולוקחים נר וחמור והולכים לפגוש מלאכים, ואם זה לא מספיק אז פתאום  
 . מתכבה לך הנר

   נה את נפש האדם להיות באינו מושג זה מקדם ובו 

עומק למעל הטבע ועוד יותר בעומק  וא להכניס אותך עוד יותר באבל עיקר שהקב"ה רוצה ה
מעל הטבע, ושם מעל הטבע אין רע כלל רק אתה צריך להאמין בזה, להאמין באינו מושג זה  
מקדם את נפש האדם וזה בונה אותו, אבל אדם שעוד עסוק במושג דהיינו מזל שלא נסעתי  

היות באין  באין כלל, כי העיקר הוא ל   באותו מטוס כי בסוף זה נפל אז אתה עוד לא נמצא
ולחיות באינו מושג, כי עיקר עבודת האדם הוא כשהמטוס לא נפל בסוף וכולם נשארו בחיים,  
כי אם זה יפול או לא זה תלוי במחשבה שלך איך אתה חי בכל דבר, רבי עקיבא ניצל בסופו  

 של דבר כי הוא היה מוכן לעמוד באינו מושג כל הזמן. 

 הזמן   אברכים שלומדים בכולל נמצאים במושג כל 

הוא דווקא באינו מושג כי במושג זה לא עבודה כלל, אברכים שלומדים בכולל  עבודת האדם  
ומתפלפלים ומתעמקים עמוק עמוק ועוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק בסופו של דבר אתם 
עוד נשארים במושג ולא יצאתם מעצמכם כלל, כי עיקר עבודת האדם הוא באינו מושג, כי 

היינו לא שאין שם מושג יש שם מושג רק אני לא  ש כאן אינו מושג ד ברגע שאדם מסכים שי
 יכול להשיגו בהבנה הפשוטה שלי, רק זה בונה את נפש האדם.

 אדם שמבין הוא לא מתקדם לאף מקום 

ולא גמרו אף  הרבי מזידיטשוב זי"ע  למד בחברותא עם  שהרה"ק האמרי יוסף זי"ע  כידוע  
אז גמרו ללמוד. כי ברגע שאני מבין לא התקדמתי  פעם ללמוד רק כשנשארו בקושיא בסוף ו

קום ואני עוד במושג, וברגע שאני עוזב את המושג והולך לאינו מושג אז יצאתי מעולם  לאף מ
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הדיבור לעולם הנשמה, יש מוח לב כבד מוח זה הנשמה לב זה הבנה והכבד זה הנפש שזה 
גיע ללב שזה הבנה ועל ידי  רוח ממללא, כל דבר מגיע מהנשמה שזה אינו מושג ואח"כ זה מ

מעולם הנשמה לעולם הדיבור על ידי הלב, וברגע שאדם עושה  הדיבור אדם מושך את הדבר 
כן בזה הוא הופך את הגוף לנשמה, כי ברגע שאדם עוד עסוק רק עם הלב והכבד והדיבור אז  

צרעת אדם עוד לא יצא מעצמו ואינו יכול להיות נקרא אדם כלל, מתי אדם יכול להפוך את  
יש לו מצב של לא נודע, והעיקר לשתוק  משכא דחוויא מכותנות עור לכותנות אור זה רק כש

ובזה לוקחים את היצר  שוייגען שטימען שלינגען   לאינו מושג,  עוברים מעולם המושג  ואז 
 ועושים ממנו טוב. 

 הכאב הוא מלא נודע ולא מזה שאין לי משהו 

מזה שאין לו נר ותרנגול יותר בזה לוקחים את   וברגע שאדם כן עונה לשני ולא שותק ונשבר
"כ קשה, אלא צריכים לזה אמונה, יש  היצר לרע. ועבודה הנ"ל הוא פשוט ביותר וזה לא כ

הכנעה הבדלה והמתקה, דבר ראשון לתת הכנעה שזה אמונה ולדעת שהכאב שיש לי עכשיו  
א נודע, ואדם צריך הוא לא מזה שאין לי נר וחמור כרגע אלא מזה שאני כרגע במצב של ל

ם יודע  לדעת שיש שם הבנה רק שזה אינו מושג בשבילי וזה נקרא לתת הכנעה, וברגע שאד 
שהקב"ה מנהיג את העולם זה נקרא הבדלה שאני יודע שיש כאן איזה טוב רק אני לא יכול  
להשיגו כלל, דהיינו חיצוני זה רע אבל פנימי זה טוב, וברגע שאדם מחבר שזה טוב של הקב"ה  

 והוא נותן לי את הכוח והוא רוצה למנף אותי בזה אז מגיעים להמתקה. 

 אדם צריך לקחת את המחשבה של הקב"ה להכנעה 

י זה לא משהו מוחש ומובן אלא צריכים אמונה, אמונה נקרא  אבל כל זה צריכים אמונה, כ
נס עם  כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הקב"ה נותן לך עכשיו משהו במוח ואדם יכול להיכ 

זה או לייאוש או להפקרות או שאתה נותן הכנעה, ואז אתה הופך את זה ממציאות לסיבה  
 . בשביל לאכללא שמאלא בימינא

 לות אותי ולא להפיל אותי סיון זה להע כשמופיע ני 

ע וחי שם ושם יש טוב ורע ושם דנים אותך כל הזמן, שאול המלך היה  אדם נכנס לעולם הטב
שמע   שלא  ובאחת  בטבע  חי  חי  שהיה  ברגע  שלו,  המלוכה  את  איבד  מיד  הקב"ה  את  שם 

בהשגה משלו היה נתנו לו ממילא דנים אותו על כל דבר קטן, אבל לא שאין כזה מהלך יש  
המלך שלית ליה מגרמיה כלום, אנחנו  כזה דבר רק הגאולה שלימה יהיה על ידי עבודת דוד  

ונסני וזה היה מקום של צריכים לקחת את המושג לאינו מושג, דוד המלך אמר בחננ  ו ד' 
מושג, כי ברגע שמופיע ניסיון זה להעלות אותי ולא להפיל אותי, דהיינו יצרו של אדם מתגבר 

היצר הרע בעצמו, כי   עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו העזרה של הקב"ה זה
 . בלי היצר הרע אדם היה מסתובב וישמן ישורון ויבעט

   א כל המערכת הגוף והנפשרק את עצמו אל   אאדם צריך לתקן ל 

ומצד  א"כ אדם חייב להתחיל עם השגה ומצד אחד יש בזה סכנה שאפשר להגיע משם לרע,  
לא מספק לך לעומת הרע   והטוב שאתה מבין  נקודה טובה  שני צריכים להאמין שיש שם 

יותר טוב  מבין שיש כאן טוב יש כאן הרבה  שאתה רואה אבל אני חייב להאמין שכמה שאני 
רק שאני לא יכול להבין זאת כלל, וברגע שאני מבטל את השגה לאינו מושג בזה אני הופך  
את הרע לטוב ג"כ כי מעל הטבע אין רע כלל רק כאן למטה יש טוב ורע, ואז אדם מתקן לא  



 קודש                         נח                         שיחות

 ~ כד~ 
 

הפוך את המוח לב כבד דהיינו ל  ךרק את עצמו אלא את כל המערכת גם הגוף וגם הנפש, מל"
אז הוא בעצמו גורם    וחושב ומדבר ועושה רע  נשמה. וברגע שאדם נכנס לחרדות לנפש רוח ו 

להיכנס לעולם של דין וצמצום ושם יש טוב ורע, ואוי ואבוי אם יתחילו לעשות לך חשבונות  
 האם מגיע לך או לא מגיע לך.

 זה שהוא לא עונה בטלפון שייך אלי כי אני חי טבע 

, לכאורה הרי למעלה אין רע כלל  ה מחופתו של חברוכתוב שלעתיד לבוא כל צדיק וצדיק יכו
שייך   מחברוואיך  אשר  אלא    ? יכוה  אדם ר'  ותרנגול  וחמור  נר  לך  שאין  לפני  עוד  מסביר 

ששם אותך לרשימה דחייה, או שאתה יודע שאתה בממתינה והוא לא  מתקשר לחבר ורואה  
רך בקיצור כל אחד בד,  ומדבר דווקא עם השני ואיתי הוא לא רוצה לדבר כלל  שם לב עליך

שלו איך שהוא מרגיש את זה, באותו רגע אפשר לחשוב טוב ואפשר לחשוב רע, הכל תלוי  
בחשיבה שלך על כל דבר, אפשר לחשוב שיש כאן נקודה טובה שאני לא יכול להבין ולהשיג  
אותו בזה יצאתי מעולם הטבע למעל הטבע, זה שהוא לא עונה לי בטלפון זה לא שייך אליו  

   .ריך להיכנס למעל הטבעאלי שעכשיו אני צאלא 

 אם בסוף זה מסתדר אני כבר לא בעבודה 

אותך   לך סליחה מיד הוא הוציא  פוגש אותו הוא אומר  אבל אם אחרי שבועיים כשאתה 
, אבל ברגע שאדם נלחם עם עצמו והוא  ולהמשיך הלאה בזהמעבודה והרי יותר טוב להתחזק  

וב ולא יודע איך להמשיך הלאה זה בונה את האדם, לא יודע איך הוא הולך לשלם את הח
 אדם נכנס להשגה עוד לא הגיע לשום מקום. וברגע ש

 רחמין מה וי"ג מכילין ד זקן הוא זה קנה חכ 

ושמש   על המאור  ו  אומר  יוסף את אחיו  ויכר  לא הכירוהוהפסוק  מסביר מהו  רש"י  .  הם 
א היה לו זקן ועכשיו כבר היה  מתי שעזב אותם עוד לאלא למה,   ויכר יוסף את אחיו  הכוונה

  אבל הם לא הכירוהו כלל   כי כשעזב אותם כבר היה להם זקן,   וממילא הוא הכיר אותם   ,לו
אם זקן או    ומה זה משנה  . אבל לכאורה האם אי אפשר להכיר אדםכי אז עוד לא היה לו זקן

ום הכי  י"ג מכילין דרחמי שזה המק   בלי זקן ומה מונח בזה? אלא זקן הוא זה קנה חכמה
מ וחי  יוצא מהטבע  וברגע שאדם  להיות,  שיכול  מכילין  גבוה  לי"ג  מגיע  הוא  אז  על הטבע 

 דרחמין. 

 יוסף עבד על עצמו עשרים ושתיים שנה להגיע לחיות עם הקב"ה 

יוסף הצדיק כשעזב אותם היה במצב של לא נודע והיה צריך להילחם לשמוע שם את הקב"ה,  
צריך לעבוד על זה עשרים ושתיים שנה כדי להגיע    אבל זה לא הלך בלילה אחד אלא היה

ף הצדיק, והוא היה  למשהו, אבל רק על ידי שהיה חי עם הלא נודע אז הוא הגיע להיות יוס
במצב של לא נודע שלו ושל הסביבה שלו והיה צריך רחמים על כל שנייה ושהקב"ה ישמור  

ה שצריכים לעשות אבל לא  עליו כל הזמן, אבל השבטי י"ה התפללו כל יום במנין ועשו מ
כל זמן שהקב"ה היה עם יעקב אבינו אז הוא היה מביא אותם למצב התקדמו לשום מקום, 

דע וכמו שאמרנו מקודם שהזידיטשובער רבי היה מביא את האמרי יוסף ללא נודע,  של לא נו
אבל אחרי שהקב"ה עזב את יעקב אבינו הם לא התקדמו לשום מקום, ואחרי עשרים ושתיים  

נה עוד אחזו באותו גמרא שהיו לפני זה, ובמשך כל השנים הללו שרו ניגונים ועשה איתם  ש
 טישים וסעודות ורבו ג"כ קצת.



 קודש                         נח                         שיחות

 ~  כה~ 
 

 בה יותר מהם יוסף התקדם הר 

ממילא כמו שהם היו לפני זה היו גם עכשיו וממילא יוסף הכיר אותם כי הם לא התקדמו  ו
כ כלל  הצדיק  יוסף  הכירו את  לא  יותר מהם  לשום מקום, אבל הם  התקדם הרבה  הוא  י 

בעבודת השם, ולא רק חיצוניות הוא השתנה לגמרי אלא גם בפנימיות הוא נהיה משהו אחר  
 לגמרי. 

 במושג יש הגבלה ובאינו מושג אין הגבלה כלל 

ובסוף זה מסתדר לו אז נכון בהתחלה זה היה מצב של אינו מושג  דהיינו כשיש לאדם כאב  
לו וזה נהיה מושג אצלו רק שזה לוקח קצת זמן, אבל אחד  אבל בסופו של דבר זה מסתדר  

שלא יודע מה נהיה בסוף והוא במצב לא נודע כל הזמן אז הוא הרבה יותר עם הקב"ה, כי  
הגבלה כלל כי זה אין סוף ומעל הטבע    במושג יש הגבלה עד כמה ומה אבל באינו מושג אין

שיג עוד לא נכנס לאין סוף כלל, וזה  ואין שם שום יחסיים כלל, כלך זמן שאדם עוד מנסה לה 
אפילו לא כטיפה מן הים כי שם יש מצב לספור כמה טיפות יש אבל להגיע להקב"ה אין מצב 

ינו מושג הוא הרבה  כזה כלל, דהיינו המושג לעומת האינו מושג הוא בכלל לא יחס כי הא
 . יותר

   הלא נודע בונה אותך נפשית   מחשב הורס את האדם כי

במצב של אינו מושג זה בונה אותו עד הסוף, אדם שסופר כמה טיפות יש בים    כי אדם שעומד 
אז הוא לקח יש ועשה מזה עוד יש, אולי לקח לך זמן לחשב כמה טיפות יש אבל תכלית אתה 
עדיין מונח ביש, המחשב הורס את האדם אדם שמחפש מראה מקום ומחפש זאת לעצמו  

א שהמצב של לא נודע זה בונה בעצם את פשר לחשוב שמאבדים זמן יקר אבל האמת הוא
זה  זה אז חברת מושג אחד לעוד מושג, ומה משנה את האדם  וברגע שמצאת את  האדם, 
הסבלנות שיש בכל מצב, אבל הקב"ה לא ישאיר אותך באינו מושג כל הזמן ויביא אותך לעוד  

ללא שמאלא  פוך את המושג לאינו מושג. וזה נקרא לאכמושג כל הזמן, ועבודת האדם הוא לה 
 בימינא.

 אדם חושב אם הוא מגיע בזמן הוא יצליח אבל האמת אינו כן 

אמרנו מקודם מעל הטבע אין טוב ורע כי מאתו לא תצא הרעות, והסברנו שכל העצות הוא  
מהקב"ה גם הטובים וגם הרעים, אדם חושב אם הוא מגיע בזמן הוא יצליח ואם הוא מאחר  

ה שזה יהיה אז תהיה בזמן ויהיה  פוך אם הקב"ה רוצ אז הוא לא יצליח, אבל האמת הוא ה 
לך את הכסף וגם תפגוש את האנשים הנכונים, ואם הקב"ה לא רוצה שזה יהיה אז אתה לא  

 תהיה בזמן ולא יהיה לך כסף ולא תפגוש את האנשים הנכונים וגם תדבר שטויות. 

 יהיה כאן אור  צריך אור   לא השמן מדליק אלא אם אני

הקב" למה  דינים  לכאורה  יש  שם  בטבע  עכשיו  נמצא  שאתה  היות  אלא  ככה?  לי  עושה  ה 
ואז דנים אותך באותו רגע האם מגיע לך או לא, וברגע שאני חי מעל הטבע אז מי    וצמצום

דהיינו לא השמן מדליק את המנורה אלא אם שאמר לשמן שידליק יאמר לחומץ שידליק,  
העיקר לא להסתכל על החומר שמדליק  אני צריך אור יהיה כאן אור אפילו על ידי החומץ,  

ר לך. א"כ האם להיות בעולם של טוב ורע או בעולם  אלא לחיות עם הקב"ה ואז הכל יסתד



 קודש                         נח                         שיחות

 ~ כו~ 
 

הטוב זה עבודה הפרטי שלי, ברגע שאני חי טבע מיד יש שמאל וימין, וברגע שאני חי מעל  
 הטבע שם יש רק ימין, ואז השמאל נכנע לימין כשאני חי מעל הטבע.

 ש לנו לאכללא שמאלא בימינא אין למלאכים כלל עבודה שי 

הם כי  כלל  הזאת  עבודה  את  אין  שלמלאכים  וימין  שמאל  של  בעולם  אותנו  שם    הקב"ה 
אנחנו   לימין  השמאל  את  הופכים  שאנחנו  וברגע  הזמן,  כל  הטבע  מעל  בעולם  נמצאים 

ת לימין,  מרוויחים שתי דברים, דבר ראשון השמאל נהיה ימין, וגם החיות של השמאל חוזר
א"כ השמאל עוזר לי להגיע לימין משא"כ למלאך אין את עבודה הזאת הנ"ל, ועבודה שלנו  

ך כי יתרון האור מן החושך, האור שיוצא מהחושך הוא הרבה  מגיע הרבה יותר גבוה מן מלא
 יותר מהאור שיש בלי חושך לפני זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש                         נח                         שיחות

 ~ כז~ 
 

 שיעור ד'

 ר"ח חשון  -יום ה' א' חשון 

 ים אנשים נקרא להפסיק להאש   הכנעה 

)ד"ה ואתחנן )הב'((. דברנו שהמתקת הדינים שייך לאדם בעצמו, דברנו  במאור עינים איתא 
להפסיק   נקרא  הכנעה  והמתקה,  הבדלה  הכנעה  לדעת  שיש  ולהתחיל  אחרים,  להאשים 

שבשבילי נברא העולם ואני צריך לקחת אחריות על כל דבר, הבדלה נקרא שאין דבר שהוא  
, אין דבר שהוא כולו כדי לחיות עם הסכנה שהרע לא ישלוט עליך, ואין  או כולו רע טוב  כולו 

 דבר שכולו רע כדי לדעת שבכל דבר יש שם נקודה טובה שמחיה אותו. 

   אדם צריך לחיות שהרע הוא בסיס לטוב 

דם חי שהרע הוא רק בסיס לטוב והעיקר שהקב"ה רוצה שתראה הוא הטוב הגנוז  וברגע שא
ר, ולדעת שהטוב יכול להגיע אליך רק על ידי צמצום, א"כ כל פעם שאתה פוגש את בכל דב

הרע הוא לא בשביל זה אלא בשביל שתראה את הטוב שיש בכל דבר, הרע הוא לא מציאות  
הרע הוא סיבה אז הוא מקשר כל דבר למסבב כל אלא סיבה להגיע לטוב, ברגע שאדם חי ש

 ב"ה ואז דברים משתנים וזה המתקה.  הסיבות עד עילות העילות עד אין סוף

 ת אלא יש בתוכו אור שמחיה אותו ת עצמיו החושך אין לו מציאו 

וכן הוא בתפילה כשלפעמים בא לאדם מחשבות זרות לכסות בדגל מחנה אפריםאיתא    :
ולמעשה הוא רואה שם רק את הרע ולא רואה שם טוב כלל,  ממנו אור תורה ועבודה ח"ו,  

עיני חכם  שהוא  מי  בראשו  אבל  השכליות,  ו  העיניים  את  להפעיל  צריכים  ויבין דהיינו 
כי יש אור גדול מכוסה ונעלם שהחושך אין לו מציאות עצמיות אלא יש שם אור גדול מאוד,  

כי לית אתר פנוי מיניה,  אחרת איך יכול להיות שהחושך יש לו קיום,  בתוך אותו החושך,  
אז יתחזק  ם ממשיך הלאה בעבודה שלו,  אז אדה באמונה שלימה  וכאשר יבין זה ומאמין ז 

אז הוא מקבל תוספת כוח ויש לו כוח  ובאור החיים והטוב  וברגע שאדם מתחבר  בעבודתו,  
 להתחבר לאור הנמצא בחושך ולהפוך את החושך לאור. 

 אדם שמברר הטוב מהרע הרע נופל מאיליו 

, והעיקר שלא  כל עבודת האדם הוא לברר הטוב מהרעובזה הוא מזכך ומברר הטוב מהרע,  
היינו העכירות והפסולת וכן השמאל נופל מאליו,  שהרע נדחה,  כים לטפל ברע כלל כי  צרי

א"כ עיקר עבודת האדם הוא להסתכל על כל דבר כי  ממש נדחה ונופל והטוב עולה למעלה.  
הקב"ה נותן לך את כל ההשפעות ובהתחלה זה רק טוב ואין  הוא הנותן לך כוח לעשות חיל,  

כלל רע  כשאתשם  נשתנה  וזה  להגיע  ,  אפשר  ואי  ורע,  טוב  יש  למטה  כאן  כי  בטבע  חי  ה 
בעצמו   אדם  לרע,  עיתים  י"ד  ויש  לטוב  עיתים  י"ד  שיש  שדברנו,  הזה  היעד  בלי  להקב"ה 
מורכב מימין ושמאל יש לו לב ימין ולב שמאל, וכמה שאתה תמשוך לימין השמאל ג"כ יגיע  

 לימין. 

 

 



 קודש                         נח                         שיחות

 ~ כח~ 
 

 הרע לפי ההסתכלות שלו על כל דבר   ת אדם מייצר לבד את הטוב או א 

יצריך ביצר הטוב וביצר הרע, אמרנו  אמרנו אתמול ואהבת את ד' אלוקיך בכל לבבך בשני  
שיצר זה יצירה אתה מייצר את הטוב ואתה מייצר את הרע, כשאתה מסתכל על הרע ורואה  

מציאות  שם את הטוב הגנוז אז אתה הופך את הרע לטוב ג"כ, אבל כשאתה מסתכל על הרע כ
 בפני עצמו אז הטוב נבלע ברע ג"כ, ועבודה הזאת שייך לכל אחד ואחד. 

 יתברך   ת יש שם חיות מאתוך הקליפו אפילו בתו 

הכל תלוי בהסתכלות והבנה  כי המשכיל יבין ויתן אל לבו,  למאור עינים שהתחלנו[.  ]נחזור  
ב"ה לא נמצא  ואין מקום שהקכי מלא כל הארץ כבודו,  שלך על הדבר, אדם צריך להאמין  

גשמיים  שם,   בדברים  אפילו  מיניה.  פנוי  אתר  חיות  ולית  שם  יש  הקליפות  בתוך  ואפילו 
אדם שיוצא לעבוד צריך לראות שזה יהיה על פי  ומתן, ועסק משא אלוקי שמחיה אותו שם, 

הלכה ועל פי התורה, והעיקר לעשותו לשם שמים בכל דרכיך דעהו אדם צריך להגיע להכרה  
עושה הוא  עושה,    שלא  הקב"ה  יתברך,  אלא  לעבודתו  ממקום ואז  הכל  קדושה  ובירור 

 עבודת האדם הוא לברר הקדושה במקום השבירה.השבירה. 

 לוקחים חיות מהקדושה   הקליפות

אחרא שולטת על הקדושה זה לא מציאות בפני עצמו אלא הם לוקחים חיות  זה שהסטרא  
ה מתוך  הקדושה  את  לגאול  רוצה  שאדם  וברגע  על מהקדושה,  נעמדים  הם  מיד  קליפות 

רגליהם ולא נותנים לעשותו כי הם יודעים שבזה הם נעלמים לגמרי מן העולם, והדרך להגיע  
מלא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניה.    לכל זה הוא כי המשכיל יבין ויתן אל לבו, כי

ממ קדושה  ובירור  יתברך,  לעבודתו  הכל  ומתן,  משא  ועסק  גשמיים  בדברים  קום  אפילו 
 השבירה. ברגע שאדם מגיע לנקודה הטוב שיש ברע בזה הוא עושה עבודת הבירורים. 

 העיקר הוא לעשות השבת אבידה להחזיר כל חלקי קדושה שנאבדו בקליפות 

עלות  נשאת ונתת באמונה, משא נקרא להעלות למעלה, צריכים לה שהוא לשון משא ומתן,  
ונותן למעלה, למקום שרשו שנפל משם   נושאכל דבר למעלה עד השורש לאיפה שזה שייך,  

קורא לזה השבת אבידה, היות שכל חלקי קדושה  הדבר ההוא שבא לידו. הבעש"ט הק'  
נאבדו ועבודה שלנו הוא למצוא אותם ולהחזירם להקב"ה, וזה כל ההנהגה הישראלית, כל  

שאפילו   כי רק יהודי יכול לעשות כן, רק יהודי יכול להאמין האידישקייט מסתובב סביב זה 
ברע הכי גדול שלית אתר פנוי מיניה, ורק הוא יכול להביא זאת להמתקת דינים בשורשם, 
גוי לא יכול לעשות כן וממילא זה הנהגה ישראלית בלבד. א"כ ברגע שזה בא אלי זה סימן  

 שאני זה שצריך להרים זאת בחזרה להקב"ה. 

 לעבודת השם ולשם שמים ל פעולה  אדם צריך לעשות כ 

היה קורא לשוחט כל יום שישחט לו עוף וככה קיום ג"כ מצות כיסוי הדם. בי זצ"ל  ר  הביאלה
וכן היה לוקח כל יום חבילת סוכר והיה מוסיף לזה קצת עד שזה יהיה יותר מהרגיל, והיה  
מוכר אותו במחיר הרגיל כדי לקיים נשאת ונתת באמונה. דהיינו בכל פעולה שאדם עושה  

ובשביל זה שלחו אותנו לכאן לעולם הזה. ושלחו אותנו לכאן    ד'הוא צריך לעשות שם עבודת  
 להחזיר כל דבר להקב"ה.



 קודש                         נח                         שיחות

 ~ כט~ 
 

 המתיקות שיש לך כשהולכים למקומות אסורים בא מהקדושה 

וימינו תחבקני,  )בראשית( איתא:  במאור עינים   וכמו שאמר הכתוב שמאלו תחת לראשי 
שיש לך כשאתה    המתיקותשעיקר התשוקה והחשק לעבודה נעשה מהמתקת היצר הרע.  

שדבר   -שאין לך תענוג שיש לבורא, גדול מזה  הולך למקומות לא טובים בא מהקדושה,  
וזה התורה שאדם לומד שזה תבלין שזה למתק את היצר הרע, וברגע    המונע מתהפך לטוב.

 שאדם לומד תורה בכזה צורה הוא הופך כל דבר לטוב ולקדושה. 

 סיפור עם רבי עקיבא 

כז:( ת"ר הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות. ומעשה באדם אחד  איתא בגמרא )שבת ק
ליל העליון ונשכר אצל בעל הבית אחד בדרום שלוש שנים, ערב יום כיפור אמר לו  שירד מג

תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני, אמר לו אין לי מעות. אמר לו תן לי פירות, אמר לו  
בהמה, אין לי. תן לי כרים וכסתות, אין לי. הפשיל כליו  אין לי. תן לי קרקע, אין לי. תן לי  

 יתו בפחי נפש. לאחוריו והלך לב

לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו ועמו משוי ג' חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה 
ואחד של מיני מגדים והלך לו לביתו אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו בשעה שאמרת 

רתי אין לי מעות במה חשדתני, אמרתי שמא פרקטמיא בזול נזדמנה לך  לי תן לי שכרי ואמ
ת לי תן לי בהמה ואמרתי אין לי בהמה במה חשדתני, אמרתי  ולקחת בהן. ובשעה שאמר
לי קרקע במה    שמא מושכרת ביד אחרים. בשעה שאמרת לי תן לי קרקע ואמרתי לך אין 

ובשעה שא היא.  ביד אחרים  מוחכרת  במה  חשדתני, אמרתי שמא  פירות  לי  אין  לך  מרתי 
כר  לי  אין  לך  שאמרתי  ובשעה  מעושרות.  אינן  שמא  אמרתי  במה  חשדתני,  וכסתות  ים 

 חשדתני, אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים.

הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס בני שלא עסק בתורה, וכשבאתי אצל   , א"ל העבודה כך היה
 תני לזכות המקום ידין אותך לזכות. חבירי בדרום התירו לי כל נדרי, ואתה כשם שדנ

 מסרקות של ברזל  הרבה פעמים   יו ך חי רבי עקיבא עבר במש

להבי מה  לי  ואין  אוכל  הביתה  להביא  שצריך  אדם  ועוד  דהיינו  מאוד,  קשה  עבודה  זה  א 
במקום שאתה רואה שכן יש לו מכל טוב אדוניו ועם כל זה הוא לא מביא לך כלום זה ממש 

היה מסביר שרבי עקיבא לא הגיע לאותו דרגה באותו יום  ר' אשר  ,  לעבור מסרקות של ברזל
כל פעם טיפה מהמסרקות של ברזל עד  הוא עבר  ימי חייו  כל  שהלך מהעולם אלא במשך 
שברגע האמת כשזה היה באמת בפועל ממש עבר אותו בשלום והיה חי עם הקב"ה גם אז, 

אלא סיבה מאת המסבב כל עבודת האדם הוא לדעת שמסרקות של ברזל הוא לא מציאות  
ואז לא רק שזה לא כואב אלא הוא מתמלא באותו דקה עם שמחה ועובר אותו   הסיבות, 

 בשלום.

 ה בדבר אחר יהודי יש לו עבוד   כל 

אז דנים ג"כ אותו מלמעלה לכף זכות, בכל מידה ומידה   וברגע שאדם דן את השני לכף זכות
לעבור באמת, ועבודת האדם הוא לעשות את הוי מודדין לו נותנים לו בדיוק כמה שהוא יכול  

הבירור בכל מקום והקב"ה מחכה ממך איך אתה חושב על כל דבר ואיך אתה מסתכל על כל  



 קודש                         נח                         שיחות

 ~ ל~ 
 

ד אב ואם, אחד יש לו באידישקייט,  דבר. כל אחד יש לו עבודה בדבר אחר, אחד יש לו בכיבו
 לעבוד את הקב"ה.אחד במשא ומתן, כל אחד בעולם יש לו הדברים האישיים שהוא צריך שם  

 אין כזה דבר לחשוב שלום עלי נפשי ומה יש לי עם זה 

הוא שייך לשורש נשמתו, ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[. כי באמת, כל מה שבא ליד האדם  
ם זה, אדם צריך ויש לו שייכות איתו ממש, אין כזה דבר לחשוב שלום עלי נפשי ומה יש לי ע

עות העולם הכל נברא בשבילו, כל נגעים אדם רואה חוץ  לדעת בשבילי נברא העולם ועל מאור
וכעס,   רכילות מחלוקת  לשון הרע  ולדבר שטויות  כולם  זה להאשים  קל  הכי  עצמו,  מנגעי 

ולדעת שלית אתר פנוי  שיגביהנו למעלה,  ועבודה שלך שבשביל זה שלחו אותך לכאן הוא  
 ל זה השגחה פרטית.מיניה והכ

 לקדושה כמו שיש קליפה לפרי יש קליפה  

הקב"ה צמצום חיות עד אליך בשביל שאתה תתקן את ולא שעל ידם יומשך ח"ו אחר הרע,  
זה, וכרגע יש לו הזדמנות כמו שאמר דוד המלך אלוקים אמר לו קלל, וזה שיש הרע הוא רק  

לקדושה,   לבוש  רק  הוא  לפרי  קליפה  וכמו  בתוכו,  שיש  לטוב  לבוש הקדושה לבוש  שהוא 
בנפילתה,  שנתלבשה ב אז ו  עם הקליפה  ואם אתה תחיה  בקליפות,  תפוס  כרגע הקדושה 
 למטה עוד יותר.לקדושה ויפילנה ח"ו 

 דעת נקרא לחבר ולקשר כל דבר להקב"ה 

שהוא לשון אין שום דבר שאין שם דעת,  רק בכל דרכיך דעהו,  ומה אנחנו כן צריכים לעשות,  
ת לחבר ולקשר החיוואמונה,  דעת הוא לא נקרא מודעות וידיעה אלא גם לשון חיבור  חיבור,  

ואדם צריך למקד את עצמו  עם חיותו המושפע בו, לחיי החיים.  אבל עם מה,  שבכל דבר,  
כל פעם שיש לאדם חומר  ויסתכל על החיות שבכל דבר, ולא על החומר המלביש לדבר ההוא.  

או   הראשון  אדם  מחטא  קורה  וזה  לראות,  יכולתי  ולא  עונותי  השיגוני  של  במצב  הוא 
כל פעם שמתעורר רע ושמאל בעולם בעצם אין לו חיות    ים שלנו ולא משנה מאיפה,מחטא

 מעצמו, ובעצם שלחו אותך לכאן כדי לתקן את אותם מקומות. 

   להתחבר להקב"ה צריכים לברוח משם   כל דבר שמפריע לי 

א"כ דבר ראשון לא להיכנס לשם יותר, וגם קדש עצמך במותר לך, כל מה דסני לך לחברך  
זי"ע  יד מסביר  לא תעב אותך המגיד ממעזריטש  לחבר  בעצם  הוא  בעולם  כל מה שקורה 
ה, וברגע שאדם נכנס לכל מיני מקומות מיותרים נכון שזה לא אסור ואולי מותר אבל  להקב"

באיזה שהוא מקום זה יפריע לחיבור שלך להקב"ה, א"כ מה דסני לחברך לא תעביד וקדש  
ת את הסכנה בכל דבר, ולא לחיות באדישות ולא  עבודה שלנו הוא לחיו  .עצמך במותר לך

 .רק תיידע שכל רגע ושניה אתה נמצא בסכנה גדולה מאודלחיות שהכל בסדר ב"ה ב"ה, אלא  

 ת שיש בבוקר בא מהשכל ולא בראש עייפו 

וכל זה, על ידי שגם בקרבו אינו נמשך אחר  אדם צריך לדעת שכל מחשבה דיבור ומעשה  
יש לפעמים מצב אדם רוצה לקום בבוקר אבל כואב לו    ך לבד,והתהליך נהיה על ידהחומר,  

מצב שיקום בבוקר כלל, אבל  הראש הגב הידיים והרגליים בקיצור הוא יכול להישבע שאין  
התשובה לזה הוא שלא כואב לך הראש רק השכל זה נקרא הכאב מאחורי הראש, והכבדות  
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ו גדול הימנה, והכבדות מגיע שלא הזאת הוא רק כי כמו שיש יצרו גדול מחבירו יש ג"כ חביר
ל  תיקח לעצמך שום דבר וממילא הכביד עליך יותר, וברגע שאדם יודע שהוא לא כאן בשבי

לישון אלא בשביל הבירור וזה התפקיד שלו בעולם אז אדם מחבר את העייפות שיש לו בכל  
 הגוף להקב"ה ואז הוא מתחיה ומקבל הרבה כוחות. 

 ש כל הזמן כנה שי ת הס אדם צריך לחיות א 

וכל זה, על ידי שגם בקרבו אינו נמשך אחר א"כ דבר ראשון אדם עושה פעולה אצל עצמו,  
רק שהתגבורת החיות הוא אצלו תמיד על החומר, אל תתן לחומר להשתלט עליך,  החומר,  

והעיקר שאדם יחיה את הסכנה שיש בדבר כל הזמן ולא ירפא מזה אפילו לשנייה אחד ג"כ  
דבר ראשון זה עלי ואח"כ ועל כל בני ביתי  כך בכל הדברים העיקר החיות. ועל כן רואה לא, 

ל כל בני ישראל עמיה, ועל ידי שאדם חי גאט אצלו ואז הוא  ואחרי זה ועל כל הנלוים אלי וע
ועל ידי זה נעשה כך גם כן למעלה, באתערותא דלתתא  חי גאט אצל כולם וגם בחוץ, ואז  

 . ך להגיע ישר למעלה בלי לעבור למטה לפני זהואין קיצורי דראתערותא דלעילא, 

   אדם צריך לעשות עבודה אצלו ואז זה ישפיע על כולם

יכול להשפיע הלאה לבנים שלי כי דבר ראשון אדם צריך לעשות עבודה אצלו ואחרי זה אני  
למעביד שלי ולכולם, וברגע שאני עושה עבודה אצלי אז ההסתכלות שלי על בחוץ    וכן הלאה
י אחרת, וברגע שאדם נלחם כאן למטה לאכללא שמאלא בימינא, לראות שהעיקר  הוא לגמר

ן מיד,  זה הימין והשמאל רק גנב את החיות מהימין, וברגע שאני יודע זאת החיות חוזר לימי 
ונמתקין כל הגבורות ואז על ידי איתערותא דלתתא אני גורם מיד איתערותא דלעילא. ואז  

 ולא רק שהטוב חוזר אלא גם הרע נהיה טוב ג"כ.ד גמור, והדינים בחסדים, ונעשה הכל חס

 ע השגחה שלו מעל הטבע אדם שחי מעל הטב 

ידי דביקותו בשורש הכל,  וזה קורה   לפי הדביקות, אדם שחי מעל  על  נקרא השגחה  וזה 
ו הוא ג"כ מעל הטבע ושם אין רע כלל, אבל אדם שחי בטבע אז הוא  הטבע אז השגחה של

וט על עצמו. ואז דנים את האדם בבית דין של מעלה שזה מקום של בעצמו מביא שהרע ישל
ובכל העולם מעצמו נהיה השפעה על כולם, ומשפיע החסדים בכל הדברים, דינים. ואז הוא 

 צמו. והכל תלוי באדם עומלואו, ונכלל שמאל בימין. 

 על ידי ההתרחקות שלנו הקליפות שולטים עלינו 

, על ידי ההתרחקות ממנו יתברך, הוא בסוד שפחה כי  כי נודע)מטות(  במאור עינים  איתא  
שכביכול גבול הקדושה נכנע תחת הקליפות ואז הקליפות שולטים עליך,  תירוש גבירתה,  

ברע   אוחז  עצמו,  ב"ה את  לו הבורא  בקרבו, שבהדבר שמודד  פועל  כמו שהאדם  כי  ח"ו. 
ול מטוב ורע, מחומר טוב, מחמת הכוח החומרי, שהוא גם כן כלעל ה שבדבר ההוא, ומגביר 

 וצורה. 

 כנע תחת הקליפה הגלות הוא כשגבול הקדושה נ 

ועל ידי החומר שהוא הרע, נמשך לרע שבדבר ההוא שצמצם את עצמו הבורא ב"ה אליו, כי  
הכל הולך לשרשו ולמינו. ואינו רואה הטוב שבדבר ההוא, שזה נקרא יצר הרע. ועל ידי כן  

 יפה ח"ו, שזה עיקר הגלות. הקל שגבול הקדושה נכנע תחתגורם גם כן, 



 קודש                         נח                         שיחות

 ~ לב~ 
 

 אדם מתקן כל דבר על ידי הפנמה שלו 

ושכל עיקר עבודתינו ותקוותינו, להגביר גבול הקדושה, ולהקנות שפחה תחת גבירתה, על 
ידי מה שנאחז בהטוב שבכל דבר. ולגביר כוח הצורה והנשמה, שהוא החלק אלוקי שבתוך 

רע, נכנע על ידי שכל עצמותי תאמרנה ד' האדם הישראלי, ואז, כוח החומר שהוא היצר ה
והכל נעשה על ידי הפנמה שלך, ך האדם, גם החומר עובד את ד'.  גו'. כי בהתגברות הטוב בתו 

וכמו שאמרנו יצר טוב אדם בעצמו יכול לייצר את הטוב בכל דבר, וגם מהרע אדם יכול לייצר  
 רע. טוב, אבל אדם שנמשך על ידי החיצוניות אז הוא מייצר מהטוב 

 על ידי התבוננות עושים מיתוק 

ם לטוב ויש י"ד עיתים  יש י"ד עיתיונעשה הכ"ח עיתים,  ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
הי"ד עיתים הטוב הם   אז לא רק  כל דבר בטוב שיש שם  על  וברגע שאדם מסתכל  לרעה, 

תוק הנ"ל, על ידי מיוזה קורה  כולן שוים לטובה,  טובים אלא גם הי"ד עיתים הרעים נהפכים  
שזה המתקת דינים בשורשם, וזה עבודת האדם בעולם. ואיך עושים את המתקה הזאת, רק 

ועתה יגדל נא כוח ד', כרגע כוח השם נמצא רק שהוא כוח ד'.  י התבוננות בכל דבר,  על יד
בטוב, וממך רוצים שתגלה את כוח ד' גם ברע. וברגע שאדם נותן את ההתבוננות מיד הוא  

    עיתים הרעים בטובים. וזה המתקת דינים בשורשם. מכליל את הי"ד

    

   

    

     

         

 

             

                   

            

   

     

  


