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 פרשת בראשית

 שיעור א'

 ום א' כג' תשריי

ובפרט פרשת בראשית שבה השפ"א מדבר  חנו הולכים ללמוד הוא יסודי מאוד.הקטע שאנ
 והכנעה. הביטוליין הצמצום הרבה בענ

 'בראשית'המילה בזוהר הקדוש בראשית ירא שבת ירא בשת. )תר"נ( בשפ"א איתא 
ד' יתברך הבחירה,  דאיתא שלכך נתן. והכוונה בזה הוא, 'ירא בשת'או  'ירא שבת'נוטריקון 

    דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי ביה.

 בריאת היצר הרע כדי שאדם יאכל משלו

ולזה רצה הקב"ה לברוא אדם הראשון ביצר הרע, כדי שיאכל שלו בליקוטי תורה איתא 
כי כל דרכיו משפט ואינו רוצה שיתענג ויתהנה האדם בגן עדן  ובמה שייגע ויכניע היצר הרע,

ם כאשר הנשמה היתה אוכלת תחלה קודם בואה לעולם הזה משולחן אביה דרך צדקה בחנ
ומתנה, אלא רצה הקב"ה שתבא בעולם הזה ותסגל מצות ומעשים טובים ואז תתענג על ד' 
בשכר מעשיה ולא בחנם, נמצא להיות כי כל דרכיו משפט הוצרך להיות באדם שני יצרים 

 יצר הרע ויצר טוב.

  ור שהרע הוא רעלפני החטא היה בר

הקב"ה רצה שהנשמה יגלה את עולם חסד יבנה, אבל חסד בלי תכלית אי אפשר כי אז בהית 
את העולם עם טוב ורע, ולאדם יש בחירה לבחור לאסתכולי באפיה, ומשום הכי ברא הקב"ה 
. אלא שיש הבדל בין לפני ל עבודתו שבחר בטובבטוב ולמאוס ברע, ואז אדם מקבל שכר ע

חטא אדם הראשון הרע היה כ"כ ברור שזה רע אדם הראשון ואחרי החטא, לפני של החטא 
כי היה גם אז  שלא היה אז בחירה כלל לבחור במשהו אחר, דהיינו היה בחירה לבחור בטוב

 מות תמות. ממנו ומצד שני היה בעל כרחך כי היה ברור שביום אכלך רע בעולם,

 אחרי החטא נהיה בלבול מה הוא רע באמת

תיגע בעץ הדעת ותראה שלא מתים שון שאז הנחש הגיע אליו ואמר לו חטא אדם הראי ואחר
מזה ולא יקרה לך שום דבר, ואז הוא הכניס לו בלבול בין הטוב לרע ומאז הוא התחיל לחשוב 
על רע שהוא טוב ועל טוב שהוא רע, דהיינו הבהירות שיש רע וצריכים להתרחק מזה נהיה 

שתי בחירות אחד לבחור בטוב ולמאוס ברע, ועוד בחירה יש לנו  מטושטש מאז, ומאז יש לנו
ומאז נהיה  ואם הטוב הוא טוב או שהוא רע, האם הרע הוא טוב או שהרע הוא בעצם רע,

בלבול בכל העניין, כי הנשמה של אדם מושך לטוב והגוף מושך לרע, הגוף הוא הרבה יותר 
הנשמה הוא יותר אור אבל פחות מושך ולעומת זאת  ועם הרבה רעש, דומיננטי ופחות אור

 .והוא עם פחות רעש אותך

 עבודת האדם לחזור למצב של לפני החטא שאין לנו בחירה

אבל הכל היה כדי להחזיר את האדם לבחירה שאין לנו בחירה וכמו שהיה לפני חטא אדם 
, לפני הראשון, דהיינו שהקב"ה צריך לשלוח לי סיבות שזה עוזר לי לחזור להקב"ה ולבחירה

זה הסיבה היה כ"כ ברור שידענו שהרע הוא רע באמת ולא היינו חושבים אחרת כלל, נכון 
שלא היה לנו בחירה לבחור בטוב ולמאוס ברע וזה היה בילד אין מהתחלה, אבל בסופו של 
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דבר אדם בחר בטוב אבל לא הוא בוחר אלא הקב"ה בוחר, אבל היה סיבה שהקב"ה שלח 
 ע.לנו להראות לנו שזה ר

 אדם שבוחר בטוב ומואס ברע אין לו בעיה של בהית

ואחרי חטא אדם הראשון שהרגשות של אדם נהיה בלוק שחור ואי אפשר לסמוך עליהם כי 
 לבטל את עצמו לגמרי , ועבודת האדם הואהם עושים כזה רעש שגם את השכל לא שומעים

ות, שזה התורה לגמרי לסיב רגשות ולא על הדעת שלו, אלא להתבטללא לסמוך על הו
שהקב"ה נתן לנו, כי התורה מנווט את האדם בכל דבר האם זה טוב או רע, בלי התורה אי 
אפשר לדעת מה זה סיבות כי אז אדם נמשך למה שהוא רוצה, ואדם יכול לחשוב שזה לשם 
שמים או שזה אמת ולפעמים אפילו לדבר לשון הרע בטעם שזה לשם שמים, וזה הכל אדם 

ועולם חסד יבנה ודרכו להיטיב,  "ה ברא את העולם כדי לתת לנו טוב, הקבשלא לומד תורה
אבל כדי שזה יהיה מושלם ושלא יהיה בהית לאסתכולי באפיה, כי אדם שאוכל משהו שלא 

, ומשום הכי יש לנו תפקיד, שזה לבחור בטוב ולמאוס ברע ומשום ,שייך אליך אז יש בהית
 וחר בטוב ומואס ברע ועל זה יש לנו שכר.הכי הקב"ה בכוונה ברא טוב ורע ואתה ב

 אחרי החטא העוצמה של הרע ירד ואין לנו בעל כרחך

אבל יש הבדל בין לפני חטא אדם הראשון ואחרי החטא, לפני זה אמר לו הקב"ה שאסור 
מות תמות ואסור להיכנס לבלבול, ואז היה לו כזה  ממנו לגעת בעץ הדעת כי ביום אכלך

זה, כמו ילד קטן שנכוה פעם אחד מסיר חם ומאז הוא יודע שאסור בהירות שאסור לנגוע ב
לנגוע בסיר כי זה חם, א"כ לא צריכים להסביר לו את זה אלא הוא בוחר בזה מעצמו מזה 

יה ומאז הוא יודע את הסכנה שבדבר. ובחטא אדם הראשון הגיע ושקרה לו פעם אחד כו
ירד ומאז יש בלבול בין טוב לרע,  הנחש וטשטש את העניין, ומאז העוצמה שיש רע בעולם

ואפילו בעל כרחך אי אפשר לנו לבחור כי אנחנו לא יודעים מה זה טוב ומה זה רע, הגוף מושך 
 אותי לרע ורוצה רעש כל הזמן, ולעומת זאת הנשמה לא רוצה רעש ורוצה אור.

  לפני החטא לא היה לנו בחירה כי הרע היה ברור 

בחירה לחזור למצב שאין לו בחירה, לפני זה לא היה לנו ם יש לאד א"כ אומר הרמב"ן שמאז
בחירה שזה היה ע"י הסיבות שידענו שזה רע, אבל היום הסיבות שלנו הוא התורה שזה מנווט 
אותי מה זה טוב ומה זה רע, וברגע שזה לא על פי התורה זה יכול להישמע לך מאוד לשם 

ה הוא היפך דעת בעל הבית, ומה ששייך שמים ומלא רגש אבל זה לא דעת תורה, כי דעת תור
לתורה זה סיבה לעשות אותו, ומה שלא שייך לתורה זהו סיבה לא לעשות אותו, א"כ משהו 

 שלא שייך לתורה אנחנו חייבים לברוח מזה מיד.

 היום הסיבות הוא התורה

מי דאיתא שלכך נתן ד' יתברך הבחירה דמאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי ביה 
ל דבר שלא שייך אליו אז מתבייש מאוד, ומשום הכי נתן לנו הקב"ה תפקיד לבחור שאוכ

וברגע שמרוויח את זה ולכן מדת טובו יתברך שהאדם ירויח במעשיו בטוב ולמאוס ברע. 
שזה חסד אז הוא כבר לא מתבייש. וזה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, נכון בחירה אין לי, 

הרע ומה הטוב, ואחרי החטא רק ע"י התורה אני יכול לפני החטא היה לי ברור מאוד מה 
וזה הסיבות, אבל אתה צריך לבחור שאין לך שום בחירה, ואז  לדעת מה זה טוב ומה זה רע,

אתה חי עם הסיבות, אבל אדם שלא בוחר שום דבר ולא חי את הסכנה לסמוך על הדעת שלו, 
על שיקול הדעת שלו שזה רע  צריכים להביא לו סיבות, אבל לפני החטא היה יכול לסמוך

ולבחור בטוב, וזה גם לא הבחירה שלך כי הקב"ה נתן אז כזה בהירות שגם חיה ובהמה וכל 
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בריה חיו שהכל מתנהל ע"י הקב"ה, וכל אחד היה לו פחד מעצמו ולא היו צריכים לחנך את 
 אף אחד.

 לפני החטא שהרע היה ברור, מה עם בהית

את הבחירה רק אחרי החטא א"כ לפני זה נכון שהיה רע  אבל לכאורה לפי הרמב"ן שקבלנו
בעולם אבל לא היה לזה שום ניסיון ושום עבודה כי היה כ"כ ברור שזה רע וצריכים לבחור 
בטוב ולא היה לנו שום נטיה לזה כלל, רק אחרי החטא שאז קבלנו את הבחירה ומאז יש לנו 

רגשות שלנו וצריכים לחיות עם עבודה לבחור שאין לנו בחירה ושאי אפשר לסמוך על ה
הסכנה כל הזמן ולדעת שאין לנו בחירה, ומאז אנחנו הולכים עם התורה אפילו בלי להבין 

אבל ויש להבין שהרי קודם החטא היה עומד שלא להיות טוב ורע בעולם. ובלי להשיג, א"כ 
כ"כ ברור  כי היות שהיהלא שלא היה בעולם רע כלל, רק שלא היה שום עבודה בבירור הרע, 

שזה רע שלא היה שום בחירה, א"כ לכאורה מה עושים עם בהית לאסתכולי באפיה, כי אדם 
הראשון היה לו בעיה עם הבהית א"כ בסוף קיבל בחירה, אבל לפני זה שהיה מצב של צולין 

 לו בשר ומוזגין לו יין מה עושים עם הבושה שהיה אז שזה בלי שום עבודה כלל.

 לה שם בהיתבמקור האחדות אין שא

אך נראה דבאמת יצירה אמתיות שהיתה קודם החטא היתה בדביקות האחדות ממש, 
דהיינו לפני החטא לא היה שום בעיה עם הבושה, כי מה זה בושה שיש אתה ויש אני, וברגע 
שאני מקבל ממך משהו בחינם אני מתבייש ממך, אבל אם אני עובד ואז אני מקבל אני לא 

נותן מרגיש לא טוב עם זה אבל ברגע שהוא מרגיש שגם מרוויח מתבייש ממך, אבא שרק 
בזה שנותן אז הוא שמח, אותו דבר לפני חטא אדם הראשון לא היה מושג אני ואתה והיה 
כזה דביקות שאני ואתה היינו אחד, א"כ זה היה כמו שאדם נותן מעצמו מיד ימין ליד שמאל, 

לפני החטא שלא היה שום בושה כלל מרוב האם הם מתביישים הידיים אחד מהשני, וזה היה 
 שהיינו אחד עם הקב"ה.

 רק בעולם הפירוד של שאלה של בהית

אבל אחרי החטא שנהיה פירוד ומאז כל אחד כדבר נפרד, ועכשיו יש לנו עבודה להחזיר את 
הפרט להכלל, מאז יש לנו בושה כי ברגע שאני פרט יש מצב של בהית לאסתכולי באפיה, א"כ 

רה ועבודה שיש לנו אז אנחנו חוזרים להכלל ואז אין לנו בושה וגם מקבלים שכר ע"י הבחי
על זה, א"כ עבודת האדם כל יום הוא שמרגיש בעצם שהוא רק מקבל ויש בושה, ועל זה 

 צריכים על כל דבר להחזיר להקב"ה ואז לא יהיה לנו שום בושה.

 השכר הוא על עצם הביטול

ולא בהית, כי היה אחדות ממש דבוק ובטל אליו יתברך, ולא היה שייך אכיל דלאו דיליה 
היתה הבושת, רק אחר הפירוד היה אז שום בושה ככל וכמו שמעבירים מיד ימין ליד שמאל, 

אחרי החטא של אדם הראשון נהיה מצב של בושה, כי מאז נהיה אני ואתה וכאילו שאני 
ב"ה מאמין בהקב"ה ולא מקבל מהקב"ה, אבל בסופו של דבר אדם צריך להגיע למצב שהק

אני, כי ברגע שאני יודע שאין לי בחירה כלל, א"כ איך אני כן מתפלל ולומד עכשיו אלא 
הקב"ה שולח לי סיבות שיהיה לי את הכוח להתפלל וללמוד ובעצם הוא עושה הכלל, א"כ 
העיקר הוא להגיע למצב לדעת שאף מיעט נקודת אמנותו בו יתברך ג"כ מאתו יתברך, ולמה 

חנו מקבלים שכר, אלא כי יש לנו בחירה ועל עצם הביטול אנחנו מקבלים שכר, כי אתה אנ
 הייתי מוכן להתבטל שאין לך שום בחירה, כי אחרת יהיה מצב של בהית לאסתכולי באפיה.
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רק אחר הפירוד היתה הבושת, כמו שכתוב ויתחבא כו', לכן היתה העצה על ידי הבחירה. 
צריכים כלל לבחירה, ואחרי החטא כדי שלא יהיה לנו בישות  דהיינו לפני החטא לא היינו

 היינו צריכים לחדש בחירה ואז לא יהיה לנו בישות.

 בשבת קודש אנחנו חוזרים למצב של לפני החטא

היוצא לנו שלפני אחדות יש אני ואתה וברגע שאנחנו באחדות אחד עם השני אז אין אני 
, נשאר לנו עד היום הזה חטא אדם הראשון אזשהמצב הזה של לפני השפ"א ואתה. ומסביר 

כי הקב"ה גירש אותו מגן עדן רק במוצאי שבת, והאחדות עם  שבוע כשמגיע שבת קודש.כל 
הקב"ה שהיה אז מאיר לנו עד היום הזה בשבת קודש, וכמו שרש"י אומר מה היה העולם 

בורה, וכן הלאה כל חסר, מנוחה. דהיינו יום ראשון היה פרט של חסד, וביום שני פרט של ג
השבוע, ובשבת אז מאיר לנו מלכות שזה לית ליה מגרמיה כלום, א"כ החלק הזה שאני אחד 

 עם הקב"ה מתעורר לנו כל שבת מחדש.

 כפי העבודה בששת ימי המעשה ככה מקבלים בשבת

אבל כמה שאדם עבד בששת ימי המעשה לחפש את השבת שמעורב בששת ימי המעשה, 
ביטל להקב"ה איפה שרק הלך ועשה בעולם שנה נפש כדי לראות את  דהיינו כל דבר הוא

הקב"ה, אז טועמיה חיים זכו כמה שהוא עשה ככה במשך השבוע ככה הוא יזכה לראותו 
 בשבת.

 אפשר לזכות לעולם הבא בעולם הזה

ואיתא במדרש וישם שם האדם כדכתיב ויהי שם עד היום הזה, ובלבד ביצירה זו, ע"ש. 
שאין אתה ואני והכל הקב"ה, אז לא צריכים לחכות עד עולם הבא אלא גם  ברגע שאדם חי

פירוש, כי בוודאי הקב"ה שהכין גן עדן בשביל האדם, הוא בעולם הזה אתה חי בגן עדן. 
מוכן לזה לעולם, אך אחר החטא כתיב משנה פניו ותשלחהו, ונשתנה הצורה, כמו שכתוב 

ויצירה בעולם הזה. יצירה הוא החלק הרוחני, ועכשיו וייצר ב' יצירות כו' יצירה בעולם הבא, 
אחרי החטא החלק הרוחני שלנו השתבש לגמרי, כאן זה נראה לנו אמיתי אבל בעולם הבא 

 אתה תראה שזה אמיתי באמת.

 מלבושי שבת יש להם קדושה

 ושבת מעין עולם הבא, זה שאמרו ברכו בעטיפה, וצריכין לשנות מלבושי שבת לרמז הנ"ל.
הרה"ק בוש של חול הוא של חומרי ובשבת צריכים להלביש לבוש של צורה. מסופר על כי הל

אם אני ילביש מלבושי שבת באמצע החול המגיד ממעזריטש זי"ע ששאל את רבי זושא זי"ע 
המגיד ואני יתפלל תפילת שבת ויאכל מאכלי שבת, האם אני ירגיש כמו בשבת או לא, ענה לו 

קדושת שבת ובאמצע השבוע אי אפשר להרגיש כלום.  שרק בשבת אפשר להרגישזי"ע 
להמגיד זי"ע הלך וניסה את זה והרגיש קדושת שבת קודש. והגיע רבי זושא זי"ע ולמעשה 

האם לבשת מלבושי שבת. ענה  זי"ע המגידואמר לו שהרגיש שבת באמצע החול. שאל אותו 
לבושי שבת יש להם קדושה שאז זה משהו אחר כי מ המגיד זי"עשכן. אמר לו רבי זושא זי"ע 

גדולה, ואפשר להרגיש בהם קדושת שבת קודש. דהיינו ברגע שאדם יודע שזה בגד של שבת 
 ויש עליהם קדושה מיוחדת אז באמת אפשר להרגיש איתם קדושת שבת.

לא ידעו התלמידים למי ללכת הלאה, והחליטו  הבעש"ט הק'מסופר אחרי ההסתלקות של 
שראה על רבם ואף אחד אחר לא ראה את זה הוא יהיה הרבי  שמי מהתלמידים יגיד משהו

נקודה מרבם, אבל מיד היה עוד כמה שראו  כל יום מישהו אחר מהתלמידים העלההבא. ככה 
ואמר אני ראיתי את רבינו מיד אחרי המקווה המגיד ממעזריטש זי"ע אותו דבר. עד שהגיע 
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לביש בגדים של שבת ככה ראיתי על בערב שבת וזה היה כמו מי שמוריד את מלבושי חול ומ
הנשמה של רבינו שנהיה משהו אחר אחרי המקווה. ולמעשה הוא נהיה הממשיך של הבעש"ט 

 הק' כי את המדריגה הזו אף אחד אחר לא ראה את זה.

אצל חסידים מאוד הקפידו על  וצריכים לשנות מלבושי שבת.אומר כאן  שהשפ"אוזה מה 
לבש בשבת בגדי לבן, שזה מורה על הפשטה האר"י הק' ע זה ולשנות מלבושי שבת. וכידו

 גדולה שיש בשבת כל שבוע.

ולכן על ידי התורה ומצוות רמ"ח ושס"ה, זוכין להמשיך הארה מצורה הפנימיות רוחניות, 
שפעם אחד עשה מגבית לישיבה שלו, ואמר שמי הבריסקער רב מסופר על לזכות לגן עדן. 

ה הוא נותן חצי מעולם הבא שלו. הגיע גביר אחד ואמר שייתן סכום גדול להחזקת הישיב
שהוא מסכים לתת את הסכום ורוצה את חצי מעולם הבא של הרב. אבל שאל למעשה אחרי 
מאה ועשרים יהיה לשנינו עולם הבא שווה בשווה א"כ מה ההבדל בינינו. ענה לו הבריסקער 

עולם הזה. א"כ אחד שלומד רב שלך יש עולם הבא רק שמה ולי יש עולם הבא כבר עכשיו ב
 תורה ועושה מצות ומעשים טובים זוכה לגן עדן כבר בעולם הזה.

שהיא נשמה יתירה שהוא עומק רם, ובשבת קודש יש הארה לאדם מצורה הפנימיות, 
היורדת מגן עדן לבני ישראל, שהוא יומא דנשמתין ולאו דגופין כדכתב בזוה"ק, פירוש, 

ודש, וכמו שאמרו חז"ל אין דומה מאור פניו של אדם שהנשמה גוברת על הגוף בשבת ק
העיקר מה אדם רוצה להוציא מהשבת, העיקר שיהיה מצב רוח טוב ואז בשבת לימות החול. 

 זה כמו מעיין שאפשר להוציא כמה שיותר וככה יהיה לך בסוף.

 סיכום עניין הבחירה אחרי החטא

כ"כ בהירות שהרע הוא רע, רק הסברנו מקודם שלפני החטא לא היה שום בחירה כי היה 
אחרי החטא שנהיה טשטוש בכל העסק מאז נכנס בחירה לעולם, ומאז יש לנו עירוב טוב ורע, 
והקב"ה צריך לתת לנו בחירה כדי שאנחנו נגיע להבין שאין לנו בחירה והקב"ה צריך לעזור 

אדם שמקבל לנו ע"י הסיבות שהוא התורה. א"כ אם כל הבחירה הוא כדי שלא יהיה בישות ל
 בחינם, א"כ לפני החטא שלא היה בחירה מה עשו עם בישות שהיה אז. 

אלא הסברנו שכל הבחירה נהיה אחרי החטא שאז נהיה פירוד שנדמה לי שיש אני ושיש 
הקב"ה, וכדי שלא יהיה לאדם הרגשה הזאת הוא חייב לבטל את עצמו להקב"ה ולהגיע 

ילו שהוא מקבל משהו וממילא יש לאדם כאילו לאחדות הגמור, אבל יש עדיין את הרגשה כא
בחירה ועבודה שלו הוא לבחור שאין לו בחירה, משא"כ לפני החטא לא היה מושג אני ואתה 
הכל היה אחד באחדות הגמור ולא היה אז מושג של בישות וכל אחד ביטול את עצמו לגמרי 

 להקב"ה.

שזה לדעת ואתה קן ולברר, לכן בשבת נקראת מתנה, ובימי המעשה עיקר עבודת האדם לת
לדעת שיש ניצוצות בכל מקום, ולדעת בכל דרכיך דעהו, וכל התיקון הוא  ,מחיה את כולם

ע"י שאתה מברר את הטוב ואז הרע נופל ממילא מעצמו, ועצם המחשבה שאדם חושב שהכל 
 הקב"ה עושה זהו הבירור בעצמו.

 בשבת אנחנו בעולם האחדות וממילא אפשר לקבל מתנות

וממילא אפשר לתת לנו מתנות בשבת. כל העולם רצה למנוע אותנו ת אין בו בושת כנ"ל, ושב
מלקבל מתנות אבל אנחנו בני ישראל קבלנו במתנה בשבת, לכאורה איפה הבושת, אלא 

שהוא באחדות בשבת אנחנו מגיעים לאותו מקום כמו לפני החטא וממילא אין לנו בושת כלל, 
אם אני מקבל ממך יש לנו בושה אחד מהשני, אבל תבששו, מעין קודם החטא דכתיב ולא י
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לכן ברגע שאני ואתה הם אותו דבר כמו מיד ימין ליד שמאל אזי אין לנו בושת אחד מהשני. 
כי היות שאנחנו אחד עם הקב"ה יוכל להיות בדרך מתנה, ואף על פי כן לא בהית לאסתכולי. 

 בשבת כמו לפני החטא וממילא אין לנו בושת.

נו דכתבו חז"ל מתנה טובה יש לי בבית גנזי, כלפי שכל המקבל מתנה בהית לאסתכולי, והיי
ושבת לא כן, רק מתנה טובה הוא, וממילא אין להקב"ה ברירה רק לעשות רווח והפסד, 

משום שהוא ממקום הגנוז שהוא באחדות כנ"ל. וכמו שאומרים פורס סוכת שלום עלינו, 
וזה ם, כשחלק התחתון מתדבק בשורש העליון. כמו שכתבנו במקום אחר פירוש שלו

 כשהפרט מתבטל להכלל וברגע שהוא לא נפרד מהכלל גם הוא נהיה חלק מהכלל.

רמז, דכתיב הכא וישם שם, וכתיב וישם לך שלום, שחל צורה הראשונה שהיה בגן עדן 
 קודם החטא.

ילא יש לו בושת, כי אז אדם הוא נפרד וממירא בשת הוא בימי החול,  -וזה שאמרו בראשית 
ירא ואז צריכים לעשות תפקיד שיהיה לו בחירה וממילא לא יהיה לו בושת, אבל שבת הוא 

 שבת היא יראת הרוממות שהיא באחדות בלי בושה כמו שכתבנו.

היה הולך למקווה בערב שבת ובחזור היה יותר גבוה עם עוד ראש. והכוונה הבאר מים חיים 
ראש נקרא שאנחנו אחד עם הקב"ה וזנב נקרא שאנחנו הוא שנהיה לראש ולא לזנב כי ה

 הולכים אחרי הגוף ואז אנחנו נפרד לגמרי מהקב"ה.
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 שיעור ב'

 יום ב' כד' תשרי

ברש"י עלה במחשבה לבראות במדת הדין, וראה שאין העולם )תרל"ז( בשפ"א איתא 
יתכן שהקב"ה חשב האם וח"ו שיהיה חזרה באחרונה. מתקיים, שיתף מדת הרחמים. 

בהתחלה כיוון אחד ואח"כ התחרט ועשה משהו אחר, זה לא מסתדר, כי הקב"ה הוא סוף 
 מעשה במחשבה תחלה, והכל מחושב עד הסוף.

  המחשבה עובד בלי הגבלה הדיבור והמעשה הם בהגבלה

אלא הקב"ה רצה שיהיה מהלך של דין ומהלך של רחמים, בהתחלה הם היו ביחד ואח"כ 
ותם אבל לא שהיה כאן חרטה ח"ו. יש מחשבה דיבור ומעשה, מחשבה זה דבר שאף הפרידו א

אחד לא יכול לעצור אותו חוץ מאתה בעצמך, אבל שום דבר חיצוני לא יכול לעצור אותך, 
דיבור אפשר לסגור לך את הפה, וכן מעשה אפשר לקשור לך את הידיים, וכן לפעמים יש לנו 

אפשר, וכן בדיבור האם אפשר לדבר או שאי אפשר, התלבטות האם אפשר ללכת או שאי 
אבל מחשבה כל זמן שאדם חי בעולם זה עובד כל הזמן בלי שום הפסקה כלל, אלקי נשמה 

 שנתתי בי טהורה הוא שזה המחשבה.

 הרצון הוא במחשבה והוא בלי הגבלה

 אבל הקב"ה רוצה שיהיה לאדם שאיפות לפחות במחשבה, כי במעשה אדם מוגבל מאוד כי
אפילו שהוא רוצה משהו זה לא חייב להיות שזה יהיה, א"כ הקב"ה רוצה מאדם רק הרצון 

הוא מסוגל לתת ולעשות. וזה העניין של לקבל בימים של חודש תשרי קבלה טובה, אבל שזה 
שזה יחזיק מעמד מאסתר תענית עד פורים, א"כ מהו העניין כ"ק אאמו"ר זצ"ל כמו שאמר 

דע שבסופו של דבר זה לא יחזיק מעמד, אלא יש עניין של יעיד עליו של לקבל משהו אם אני יו
יודע תעלומות שזה הרצון, אבל איך שזה יהיה ומתי זה יהיה זה כבר לא משנה לנו, ועוד יגיע 

 יום אחד שכל הרצונות יתגשמו, וזה לקל גומר עלי זה הקב"ה עושה ולא אנחנו כלל.

 אסור ללכת ברצון נגד הקב"ה

שאחרי שסגרו את הכותל בזמנו ולא היה שייך ק הברכת משה מלעלוב זי"ע כ"מסופר על 
ללכת לשם, אבל היות שהיה לו מנהג ללכת כל יום לכותל היה יוצא מהבית שלו כל יום לכיוון 
הכותל אולי היום זה יצליח לו, והיה נעצר בשער מנדלבוים ואז עצרו אותו ואמרו לו שמכאן 

ה חוזר לביתו. כי מבחינת רצון הוא עשה כמה שהוא יכול, כבר אי אפשר להמשיך, ומיד הי
וכן אדם צריך לעשות בדיבור שלו ובמעשה שלו. אבל הרצון שלו היה להגיע עד לכותל וברצון 
אפשר להגיע רחוק מאוד, אבל בדיבור ובמעשה שם אנחנו עושים רק כמה שהקב"ה נותן לנו 

 לעשות.

 עם הרצון אפשר לסדר כל דבר

ה במחשבה, שזה הרצון שם צריך להיות דין, שלא יהיה שום דבר בעולם שמכבה וזה נקרא על
את הרצון שלך, אפילו שאני חלש או משהו אחר הרצון לעבוד את הקב"ה חייב להיות. מסופר 

שנסע פעם לפנמה למגבית למוסדותיו, ובהתחלה רצה כ"ק הקלויזנבורגער רבי זי"ע על 
ר שם לשבת. והבני בית לא ידעו מה לעשות ומאיפה להיות שם רק לכמה ימים, ולמעשה נשא

יהיה להם אוכל ובשר כשר. והרבי אמר להם לרדת לקנות סיר ולהכשיר אותו, ולבשל תפוחי 
אדמה בתוכו. ואמר בסעודה תביאו את הדגים והכניסו במקום זה קצת תפוחי אדמה. ואח"כ 

ר, וכן הלאה בכל השבת. שיביאו את המרק והביאו עוד קצת תפוחי אדמה. וכן הלאה בבש
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דהיינו אני צריך לתת את הרצון שאני רוצה שיהיה לי את כל הנ"ל. ואת הרצון אדם יכול 
 לתת בלי שום הגבלה.

 עבודת האדם להפוך את הלא נודע לאמונה

אבל בדיבור ובמעשה שם אדם מוגבל מאוד, ומזה נוצר חיכוך כל הזמן לאדם, שזה נקרא 
י הרצון אומרים לאדם לא לעצור רק להמשיך לרצות, ולמעשה לפ לרצויחיכוך בין המצוי 

מה שאתה יכול לעשות תעשה ומה שלא תהפוך אותו לאמונה לדעת שכל דבר הוא מהקב"ה 
ואתה עושה רק מה שאתה יכול לעשות, או להפוך אותו לתפילה צפית לישועה, וזה נקרא 

לעשות מה שהוא יכול, אבל  קוה אל ד' חזק ויאמץ לבך, ובעצם זה מה שהקב"ה רוצה מאדם
הרצון אנחנו לא יודעים כמה אדם נותן וכמה הקב"ה נותן, אבל זה ברור שלקל גומר עלי אני 
בטח לא עושה כלל, א"כ כל הבחירה של אדם הוא האם לרצות או לא, ואדם אף פעם לא 

תעשה יגיד אני לא יכול אלא אני לא רוצה, כי אדם באמת לא יכול ואף אחד לא ביקש ממך ש
 הכל, אבל לרצות זה אדם יכול לתת ואת זה אסור להפסיק.

 הקב"ה מבקש מאתנו רק רצון ולא מעשה

שאדם צריך לסגור את העיניים ולחשוב הנועם אלימלך זי"ע ונקדשתי בתוך בני ישראל אומר 
שיש כאן אש שבוער ולדמיין שהוא זורק את עצמו לתוך האש, אבל למעשה הוא לא יכול 

וגם לא יעשה את זה, אבל ברגע הנכון שהקב"ה מביא אותך לכזה מצב אתה  לעשות את זה
עושה את זה אפילו בלי הדעת שלך כי הקב"ה עושה את זה, ומאדם צריכים רק את הרצון 
וברגע שאדם ממלא את עצמו עם כאלו רצונות זהו סגולה על ונשמרתם מכל דבר רע ואז אין 

חיכוך של הרצוי למצוי, וברגע שאדם חושב שכל מקום לרע כלל. כי כל הרע מגיע במקום ה
מה שהוא חושב חייב להיות מצוי, ובפרט שלחבר שלי יש את זה ולי לא, שם נוצר חיכוך 

 וטריגר ואז אדם נופל למטה במחשבה בדיבור ובמעשה.

 ע"י השתיקה בחיכוך מייצרים כלים להגיע למעשה

ברצון אין שום הגבלות כלל  עבודת האדם הוא להבדיל בין הרצון והמחשבה ללמעשה,
במצות כיבוד אב ואם ובעוד מצות לפעמים יש מלא חיכוכים משא"כ במעשה יש הגבלות. 

ובעיות, אבל הרצון לא יעזור לך שום דבר והעיקר הוא לקל גומר עלי. והעיקר עבודת האדם 
צריך  לתת הכנעה וביטול הוא במצב של החיכוך בין הרצוי למצוי, לך דומיה תהילה שם אדם

לשתוק ואז הוא קונה לעצמו כלים שיהיה לו אפשרות להגיע למעשה ולדיבור ולמחשבה 
 בצורה רוחנית.

 הרצון שאדם נותן צריך להיות בכל הכוח

אומר שיש מושג ואינו מושג, ברגע שיש לאדם מושג ופתאום נהיה לך העסק אינו הפרי הארץ 
א יכול לעצור את עצמו, וזה הכל אדם מושג, וכן באמצע הדיבור לפעמים אדם מרגיש שהוא ל

שלא חי עם הקב"ה, אבל העיקר שאדם צריך לדעת שהדיבור הוא שלו אלא של הקב"ה 
הקאזניצער מגיד בעצמו, המחשבה רק שם יש חלק קטן מאוד שזה שייך לאדם. ברצון אומר 

ס שלא משנה מהו החלק שלך ומהו החלק של הקב"ה, אבל החלק שלך אתה צריך להכניזי"ע 
עם כל הכוח עד הסוף, ובמעשה זהו כבר רחמים שהקב"ה נותן אבל הוא נותן לכל אחד משהו 
אחר, יש אחד שיש לו יותר מזל משכל ויש הפוך אנשים שיש להם שכל אבל אין להם מזל, 
דהיינו שזה לא קשור אחד לשני כי המעשה והדיבור עלה במחשבה תחילה בדין, אבל למעשה 

 כל דבר. צריכים הרבה רחמים על
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עלה במחשבה הולך על הרצון, ועולם הולך על עולם העשייה, ברצון לא צריכים רחמים ורק 
בעולם העשייה שם צריכים רחמים, והרצון והשאיפה יכול להיות לך כמה שרוצים, ולמעשה 

 זה כבר קשור להקב"ה.

ם שהיה חזק מאוד במידת האמת שהגיע פעהרה"ק רבי רפאל מבערשיד זי"ע מסופר על 
וכיבד אותו עם סוכריות קטנות בצלחת קטנה, וכשגמר הרוזניער זי"ע אחד לביקור אצל 

לאכול שאל אותו הריזנער האם אתם רוצים עוד, ענה הרה"ק הנ"ל כן. דרך העולם בכזה 
סיפור להגיד לשני שלא צריכים אבל היות שהוא היה חזק במידת האמת לא אמר כן ואמר 

אותו הריזנער האם אתם רוצים עוד, ענה הרה"ק הנ"ל  שכן רוצה. וכשגמר לאכול שאל
לעולם אני רוצה עוד אבל כואב לי הבטן ואני לא יכול לאכול עוד. דהיינו ברצון אני לא מוגבל 

 כלל אבל למעשה אני יכול להגביל אותי.

היוצא לנו שהחיכוך והעצבניות של כל אחד קורה בין המצוי לרצוי ברגע שאדם רוצה משהו 
 יכול להשיג אותו שם מתחיל הכעס והמתחים. והוא לא

 המחשבה הוא דין והמעשה הוא רחמים

וח"ו לחשוב שהקב"ה חשב בהתחלה ככה ואח"כ התחרט וח"ו שיהיה חזרה באחרונה, 
, הקב"ה רצה שיהיה חלק העולם בדין והחליט משהו אחר. אלא סוף מעשה במחשבה תחלה
בדין והמעשים שלו הוא רחמים, וסוף וחלק העולם עם רחמים, המחשבה של האדם הוא 

שקודם יהיה מחשבה רק שבוודאי כך צריך להיות גם למטה, מעשה במחשבה תחילה. 
ואח"כ מעשה, כל דבר שאדם רוצה את זה הוא חושב ואת זה הוא מדבר, אם אתה לא רוצה 
את זה אתה לא תדבר מזה ולא תחשוב על זה ולא תעשה את זה, א"כ אדם צריך רצוננו 

ות את מלכנו ומי מעכב שאור שבעיסה, ומי מעכב זה כבר לא משנה ממך הקב"ה רוצה לרא
 אמר אפילו הרצון לרצון עד מאה רצונות.היהודי הק' רק את הרצון, 

 אדם צריך לשאוף לגמור כל התורה כולה

אדם כי רצון האדם ומחשבתו צריך להיות לעשות ולקיים הכל ממש כדין וכרצון הבורא, 
ואם לו שאיפה ללמוד כל התורה כולה, כי הקב"ה מחכה לרצון האדם כל הזמן, צריך שיהיה 

וכמו ילד ברגע שרוצה משהו הוא רוצה אותו מיד, כי אינו יכול לגמור במעשה הכל כראוי, 
היה אומר לא כל דבר שאתה רוצה כ"ק אאמו"ר זצ"ל ובעצם הדיבור והמעשה מחנך אותו, 

תה מדבר אתה צריך לעשות, במחשבה אין שום סיבה אתה צריך לדבר מזה, ולא כל דבר שא
 בעולם שלא תרצה להגיע לזה ומה שיהיה למעשה כבר לא קשור אליך כלל.

 אדם נשבר כשהוא לא יכול להוציא את הרצון החוצה

ולמעשה מה קורה באמת, אדם נשבר מזה שאין לו אפשרות להוציא את הרצון שלו החוצה, 
שלו היות שאתה לא מסוגל לעמוד באינו מושג קצת זמן, ואז אדם מכבה בעצמו את הרצון 

האינו מושג ברצון הוא רע אלא פשוט אינו מושג, יש נקודות שהקב"ה רוצה ממך את הדומיה 
ואת השתיקה, ואתה המחשבה שלא כן עשה לך ד' אלקיך, א"כ הקשר שלך להקב"ה בא 

ם אתה מגיע להקב"ה, דווקא מזה שאתה רוצה ואתה לא יכול לעשות אותו בפועל ממש מש
ואז אתה מגיע להכרה שגם הרצון שלך הוא לא שלך אלא של הקב"ה, ואתה הפכתי את 

 הדומיה לתהילה, ואז אתה מגיע להכרה ששום דבר לא שלך אלא של הקב"ה.

 אסור לכבות את הרצון

וכמו בבריאת העולם אחר כך שיתף מדת הרחמים, ואיך אנחנו כן יכולים לעשות משהו, 
היה עם דין עד כמה שאפשר, ואח"כ נכנס רחמים, אותו דבר אדם צריך להתחיל  בהתחלה
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עם רצון ושם צריכים לעשות כמה שאפשר ואח"כ למעשה צריכים רחמים, ברגע שהקב"ה 
שאתה צריך לכבות רוצה שתעשה זה יהיה, ואם הוא לא רוצה זה לא יהיה, אבל זה לא אומר 

וגם עכשיו במחלה שאנו נמצאים בו הרבה אנשים מוצאים את האמת שלהם  את הרצון שלך,
החוצה, יש אנשים שהחליטו שלא צריכים להתפלל במנין ולא צריכים ללמוד ולא צריכים 
ללכת לחיידר ולישיבה, ועכשיו בעצם יוצא החוצה מה שהם רוצים באמת, ובאמת נשבר מזה 

מכבים את הרצון שלהם הכללי לעשות  שהוא לא רוצה לעשות מה שהוא רוצה ובזה הם
דברים, ואז הוא הגיע למצב שבאמת הוא לא יכול והמקור הוא כי הרצון שלו מכובה לגמרי, 
אבל האמת הוא שאדם צריך לדעת איפה שהוא לא יהיה תמיד הרצון שלו חייב להמשיך 

 לעבוד הלאה ואסור לכבות אותו.

 גם אצל הקב"ה יש רצוי ומצוי

שברא את העולם עוד לא היה כלום, אבל רצון היה לו, והרצון שלו הוא  וכן הקב"ה לפני
לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, הקב"ה ברא את העולם כי עם זו יצרתי תהילתי יספרו, 
א"כ כמה אנשים יש בעולם שחושבים על זה, וכמה יהודים יש וכמה חסידים יש וכמה חסידי 

 הרמב"םוי ומצוי וזה צפיתי לישועה ותפילה, אבל ספינקא יש, אבל גם אצל הקב"ה יש רצ
אומר שבסופו של דבר כולם יחזרו בתשובה ויהיה מצב של יכירו וידעו כל יושבי תבל, אבל 
עד אז הקב"ה לא צריך לכבות את הרצון לזה שכולם ידעו מזה, דהיינו בסוף זה יקרה וכן יש 

ה לקח חמישים שנה עד שזה אנשים שרצו לעשות משהו לפעמים זה קרה מיד ולפעמים ז
 קרה ואפילו יותר מזה, אבל לכבות את הרצון אסור שזה יקרה.

וכן אנו מתפללים להקב"ה כל יום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך 
ון הזה ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות, דהיינו שאסור לנו לכבות את הרצ

 בית המקדש. שזה יקרה יום אחד שיהיה

אבל הרצון צריך להיות כדין. ונודע כי מחשבת האדם נוגע בשורש המחשבה, ומעשיו 
דהיינו כמו בעת בריאת העולם שבהתחלה היה דין ואח"כ נהיה רחמים, בשורש המעשה, 

זה השתלשלות כשעלה  ,אותו דבר המחשבה הוא דין והמעשה הוא רחמים, ומאיפה זה מגיע
עם  ,ברצון אין שום צמצום רק במעשה שם יש צמצום ,העולם ברצונו הפשוט לברוא את

ולכן עלה במחשבה במדת הדין שהרצון  ללכת עד הסוף ובמעשה שם יש צמצום.הרצון אפשר 
דהיינו אני בראתי את העולם כדי שיכירו וידעו כל יושבי תבל, ומלאה  יהיה בדין, כנ"ל.

 ברחמים של הקב"ה. הארץ דעה את ד' וזה הרצון של הקב"ה, המעשים תלוי

 אי אפשר לעזור לאדם שלא רוצה שיעזרו לו

ואמת כי המעשה אינו נגמר רק בעזר הבורא, כמו שכתוב לקל גומר עלי, וזה הוא ברחמים. 
שצריך האדם להתחזק בזה כי השי"ת מסייע לאדם כמו )וישלח תרל"ה( כותב: השפ"א 

אבל "ת שיוכל לגמור הכל כראוי. שכתוב לקל גומר עלי, והמעט שאדם מתחיל, עוזר לו השי
אם אדם לא מתחיל ואפילו את הרצון להתחיל אין לו אז אין במה לעזור לו. וכמו שאני אומר 

 תמיד שאי אפשר לעזור לאדם שלא רוצה שיעזרו לו. 

שצריך האדם בכל מעשה לידע כי אין בכוחו באמת להשלים )ויקהל תרל"ז( כותב: ובפרשת 
ע שאדם נכנס למשהו הכוונה הוא לא לעשות בסוף, כי אז אם אתה ברגרצון הבורא כראוי, 

לא יכול אתה אומר שאתה לא רוצה את זה יותר, אלא אדם צריך לרצות ולדעת שהקב"ה 
ועל ידי ההכנעה בסוף המעשה לבקש עזר רוצה שרק תרצה ואת המעשה הוא עושה, 

על ידי זה נשלם ואז  דהיינו הקב"ה רוצה ממך את ההכנעה בין הרצוי למצוי,מהשי"ת, 
חשב לעשות מצוה ונאנס ולא המעשה ונעשה דבר של קיימא, כמו שכתוב לקל גומר עלי, 

הקב"ה שסוף השלימות הכל הוא רק בכוח השי"ת. עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. 
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רוצה שתיידע שהכל מגיע מכוחו. אבל שם אתה צריך לדעת שהכוח שלך הוא לא שלך, וכמה 
לעצמך הקב"ה צריך להגביל אותך כדי שתגיע למצב ולדעת שהכל זה השי"ת,  שאתה לוקח

ומשם אדם מגיע לדעת שגם המחשבה הוא לא שלו אלא של הקב"ה. וזה עבודת האדם בעולם 
 הזה.

 צריכים להפריד בין הרצון לעשייה

כי במידת הדין צריך האדם לעשות כל המוטל עליו בעצמו, רק }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
אדם צריך להגיד ם הרצון כראוי, אז מסייעין אותו משמים, וזה שיתף עמו מידת הרחמים. א

שהוא לא רוצה ולא שהוא לא יכול, כי ברגע שרוצה הוא יכול ג"כ. כי ברגע שאדם יגיד לעצמו 
כן רוצה ולא רוצה אז הוא יראה שהוא יכול, כי הנפש של האדם באמת רוצה, אבל במקום 

את הרצון כי הוא לא יכול, אבל אדם צריך לדעת להפריד בין העשייה  זה הולך אדם ומכבה
לרצון נכון עשייה אתה לא יכול ואת זה הקב"ה חייב להביא לך, אבל את הרצון אדם יכול 
לתת, ולא צריכים לכבות אותו בגלל שהוא לא יכול, וברגע שירצה אז הקב"ה יסייע לו 

 משמים לגמור את המעשה.

שאין שום דבר טוב מן האדם רק מהשי"ת, ואל יקשה לך לול( כותב: )חודש אובליקוטים 
אם כן אין האדם עושה כלום, תשובה על זה כי עיקר עבודת האדם הרצון שבו, והאדם אשר 

 כל מגמת רצונו לעובדו ית"ש, השי"ת מושיע לו שיעשה מצות ומעשים טובים כראוי.

 בני ישראל מתקנים את החלק של אומות העולם

כי מעשה בראשית בפועל אי אפשר להתקיים במידת הדין )וארא תרל"ו( כותב:  ובפרשת
הקב"ה נתן את התורה לנו ואנחנו פירוש שיתנהגו כל הברואים ממש במשפט ד' יתברך. 

צריכים לגאול את הניצוצות שלנו בכל מקום, אבל תחילת רצונו יתברך היה שכולם גם 
ה היות שהם לא עושים כן א"כ אנחנו צריכים הגויים יתקנו מה שעליהם לעשות, אבל למעש

אך נתקיימה מחשבתו בבני ישראל אשר הם עלו במחשבה לפניו לעשות את עבודה שלהם. 
 ואנחנו בני ישראל צריכין בוודאי לקיים הכל על פי התורה.

ואם אמנם גם זה אי אפשר לקיים בפועל כמאמר אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, 
דהיינו רק הרצון נשאר ובמעשה החיסרון מוכרח דבוק ומוכרח כמעט במעשה. כי החסרון 

עם כל זה במחשבה צריך להיות מוכן כל איש ישראל למסור נפשו וכל מעשיו שיהיה. 
לשמים. וזה שנאמר עלו במחשבה פירוש בעולם המחשבה אי אפשר לצאת מהדין כמלא 

 נימא.
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 שיעור ג'

 יום ג' כה' תשרי

לכאורה צריכים אנו להבין על איזה במדרש ויכלו שנעשו כלים כו'. )תרמ"ח( פ"א בשאיתא 
 מדברים כאן.כלים 

 עבודת האדם הוא לברר את הקב"ה כל יום מחדש

וכמו שהקב"ה מחדש את העולם כל יום דבאמת הקב"ה מחדש בכל יום מעשה בראשית, 
רק שלא שמע עד עכשיו,  מחדש, אותו דבר עבודת האדם למצוא בכל יום נקודה בהקב"ה מה

דהיינו האור שבששת ימי המעשה נתקן העולם להיות כלי לקבל תמיד זאת ההתחדשות. 
כבר נברא ביום הראשון, רק לא היה עוד כלים לקבלו, ואיך מייצרים כלים, ע"י הבירורים 
שאדם עושה כל יום נהיו כלים מהם, ומה זה בירורים ותיקונים, אלא שזה כאבים ומעברים 

דם עובר, או כאבי גוף או כאבי נפש, או כאבים חיצוניים או פנימיים, או כאבים רוחניים שא
או גשמיים, כל דבר שיש שם חיכוך בין הרצוי למצוי שם יש בירור, דהיינו אדם רוצה משהו 
אבל במציאות אין לו את זה, מיד נהיה חיכוך הנפש רץ מהר מאוד לעומת זאת הגוף לא יכול 

ת, או שנותן שם חורה, ואז או שנשבר ונהיה עצוב ונכנס לכעס ולעצבולספק לך את הס
 הכנעה.

  כשהחיכוך עדיין במחשבה אדם יכול עוד לשלוט עליו

חיכוך בין המצוי לרצוי נקרא ג"כ מצב תוהו ובוהו, ואם זה חושך או אור הובעצם המצב הזה 
פני תהום, אבל אם אתה  אז וחושך על שזה הגוף ארץוי למי אתה נותן זכות קדימה, אם לתל

התוהו ובוהו  ואור ויהי אור, דהיינ נותן להנשמה זכות קדימה היא אומרת ויאמר אלקים יהי
האם זה רע או טוב, תלוי בבחירה שלך, בהתחלה מופיע לך ניצוץ הוא לא חושך כלל, אלא 

ר, אבל וזה מכניס לאדם שהוא לא שווה ולא נותנים לי שזה טריג אשון בתוך התוהו ובוהוהר
זה עדיין במחשבה, ואז אדם יכול עוד לשלוט על זה ולהחליט להפריד ביניהם שיש דברים 

הוא מגשם את זה  רע , אבל ברגע שאדם מתחיל לדברשאני רוצה וקשה מאוד להשיג אותם
הוא מגשם אותו עוד יותר, ואז לא  רעים עוד יותר, וברגע שהוא ג"כ מתחיל לעשות דברים

 ל.רואים את הטוב בכל

דהיינו עבודת האדם הוא ברגע הראשון שזה עדיין במחשבה ויש שם חיכוך בין הרצוי למצוי 
מיד לתפוס את זה ולנטרל אותו, ולא משנה איזה רצוי יש לך, רצוי במצות עשה הוא לעשות 
ובמצות לא תעשה הוא לא לעשות, אבל המצוי לא תמיד אני יכול לעשות מה שאני רוצה, 

קב"ה שיהיה לי אפשרות לעשות, אבל המצוי הוא כבר משהו אחר, בכל ברצוי אני מבקש מה
פעם יהיה חיכוך בין הרצוי למצוי, אבל זה מגיע בשביל אמונה ובשביל תפילה ובשביל צפית 

 לישועה, ולדעת שהקב"ה צריך לתת לך את זה ואתה לא יכול לקחת לבד שום דבר.

  אדם לפעמים נמצא במצב של אינו יודע

על המדרש הבעש"ט הק' בשם בתולדות וכמו שאיתא  מברר את זה שזה ויבדל, וברגע שאדם
במעשה צדיקים או במעשה רשעים. דהיינו אדם נמצא  ד' שאינו יודע באיזה מהם חפץ

לפעמים במצב של אינו יודע, וכל פעם שאדם נמצא בתוהו ובוהו הוא נמצא בבלבול בין 
וזה ע"י ויאמר  וזהו בחירת האדם יקיםהצדיקים לרשעים, והוא צריך למשוך את זה לצד

  ור, ואם לא זה הולך לכיוון החושך.אלקים יהי א
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וכן בעת אכילה ושתייה אפשר למשוך אותו למעשה צדיקים ואפשר למעשה רשעים, וכן 
תענית צום בכי ומספד אפשר למשוך אותו לצדיקים אבל ברגע שזה מחליש אותך זה מעשי 

דבר לעשות בירור, שזה הכנעה לדעת שאתה בעצם לא מסוגל  רשעים, ואדם צריך כל פעם בכל
הקב"ה חייב לעזור לך, ועצם הכנעה עושה כלי כדי שתוכל ורק רצון יש לך ו לעשות אותו

ה, ואצל האדם לקבל את הרצוי, ואם זה יהיה אח"כ גם בדיבור וגם במעשה תלוי כבר בהקב"
 נשאר רק הרצון בלבד.

 ה מקבלים האורות בשבתעל ידי הבירור בששת ימי המעש

א"כ במשך השבוע ע"י הבירורים שעושים מקבלים כלים כדי להכניס את האור לתוכו, 
ובשבת טועמיה חיים זכו כמה שאדם הכין כלים במשך השבוע ומוכן להבין שהוא לא מבין 
ומוכן להשיג שהוא לא משיג ולדעת שהוא לא בוחר, אז בשבת הקב"ה יכול לתת לך את 

אדם צריך לעשות בירורים שזה ע"י המעברים ן לך, א"כ בששת ימי המעשה האורות שהכי
והחיכוכים שיש לו בין הרצוי למצוי, ואז מכין לעצמו כלים כדי לקבל בשבת את האורות 

 שיש.

 ההבדל בין שמו לכבודו

מסביר שיש בחינת שמו ובחינת כבודו, שמו של וכל מה שברא הקב"ה לכבודו ברא, השפ"א 
שר להשיג כלל, אנו יודעים ששמו של הקב"ה הקריאה והכתיב הם שתי דברים, הקב"ה אי אפ

ה אי אפשר להשיג, אבל אדני שהקב"ה אדון -ה וקוראים אותו אדני, למה כי יהו-כתוב יהו
בעולם זה אפשר להשיג מבשרי אחזה אלוקי, וזה כבודי שזה מתגלה דווקא בעולם הזה, כי 

לזה ע"י החיכוך בין הטוב לרע, הרע נהיה כיסא לטוב, יש המחשה ע"י אחזה אלוקי ומגיעים 
אבל כדי לראות את הטוב אני צריך כיסא שזה הרע, אדם שיש לו רק טוב ופתאום מגיע לו 
רע, אז או שאני מתמקד רק ברע ואז אני לא מגיע לטוב כלל, או שאני לוקח את הרע ואני 

מד אותי שאני לא יכול והטוב זה ממנף את הטוב, וע"י הרע אני מעריך את הטוב וזה בא לל
 הקב"ה, א"כ הכיסא לטוב זה הרע.

  הכבוד של הפרי הוא כשמתגלה החוצה

וזה הבירורים שאדם צריך לעשות עד שכבודו יתברך מתגלה. כי הרע מכסה כבודו יתברך, 
וברגע שאדם עושה את הבירור שהכל זה הקב"ה, והרע הוא רק כמו קליפה לפרי וברגע 

הקליפה הפרי יוצא החוצה, וברגע שאדם חי ומתמקד בפרי ולא בקליפה  שאדם מסיר את
אזי הקליפה נופלת מעצמו, ואז כבודו יתברך מתגלה. הכבוד של הפרי הוא כשהוא מתגלה 

 וכבודו יתברך מתברר מכל מעשה בראשית.החוצה. 

חד יש לכל א תיידע לך שכל אחד מאתנו יש לו חלק בכלי הזה,ויש לכל בריה חלק בכלי זו, 
 את החלק שהוא צריך לברר בעולם, ובכל חלק בעולם יש חלקים שאנחנו צריכים לברר אותו.

 לכל תכלית יש תכלית קודמת

לכל תכלית יש תכלית קודמת, על דרך משל, שהכיסא חומרו העץ,  במורה נבוכיםאיתא 
ה יודע מה ופועלו הנגר, וצורתו הריבוע בתבנית כך, ותכליתו לשבת עליו. דהיינו אחרי שאת

החומר שלו ומי עשה אותו ואיך הצורה שלו זה עוד לא מספיק עד שאתה מגיע להתכלית 
שזה לשבת עליו. אותו דבר אתה יודע שהקב"ה ברא את העולם ואתה רואה את העולם ואת 
האדם איך שבראו אותו, השאלה עכשיו רק מה התכלית של הבריאה, בשבת כתוב שזה 

 מ"ש יש להם מילה תכלית בשפה שלהם.תכלית הבריאה. הגרמניים י
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הרי יש לך לשאול ומה תכלית הישיבה על הכיסא, הרי לכל תכלית יש תכלית קודמת, נכון 
אתה יודע שמעץ עושים כיסא והנגר עושה אותו ובונים אותו בצורה מיוחד והתכלית הוא 

 לשבת, אבל מה התכלית הקודמת שלו.

הארץ, ותשאל עוד ותאמר ומה תכלית ההרמה מעל  ואז ייאמר שיורם היושב עליו ויגבה מעל
רואהו, ויענו  בעיני הארץ, ויענו לך לכבד את היושב בעיני רואהו. ותשאל ומה תכלית כבודו

כדי שייראוהו וירהו ממנו. ותשאל ותאמר ומה תכלית היותו ירוי, ויענו לך כדי שתהא  לך
ו, ותיענה למנוע בני אדם פקודתו נשמעת. ותדרוש עוד ומה התכלית ההשמעות לפקודת

 מלהזיק זה את זה, ותדרוש עוד התכלית לכך, ותיענה כדי להתמיד תקינות מציאותם.

 תכלית הכל להגיע שכך גזרה חכמתו יתברך

וכך צריך תמיד בכל תכלית שתופיע עד שיסתיים הדבר אל רצונו יתעלה בלבד לפי השקפה 
או אל גזרת חכמתו שכך גזרה חכמתו, מסוימת עד שתהא התשובה האחרונה כך רצה יתעלה, 

תכלית הכל רצון ד' וחכמתו. יש לאדם תכלית של עבודה למה כי יש לו תכלית של פרנסה, 
והתכלית של זה הוא בגלל שכך גזרה חכמתו. מי שיושב בשיעור עכשיו הוא כי הוא רוצה 

ים להחזיר לשמוע שיעור בשפ"א, אבל התכלית של זה הוא שכך גזרה חכמתו. בכל דבר צריכ
בחזרה עד שמתגלה כבודו יתברך שמו בעולם, וברגע שאדם מחזיר כל דבר להקב"ה שזה 

 המקסימום שאדם יכול לעשות אז מתגלה בעולם כבודו יתברך.

 עבודת האדם להוציא מכוח אל הפועל

כל אחד בעולם ובכל פעולה שאתה עושה יש לך חלק בכלי זו, ויש לכל בריה חלק בכלי זו, 
ועבודה הוא דת האדם להוציא מכוח אל הפועל התגלות כבודו יתברך בעולם, וכפי עבו

להחזיר את הכוח לפועל, וכמה שהוא שומע שהכוח הביא את הפועל ככה מתגלה כבודו 
וברגע כך יש לו חלק ביותר, יתברך בעולם, וברגע שאדם מגלה יותר אז הקב"ה ייתן לך יותר, 

רורים, אפשר להסתכל רק על הכאבים ומצד שני שאדם מגלה עוד הקב"ה מביא לו עוד בי
אפשר למנף את זה ולדעת שהקב"ה רוצה לתת לנו עוד הזדמנויות וממילא מביא לנו יותר 

 כאבים ואז יש לנו יותר שכר ומגיע לנו יותר.

שפעם אחד הרה"ק רבי בעריש זי"ע שהיה בנו של הרה"ק הרבי מזידיטשוב זי"ע מסופר על 
לה ולומד תורה, אבל בבית לא היה מה לאכול, ובבוקר שאל אותו ראה שאביו ער כל הלי

אבא הרי כתוב מי שלומד כל הלילה אזי חוט של חסד משוך עליו כל היום, א"כ למה אין לנו 
לאכול בבית. וענה לו בחזרה שהחוט של חסד הוא שיהיה לו כוח לעוד לילה ללמוד. דהיינו 

יר את הפועל לכוח בחזרה אזי הקב"ה ייתן לנו ברגע שהצלחנו למשוך את הכוח לפועל ולהחז
 לעוד יום.

 ירידה לצורך עלייה, מה המטרה ומה האמצעי

אומר הפרי הארץ א"כ בשבת אנחנו מקבלים את הכוח הנ"ל אבל עלייה לצורך ירידה, למה, 
ירידה לצורך עלייה מה המטרה ומה האמצעי, המטרה הוא בשביל בריאת העולם אזי 

ה, אבל האמצעי שדרכו אפשר לרדת לעולם הזה ולהחזיק מעמד זה ע"י מסתכלים על היריד
עלייה שהוא נותן לך בשבת וזה נותן לנו כוח לעוד שבוע, ע"י שלא ישנים לילה שלם זה נותן 
כוח לעוד לילה. מצד אחד זה ירידה כי בעולם הזה יש בלבול ואין לנו אוכל ושום דבר, אבל 

נו מקבלים את הכוח להגיע לתכלית של הבריאה שזה מצד שני יש לנו עלייה כי כאן אנח
 להחזיר כל דבר להקב"ה.

 רק בני ישראל מפרסמים את הקב"ה בעולם
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כי רק בני ישראל יש להם את הכוח לפרסם את הקב"ה בעולם, וזה הכוח ניתן לבני ישראל 
נהו, כדכתיב אתם עדי, וכתיב כל פעל ד' למעכי האומות העולם הם לוקחים כל דבר לעצמם, 

בתפארת שלמה הכל הוא כדי להגיד עדות שיש בורא ומנהיג לבירה. וכמו שכתוב לעדותו, 
שומר עמו ישראל לעד, הקב"ה שומר עלינו כדי שאנחנו נהיה עדים כשרים להעיד על הבורא 

 ב"ה.

על הפסוק האזינו השמים, ברש"י איתא כי באמת כל עולם ומלואו מעידין על הבורא יתברך. 
בהם בישראל ותהיו אתם עדים בדבר שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים, וכן שאני מתרה 

ותשמע הארץ ולמה העיד בהם שמים וארץ, אמר משה אני בשר ודם למחר אני מת אם יאמרו 
ישראל לא קבלנו עלינו הברית מי בא ומכחישם, לפיכך העיד שמים וארץ עדים שהם קיימים 

 לעולם. 

יתנו שכרם הגפן תתן פריה והארץ תתן יבולה והשמים יתנו ועוד שאם יזכו יבואו העדים ו
טלם, ואם יתחייבו תהיה בהם יד העדים תחלה ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה 

 לא תתן את יבולה ואח"כ ואבדתם מהרה על ידי העובדי כוכבים.

 אדם שחי עם הקב"ה יש לו מנוחה

ב"ה בעולם, אבל הכל תלוי אם אתה דהיינו אדם יכול לשמוע איך שהבריאה מעיד שיש הק
רק רוצה לשמוע או לא, דהיינו כל תכלית צריכים להגיע לתכלית שלו עד שמגיעים להקב"ה. 

האדם הוא צריך לברר זאת העדות, דכתיב השמים מספרים כו', אבל זה הסיפור נודע רק 
היה אתו מספרים שהיה אחד שהיה עיוור והגיע מישהו לשמח אותו, ולחכמים ובעלי דעת. 

כלים והתחיל ניגון עם כמה כלים, עד שבסופו של דבר אומר לו העיוור שזה מאוד יפה רק 
נה אחד, שואל אותו המנגן איך אתה יודע, אומר לו העיוור אני חברתי את שהיה חסר ק

דהיינו העיקר להגיע לתכלית הבריאה, וכל זמן  אחד. הניגון הזה ואני יודע שחסר לך קנה
מע שהקנה זה הקב"ה אזי כל הרעש מסביב זה עוד לא הקב"ה, כי לא ברעש שהוא עוד לא ש

ד' כי מתי שהקב"ה נמצא יש שקט, כל זמן שאין לאדם מנוחה הסיבה לכך הוא שלא חי עם 
הקב"ה, וברגע שאדם מוצא את הנפש שלו ואת עצמו יש לו מנוחה ואז הוא יכול להפיק את 

 יש לו מנוחה. התועלת של הבריאה ושל הרצוי והמצוי ואז

ושמעתי ממו"ז ז"ל פירוש המשנה שצדיקים מקיימין העולם שנברא בעשרה מאמרות, 
כמו אדם שיש לו שטר שחתם בו צריכים עדים ואמר: שהוא מלשון קיום שטר בחותמיו, 

כי הצדיקים מקיימין אותן הרשימות ואותיות אשר לקיים את חתימתו, אותו דבר הצדיקים 
כי איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא, א"כ האותיות יאה, הטביע הקב"ה תוך הבר

וזה הדרך לפרסם להיות ניכר מתוכן כבודו יתברך שמו. אנחנו צריכים לפרסם אותו בעולם, 
 את כבודו יתברך שמו.

וגם פירש ואעידה בם את השמים וארץ, כי בני ישראל מבררין ומשלימין זאת העדות 
מספרים זאת על ידי המעשים שלנו, ברגע שיש לנו ואיך אנחנו שהשמים מספרים כו', 

הגם שאין זה לשונו ממש, אבל זה תוכן מעשים טובים הקב"ה יביא לנו עוד דברים טובים. 
 דבריו ז"ל.

 כמו שהם אומרים שירה תגיד גם אתה

ותניא רבי אליעזר הגדול אומר כל העוסק בפרק שירה ועל זה איתא העוסק בפרק שירה כו'. 
לפרק שירה, ולכן שנה המבי"ט אני מעיד עליו שהוא בן עולם הבא. ועיין ביאור  זה בכל יום

לתועלת בברייתא כל העוסק ולא כל האומר, כי ענין העסק הוא לדעת עניני הדברים וכונתם 
ואושר האדם, כי ברגע שאנו עוסקים בבירור ותיקונים זה נקרא עסק ולא אומר, כי מה לנו 
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לב, אלא הענין הוא כי אלו השירות אין מכוונות לעצמן אלא עם שירת בעלי חיים כמו הכ
לזולתן, הקב"ה אמר השמים מספרים כבודו ומאז כל בעלי חיים אומרים ומפרסמים כבודו 
יתברך, והוא לשמוע עצה ולקבל מוסר מן השירות האלו, כמו שהם אומרים שירה תגיד גם 

 אתה שירה.

ברגע ברך שהוטבע בבריאת שמים וארץ, כי צריך האדם לחפש ולמצוא חכמת הבורא ית
ה, וברגע שאדם מחזיר כל דבר -שיש את החיכוך אז יש בירור ואז מתגלה מן המיצר קראתי י

 ה.-ה אז מגיעים לענני במרחב י-לי

 העיקר הוא מחשבת הלב

ועל הכוונה הזאת נתייסד פרק שירה שאמרו רז"ל כל האומר פרק העיקרים איתא בספר 
טח לו שהוא בן העולם הבא, ואין הכוונה על ההגיה והצפצוף בפה, אלא שירה בכל יום מוב

על מחשבת הלב כמו אמרתי אני בלבי, והמחשבה היא שיסתכל כי מכל אחד מן הנבראים 
הנראים לעין יש ליקח ראיה על איזו מידה טובה או מוסר השכל או דבר חכמה, כמו שאמרו 

ל וגו', כי מתנועת השמים יש לקחת ראיה שם שמים מה הם אומרים השמים מספרים כבוד ק
אל המצא מניע אותם בלתי מתנועע, והוא בתכלית היכולת והעצמה, שהוא מניע גופים 

 נוראים כאלו, הוא האלוקי יתברך.

יש עבודה פשוטה ויש עבודת השי"ת, שזה לחפש ולמצוא חכמת הבורא יתברך שהוטבע 
שיש גם אנחנו צריכים לחפש אותו. בבריאת שמים וארץ וכמו שהם מחפשים את הקב"ה 

 בכל דבר להכיר כבודו יתברך וחכמתו וחסדיו.

הקב"ה נתן לך את ששת ימי המעשה  ובני ישראל הם כלים להוציא זאת מכוח אל הפועל,
שאז עוסקים בבירורים שמהם נעשו כלים לאורות שמקבלים בשבת, וזה כדי להוציא זאת 

שהו צריכים לגלות את הכוח שמפעיל את הפעולה, כל פעם כשאדם עושה מ מכוח אל הפועל,
 דהיינו שמגלים את התכלית שנמצא בתכלית.

 אין מעידין אלא בשומע

אפילו שאתה ראיתי משהו אסור להגיד עדות אם האדם לא דאיתא אין מעידין אלא בשומע, 
דכתיב שומע, א"כ אם אנחנו מעידים אזי בטח יש מישהו ששומע, שזה הקב"ה, וגם הפוך 

, דהיינו הקב"ה מדבר ואנחנו בני ישראל צריכים להקשיב לו, וכמו מע עמי וכו' ואעידה בךש
 שאתה אומר עדות והקב"ה מקשיב כמו"כ הפוך הוא מדבר ואנחנו מקשיבים.

 כשאני אומר לך שמע סימן שאתה יכול לשמוע

ינו אדם החרשים שמעו והעיוורים הביטו, דהיועל זה כתיב שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד, 
לדעת שהוא חרש ובכל זאת צריך להקשיב, אדם חושב רק על עצמו אבל העיקר לחשוב צריך 

פירוש, שבני ישראל יכולין לשמוע מכל ומי מפעיל אותך שזה הקב"ה וזה התכלית. 
אם אני אומר לך שמע אזי סימן שאתה יכול לשמוע, כי אם הברואים עדות זאת שד' אחד, 

שות איתך, אלא שיש לפעמים מצב שהמדבר רוצה שתשמע משהו אתה באמת חרש אין מה לע
אחד ולמעשה המקשיב שומע משהו אחר, אבל הקב"ה אומר לנו שמע ישראל אבל לא 

 שתשמע איפה הקנאה תאווה וכבוד, אלא לשמוע בכל דבר שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד.

אתה הראת לדעת  וכל הברואים מספרים ומעידין לבני ישראל שישמעו עדות זאת, כמ"ש
ואיתא שמע בכל לשון שאתה שומע, הרמז, כי בכל )ואתחנן תרנ"ז( כותב: כו'. השפ"א 

השמיעות שנשמעין אל האדם, צריך לשמוע בהם ד' אלקינו ד' אחד, כי כל פעל ד' למענהו, 
דהיינו עד עכשיו זה היה נסתר לעדותו, והכל מעידין עליו, ולעתיד יתגלה זה בכל העולם, 
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כמו שכתוב סוף דבר הכל נשמע כו' האלקים ירא ריכים בירורים, ולעתיד הכל יתגלה. והיו צ
 וכו' מצותיו שמור, שסוף ותכלית כל פרט להיות נשמע ממנו דבר זה.

 קרע הולך על כאבים שיש לאדם

אתה הראת לדעת כי ד' הוא האלקים אין עוד מלבדו. פירוש רש"י הראת כתרגומו אתחזיתא, 
התורה פתח להם ז' רקיעים, וכשם שקרע את העליונים כך קרע את  כשנתן הקב"ה את

התחתונים, וראו שהוא יחידי, לכך נאמר אתה הראת לדעת. ולפי הדרך נראה להסביר שקרע 
הכוונה הכאבים והמעברים שאדם עובר, ודווקא ע"י החיכוך אז אפשר להגיע לעליונים, אבל 

 אסור להישבר שם אלא אדרבה למנף את המצב.

 ק בשבת אפשר לומר טוב להודות לד'ר

וזה השבת שנעשו כלים, רק השאלה מה אתה הולך לעשות עם השבת, אם אתה תשמע בזה 
ששבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, דהיינו כל דבר יש לך כלי ואתה מכניס את 
 השבת בתוכו, וזהו מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לד', לכאורה מהו הקשר בין שבת

להודות לד', אלא כל השבוע אדם עסוק עם עצמו ומתי אפשר להגיע לטוב להודות לד' דווקא 
בשבת כי אז הנשמה בשלימות ואז אפשר להודות ולהלל להקב"ה, וזהו טוב להודות לד' ואז 

    הגענו לתכלית שבתכלית.
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 שיעור ד'

 יום ד' כו' תשרי

כלא לקים ביום השביעי, מה היה העולם חסר, מנוחה, במדרש וי)תרס"ב( בשפ"א איתא 
 באתה שבת נגמרה המלאכה, כמו שכתב רש"י ז"ל.

 מנוחה נקרא לחיות אחד עם הקב"ה

לכאורה צריכים אנו להבין מהו העניין של מנוחה. בפשטות לומדים שצריכים לנסוע לאיזה 
אות הוא שאחרי מקום ולנוח שם לכמה ימים, אבל האמת הוא שזה לא מנוחה כי המצי

עשרים דקות שנמצאים במקום אחר כבר מתעייפים מכל הסיפור הזה, אלא מנוחה הוא 
משהו יותר פנימי, שזה לחבר את הגוף לנשמה שזה נקרא למצוא את עצמינו, וברגע שאדם 
מתחבר למקור שלו אז הוא במצב של מנוחה, כגמל עלי אמו, כמו אז לילד אין שום דאגה 

מאיליו והוא מרגיש שיש לו מנוחת הנפש, אותו דבר כשחוזרים למקור בעולם והכל נעשה 
 ומתחברים לזה שם יש מנוחת הנפש.

 אפילו דאגות רוחניות אסור לחשוב בשבת

וזה שבת, ברגע שאתה מרגיש שמשהו עדיין מפריע לך אתה עוד לא בשבת, וכמו שאמר 
כל דבר שמחבר אותך מה דסני עלך לחברך לא תעביד, דהיינו המגיד ממעזריטש זי"ע 

להקב"ה תעשה ומה שמנתק אותך אל תעשה, שבת הוא חיבור וצריכים להתעמק שזה מצב 
של מעין עולם הבא וגן עדן, וכל מה שחסר לך הקב"ה ייתן לך, דאגות של גשמיות ברור שזה 
אסור בשבת ואפילו דאגות של רוחניות אסור לחשוב עליהם בשבת, איזהו עשיר השמח 

 פילו ברוחניות, ואם עוסקים בזה בשבת זה נקרא מחלל שבת.בחלקו שזה א

 עבודת האדם לחבר בין ד' אחד ושמו אחד

בשפ"א מה זה נקרא העולם, אלא איתא הענין הוא, כי באמת העולם נקרא על שם ההעלם, 
)תרל"א( כי הכל צריך להיות בטל להקב"ה, יש ד' אחד ושמו אחד, ד' אחד נקרא שהשם כתוב 

נחנו מביעים אותו אדני, כי היום אנחנו לא יכולים להגיד אותו כמו שכתוב כי ה אבל א-יהו
הקב"ה אינו מושג ואפשר להכיר את הקב"ה רק בשם אדני שזה הולך על העולם הזה, ועבודה 
שלנו הוא לחבר בין ד' אחד ושמו אחד כי איפה שהקב"ה מתגלה בעולם זה נקרא כבודו 

 יתברך כבודו מלא עולם. 

לעולם מחובר בכוח הפועל, אם כי בפרט יש דברים שמתנגדים להקדושה, אבל כי הכלל 
וברגע שאתה מתבטל לכלל יש שם הכל ושם אין טוב ורע רק בכלל נאמר הכל ברא לכבודו. 

הכל טוב, ושם הכל אחד באין סוף ב"ה, ורק כאן בעולם יש רע וטוב וכאן יש בחירה וכמו 
נעלם כי הקב"ה כאן מכוסה ונסתר, ועבודה שלנו שאמרנו כבר, בריאת העולם הוא מלשון 

 הוא לגלות אותו כבודו מלא עולם, דהיינו העיקר הוא להגיע לשמו יתברך בעולם הזה.

 תכלית בריאת העולם להכיר כבודו יתברך

כי באמת העולם נקרא על שם ההעלם שהטבע מכסה פנימיות }נחזור לשפ"א שהתחלנו{ 
שזה להכיר את כבודו יתברך יתה רק לכבודו יתברך שמו, חיות אלקות, ובאמת כל הבריאה ה

שמו בתוך הבריאה, שהרי תכלית בריאת העולם היה לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, 
רק שאי אפשר והעיקר לחזור לכבודו יתברך שמו שזה האין סוף ב"ה ושם ד' אחד ושמו אחד. 

אפשר להכיר את השם שלו, אבל אי להכיר את הבורא יתברך שמו רק על ידי צמצום הטבע, 
ועל ידי מעשיו יכולין להכיר אותו. ר' אשר הכבוד שלו אפשר לגלות אותו ע"י צמצום הטבע, 
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היה אומר על זה מבשרי אחזה אלוקי דווקא מהגוף שרוצה לעשות ואני רואה שאני לא יכול 
ועל ידי דבר. לעשות מזה אני מגלה מי זה שכן יכול לעשות, אלא שזה הקב"ה שעוזר לו בכל 

 ההסתר גופיה נמצא הכרת אלקותו יתברך שמו.

 במשך השבוע יש עבודת הבירור בשבת אין בירור

עכשיו הולך השפ"א לדבר על שבת. כתוב ברש"י מה היה העולם חסר מנוחה, באתה שבת 
נגמרה המלאכה. לכאורה מה שבת נותן לנו יותר מנוחה מכל השבוע. אלא כל השבוע אנחנו 

חסר החיבור להקב"ה שזה לבושים שהקב"ה מלביש כביכול על אורו יתברך שמו  בהעלם ואז
במשך ששת ימי המעשה, והם מסתירים את הקב"ה, אבל הנפש של אדם צמא להקב"ה 
צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועייף בלי מים, אכסוף נועם שבת, נפשי חולת 

וע נכון שזה אורות יותר גבוהים אבל הם אהבתך, א"כ שבת הוא יום בלי לבושים, כי כל השב
עם לבושים יותר גדולים, והיות שהם אורות יותר גדולים אזי אפשר לתת להם לבושים יותר 
גדולים, כי כל השבוע עבודה שלנו הוא לברר ולעשות תיקונים ולחפש את הקב"ה אוכל מתוך 

ם הקב"ה, כי יש לנו פסולת כדי למצוא אותו, אבל בשבת אין בורר כי בשבת אנחנו אחד ע
נשמה יתירה מעין עולם הבא, ואז מגיעים למנוחה שזה לא סתם לטייל באיזה מקום אלא 
יכול להיות שהוא נמצא ברעש הכי גדול אבל ברגע שהוא מתחבר עם הסובב כל עלמין ועם 

 הממלא כל עלמין והפרט לכלל שם זה המנוחה האמיתי.

בת היה עולם חסר מנוחה, והוא השבת שכולל ועל שם זה קודם ש)תרל"א( השפ"א וממשיך 
כל ימי השבוע ושבת דאתחדת ברזא דאחד וכו'. שכל הדברים מתעלים ונעשין אחד 

 מיוחדים להיות כלי להשי"ת לעשות בהם כרצונו.

 בשבת אנו חוזרים לכלל כמו שהיה בבריאת העולם

ומהו הכוונה בזה, ומסביר במקום אחר שאנו אומרים בקידוש היום זכרון למעשה בראשית. 
אלא כתוב בעשרה מאמרות נברא העולם, ובראשית נמי מאמר הוא, דהיינו שביום הראשון 
ברא כל דבר בכלליות ואח"כ בכל יום ברא אותם בפרטיות, א"כ גם עד היום הזה כשמגיע 
שבת קודש מתחדש אותו דבר שהכל נמצא במאמר אחד בכלליות, דהיינו כל השבוע אדם 

אדם טרח ים כדי לקבל את האורות של שבת, אבל טועמיה חיים זכו כמה שצריך להכין כל
במשך השבוע לעשות בירורים ולמצוא את הקב"ה ומנסה למצוא את השבת מעורב במשך 
 השבוע ומחפש את שמו של הקב"ה כל הזמן, אז יאכל בשבת חיים זכו ככה הוא יקבל בשבת.

 אדם שלא מוכן להיכנע לא מגיע לבחינת שבת

וש ויכלו מלשון כלתה נפשי כי הוא הביטול שכל דבר מתבטל לנקודה חיות שיש בהם ופיר
מהשי"ת. וזהו נקרא מנוחה שהיא שביתות הכל ומקום ושורש הכל. ועל בחינה זו נאמר 

ובהמשך אומר אחד שלא מגיע להנ"ל הבעיה הוא לא בשבת אלא באדם הוא מקומו של עולם. 
י מלא בושה וכלימה, אדם צריך להכין את עצמו להיות שהוא לא מוכן להיכנע הרי אני ככל

היה עושה תשובה בכל שהרבי רבי אלימלך זי"ע כלי קיבול לאורות שמגיע בשבת. וכידוע 
וכשכל ערב שבת. כי התשובה מחזיר את האדם לפני בריאת העולם ולהיות אחד עם הקב"ה. 

 לי לעצמותו יתברך.הבריאה מתבטל להכלל שנקרא כנסת ישראל, זה שמו אחד והוא כ

 שבת הוא הכרת האלקות

שבת לאו והשבת הוא הכרת האלקות שהוא תכלית הבריאה, }נחזור לשפ"א שהתחלנו{. 
למדנו אתמול שכל תכלית יש ונקרא תכלית שמים וארץ. יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, 

 זה כדילו תכלית קודמת, דהיינו אם יש כיסא התכלית הוא לשבת עליו, ומה התכלית של 
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ועד שמגיעים שככה הקב"ה  שיהיה במקום גבוה, וזה שיראו אותו וישמעו אליו ויפחדו ממנו,
רצה, וכן בכל דבר צריכים להגיע לתכלית המכוון שככה הקב"ה רצה. ובשבת הוא יום מיוחד 

, ואז צריכים להכניס למנוחה שזה מעין גם ברוחניות שאין שם גשמי ושום דבר לא מפריע אז
וללמוד  ולשיר זמירות ובשבת צריכים לאכול כמו שצריךא לחיות אחד עם הקב"ה, עולם הב

 ת ולא להיות עסוק בלעשות בירורים.ספרי חסידו

שזה וזה בחינת מנוחה, שהיא בחינת נבואה ורוח הקודש, כמו שכתוב ונחה עליו רוח ד', 
שמה יתירה מעין וכן דרשו חז"ל מנוחה לא מצאתי על הנבואה, וזה בחינת נמלשון מנוחה, 

שיהיה כל עם ד' נביאים, כמו שכתוב ונבאו בניכם שהוא ג"כ בחינת מנוחה, עולם הבא, 
 ובנותיכם.

 אדם עושה משהו כי חסר לו, בשבת לא חסר כלום

כי כל השבוע יש את הבירורים וכל מלאכה שאתה ולכן בשבת נאסר המלאכה לבני ישראל, 
ותך לגשמיות שזה חילול שבת, והיו צדיקים עושה מיד מנתק אותך מהרוחניות ומחבר א

שהיו עושים בדווקא איזה מלאכה באמצע השבוע כדי ששבת יהיה רק מחשבה, והם עשו את 
כי תכלית זה ככה כי הם חיו בכל השבוע בכל דרכיך דעהו ובחינת שבת שכל דבר הוא הקב"ה, 

סר לו משהו למה אדם עובד ולמה עושה דברים, אלא הוא מרגיש שחהמלאכה והמעשה 
ובגלל זה הולך ועושה, אבל ברגע שבא שבת ושם יש הכל א"כ אז לא צריכים לעשות שום 

הקב"ה נתן לנו את ששת ימי כי תכלית המלאכה והמעשה להיות כלי שיחול הקדושה דבר, 
המעשה רק להכנעה, ועצם הכנעה שאדם נותן לוקח את הלבוש שמפריד בין הפנימי לחיצוני, 

עושה אתה רואה את הקב"ה בתוכו, ואז החיצוני נופל ואתה מתחבר  וכל פעולה שאתה
 לפנימי, ואז אתה בונה כלי להכיר את הקב"ה.

  יש מלאכה ויש מלאך

כלי שיחול הקדושה ורוח הקודש על הבריאה, וכל ימי המעשה הכנה ואז מגיע שבת שיש לך 
אז הוא אומר שלום יש מלאכה ויש מלאך, כל השבוע זה אותיות מלאכה, אבל שבת לשבת, 

ועל ידי המלאכה היא הסתלקות עליכם כי אז הוא רואה את המלאך שהיה בתוך המלאכה. 
רוח הקודש ונקרא חילול שבת, ולכן על ידי השבת ומנוחה נגמר המלאכה, שזה תכלית 

 המלאכה, כנ"ל.

 אדם שלא מרגיש מנוחה בשבת סימן שלא עבד בששת ימי המעשה

בפסוק ששת ימים תעבודו ועשית כל מלאכתך. פירש"י : )יתרו תרל"ו( כותבהשפ"א 
שיהיה כאילו כל מלאכתך עשויה. ופשט הפסוק כי השי"ת נתן יום השבת למנוחה שכל 
העבודות המוטלין על האדם יעשה רק בימי המעשה. ובש"ק אין צריך עבודה בשום דבר 

ך הוא שאתה ואם אתה לא מרגיש את המנוחה בשבת, הסיבה לכאף במלחמת היצר הרע. 
ומה שאין מרגישין המנוחה כראוי בשבת, הוא ע"י חסרון לא עבדת בששת ימי המעשה, 

עבודה בחול. אעפ"כ כשבא שבת ורואין עצמם מרוחקין מקדושת השבת, ועי"ז שבין 
בתשובה מאהבה לבוא לקבל הארת השבת. וע"ז איתא בעל תשובה בשעתא חדא וברגעא 

וע"י אותו התשוקה לשבת ם תשובה לפני קידוש וכן הלאה. וכן אנו עושיחדא, מתקנין הכל. 
 וזה נקרא לחיות בשבת כאילו כל מלאכתך עשויה.נגמרין כל המעשים. 

 בשבת אין חיסרון כלל

והנה העושה מלאכה הוא מפני שצריך לאותו דבר, וזולתה בלי המלאכה במאור עינים איתא 
ר כלום אז כאילו מלאכתך עשויה, היה חסר ומשלים חסרונה על ידה. אמנם בשבת שלא חס
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ואין מחסור דבר שהרי בשבת אלקותו יתברך מתפשט ומתגלה בבני ישראל ואיהו שלים בכל 
סטרוי בכל מיני שלימות, וזהו כגמל עלי אמו כגולם מוטל לנגדך כמי שאין לו ידיים ורגלים 

 שם זהו השמחה והתוצאה זהו המנוחה ושלוות הנפש.

 חהבשבת צריכים להיות בשמ

ואין בו השראתו כביכול, ואם מורה היפך מהם ח"ו והוא מתגאה עליהם, מראה שאינו מהם, 
ואמנם לא לבד מלאכת הדיוט אסור בשבת אך אפילו מלאכת המשכן, אבל לכאורה הלא 
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם א"כ למה אסור בשבת, אבל עכשיו לא צריכים להיות עסוק 

לבד. ואם לא טהור הוא מחלאת עוונותיו ומעכב השראת בלבנות אלא תהיה אתה המשכן 
שכינתו ברוך הוא בשבת יסיר מלבו גם דבר זה שלא יעצב על זה. רק ישמור שבת כהלכתו 

 וישמח בהשם יתברך שלפניו הוא רעוא דרעוין ושמחה.

  אסור לדאוג בבית המלך

זדמנויות לך הדהיינו כל השבוע כשחסר לך משהו אזי נתן לך הקב"ה מלאכה שזה נותן 
למצוא את הקב"ה בכל דבר, ומתי זה מגיע למעשה לממש את החיות הזה ולהיות אחד עם 
הקב"ה, זה בשבת ששבת לאו יומא דגופא אלא יומא דנשמתא, שבת אין לבוש וכולו נפש ואז 
אפשר להיות אחד עם הקב"ה, וברגע שאתה אחד אז כלום חסר מבית המלך, א"כ כל דבר 

ס לאיזה בית ומכינים זה מפריע מאוד, כמו שאתה נכנ ג כשאתה בשבתשאתה מתחיל לדאו
 . לך אוכל ואתה מביא איתך אוכל מעצמך זה מאוד מעליב

אותו דבר שבת אז הקב"ה נותן לך לראות שהכל זה הוא א"כ אסור לדאוג אז על שום דבר, 
נסתר ממך  באמצע השבוע הוא מסתיר את עצמו וכל השכר שהוא נותן לך על זה הוא כי הוא

ואתה צריך לעבוד כדי למצוא אותו, אבל בשבת הקב"ה רוצה למנף אותך ירידה לצורך עלייה 
כל השבוע אדם נמצא בירידה ובשבת אדם מגיע לעלייה ואח"כ ע"י השבת הקודם אתה מושך 

 כוחות לחיות גם בתוך הירידה הבא את השבת.

ר שיהיה שום דאגות רק יום של היוצא לנו שע"י תשובה אפשר לחזור להקב"ה, ובשבת אסו
 שמחה וחדווה, וברגע שלא טוב לאדם בשבת ויש לו דאגות אז הוא גונב מהשבת וכנ"ל.

ולכן כתב בזוה"ק בראשית, ירא שבת, ירא בושת, שאדם צריך לידע ולהבין כי תכלית 
הקב"ה ברא את בריאותו שיחול עליו רוח הקודש והנשמה, ושיתבטל הגוף אל הפנימיות, 

ם כדי שיהיה אחד עם הקב"ה, וכמו שאמרנו לעיל שהיא שביתות הכל ומקום ושורש האד
 העולם נקרא על שם ההעלם, ועבודה שלנו הוא למצוא את הקב"ה בתוך ההעלם.הכל. 

 רק לבני ישראל יש חלק בשבת קודש

רק יהודי יכול להגיע לזה אבל גוי לא יכול בפרט איש ישראל שיש לו חלק בשבת קודש, 
לזה, וכמו שאמר רש"י בתחילת פירושו על התורה שרק בני ישראל עושים את עבודה  להגיע

צריך לראות ולא אומות העולם, ורק לבני ישראל נתן הקב"ה את המתנה שזה שבת קודש. 
אבל אדם שעסוק בשבת עם דברים שלא ישכח העיקר על ידי התלבשותו בחומר הגוף. 

ין את עצמך לשבת ומחפש את הרוחניות ואת אחרים אז הפסד כולו שלך, וככל שאתה מכ
      החיבור אזי אתה מרוויח יותר. 

    

    

 



 קודש בראשית שיחות

 ~ כז~ 
 

  

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




