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 פרשת תולדות 

 שיעור א'

 ]השיעורים הם השלמות מימי סוכות שלא נכתבו מפאת קוצר הזמן[ 

 יד' תשרי ערב סוכותיום ב' 

 כשעושים חרטה חורטים אות חדש בתורה 

למדנו כל פגם שאדם עושה מגיע עד למעלה  חנן הא'(.  את ו  )ואתחנן ד"הבמאור עינים  איתא  
באות שלו בתורה, והדרך לעשות תשובה הוא בהרהור, ואז הוא נותן אנחה להקב"ה שרוצה  

 ת האות שלו בתורה. לחזור בתשובה ואז מגיע לחרטה שאז הוא חורט מחדש א

 אדם שמנותק נקרא שמנותק מהאותיות 

ה של לב,  בעיה בלב, בהתחלה הוא מטופל במחלק   אמרנו משל אדם שנכנס לבית חולים עם
איבריו   שאר  אם  לראות  אחריו  לעקוב  רוצים  ששם  רגילה  למחלקה  עובר  הוא  זה  ואחרי 

בר בהתחלה מדברים על ינים, ואחרי זה הוא עובר לשיקום ומשם חוזרים הביתה. אותו דתק
כוח המחיה שלו, אדם שמנותק מהקב"ה נקרא שהוא מנותק מה  אותיות,  האותיות שהם 

ם ודבר ראשון צריכים להתחבר לאותיות שזה לראות שהלב עובד והכל תקין, כי ברגע שאד
 מנותק הוא בלי הכרה ולא מסוגל לעשות שום דבר. 

 המידות מפעילים את האדם 

ומשום הכי המקדש את האישה על מנת שהוא צדיק גמור ונמצא רשע מקודשת, כי שמא 
הרהור אפשר לפעול כל דבר. אבל עיקר העבודה הוא  הרהור בתשובה. א"כ רואים שעל ידי  

אלא המעשים יש  מעשיך יקרבוך מעשיך ירחקוך, איך יתכן שאותם מעשים גם מרחקים,  
עולה בלי שהמידות מפעילים אותו, המידות שהם  להם גשמי ורוחני, אדם לא עושה שום פ 

האדם.   של  העשייה  את  מפעילים  מלכות  יסוד  הוד  נצח  תפארת  גבורה  של חסד  והשורש 
המידות הם במידות העליונות וי"ג מכילין דרחמין, והם באים מאותיות התורה, א"כ כל פגם  

 מגיע עד למעלה באותיות. שאדם עושה זה 

 רה דברים לא טובים ברגע שאין השפעה מהקב"ה קו 

בעצמך גרמת    תהא"כ על כל דבר שקורה לך אפשר להסתכל על זה בתור עונש או סיבה, כי א
אז קורה דברים לא טובים, וברגע שאדם יסדר את הקומה    גע שאין השפעה מהקב"הלזה, ובר

הרוחניות ואת הקומה העליונה אז אפשר להגיע לקומה התחתונה שזה החלק הגשמי של  
ק המעשי שלו, מעשיך יקרבוך מעשיך ירחקוך, המידות הם מפעילים את האדם, והחל  האדם

בורה, ומשום הכי כתוב בשו"ע שבעת נטילת ידיים  יד ימין הולך על חסד יד שמאל הולך על ג
, וכן יש הרבה דברים צריכים להרים יד ימין מעל יד שמאל כדי להגביר את החסד על גבורה

 ד שמאל. שעושים דווקא ביד ימין ולא בי
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 אדם צריך להפנים שהמעשים באים מהמידות עד האותיות 

עד  שהמעשים שלו באים מהמידות   המאור עינים מסביר כאן שאדם צריך להפנים ולהתבונן
זה  האותיות   שהכל  ולהפנים  לחיות  לזה  להגיע  להשתוקק  צריך  אדם  ראשון  דבר  דווקא, 

יינו עכשיו מגיע יום טוב אפשר המידות וללכת עם השכל העיוני ולא עם השכל הפשוט, דה
  לבוא ולעשות וללכת הלאה, אבל העיקר הוא לדעת שהכל הוא השתלשלות מהאין סוף ב"ה, 

וקודם צריכים לתקן את האותיות ובזה מתקנים את המוחין שזה חכמה בינה ודעת, ואח"כ  
 ת המידות. לתקן את הגוף ובזה מתקנים א

 נית צריכים לאחד את הקומה הגשמית לקומה הרוח 

צריך לא יאמר האדם, דסגי ליה במה ששב בלבו, אלא צריך לתקן גם חלק המעשה, ו אלא, ש
וכמו אדם שקיבל תאונה  דים.  כן לקומה הרוחנית, להיות לאח  לדבק קומה הגשמית שלו גם

ו אבל את השאר נשאר כמו שהוא, רק ברגע שהחליפו את המנוע  והחליפו לו מנוע ברכב של
אותו דבר צריכים לתקן את האותיות ואח"כ צריכים לתקן את    הכל יעבוד עכשיו מחדש,

בחזרה   מאוחדים  להיות  הרוחנית  הקומה  עם  הגשמית  זה.הקומה  לפני  שהיה  ולפני    כמו 
שאנחנו לא מחזירים את האותיות לא יהיו יותר השפעות, וממילא צריכים אנו לתקן את  

 הקומה הרוחניות עם הגשמיות להיות מאוחדים. 

   חד שלא חי עם הנותן התורה מיתה נקרא א 

אמרנו שבימי הספירה מתו תלמידי רבי עקיבא היות שלא נהגו כבוד זה לזה, הסברנו שלא  
חייב להיות שזה היה בפועל ממש אלא זה לבד שאדם לומד ושוכח שזה מגיע מהנותן התורה  

אפשר לקחת את החסד ולגשם    ושוכח מהקב"ה מיד הוא חי בנתק וזה עצמו כבר מיתה ממש,
דהיינו לא צריכים לעשותו בפועל אלא זה לבד    אותו ואפשר לחיות ביחד עם הנותן התורה.

מיתה ממש, וברגע שאדם לוקח כל דבר לעצמו וממילא הם    שאדם לא חי עם הקב"ה הוא
זה לזה, א"כ זה כבר תוצאה מזה שלא חיים עם הקב"ה וזה עצמו המיתה.  לא נוהגים כבוד  

החידוש היה שרבי עקיבא לא נבהל ממה שקרה שמתו לו כ"כ הרבה תלמידים. אבל הסיבה  ו
לו חמישה תלמידים שמהם הוא כי הוא בעצמו כן היה חי עם הקב"ה ובאמת בסוף נשאר  

 נשארו התורה אחרי זה. 

 סיפור עם רבי אשר 

ה אומר  היכ"ק אאמו"ר זצ"ל  עכשיו אנחנו בערב סוכות נוהגים לחלק צדקה כמה שיותר.  
שבערב סוכות צריכים לחלק מה שיש בכיס, ולא היה מכין את עצמו ליום  הצאנזער רב  בשם  

לו כסף בכיס. מסופר שפעם אח ואמר לו  לר' אשר  ת נכנס יהודי חשוב  טוב כל עוד נשאר 
ששמע שמחלקים ביד עזרא אוכל לעניים והוא יודע על יהודי אחד שהוא באמת עני הגון וכדי  

שיקבל מה שהוא צריך. שאל אותו ר' אשר מה הוא צריך איזה סוג אוכל    להכניסו לרשימה
ריך, והוא התחיל  חסר לו, ענה כמו כולם, אבל ר' אשר שאל אותו תגיד לי בדיוק מה הוא צ

 להגיד שהוא צריך תפוחי אדמה גזר בצל ועוד רשימה ארוכה שהוא חושב שצריך. 

   בלי לעשות פעולות של חסד אין לתורה חשיבות 

אשראמ ר'  לו  כל   ר  את  משם  ותאסוף  אותך  שלחתי  שאני  ותגיד  עזרא  יד  של  למחסן  לך 
האם יהודי  אותו  אמר  שאמרתי.  העני  של  לבית  זאת  ותביא  שליחים    הרשימה  לכם  אין 
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שעושים את עבודה הזאת, אמר לו ר' אשר הרי צריכים לעשות חסד ותעשה את זה. ענה אותו  
אשר תגיד להם שאני אמרתי. אבל אמר אותו יהודי אבל  י, אמר לו ר'  יהודי מי אמר שיביאו ל

ה  איך אני יסחף את זה, אמר לו ר' אשר האם אין לך עגלה בבית, בקיצור הלוך וחזור לא הי
לו ברירה והוא היה חייב לבד לעשות את המשלוח הזה. דהיינו לא מספיק ללמוד תורה אלא  

 ואז יש לתורה משמעות אחרת. משצריכים לעשות פעולה מעשית שזה לעשות חסד בפועל מ 

בסוף הלך ולקח עגלה וסחף בעצמו את כל הסחורה. ואחרי זמן מה הגיע לר' אשר כולו מזיע  
יכה שיגיד לו ישר כוח גדול ותודה רבה כל הכבוד. אבל ר' אשר לא  וסיפר לו מה שעשה, וח

ללמוד  ר הוא לעשות פעולות מעשית, רק  אמר לו שום דבר בהקשר לזה רק אמר לו שהעיק
 תורה זה לא מספיק, אלא צריכים לעשות למעשה. 

 החיבור שלנו עם הקב"ה הוא על ידי המידות 

וזה מעשיך  בגשמי,  בין  ברוחני ובין  ת התיקון  לקיים מצות התורה במעשה, להיועל כן צריך  ו
ובתיקון המידות על ידי  יקרבוך כי ברגע שעושים למעשה בזה מחזירים את החסד להקב"ה.  

המידות,  החהמעשה,   ידי  על  ורק  אך  הוא  להקב"ה  שלנו  ממידות יבור  משתלשלין  שהן 
האדם.   בתוך  המידות  עליונות  את  מושך  הוא  בזה  למעשה  עושה  שאדם  למטה  וברגע  עד 

 עלה במידות העליונות. לעולם העשייה, והם לא נשארים תקועים למ 

 יש אהבה ויש תאווה 

האדם, בתוך  נשתלשל  העליונה,  האהבה  ממידות  הראשונה    למשל,  הוא  אהבה  מידת 
מהמידות והוא נמצאת בכולם, יש אהבה ויש תאווה, אדם שלוקח את אהבה שיש לו ולא  

ה  מהמידות  מהקב"ה  מגיע  שזה  ולוקח  חושב  עצמו עליונות  את  ולשרת  לעצמו  אהבה  את 
ומוריד אותו עוד יותר למטה אז הוא חי מנותק לגמרי מהקב"ה, או שאפשר לחיות בפחד כל  

חנו עלולים לגשם את המידה עוד יותר למטה ומבקשים מהקב"ה שיעזור לנו לא  הזמן שאנ 
ט אותו לכיוון חיובי,  לגשם את זה אלא הפוך להרים אותו להקב"ה עוד יותר, אז אתה מנוו

וברגע שאדם מחזיר זאת להקב"ה שם הוא מקבל את האיזון, נכון שהגוף שלך מושך אותך  
 זון להגיע אליו יתברך.אילשטויות אבל הקב"ה ייתן לך את ה

 כרגע אהבה מתגלה אלינו בצורה שלילית 

האדם.   ביד  היא  שהבחירה  לאהוב.  שירצה  מה  לכל  המידה  בזאת  משתמש  אם להיות 
אמרנו שדעת זה  ואם יש לו דעת ואמונה,  במידת האהבה לטוב או למוטב ח"ו.  שתמש  לה

אתה מלוכלך, אדם רואה  מודעות, אדם הולך ברחוב הוא צריך לדעת לא הרחוב מלוכלך אלא  
אצל השני רק חסרונות אבל הוא צריך לדעת שזה הדרך איך אהבה מתגלה אלינו רק דרך 

רה שלילית אבל במקור אהבה הוא נקייה לגמרי, אלא  השני, נכון שכרגע אהבה מתגלה בצו
וברגע   בשביל שיהיה קיום עולמות עשה הקב"ה צמצום אחר צמצום עד שזה מגיע אליך, 

 ר לזה מלמטה למעלה וכמו חבל שאדם אוחז כאן למטה וזה מגיע עד למעלה. חבשאדם מת

 אדם צריך דעת ואמונה 

יע יותר למעלה, אותו דבר אדם צריך לדעת  אמרנו אדם ככל שיורד יותר למטה הוא יכול להג
שהוא נמצא יותר למטה הוא יכול להגיע להקב"ה הרבה יותר למעלה עם הזמן, א"כ  ככל  

יך דעת שזה מודעות והתקשרות, ולזה צריכים ג"כ אמונה, אמונה נקרא דבר ראשון אדם צר
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בורה נמצא  תאמין שזאת התהליך בעולם. למשל אדם מרגיז אותך צריכים לדעת שבתוך הג
אבל אדם לא יכול להגיע לשם לבד כי אדם הולך עם הגוף ולא  חסד של ואהבת לרעך כמוך,  

 מהקב"ה שיעזור לי לצאת מזה.  יהיה לו שום כוח להתאפק, והעיקר לבקש רחמים

 אדם חייב להאמין בדבר ואז יצליח 

ה, אלא  אדם שהולך לעשות כסף בהתחלה הוא חייב להאמין שבסופו של דבר הוא יגיע לז
לעבור מה שצריכים ל ויודע שאין דרך אחרת להגיע לזה רק  יודע  הוא מאמין  והוא  עבור, 

רך קשיים מעברים וכאבים אבל הוא  ומאמין שזה התהליך להגיע לזה, ואפילו שיש לו בד
מאמין שזה הדרך והוא יגיע בסופו של דבר, אבל אדם שנפל בסוף ולא הצליח אז או שלא  

על מה שקורה ושזה המהלך, או שלא היה לו מספיק אמונה על כל    היה לו מספיק מודעות
זה הרבה  ב  העניין. אמונה זה גם מודעות, וככל שיש לאדם יותר מודעות בעניין הוא מאמין

יותר, ואיפה שהוא חלש באמונה הסיבה לכך הוא אם חסר לך בהסברה חסר לך בהבנה, אדם 
 אמין ואין לו מספיק מודעות בעניין הזה. שלא מוכן לעשות את זה היינו שהוא לא מספיק מ

 על ידי אמונה ניצלים מכל דבר רע 

אהבה שמתעורר  שזאת המידה  וממילא יעשה את זה.  ואמונה  שזה המהלך  ואם יש לו דעת  
אצלך   העולמות.  עכשיו  כל  הנהגות  הוא  ידו  שעל  העליונות.  ממידות  אתמול  הוא  אמרנו 

אדם אמונה.  מיעוט  ידי  על  הוא  הדעת  עצתו    מיעוט  מקום.  לאף  יגיע  לא  אמונה  לו  שאין 
ות, מיד הוא מחפש  מצא בנחל ופתאום מגיע מולו הצפה והוא לא יודע מה לעשאמונה, אדם נ

איזה עץ להיתפס ואז הוא ניצל מזה, אותו דבר אין דרך אחרת להינצל בתוך התוהו ובוהו  
ש יותר סיכוי להינצל,  שאנחנו נמצאים בה רק על ידי אמונה, וככל שהעץ יותר עבה וגדול י

 אותו דבר ככל שאמונה שלך יותר יש לך יותר סיכוי לעבור את הגלים שלנו בעולם הזה.

 י המידות לא היה עולם כלל בל 

דהיינו ברגע שמתעורר אצל האדם מידת אהבה הוא צריך לדעת שזה אצלו ולא אצל מישהו  
, אבל אדם צריך לדעת  אחר, רק אין דרך אחרת שאתה תבין את זה רק על ידי אהבה שלך

שעל ידו הוא הנהגות כל העולמות, ובלי המידות לא  שאהבה הזאת מגיע ממידות עליונות  
שנשתלשלה  ומידה זו,  יודע ומאמין יותר מזה, ששורש המידות מהתורה,  ועולם כלל,    היה

כנודע, דהיינו צריכים לדעת שכל דבר מגיע עד הקב"ה,  ישנה גם כן בהתורה.  עכשיו אצלו,  
מה הוא רחום אף  ת שהתורה נדרשת בהן, הן ממש מידותיו של הבורא ב"ה,  י"ג מידו  כי

עו שאתה  וברגע  רחום,  תהא  מלמעלה.  אתה  מגיע  זה  רחום  את שה  מנהיג  הוא  ידם  שעל 
 העולם.

   אדם נולד עם כל הקומה הרוחניות שלו

, דהיינו  וזה מגיע עד האדם בעצמו, כי באורייתא ברא קוב"ה עלמא והתורה מחכמה נפקות
בהן עד האדם בעצמו.  יש אין ומשם זה יורד לחכמה ומשם לתורה ומשם לי"ג מידות הנדרשת  

שיש בה אותן המידות, באין המידות גם כן בתוך האדם בעת הוולדו, עם ביאת  ומצד התורה,  
כשאדם נולד הוא נולד עם כל הקומה הרוחניות שלו, ובמשך הזמן הוא  נשמתו בתוך הגוף.  

ט אותו בתוך הגוף, ולכן כל פעולה שאדם עושה הוא מפשיט אז את המוחין לתוך  צריך להפשי 
 מידות שהוא לתוך גוף האדם.ה
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 רה מאחד בין ישראל להקב"ה התו 

היא לקוחה  כאמור לעיל, הנשמה  שיש ישראל ויש הקב"ה, ומי מאחד ביניהם, זה התורה,  
רק את האות שלו אלא    כל אחד יש לו בתוכו לאמשורש אות התורה, שכלול מכל התורה,  

ובתוך האדם יש  ובתוכה יש מידות האלה.  וא כלול מכל האותיות, כי אדם הוא עולם קטן,  ה
באין על ידי הצמצום יש צמצום אחר צמצום  ועל ידי זה  "ג מידות שהתורה נדרשת בהן,  י

 ומוטבעין בתוכו כל המידות, להיות משתמש בהן לכל אשר יחפוץ.

 תמימים היצר הרע אמר שאנחנו לא  

אומר שהיצר הרע מגיע להקב"ה ואומר לו שצריכים לדון את בני ישראל התפארת שלמה  
להם חטאים עוונות ופשעים. אז בא הסניגור ואומר להקב"ה שהיצר  לרעה ח"ו, היות שיש  

הרע אשם בזה שהוא אמר לנו שזה לא עבירה ויתכן שזה עוד מצוה וממילא האמינו לו ועשינו  
צר הרע אתם לא כאלו תמימים אתם יודעים טוב כל דבר. תנסה להעלות  את כל אלו. אמר הי

ואי אפשר לרמות אותם כלל, ורק בדיוק    להם את המחירים ותראה שהם עומדים על שלהם
כאן בעשיית מצות ועבירות אתם כאלו תמימים. ואז יצא פסק דין מבית של מעלה לחכות  

 ות איתם.כמה ימים עד אחרי יום כיפור ונראה הלאה מה לעש

 בקניית ד' מינים הודה שאנחנו תמימים 

בר או שרק כאן הם ככה ואז החליטו לבדוק אחרי יום כיפור האם הם באמת תמימים בכל ד
ובמסחר הם בסדר גמור ואז היצר הרע יהיה צודק ולא הם. אבל בימים אלו בין יום כיפור  

הם מחיר יקר מאוד אפילו  לסוכות אנו קונים את הד' מינים ובני ישראל מוכנים לשלם עלי
  שבפועל הם לא שווים אפילו גרוש אחד לא, ומיד שנכנסו בני ישראל בליל יום טוב לבית

המדרש מיד נסתם טענות של היצר הרע כי כולם ראו איך שבני ישראל באמת תמימים שהם 
לו  , לך בשוק ותנסה להציע לגוי לקנות ד' מינים בכאמוכנים לקנות ד' מינים בכאלו מחירים

ומת זאת הם מוכנים לשלם על זה טבין  מחירים וברור שאף אחד לא ישלם על זה שקל, לע
שהם באמת תמימים ואתה משגע אותם והם האמינו לך וממילא עשו  ותקילין. וממילא היות  

 עבירות. 

 עם האמונה אפשר לעבור כל דבר 

יה כמה ימים עד  וזה ההסבר ולקחתם לך ביום הראשון ראשון לחשבון עונות, לכאורה הרי ה 
יצר הרע אשם בכל העסק וממילא  עכשיו לעשות עבירות, אלא כנ"ל שעכשיו בעצם מתגלה שה

חק לנו עכשיו את כל עונותינו ומעכשיו אנו מתחילים חשבון חדש, וזהו ראשון  הקב"ה מו
יש   ואז אפשר לעבור כל מחסום שרק  הוא ללכת עם האמונה  עונות. א"כ העיקר  לחשבון 

 הם אמונה ועם זה עוברים כל דבר שמפריע לנו בדרך. בדרך, המצות 

 אדם לא יכול לפרק את הרע בעצמו 

היוצא לנו נכון שהמידה מתגלה לאדם בצורה של רע אבל צריכים לדעת שאין כזה דבר כולו  
רע, ובכל דבר רע יש בתוכו טוב, אדם בעצמו לא יכול לפרק את זה אבל הוא יכול לראות  

לא רע באמת, וברגע שאדם מפנים שאין רע כלל אז משם יתפרדו    שהרע בא ממקום טוב והוא
מעלה הכל נקי לגמרי ואין שם רע כלל, רק כאן למטה יש עירוב טוב  כל פועלי און, כי שם ל

נראה שזה רע אבל בעצם למעלה   ורע, אלוקי נשמה שנתתי בי טהורה היא בעצם כאן זה 



 קודש                                   תולדות                                   שיחות

 ~  יב~ 
 

יר כל דבר להקב"ה ושם אין רע כלל,  הנשמה הוא נקי לגמרי, וזה העניין של תשובה להחז 
 ואת תשובה למעשה מחזיר את המידות. 

 ד מפחד שלא יפול ח"ו דוד המלך רע 

כשהיה החטא העגל אמר הקב"ה למשה רבינו לך רד, דהיינו אני לא צריך הסביר  ר' אשר  
אותך כאן למעלה אני צריך אותך שתחבר אותם להקב"ה וממילא לך רד, אם עכשיו אנחנו  

ב שאתה הכי למעלה והם הכי למטה א"כ בבקשה לך רד, ומשום הכי שבר משה בכזה מצ
כדי שיהיה לו כוח להתחבר אליהם ולהעלות אותם בחזרה להקב"ה. אבל חות רבינו את הלו

דוד המלך היה חי הפוך אין מתום בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי עונותי  
ם רעד מפחד כל הזמן שלא יפול ח"ו, עד שנכנס לו  עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני, ובעצ

ד' ונסני ואז אמר להקב"ה הכל בסדר כבר, וממילא  למוח שליבי חלל בקרבי ואמר בחנני  
 הקב"ה היה צריך לעזור לו וממילא הגיע לאן שהגיע. 

 אהבה מכוערת זהו העזרה של הקב"ה 

ו יכול לו, והעזרה הוא  דהיינו אדם צריך לחיות את הסכנה שאלמלא הקב"ה עוזרו לו אינ 
ככה כי אחרת אתה לא    והקב"ה חייב לעזור לך  שהוא שולח את זה בצורה מכוערת מאוד,

תבין כלל מה זה אהבה, והעזרה מגיע לנטרל לך שלא תימשך אחרי אהבה רעה שיש אלא  
 .תגיע משם להקב"ה

 אין מצב לברוח מהיצר הרע 

ר' אשר ,  לשיעור ומקשיב ויודע שזה המהלךדהיינו הוא מגיע כל יום בבוקר  ואם יש לו דעת,  
שברים אבל אני יודע שזה המהלך ואני צועק  היה אומר אני נופל ואתם נופלים, רק אתם נ

גאט טאטע תעזור לי לצאת מזה, דהיינו שאין מצב בעולם לברוח מזה כלל ובסופו של דבר 
שזה מגיע ממידה    זה יופיע לך, רק השאלה כשזה מגיע מה עושים עם זה, העיקר הוא לדעת

כל   יתפרדו  ואז משם  הוא להתפלל להקב"ה  תפילה העיקר  ואני  און, אבל העליונה  פועלי 
 צריכים דעת אמונה לזה. 

 אהבה נפולה מגיע מאהבה טהורה 

גשמי,  תענוג  איזה  לאהוב  שמתחיל  בו המידה של האהבה,  אפילו בשעה שנתעורר  אזי, 
האסורה, אבל עכשיו מתחיל כשמתעורר  בהמשך הוא יסביר שיש אהבה המותרת ויש אהבה  

כל דרכיך דעהו אדם יכול לעבוד את ביחשוב,  ה לדבר גשמי משהו קטן ופשוט,  אצלך אהב
הלא זאת המידה הוא משורש המידות הקב"ה כל הזמן אבל הוא צריך רק לחשוב על זה,  

הבה  דהיינו שזה הנשמה של המפגש שלך ושל המידות שלך, אשל התורה ומידות העליונות, 
ן עד  ור, וזה מגיע מי"ג מכילין דרחמיהנפולה שמתעורר אצלך מגיע מאהבה למעלה שזה טה 

 האותיות עד הקב"ה.

 בכל מקום אפילו הכי נמוך הקב"ה נמצא גם שם 

היה אומר שאדם צריך לדעת לפתח  אלא שנתצמצם בתוכו עם ביאת נשמתי לגופי, ר' אשר  
ה הדרך שזה יורד אליך, אדם לא יחשוב שיום  חטאת רובץ, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וז

להיות הרבה יותר גרוע. אומרים ותשליך    מצב הולךאחד הוא הולך להתפטר מזה אלא ה
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במצולות ים כל חטאתם, בפשטות לומדים שעבירות ירד לכזה מקום נמוך ביותר שלא יהיה  
ה, דהיינו לא  מצב למצוא אותם יותר. אבל להנ"ל אפשר לומר שים הולך על חכמה ים החכמ 

וא שם את  משנה באיזה מצב אדם נמצא הקב"ה הביא אותך לכזה מקום נמוך שתוכל למצ 
 הנקודה של חכמה ולהגיע משם להקב"ה, כי החכמה תחיה את בעליה.

 העוון הוא כשלא שומעים את הסיבות 

יכבוש עונותינו. לכאורה אדם אומר לעצמו למה הקב"ה שכח אותי    ישוב ירחמנו  אומרים 
ובהתחלה אדם   הרי אני לומד ומתפלל ועושה מצות ומעשים טוביםכאלו מחשבות,    ח לי ושול

שלו המצב  על  כועס  מה  כאילו  שכל  לדעת  צריך  אדם  ירחמנו  שישוב  הוא  האמת  אבל   ,
שהקב"ה נותן לנו הוא רחמים מאתו יתברך כדי לחזור להקב"ה, וממילא מבקשים מהקב"ה  

רכם אני אמור לשמוע אותך, אבל למעשה אני לא  שבעצם הרי אתה שולח כל הזמן סיבות שד
, וברגע שאדם שומע שכל דבר ון שלא שמעתי את הסיבות ושזה רחמיםוזה העו  ראיתי את זה

זה סיבה ולא מציאות אז ותשליך במצולות ים הקב"ה יכול לשלוח אותך לכזה מקום נמוך  
 להקב"ה.   כי הוא יודע שאתה תשמע שם את הנקודה של חכמה ותעלה משם כל דבר

 אדם שמצטער מהירידה עוד לא הגיע לחכמה 

בפרשת מקץ כל זמן שאדם עוד מצטער מן השפלות והירידה שנפל לשם אומר  הפרי הארץ  
עוד לא הגיע לחכמה, וברגע שאדם חי עם הקב"ה ויש לו אמונה על זה ויודע שהקב"ה שלח  

לות את כל החטאים  ואז כל חטאתם הוא יכול לע אותו לשם אז הוא כבר לא מצטער כלל,  
היה אומר הבא לטהר מסייעין אותו פעם ראשונה זה קשה  ר' אשר  זה של עכשיו,  ולא רק  

מאוד פעם שנייה מקבלים כוח מפעם הראשונה וכן הלאה, וזה דבר שצריכים לבנות אותו כל  
 הזמן. 

 הקב"ה נתן לנו דוגמית מה זה אהבה ויראה 

התורה ומידות העליונות, אלא שנתצמצם   יחשוב, הלא זאת המידה הוא משורש המידות של
לסייענו ולמה הקב"ה שלח את זה בכזה צורה מכוערת, אלא  ביאת נשמתי לגופי,    ו עםבתוכ

בלתי המידות אי אפשר להתחיל שום עבודה אליו יתברך. והקב"ה  בעבודתו יתברך שמו,  
ינו הקב"ה  עושה את זה כדי שיהיה לך כוח למשוך זאת במקום כלפי מטה כלפי מעלה, דהי

למען אתנהג בהם כל הנהגותי בעבודתו יתברך ,  ראהנתן לנו דוגמית מה זה אהבה ומה זה י
נכון אתה חושב שהקב"ה  שמו, כי בלתי המידות אי אפשר להתחיל שום עבודה אליו יתברך.  

מדבר איתך טרקיש אבל הוא מדבר איתך בלשון הקודש, והקב"ה בכוונה עושה על זה צמצום 
 בשביל שתוכל לחיות אחד אתו יתברך שמו. אחרי צמצום 

 להחזיר את אהבה גשמית להקב"ה צריכים  

נכון שזה מופיע בצורה גשמית, אבל עבודה שלך הוא לקחת את אהבה הגשמי ולהחזיר אותו  
להקב"ה ולהגיע לאהבה רוחני, כי בלתי המידות אי אפשר להתחיל שום עבודה אליו יתברך. 

וכיוצא   בהתקשרות ובניצוח,ו ורחימו, שהן אהבה ויראה, וכי עבודת ד' הוא דווקא בדחיל
כנודע.   המידות  נראה  בשאר  זה  בהתחלה  יתברך.  השם  עבודת  להתחיל  אפשר  ככה  שרק 

להגיע   דרך אחרת  אין  יותר, אבל למעשה  לזה  כוח  לך  ואין  השכל  אותך את  שהוא משגע 
 להקב"ה רק ככה. 
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 צריכים לעשות חסד עם הרכב 

ני יעבוד עם זה  שהוא נתן לי אותו כדי שאך  המידה של הבורא יתברוכהיום, אשתמש בזאת  
זה חסד,  צריך לראות לעשות עם  לו רכב  זה אני מכעיסו, אדם שיש  את הקב"ה ובמקום 
שמעתי שהיה יהודי חסיד גור שנסע ברכבו במאה שערים ועצר באמצע וביקש מאחד שעלה  

גר   לו שאני  הוא אמר  שצריך, אבל  לאן  אותו  יקח  הוא  והוא  רבה, אבל  ותודה  קרוב  כאן 
אמר לו שצריכים מזוזה ברכב, ואם עושים  הבית ישראל  ואמר לו שרבו    התעקש ובסוף עלה, 

חסד עם הרכב זה השמירה ואז לא צריכים מזוזה. דהיינו אפשר לקנות רכב ולעשות שטויות  
זה. זה ואפשר לעשות חסד עם  ינווט את הרכב למקומו  עם  ת  ואדם שלא עושה מצוה לא 

 . טובים

 מפעמים הראשונים בהתחלה זה קשה ואחרי זה מקבלים סיוע 

ואדרבה,  רצונו.  ולעבור  ח"ו  להכעיסו  יתברך  הבורא  של  המידה  בזאת  אשתמש  וכהיום, 
פנים  כל  על  ח"ו,  להעבירה  האהבה  נתעוררה  אפילו  האהבה,  זאת  בו  שנתעוררה  עכשיו 

ועכשיו אתה מבין מה זה  מידה, ונתפתחה זאת הממקום עליון מאוד, מאחר שנתעוררה בו, 
ואז נקל לו  לקחת את אהבה לכיוון הקב"ה ואז יהיה לך את האיזון שם, אהבה, אבל העיקר  

ואז אדם ישמע שזה רחמים ואין דרך אחרת להגיע  לאחוז בה, ולהתחיל לאהוב הבורא ב"ה.  
ם  להקב"ה רק ככה. אדם שעושה בצבא אימונים בהתחלה זה קשה מאוד, אבל ככל שעושי

דה בהתחלה זה קשה מאוד, פעם שנייה כבר זאת יותר אז הבא לטהר מסייעין אותו, אבל עבו
יותר קל ועוד מקבלים סיוע מפעם ראשונה, וכן הלאה, עד שעוברים את השלבים כהרף עין  

 ממש.

 כל פעם יש הזדמנות ואתגר להגיע להקב"ה 

לזה,  ובוודאי   רצונו,  מלע  יחדלברגע שיהיה לאדם את המודעות ואת האמונה  על  ולא בור 
שאלה מה אתה הולך לעשות איתם, וברגע שאדם חי ככה יראה  שמעכשיו הם נעלמים רק ה 

ועל ידי  בכל פעם הזדמנות להגיע להקב"ה, וכל פעם תראה שיש כאן אתגר להגיע להקב"ה,  
וזה  זה, יקשר את עצמו עם זאת המידה בשורשו, ויעשה ע"פ השורש שהוא על פי התורה. 

ו עד עכשיו על ידי פחד ורעדה  שם. עכשיו הולך ימי סוכות ומה שפעלנ דינים בשורהמתקת  
 ועל ידי תפילות, אפשר לפעול עכשיו על ידי שמחה, כי בשמחה תצאו. 
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 שיעור ב' 

 יום ד' טז' תשרי

 י אהבה נפולה מגיעים להקב"ה על יד 

 וררה בו זאת האהבה, ואדרבה, עכשיו שנתע)המשך ד"ה ואתחנן הא'(.  במאור עינים  איתא  
האהבה להעבירה ח"ו, על כל פנים מאחר שנתעוררה בו, ונתפתחה זאת    אפילו נתעוררה

 המידה, אז נקל לו לאחוז בה, ולהתחיל לאהוב הבורא ב"ה.

 הכרה שזה מהקב"ה עוזר לי לנטרל את אהבה הנפולה 

-ה, כשהי- ב יקורא לזה נובלות, וראיתי בשביה, שביה זה שהבעש"ט הק'  יש אהבה נפולה,  
של אשת יפת תואר, עבודת האדם הוא לדעת שזה לא מציאות  ה יורדת לעולם זה מגיע בצורה  
אמר שלא כדי כלל להתעסק מאיפה מגיע אהבה  הבעל התניא  אלא סיבה להגיע לקשר בורא,  

ר אחרי הכל. אבל לפי הדרך שלנו הוא  נפולה ולמה זה מגיע, כי עד שאני יבין מה ומי אני כב
כ  להתעסק העולם,  נברא  שבשבילי  ולדעת  במודעות  אותי  בזה  לקשר  בא  בעולם  דבר  ל 

להקב"ה, וברגע שאתה מגיע להכרה שזה הקב"ה זה עצמו יעזור לך לנטרל את אהבה הנפולה  
שות  ושם תקבל כוח להחזיר את זה להקב"ה ומשם יתפרדו כל פועלי און ואתה לא צריך לע

 יך דרך אהבה הנפולה הם ייפלו ממך. שום דבר, הפועלי און שרוצים להתלבש על

 לו אהבה כלל הוא בבעיה   אדם שאין 

קורא  ר' אשר  דה שהוא באמת לא יכול לבד,  אבל הכי קשה בכל העסק הזה הוא שאדם יו
לזה מסרקות של ברזל, בדרך כלל אדם מחפש את השלימות שלו שהוא כן יכול ומצד שני  

לא יכול הוא לא יבקש עזרה  ודה שהוא  שהוא לא מהוא רואה שהוא לא יכול, אבל כל זמן  
אומר אדם שאין לו שום אהבה כלל הוא בבעיה גדולה כי הוא לא יגיע  הקמארנא זי"ע  כלל.  

אף פעם לאהבת ד', והאמת הוא שהקב"ה נותן לך אהבה כדי שיהיה לו יותר בניקל להבין  
הבת  ן מה זה איגיע להבי מה זה אהבת ד', אדם שיגיד הקב"ה מוחל טובות אני לא רוצה לא 

 ד', ואין דרך אחרת להגיע לאהבת ד' רק דרך אהבה נפולה.

 "ה הוא ממזג את זה אדם שחי עם הקב 

דהיינו אהבה שיורד מלמעלה עד שזה מגיע אליך זה מגיע בצורה גשמית ביותר, אבל אדם 
צריך לדעת שאין רק טוב ואין רק רע בכל דבר יש טוב ורע, וכל זמן שאני נמצא בזה אני  

ני חי עם האין סוף ב"ה שם הקב"ה ממזג את זה ומסדר את  נה גדולה מאוד, וברגע שאבסכ
זה בצורה נכונה ונותן לך את הכוח לצאת מזה. אבל מה יעשה אדם שזה בוער כמו אש והוא  
אותך   עוצר  שזה  סיבות  לך  נותן  הקב"ה  וע"ז  כלל,  איזון  שום  כאן  שקורה  מרגיש  לא 

 מלהמשיך הלאה. 

 כיך דעהו דר דה שלנו הוא בכל  בכל אהבה שיש עבו 

דהיינו לא צריכים להגיע שעשה  ת המידה,  על כל פנים מאחר שנתעוררה בו, ונתפתחה זא
עבירה אלא יש הרבה שלבים של אהבה גשמית עוד לפני שמגיע לשם, אבל אדם צריך לדעת 

מסביר למה כתוב לשם שמים ולא  הרמב"ן  בכל דרכיך דעהו וכל מעשיך יהיה לשם שמים,  
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מוך תמיד  היינו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נם ד', אלא יש חוק כלים שלובים דלש
אחרי זה יחזרו למקום הגבוה שהיו לפני זה, אותו דבר אדם ששומע בתוך האהבה שיש לו  
שזה מגיע מלמעלה, אז הוא מבין שהקב"ה ירד עד אלינו לתת לנו דוגמית מה זה אהבה,  

עלה בזה אני מחובר את עצמי לכיוון מעלה ואז הכל יסתדר וברגע שאני שומע שזה מגיע מלמ
ואפילו שהקב"ה כן נתן לך להמשיך הלאה שזה יבער אצלך אבל הוא    ן הנכון,והכל ילך בכיוו

 נותן גם את הסיבות שזה גם דרך להכיר את הקב"ה. 

 ת עוצמתי ביותר יתך ערוץ תקשור תח א לה הקב"ה פו באהבה נפו 

ת, וצריכים גם אמונה לדעת שזה נה, דעת זה מודעות והתקשרואבל אנחנו צריכים דעת ואמו
הרבה יותר גבוה  מהקב"ה והוא נותן לך את זה ונותן לך את הכוח ורוצה למנף אותך למקום  

שיהיה לך קשר יותר חזק עם הקב"ה, ואם אדם עבד על עצמו ועכ"ז אהבה בוערת אצלו,  
בורא קשר  עוד  לו  לתת  שרוצים  לדעת  צריך  כש  אדם  יורדורק  בצורה    זה  מגיע  זה  אליך 

מכוערת מאוד וממילא אתה מרגיש אהבה נפולה מאוד. כתוב הבא לטמא פותחין לו, מסביר  
עינים   לו דהיינו הקב"ה פתח איתך ערוץ תקשורת של )ישהמאור  לב( שקודם פותחין  מח 

ל  אהבה באופן עוצמתי ביותר, אבל אדם צריך לזהות שעד שזה יורד אליך זה מגיע בצורה ש
הבא לטמא, אבל צריכים לזהות ולא ללכת אחרי הטומאה אלא לדעת שפותחין לו שנותנים  

 לך כרגע משהו הרבה יותר עוצמתי. 

 הקב"ה נותן לך ניסיונות לפי ההתקדמות שלך 

מרוויחים הרבה כסף בלילה אחד או דרך לוטו או דרך עיסקה מוצלחת, אבל  יש אנשים ש
אחד ולא נשארים עם כלום, הסיבה לכך הוא כי זה    בדרך כלל הם מיד מבזבזים הכל בפעם

קב"ה כשנותן לך הוא נותן לך  הרבה אורות בלי כלים ואדם לא יכול לעמוד שם כלל, א"כ ה
וברגע שהקב"ה יודע שכרגע אתה כשיר לקבל  לפי ההתקדמות שלך בעבודת השם יתברך,  

ו עושים עם התענוג  עוד מיד הוא נותן לך לוטו להרוויח הרבה כסף, רק השאלה מה אנחנ
 אדם צריך שהקב"ה צמצום את עצמו צמצום אחר צמצום כדי שיהיה לך אחיזה בו.הזה, 

   ון מדיוק במינ   אורו יתברך  ת א ם  צ הקב"ה צמ 

ל אל תלך  נתפתחה נקרא שהקב"ה פיתח את המידה עד אליך כדי שיהיה לך אחיזה בו, אב
א הקב"ה שלח לך חבל ואז אל  ותצמצם זאת עוד יותר כי הקב"ה כבר מספיק עשה זאת, אל

ב"ה כבר ירד עד איפה שהוא יכול ויותר הוא לא  תמשוך את החבל עוד יותר למטה כי הק
יכול לרדת כלל, כי אם הקב"ה היה יורד עוד יותר אז אתה הייתי גשמי לגמרי ולא היה מצב 

  לל, והקב"ה רוצה שעכשיו שם איפה שאתה נמצא תכיר משם את הקב"ה,להגיע לרוחני כ 
"כ אדם צריך לדעת  ואם הקב"ה לא היה מצמצם כלל אדם לא היה מגיע כלל לאהבת ד', א

 אז נקל לו לאחוז בה, ולהתחיל לאהוב הבורא ב"ה. שהקב"ה פיתח לו את המידה שיהיה לו

 ת מן החמור הבה הוא פחו אדם שאין לו כוח א 

י אפשר  ור, כי א ת מן החמבנוצר חסד: כי מי שאין לו כוח תאווני ואהבה, הוא פחואיתא  
להפכו לאש    לא שצריךלהתחיל שום עבודת יוצר בראשית, אם לא בכוח התאוני, יצר הרע, א

 ן, אםה, אזי נתעורר בו אהבה חומריות, אף כשנתעורר לדבר עבירה רחמנא ליצל -שלהבת י 
 כו לאהבת התורה באש להבת ולאהבת הבורא. הוא מעט מבורר כבר מחומריות, נקל לו להפ
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 המלך   משל עם בן 

, פעם אחת ראה המלך שתבע חכמה  דבר  של לבן מלך שהיה לבו ושכלו אטום לקבל שוםמ
נה, ושמח, שכיון שיש לו כוח תאווני יפתח לבו, וציווה לאותה זונה שלא תקבלהו איזה זו

ת תשוקתו לזונה, ואחר כך תבעה, אמרה שלא  איזה חכמה, וכן עשה, מחמ שיקבל  תיכף עד
ת ונתחכם באמת, גדולה מזאת, וכן עשה, עד שקיבל כל החכמותקבלהו עד שיקבל חכמה  

    לישא בת מלך.מוטב ך אצל אישה זונה, ן מלמר מה לבא

 בו ת הגדולים שיש  אדם צריך לזהות את הכוחו 

אדם בו זאת האהבה, אפילו נתעוררה האהבה להעבירה ח"ו,    ואדרבה, עכשיו שנתעוררה
זה יורד אליך זה מגיע בצורה הפוכה לגמרי,  צריך שהקב"ה כבר נתן לך אהבת ד' אלא עד ש

אדם כשמגיע לו כזה אהבה ומשתולל אז הבעיה הוא שלא זיהה את הכוחות שיש לו    אבל
תנו את הכוחות הגדולים שיש  ואת הכוחות הנפש הגדולים שיש לו, והחסידות בא ללמד או

אותם,   ולזהות  בו,  לנו  שנתעוררה  מאחר  פנים  כל  בוערעל  וזה  הגדולה  מאוד,  האש  ת 
אז נקל לו לאחוז בה, בצמצום אחר צמצום עד אליך, וזה הכל כי  ונתפתחה זאת המידה,  

ולהתחיל לאהוב הבורא וברגע שאדם מחזיר אותו להקב"ה בזה הוא הופך אותו לרחמים,  
 ב"ה.

 ות קדוש ביום אחד אין מצב להי 

לא רוצה להודות  אבל אדם צריך להכיר שהוא לא יכול וזה בעצם מסרקות של ברזל, כי אדם  
ש וטהור ומצד שני רואה שהמצב שהוא לא יכול ועוד אדם הרי רוצה להיות ביום אחד קדו

 זה מסרקות של ברזל והעיקר להישאר שם ולגדול ולהגיע להקב"ה. נהיה יותר גרוע, אבל 

 אדם שחי עם הקב"ה יחדל מלעבור על רצונו 

נכון שזה  שכל מידה שמגיע אליו שזה התורה שיורדת אליו,   וברגע שאדם עושה את החשבון
ולא רק  ובודאי יחדל מלעבור על רצונו,  יורד בצורה של גלות אבל אם יש לך דעת ואמונה אז 

ועל ידי זה,  זאת הזדמנות להגיע להקב"ה,  שלא תעשה נגד הקב"ה אלא אדרבה אדם יראה ב
לפני זה עם חוק כלים שלובים שהמים  וכמו שאמרנו  יקשר את עצמו עם זאת המידה בשרשו,  

 ויעשה ע"פ השורש שהוא על פי התורה.כשעולים בחזרה לוקחים איתם הכל, אותו דבר 

 אפשר להעלות את אכילה ושתייה להקב"ה 

אנחנו בימי    עכשיווכן בכל תענוגי עולם הזה ההכרחים,  וזה לא דווקא בשעת עבירה אלא  
לפארברענג   קצת  הולך  אחד  כל  המועד  תענוגים בבית,  חול  ושאר  ושתיה  אכילה  כמו 

לא  הכרחים.   והם  למצווה  ושתיה  להכניס את אכילה  זמן  לך  יש  חול המועד  בימי  והפוך 
יישארו גשמי לבד, וכן אכילה של ערב יום כיפור שזה כאילו התענה שזה עוד יותר מעלה את  

כוח לעבוד את   כולו, כל אכילה ושתיה ברגע שאדם חושב שמזה יהיה לואכילה של כל השנה  
השם אז הוא מכניס אותו להקב"ה, וברגע שהוא לא חי ככה בזה הוא מצמצם את זה ואז  
הוא נכנס לכפייתיות ואז הוא לא מסוגל לעצור כלל, אדם שמתמכר לדבר בעצם הקב"ה נתן  

לך למציאות של אהבה אלא להפוך אותו  לו מנת יתר מאותו הדבר, אבל הקב"ה לא נותן  
 לאהבת ד'. 
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 לה הוא  וג מאהבה נפו התענ

וברגע שאדם חי את הקב"ה בכזה צורה אז יהיה לו כזה תענוג מזה שלא ירצה להפסיק כלל,  
אזי, לא יהא מופסק אז מאהבת הבורא ב"ה, באופן שאז, בהתעורר בו התענוג והאהבה,  

קב"ה הוא הרבה יותר  התענוג שיש לך מלעבוד את השיכניס זאת האהבה רק בתענוג ההיא.  
וג הנפולה שזה רק כהרף עין, ואדם עוד יתחרט שלא הגיע לתענוג הרוחני לעבוד את  מהתענ 

ר' אשר הקב"ה, לעבוד את הקב"ה הוא כזה תענוג שנפשי חולת אהבתך קל נא רפא נא לה,  
היה אומר לכאורה מה הבעיה כאן, אלא נכון שאהבה הוא דבר טוב אבל הגוף לוקח זאת  

של אהבות הא  ומטשטש לכיוון  יוכל  אותו  לה שאני  נא  רפה  נא  קל  סורות, א"כ מבקשים 
 לקחת את אהבה ולעבוד את הקב"ה ולא ח"ו ללכת למקומות לא טובים. 

 ל שאדם גולם יותר מגיע להקב"ה יותר ככ 

סייעתא   לך  יש  שנייה  פעם  מאוד,  קשה  זה  ראשונה  פעם  אותו,  מסייעין  לטהר  הבא  וזה 
ר ועוד יותר, וצריכים לדעת  בורא עוד יותדשמייא מפעם הראשונה, עד שאדם בונה את הקשר  

שבזה בונים עוצמות הרבה יותר ולחזק את הקשר בורא, אלא אדם שלא יישבר ברגע שהוא  
צריך להגיע להקב"ה, אלא הפוך הכל מתחיל מזה שאדם לא יכול וככל שאדם גלמי מחזיק  

 את עצמו יותר לגולם אז ראי עיניך מגיע יותר לראות את הקב"ה. 

 ע שזה הקב"ה הוא יפרק את אהבה הנפולה אדם ששומ 

הקב"ה  לאחוז בזה המידה, לעשות זה התענוג למען אהבתו יתברך,  כי אדרבה, אז נקל לו  
נותן לך את זה וזה הזדמנות שתגיע אז לאהבת ד', ובלי אהבה כאן בעולם הזה אי אפשר 

ז הקב"ה  להגיע לאהבת ד', וברגע שאדם שומע בתוך אהבה הגשמי שיש לו שזה הקב"ה א
ואז אהבה הזאת יישאר נטו לאהבת    יפרק לך את אהבה הנפולה ומשם יתפרדו כל פועלי און,

 העיקר שכל המעשים יהיה לשם שמים.ונמצא, כל מעשיו לשם שמים. הבורא יתברך שמו. 

 יישאר רשימה אחרי זה העיקר ש 

שבפועל אתה היה אחד שישב בסוכה ואמרו לו שאתה יושב מחוץ לסוכה, עד שאמרו לו נכון 
מרק בסוכה אבל הראש שלך במרק ולא בסוכה. אבל יש מצב לשבת בסוכה ואפילו שאוכלים  

אמר שפעם אחד בתפילת שחרית הרגשתי שאברך הבית אהרן מקארלין זי"ע  הראש בסוכה.  
אחד הולך איתי טריט נאך טריט, איפה שרק הלכתי הוא הלך איתי אבל עד הקוגעל אז הוא  

היינו כל פעולה שאנחנו עושים וכן השיעור שאנו לומדים כל יום בבוקר  עזב אותי לגמרי. ד
 ה אחרי זה. הוא כדי שיישאר רשימ

 חוז ן לא מבקשים מאה א כא 

אבל לכאורה אני לא מאה אחוז ואני לא מגיע למה שמאור עינים רוצה, אבל כאן לא מבקשים 
שיכוון לבו לשמים, מאה אחוז לא עליך המלאכה לגמור, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד  

ואין הקב"ה בא בטרוניא עם אנשים. כמה אחוז אתה נותן ממאה אחוז שיהיה מאה אחוז,  
ק אולי אחוז אחד, כי אם תשעים ותשע אז אדם לא יהיה שמח כי זה לא מאה  התשובה הוא ר

אחוז. אבל בעבודת השם אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון אני רוצה ממך שתכוון  
ם שמים, מעבר לזה הקב"ה יסדר לך את זה או שיכבה לך את זה או שישלח לך  לכיוון ש
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ה, אבל הוא צריך ממך דבר אחד שיהיה לשם סיבות, יש לו כל מיני דרכים לסדר לך את ז
 שמים.

 מי שיש לו שכל יכול 

פעם,  והבן   ועוד  פעם  עוד  זה  לשנן את  צריך  דבריו אדם  לכלכל  יכול  דעת,  לו  מי שיש  כי 
ם מסתובב בתחושה לא יכול ולא מסוגל ולא יכול ולא יודע מאיפה, אבל האמת אדבמשפט,  

תעורר בו איזה מידה  לעשות כן בכל עת שייכול ושלא יגיד שלא יכול,    שכל  הוא מי שיש לו
העיקר הוא לדעת שהמידות באים ממידות עליונות עד האותיות,  מהמידות המוטבעין בו.  

 ך. או שאתה מחזק את הקשר או שח"ו הפו

 להרים את הרגליים למעלה להקב"ה 

עכשיו אנחנו בימי חול המועד אנשים חושבים שבימים אלו מותר לעשות מה שרוצים אבל  
ז עושים  שאנחנו  ומה  הללו,  ימים  על  שלם  שו"ע  יש  שיותר  למעשה  כמה  טישים  שיש  ה 

"ה  וחבורות כמה שיותר, והעיקר לקחת את השמחה לשמחה רוחניות. והיום בלילה יהיה בעז
 שמחת בית השואבה, והעניין להרים את הרגלים למעלה הוא לחבר את למטה ללמעלה.
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 שיעור ג' 

 יום ה' יז' תשרי 

   חיצוני  גלים באופן המידות מת 

וכמאמר הבעל שם טוב נבג"מ על פסוק מה )המשך ד"ה ואתחנן הא'(.  במאור עינים  איתא  
גו'.   בתענוגים  אהבה  נעמת  ומה  להגיע  הבעיפית  אפשר  שאי  לומדים  ותלמידיו  הק'  ש"ט 

לשום תענוג בהקב"ה בלי לעבור לפני זה תענוג גשמי ומשם מגיעים לתענוג רוחני. כתוב הדבק  
מתגלה מידה  כל  כי  למידותיו,  ולא  לגמרי    במידותיו  והפוך  מאוד  חיצוני  באופן  לאדם 

ולם הזה מדברים מפנימיות, כשמידת אהבה יורד מלמעלה זה מתגלה בצורה של אהבה לע
מותרים עד דברים אסורים, וכן יראה כשזה יורד זה מגיע אלינו בצורה גשמית, אבל השורש 

 הוא אהבה בתענוגים, השורש של יראה הוא יראת ד'. 

 ל אהבה צריכים לראות מה לעשות בכ 

, כמו בעת מלחמה שלא רוצים שהאויב יבין מה קורה אצלינו אז  משתמש במשלהפרי הארץ  
בקודים, כשאומרים לך כן הכוונה הוא לא כשאומרים לך לא הכוונה הוא כן.  משתמשים  

ואז   לתורה,  מנוגדת  אפילו  או  לגמרי  הפוכה  בצורה  אלינו  מתגלה  המידה  כאן  דבר  אותו 
צריכים לעשות הפוך ממה    באהבה המותרת צריכים לחבר אותו לתורה ובאהבה האסורה

 שהצמצום מראה לך לעשות ולהתאפק ולא לעשות. 

 הבת ד' אהבה שיש כאן הוא דוגמית לא 

דרחמין  מכילין  מידות  מי"ג  באים  שהמידות  אבל    אמרנו  התורה,  מאותיות  באים  והם 
כשהקב"ה רוצה לתת לך אהבה הוא נותן לך אותו בצורה שזה אסור לכאורה, אבל מה יפית  

ן  ומה נעמת אהבה כמה הקב"ה עוזר לנו להגיע להבין מה זה אהבת ד', אהבה שיש לך כא
לך  םבעול שיהיה  שצריך  ד'  לאהבת  דוגמית  הוא  שבכל  .  הזה  הוא,  נעים  ומה  יפה  שמה 

 הוא האהבה העליונה. מאיפה זה מגיע ומהו השורש שלהם תענוגים ה

   יש תשובה תתאה ותשובה עילאה 

יש תשובה תתאה ויש תשובה עילאה, תשובה תתאה נקרא לזהות שלקחתי את אהבה הנכונה  
ונה כלל, תשובה עילאה נקרא למה לא זהיתי מיד שזה הקב"ה,  והשתמשתי לאהבה לא נכ

ל אבל  יכול  שהוא  איפה  עד  עצמו  את  צמצום  שהקב"ה  ובעצם נכון  מיניה,  דפנוי  אתר  ית 
הקב"ה נותן ניסיון לראות האם אתה באמת חי שלית אתר פנוי מיניה או שזה רק כשאתה  

 אתה משהו אחר לגמרי. נמצא בשיל ואתה במוחין דגדלות ומיד כשאתה יוצא מהשיל 

 אף פעם לא לבד  יהודי 

אם לחיות עם הקב"ה הוא הבסיס להכל א"כ למה זה לא כתוב  החידושי הרי"מ  שאלו את  
ק הלכה. וענה שזה הלכה בסימן א' בהגה"ה שויתי ד' לנגדי תמיד ואינו דומה  בשו"ע כפס

קב"ה. עבודת  ישיבתו של אדם כשהוא לבד בבית כישיבתו כשהוא לפני מלך וכש"כ לפני ה
האדם הוא לדעת שיהודי אף פעם אינו לבד וכל מקום שהוא מגיע לשם הקב"ה איתו ביחד.  

 צריכים לדעת שזה מגיע מאהבה העליונה. א"כ כל פעם כשמתעורר אצלך איזה אהבה



 קודש                                   תולדות                                   שיחות

 ~  כא~ 
 

 בזאת את אהבה שיש לו להקב"ה ם שחי עם הקב"ה מראה אד 

להשפ"א   בכל  אלוקיך  ד'  את  ואהבת  בתורה  שכתוב  מאודך,  שואל  ובכל  נפשך  ובכל  בבך 
מוגבלים   אנחנו  שונים  דברים  שתי  אנחנו  הלא  הקב"ה,  את  לאהוב  אפשר  איך  לכאורה 

ר שמע והקב"ה בלי סוף ובלי גבול כלל, אנחנו בעלי תכלית והוא בלי תכלית. היה אחד שאמ
הז'   כל  על  שולט  והוא  ומיוחד  יחיד  אחד  שהוא  הקב"ה  על  כיוון  לאחד  וכשהגיעו  ישראל 

ואמר לו אל תשכח גם עליך לכוון  הרה"ק מקאברין זי"ע דפק לו על הגב למות ועל הארץ, עו
כאן   לנו  שיש  אהבה  את  מחזיר  שאנחנו  ידי  על  הוא  התשובה  אבל  הקב"ה.  את  ולהמליך 

 מה אני אוהב את הקב"ה. להקב"ה בזה אני מראה כ

   גבוה מאוד   ממקום   הרעב והצמא שיש לנו מגיע

אומר רעבים גם צמאים נפשם בהם  התענוג בטבעו, הבעש"ט הק'  שעל ידי התעוררות זאת 
תתעטף, לכאורה הרעב שיש לאדם ואת הצימאון שיש לנו נראה שזה מגיע כי אנחנו רעבים  

היה אומר שהפחד  ר' אשר  וצמאים, אבל האמת הוא שזה מגיע ממקום הרבה יותר גבוה,  
ם כאן בעולם הזה והכל נראה  אמת הוא שלא ישכח את הקב"ה, אבל אנחנו נמצאי  של הצדיק

לנו שטחי וחיצוני ומאיליו נמשך אל החיצוניים, אבל עבודה שלנו הוא לדעת שמאחורי כל  
מתחיל לעבוד מיד כל הרגשות מתחילים לעבוד  לא  דבר שיש משהו הרבה יותר פנימי, אדם ש

 נו. והוא אפילו לא יודע מה רוצים ממ

 צריכים לדעת ששום דבר לא הולך אוטומטי 

. יש קנאה בגשמי ויש קנאת ד' וב הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולםכת
צבאות, יש תאווה שאני אוהב את עצמי ויש אהבת ד', יש כבוד שאני מחפש את עצמי ויש  
לחפש את הכבוד של הקב"ה, ואדם צריך לעמוד בסכנה לדעת ששום דבר לא הולך אוטומטי,  

זמן ולהתבונן ולהפוך את הגשמי לרוחני, ולא רק להפוך את  ה כל הואדם צריך להיות בתפיל 
הגשמי המוחש אלא גם את המידות ואת הרגשות את כולם להפוך לרוחני ולדעת שהקב"ה  
מדבר איתך, נכון שחיצוניות זה רעבים גם צמאים אבל בפנימיות זה נפשם בהם תתעטף, 

רא אותנו, והיות ששם אותנו  הוא ב  והקב"ה רוצה שתגיע לשם דווקא על ידי הגשמי כי ככה 
בכזה מקום גשמי היה צריך לתת לנו דוגמית מה זה אהבת ד' ויראת ד', והקב"ה שעל ידי  
למקומות   אהבה  את  לוקחים  אנשים  זה  ובמקום  ד'  לאהבת  תגיע  אתה  הגשמי  אהבה 

 מכוערים. 

 הכלים של הקב"ה   המידות הם 

בטבעו,   התענוג  זאת  התעוררות  ידי  מתעוררשעל  שזה  שאמרנו    נכון  וכמו  הדבק  בטבע, 
במידותיו ולא למידותיו הקב"ה נמצא בתוך המידות, נכון שהקב"ה נותן לך את זה חיצוני  
מאוד ויש לך תאווה ואהבה עצמית אבל הוא רוצה שתגיע משם להקב"ה, רפו ידיהם מדברי  

סים  תורה הקב"ה נותן לנו כאן ידיים להגיע אליו יתברך, וכמו שאם רוצים לתפוס כלי תופ
ידיהם  ביד של הכלי אות רפו  היה  כאן המידות הם הכלים של הקב"ה, אבל עמלק  ו דבר 

ד' ומה זה יראת ד' ובמקום אנחנו   נתן לנו דרך לדעת מה זה אהבת  מדברי תורה הקב"ה 
לוקחים את זה למקומות אחרים לגמרי, והקב"ה נותן לך את אהבה דווקא בטבע כדי שאז  

ב"ה. אז הבורא  לו לאהוב  באותו מקום    יקל  מקום  דהיינו  באותו  לטבע  אותי  מושך  שזה 
 אפשר להגיע משם להקב"ה. 
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 ידה אפשר לקחתו להקב"ה באותו מקום של בג 

)פרשת פנחס( כותב: תפסו בבגדו וחזור בך, דהיינו באותו מקום שאדם חושב  המאור עינים  
לקחת את  לבגוד בהקב"ה הוא יכול לחזור להקב"ה. ותתפשהו בבגדו, באותו מקום שאפשר

להקב"ה חלוקא דרבנן. מה יפה  המידה של אהבה לבגידה בהקב"ה אפשר לקחת אותו לבגד 
 ומה נעמת כמה הקב"ה עוזר לנו אהבה בתענוגים להקב"ה אליו יתברך. 

 לקל אפילו שאתה לא יכול לתקן אבל אל תק 

הכ בלאו  כי  כי  מגיעים  היינו  לא  ד'  אהבת  זה  מה  דוגמית  לנו  נותן  היה  שהקב"ה  לל  בלי 
מצד אחד זה קשה בלי זה ומצד  קשה לפתוח זאת המידה להתחיל לאהבו יתברך.  להקב"ה, 

שני זה קשה ג"כ עם זה, בלי זה לא היינו יודעים כלל מה זה אהבת ד', ועם זה נכון שזה קשה 
מאוד אבל הקב"ה נותן לנו כוח להגיע אליו יתברך, וברגע שאני יודע שזה מהקב"ה יש לי  

מהקב"ה ומה  , כי מה דסני לחברך לא תעביד, כי ברגע שאתה יודע שזה  כוח לנטרל את זה
 שהוא נותן לי זה לטובתי ואפילו שאתה לא יכול לתקן אבל אל תקלקל כלל. 

 הקב"ה לקח ריזיקה ונתן לנו אהבה נפולה 

נכון שזה מתעורר אצלך באהבה גשמית שזה ועל ידי התענוגים שנתעוררה בו זאת האהבה, 
ברגע שזה מגיע לכאן אנחנו בסכנה שבמקום לעלות את זה אנחנו יכולים    אהבה נפולה, כי

טה, הקב"ה לקח כאן ריזיקה שבמקום לעלות את זה הוא הוריד  להוריד את זה עוד יותר למ
את זה, והגאולה לא מגיע כל זמן שלא מחזירים את כל המידות להקב"ה, דהיינו נכון שזה  

אבל בלי  יקל לו, והבן.  כל על זה בצורה חיובית אז  מגיע בצורה שלילית אבל ברגע שאני מסת
 זה אנו לא יכולים כלל להגיע לאהבת ד'. 

 תי שזה אתה ם אענה נקרא שעוד לא הגע ר ט

אי, כל זמן שמתאווה האדם לאיזה תענוג, ונתעורר בטבעו מידת האהבה לאותו התענוג, ובוד
ו שזה חיצוני וגשמית אבל  ה, ובעצם אפיל והוא לא מתרגם ולא מפנים ולא מתבונן שזה הקב"

שהוא כוח הפועל בנפעל, עבודת האדם הוא לחשוב שנכון שזה חיצוני וגשמי אבל זה לא יותר  
אמר טרם אענה ואני יקרא, אענה הוא מלשון  הבה העליונה. ר' אשר  אהבה נפולה ממקור הא

את שזה  לנקודה  הגעתי  לא  עוד  אני  נקרא  אענה  טרם  כרגע,  בוערות  התאוות  כי  ה  עינוי 
 ובינתיים אני מתענה כאן מאוד.

     שהחיצוניות מגיע מהפנימיות  לדעת   עבודת האדם 

אמר שאני כמו מוכה שחין שרוצה להיכנס להיכל המלך ודוחים אותי החוצה,  הבעש"ט הק'  
הפנמתי שהעינוי הוא טוב לי כי עיניתי למען אלמד חוקיך, הקושי הוא כל דהיינו שעוד לא  

ש מפנים  לא  עוד  שאדם  עבודת זמן  הקב"ה,  מגיע    זה  שהחיצוניות  לדעת  הוא  האדם 
מהפנימיות אלא הקב"ה נתן לך להרגיש כאילו שאתה מנהל כאן הכל, והקב"ה נתן לך את 

ך נותן לך כסף לקנות משהו ובמקום  הקושי בשביל שתתקרב אליו יתברך. וכמו אם אבא של
כים לחיות עם הפחד ולא  זה אתה הולך לקנות שטויות. הקב"ה נותן לך את המידות אבל צרי

 לשכוח את הקב"ה כלל. 
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 ק הידיעה אלא צריכים גם אמונה לא מספי 

אבל זה מתעורר רק בטבע, אבל הקב"ה לא  ובוודאי, כל זמן שמתאווה האדם לאיזה תענוג, 
ונתעורר משם לאהבה הרוחניות,  נותן לך את זה כדי שתישאר באהבה הגשמית אלא שתגיע 

למעלה  התענוג, שהוא אהבה נפולה ממקור האהבה העליונה,  בטבעו מידת האהבה לאותו  
נפולה.   אהבה  נהיה  הוא  למטה  יורד  כשזה  רק  לגמרי  נקי  הוא  נאמנה,  אהבה  אנחנו  ידע 

  צריכים אמונה, אבל לא יעזור לך להתאפק על ידי שתיידע שזאת המהלך כי אתה יכול לדעת 
האמונה ג"כ, ואז הוא יעשה    וללכת נגד הקב"ה ח"ו, ולא מספיק הידיעה אלא צריכים את

 אפילו דברים לא מוחשים כי הוא מאמין על ידי הידע שיש לו לפני זה. 

 כשזה יורד אלינו הוא בצורה של חולי 

זה לא מגיע כדי לנתק  שזה הוא סיוע העליון מן הבורא ב"ה,  ובמה צריכים להאמין, אלא  
אהבתך דהיינו עד שזה יורד  להקב"ה, נפשי חולת  אותך ח"ו אלא הפוך כדי לעזור לך להגיע  

אלי הוא מגיע בצורה של חולי ממש וכאילו שרוצים לנתק אותי, ואז מבקשים מהקב"ה קל  
נא רפה נא לה שנוכל לראות את אהבה בצורה כזאת שאתה רוצה שנראה אותו ולא כמו שזה  

  ם לנו את השכל, אלא מתגלה אלי. לכאורה איזה סיוע הוא זה הוא אנחנו מרגישים שמשגעי
 ואין דרך אחרת שתגיע לאהבה בלי זה. בכדי שיקל לו לאחוז אז באהבתו יתברך, 

 בלעדי זה לא יתעורר בתוכו המידה 

וכן הוא בפרנסה מצד אחד הקב"ה נתן לנו מן וכל אחד איך שהיה רוצה את זה הוא קיבל  
וכן   יש בעיה עם לשון הרע רכילות מחלוקת  וכן  לנו הגבלות שבשבת אסור  ומצד שני שם 

אחד בפרנסה אפשר לחשוב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ומצד  לאה, א"כ מצד  ה
שני אני צריך לדעת שזה הקב"ה, אבל דווקא המצב הזה עוזר לי להגיע ולדעת שזה הקב"ה,  

ובלי זה אי אפשר להגיע לשום  כי יודע הוא יתברך, שבלעדי זה לא יתעורר בתוכו המידה.  
 מקום כלל. 

 ת ד' ולא אהבות חיצוניות וב א ים לאה צריכ 

טוינו ואהבת את ד', כי אהבה הוא חסד, כמה דאת אמרת  כי הנה נצבפרשת שמיני כתוב:  
ואהבת חסד, חסד ד' מלאה הארץ. כי למשל, כל תענוגי העולם, הם האהבות שהאדם אוהב 
האהבות  כי  חיצוניות,  אהבה  ולא  ד'  את  לאהוב  התורה  ידי  על  נצטוינו  והנה,  תענוגים. 

נחית מדריגה קרי ביה  מיות הם שירדו מלמעלה מעלה עד שבאו לכאן לארץ, ומאן דהגש
וימת, שנתגשמו הדברים הנאהבים. אבל קודם בואם לארץ, בהיותם בשרשם קודם שנבראו  
וירדו לארץ, היינו בהיותם בבורא יתברך, אז היו בדקי הדקות ברוחניות. וזהו מה יפית ומה  

הפנימיות שבתוכם הוא אהבה  –שבתוך תענוגי העולם הזה נעמת אהבה בתענוגים, היינו, 
 ל הבורא ב"ה. ש

 לא יכנס לנפש שלך ם להיזהר שהקנאה  צריכי 

נפילה קם וממשיך  ר' אשר   שזה הכוונה גם מזידים חשוך עבדך, כל זמן שאדם אחרי כל 
ונותן לנו את הכוח ורוצה  ויודע שהוא פספס את המטרה  הלאה ויודע שזה מאת הקב"ה   ,
ויודע ג"כ שרק על ידי הנפילות שיש לו הוא לומד את אותנו למקום עוד יותר גבוה,    למנף

שאדם חי שטוב לי כי עיניתי    -הוא לא היה מגיע לזה כלל, א"כ טרם אענה    הסכנה ובלי זה
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כי הכל הוא למען אלמד חוקיך ולא שאני מבין את זה אלא אני חייב את האמונה וזה רק על  
זמן, אז הוא באמת שוגג כי הוא עוד לא הגיע למטרה כלל. יש לפעמים  ידי הפחד שיש לי כל ה

סוגל אבל צריכים להיזהר לא לקחת את הקנאה ושזה ייכנס  שאדם אומר אני לא יכול ולא מ
 . לנפש שלך אלא צריכים להעלות אותו להקב"ה

   אדם שיש לו כללים משלו הוא בעצמו משבש את האמונה שלו 

זה הוא לא נותן שזה ישבש לו את השכל, וברגע שאדם שנה בה  כל זמן שאדם עוד נלחם עם  
ונעשה כבר כהיתר אז הוא כבר שיבש לגמרי את הכל. וכמו אחד שאמר לי שיש לי את הכללים  
שלי בכל דבר ועניין, אבל אז הוא בעצמו משבש את האמונה שלו, אבל תפסו בבגדו אין כזה  

בה הוא כהרף עין, וברגע שאדם מחזיר  אלא אדם שרוצה לעשות תשו  דבר שאין דרך חזור, 
את הקשר הוא מיד נמצא, וזה שהוא קם ונופל קם ונופל בכל עסק הוא ככה. הטענה הוא לא  

 על זה שנופלים אלא על זה שנשברים ולא קמים הלאה. 

 הבה המקורית ת אהבה גשמיות הוא הרבה יותר מא החיות שמחיה א 

ל לו  בכדי שיקסיוע לו מן הבורא ב"ה,    העיקר שאדם צריך לבנות את האמונה ולדעת שזה 
אף לאחוז אז באהבתו יתברך, כי יודע הוא יתברך, שבלעדי זה לא יתעורר בתוכו המידה.  

אחד לא בא עם טענות אליך, א"כ למה הקב"ה עשה זאת בכזה צורה, אלא יתרון האור מן  
א  יותר מהחיות שמחייה את  הוא הרבה  אהבה הגשמית  הבה  החושך, החיות שמחיה את 

ת זה בצורה גשמית אבל הוא יודע שהאור שיהיה לך אחרי זה  המקורית, נכון שהוא נתן לך א
הוא הרבה יותר גדול, יצרו גדול אבל אתה הוא גדול מחבירו, ועוד סיבה כי היות שאנחנו  

 נמצאים בעולם הזה ואין דרך אחרת להבין את זה רק בכזה צורה של אהבה גשמית. 

 ל ש כל לחופ   ין מצב לצאתא

לדעת שחייבים לחיות בהיכון כל  אם ח"ו אין לך דעת ה"י, אדם צריך וכשאין לו דעת הנ"ל, 
הזמן אין מציאות לצאת לחופש כלל. אומרים אני מאמין שהבורא ב"ה אינו גוף ואינו משיגי  

? אלא שזה הולך על צדיק אמת שחי עם  הגוף. לכאורה האם היה לך הוא אמינא שהוא כן גוף
ולא משיגי הגוף וזה אם הוא חי עם הקהקב"ה כל הזמן גוף  וחי שהוא אינו  וברגע  ,  ב"ה, 

ואז אזי נמשך אחר אותו התענוג.  שאדם חי גוף אז באותו נקודה הוא לא חי עם הקב"ה,  
ומפיל במקום שזה ימשוך אותך כלפי מעלה מושכים זאת כלפי מטה, ולא רק קצת מטה אלא  

 עוד המידה למטה ח"ו. 

 ת עראי שזה משל לעומת הנמשל ם בדיר אנחנו יושבי 

  מקום שלוזה עבודה שלנו בסוכה לדעת מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים, הכניס אותנו ל 
עראי, שזה אומר צא מהמקום שזה נראה שזה שלך לתמיד, ושב בדירת עראי לדעת שמה  

 שיש לך הוא רק משל לעומת הנמשל. 
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 ~  כה~ 
 

 שיעור ד'

 יום ו' יח' תשרי

 צה לעשות כלום אדם מצד עצמו לא רו 

של סיבות    עכשיו אנחנו מתחילים את הסוגיא)המשך ד"ה ואתחנן הא'(.  במאור עינים  איתא  
האדם מצד עצמו לא רוצה לעשות  בחברותא  ומניעות. וכדי להסביר את הענין נקדים, איתא 

מקום   לשום  זז  לא  עצמו  מצד  הוא  דהיינו  מגולם,  יותר  לא  אנחנו  עיניך  ראי  גלמי  כלום, 
שיזוז צריכים להזיז אותו, וזה קורה על ידי סיבות, יש סיבות חיובית ויש סיבות  ובשביל  

יש מצב לחשוב שאני עושה או שההוא עשה לי, או לדעת שבעצם אני לא עושה כלום  שליליות,  
והקב"ה עשה לי שהשני יעשה, דהיינו ששום דבר הוא לא מציאות אלא סיבה מאת הקב"ה,  

 ה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה. כי אין אדם זוקף אצבעו מלמט

 רק מסתבך כל הזמן אות אדם שחי מצי 

מסתבך מרגע לרגע, ועוד    דהיינו כל דבר שקורה בעולם אם אני חי אותו כמציאות אני רק
יותר מתנתק ועוד יותר מתנתק כל הזמן, הקב"ה צמצום את עצמו בצמצום אחר צמצום כדי  

היה מצב של נברא רק של בורא, ואם היה  שיהא בורא ונברא, ואם הוא לא היה מצמצם לא  
מצמצם יותר היה רק נברא בלי בורא כלל, הקב"ה צמצם את עצמו במינון מדיוק מי שאמר  

ולמו די יותר לצרותינו די, דהיינו הוא צמצם את זה עד מקום מסוים ששם יש מצב להכיר  לע
 .את הקב"ה איפה שאתה נמצא

 לדעת שמאחורי כל מידה יש סיבה 

שמסבירים שאסור להתעסק במידות וזה רק לצדיקים, אבל לפי הדרך שלנו העניין    יש ספרים
מידה  הוא לא להתעסק בזה ולדעת מה הוא רוצה כאן, אלא ללכת חיובי ולדעת שמאחורי כל  

היה מסביר אדם שרוצה  ר' אשר  יש הקב"ה שזה סיבה שרוצה להזיז אותך לכיוון מסוים,  
תפלל כי אם לא הוא יכול לחפש לעצמו שכונה אחרת  ללכת להתפלל אוי ווי אם הוא לא מ 

לגור בה, אבל השאלה איך מסתכלים על ארוחת בוקר שיש אחרי זה והעיקר לא לעשות מזה  
 יא אותי לכאן. מציאות אלא סיבה שזה מב 

 ם לקשר המידות להקב"ה כי צרי 

שלו  אותו דבר כאן הקב"ה רוצה להשפיע לך אהבה משלו, אבל אם זה יתגלה אליך בצורה  
יורד אליך זה מגיע   וברגע שזה  נברא כלל,  בכזה צורה שאתה יכול  לא יהיה כאן מצב של 

לטעות שזה מציאות, יש לנו בחירה לחשוב שזה מגיע מחי החיים או שזה מוות וזה איזה  
בפני עצמו שלוקח אותי לרע, וברגע שאני עושה מזה מציאות אני מצמצם שהוא מציאות  

, וברגע שאני חי שזה סיבה מיד זה מקשר אותי לטוב, א"כ לא  זאת עוד יותר לכיוון מטה
משנה לנו כבר איזה מידה אלא כל מידה עבודה הוא לקשר אותו להקב"ה ומשם יתפרדו כל  

ון, כי כל הכוח שלהם הוא רק בצמצום, וברגע  פועלי און, ומאז אין כבר מצב של פועלי א
ון, ואז נכנסים לשמחה ולמקומו של  שמחזירים זאת להקב"ה אין כבר יותר כוח לפועלי א 

הקב"ה, ושם עוז וחדווה במקומו, אבל לא מתפטרים מזה אף פעם אלא מתחילים כל פעם  
 מחדש, והעיקר ללמוד איך לעשותו ואז הרגל נעשה טבע. 



 קודש                                   תולדות                                   שיחות

 ~ כו~ 
 

 הקב"ה לא יכול לדבר איתך במרחב שלו 

ת מחייבות.  לא רוצה לעשות כלום, ואם עושה משהו אינו אלא מה שהסיבוהאדם מצד עצמו  
כל זמן שחיים שזה מציאות אז לא חיים עם הקב"ה וברגע שחיים שזה סיבה אז חיים עם  
הקב"ה, וזה הדרך שהקב"ה יכול לדבר איתך, ואין מציאות שהוא ידבר איתך באהבה שלו  

רחב שלו, כי אז או שאתה תצמצם את זה המופשט, דהיינו הקב"ה לא יכול לדבר איתך במ
גשם יותר או שתתבטל לגמרי אליו יתברך, ואז הקב"ה עשה את המיצר עוד יותר ותיכנס ל

 כדי שאתה תבטל את עצמך ואז הקב"ה יכול לתת לך מרחב בלי צמצום כלל. 

 המיצר מרחיב את הכלי לקבל עוד 

המיצר שלך עושה שתי דברים, קודם זה מרחיב לך את הכלי שלך כדי שתוכל לקבל עוד יותר  
חי את הסכנה שהוא עלול לקחת לעצמו כל דבר אז הקב"ה כבר   אור מלפני זה, וברגע שאדם

לא צריך להביא לך מיצר כי אתה עושה לעצמך מיצר, וברגע שאדם מפסיק לחשוב על המיצר  
תך למיצר ממש. דברנו אתמול מה מגיע קודם המרחב או המיצר, אז הוא יצטרך להביא או

א את העולם הוא כדי שנראה  וכן מה מגיע קודם המטרה או הסיבה, המטרה שהקב"ה בר
ונגיע לאהבה שלו, ולמעשה אהבה שלו כבר נמצא עוד לפני בריאת שמים וארץ, וכדי שאתה  

אז הקב"ה מגלה  לך ממש,  תראה את אהבה שלו כי אתה חלק אלוקי ממעל וזה נמצא אצ
 סיבות בעולם לגלות לך את המטרה שכבר נמצאת בעולם.

 גלות אותו ם רק ל אהבה נמצא וצריכי 

כמו אדם שרוצה לבנות בנין לפני שהוא לא בונה אותו ממש הוא לא נמצא, אבל כאן אהבה  ו
כבר נמצאת בעולם רק אנחנו צריכים לגלות אותו. וכמו אדם שמקבל בדואר פתק אדום, זה  

חבילה בדואר ואתה צריך ללכת ולקחת אותו, ואם אתה    לא משהו רע אלא זה אומר שיש לך
 ה תקבל כמה פתקים עד שתבוא ותיקח את החבילה שיש לך.לא שומע זאת בפעם הראשונ 

 אנחנו יכולים רק עם הסיבה ולא עם המסבב 

ואין דרך אחרת לדבר  לנו שהסיבה באה ממסובב הסיבות שהוא מציאות השי"ת,  היוצא 
וא להקב"ה,  לגמרי  מתבטל  אדם  אז  איתך  ידבר  המסבב  ואם  ככה,  רק  יהיה  איתך  זה  ם 

ישמע אותו כלל, א"כ עבודה שלנו הוא לדעת שהסיבה הוא לא    מציאות מדי גם אז אדם לא 
מציאות אלא מציאות השי"ת. נמצא שבכל פעולה שנעשית ע"י האדם אם אתה חי שזה סיבה  

 מאת הקב"ה בזה מתפרסם לכאורה שמו של הקב"ה. 

 ך אין מעבר של מציאות לסיבה למלא 

ין כלל מעבר בין מציאות  א   אבל הקב"ה צריך בשביל זאת דווקא את האדם, כי אצל מלאך
לו עבודה כלל להפוך את המציאות לסיבה כי  -לסיבה אלא הכל הוי ה אצלו, וממילא אין 

ה, ורק אצלנו יש כזה דבר מציאות חיצוני ולנו יש עבודה  - המציאות שלו הוא מציאות הוי
ת  לקלף אותו ולהגיע להקב"ה, וממילא הקב"ה צריך חברת פרסום שזה בני ישראל, ובכל זא

 כדי שיתפרסם שמו של הקב"ה בפועל צריכים את המפרסם שהוא האדם. 
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 ~ כז~ 
 

 שחי בשפלות אז הקב"ה בגדלות אדם  

ולכאורה איך אנחנו מפרסמים את הקב"ה, אבל כאן נמצא הנקודה כי יש אנשים שלא רוצים  
שהקב"ה יביא להם כלל את אהבה הגשמית והם מפחדים מזה, ואומרים שהקב"ה יפרסם 

עבודת האדם בעולם הקב"ה מביא  ה רוצה מאתנו, אבל האמת הוא שזה  את עצמו ומה את 
שיראה כמה הוא לא מסוגל לשום דבר,   לך הכל ועל האדם נשאר רק לראות שפלות עצמי

והעיקר לחזור לא ליציאת מצרים אלא לפרשת בראשית ואז אדם מגיע להכרה שהוא מצד  
"ה וממילא יכיר בזה את גדלות  עצמו לא יכול כלום וממילא כל מה שיש לו הוא מאת הקב

 רא ב"ה, וברגע שאדם חי בשפלות אז הקב"ה בגדלות. הבו

   כשאדם בגדלות אי אפשר לפרסם את הקב"ה 

אבל כשאדם נמצא בגדלות אז אין מצב לפרסם את הקב"ה. ולמה? כי הוא עסוק לראות את  
שי סיכוי  כל  ואין  דמיונותיו  בתוך  שרוי  עצמו  את  לראות  שעסוק  ומי  בתוך  עצמו.  וכל 

טות המוציאים את האדם דמיונותיו לראות את ד'. כי הדמיונות יוצרים איזה רחבות והתפש
מהראיה השכלית הנכונה ואין מצב לראות אז את הקב"ה, ואז אדם נכנס לדמיון שזה קנאה  
תאווה וכבוד, ואז אתה לוקח אותו קנאת ד' צבאות ואתה מקנא לשני, אותו אהבת ד' אתה  

ואתה לוקח את הכבוד של יהי כבוד ד' לעולם אתה לוקח לעצמך, וממילא זה    לוקח לתאוות,
מוציא אותך מהעולם, כי נכנסת לבועה שהקנאה הוא מציאות בפני עצמו ואז כל הדמיונות  

 שיש שם זה הורג אותך. 

 הקב"ה רוצה שאנחנו נפרסם אותו 

מת והולכת עד  נמצא שרק מי שחי בשפלות הוא זה שחי בצמצום האמיתי שהבריאה מתצמצ
ליצירת האדם שהוא הצמצום האחרון של הבריאה. וכאשר מכיר את הצמצום האמיתי של  

השפלות מכיר ממילא גם את ויפח באפיו נשמת חיים חלק אלוקי ממעל, בכוח  עצמו שהוא  
בתוך המיצר  ה,  -ה ענני במרחב י -זה מכיר בגדולתו של הרבש"ע. וזהו מן המיצר קראתי י

מה שאתה רוצה לפרסם ג"כ נמצא, ולא צריכים לייצר את החלק אלוקי  הקב"ה כבר נמצא ו 
שאתה תהיה המפרסם כאן, חברת פרסום אין    ממעל כי זה נמצא כאן ממילא, ורק ביקשו

להם שום דבר עם הגלידה והגלידה איתם, רק תבוא ותעשה אתנו תמונה ותפרסם שהגלידה  
לו תפרסם שלנו הוא יותר טוב מהחברה השנייה, וברגע שאדם מפ  רסם אז הקב"ה קורא 

אבל ברור  אותי, גם החברות שבאים לחברת פרסום נותנים להם בקבוקי יינות ומלא מתנות  
 לכולם שזה לא המטרה כלל.

 המיצר של האדם גורם שהמרחב האלוקות תתפרסם 

היינו אם קוראים לרבש"ע מן המיצר כלומר שקורא אל הרבש"ע ומבקשו להתפרסם, תוך  
ה אז רואים את פרסום ד' במרחב  -יצר שהוא הכרת השפלות, אז ענני במרחב י כדי היותו במ

קב"ה  האמיתי. ואז הקב"ה ייתן לך לא רק את הכלי הקטן שלו אלא תקבל ממנו את כל ה 
ואת מקומו ממש. נמצא שהמיצר של האדם גורם שהמרחב של האלקות תתפרסם. דהיינו  

אותו. וכמו שאמרנו אתמול מה מגיע    הקב"ה כבר נמצא אצל האדם אלא אתה צריך לגלות
קודם חורבן בית המקדש או משיח, התשובה הוא שקודם מגיע משיח כי הקב"ה לא מחריב  

 יח. את הבית המקדש לפני שיש כאן מש

 



 קודש                                   תולדות                                   שיחות

 ~ כח~ 
 

 כשבנין נופל מקבלים דירה חדשה 

אותו דבר כאן כשיש לאדם צער הוא יכול לחשוב על זה סוף העולם ואני כבר לא יוצא מכאן  
, או שאפשר להסתכל על זה היות שיש כאן ישועה הגיע לפני זה הצער, היום יש מושג  לעולם

שבנינים התחילו ליפול, אפשר להסתכל על זה ה' ישמרנו, ואפשר להסתכל על זה שהולכים  
חדשה דירה  עם   לקבל  להסתדר  צריכים  ועוד  לבנות  אפשר  בקושי  נופל  שזה  בלי  בעולם, 

ל אפשר לבנות בסוף כאן עוד עשרים קומות. דהיינו בעצם השכנים וכאן ברגע שזה מוט ליפו 
 הקב"ה יש לך בשבילך את הרחבה אבל בשביל זה צריכים לפרק לפני זה. 

 במרחב אי אפשר להגיע להקב"ה 

ל לתת ביטוי לגדלות הבורא,  אבל אם האדם ירצה לראות את עצמו במרחב אין כל סיכוי שיוכ
ה עצמו במרחב  העובדא שרואה את  בעצם  בכלל  כי  ואיך מסוגל  בעולם הדמיונות  הוא  רי 

 לפרסם את שם ד' בעולמות, ועל זה נאמר דמיונו כאריה יכסוף.

   ת האדם המידות מפעילים א 

וזה מה שאנחנו לומדים כאן במאור עינים, שבעצם המידות הם מפעילים את האדם, ובעצם 
, וכמו כדי להחזיק  צוניות ואנחנו צריכים לפרק אותם לפנימיותהם מופיעים בצורה של חי

כלי צריכים ידות אותו ודבר כדי להגיע להקב"ה הוא רק דרך המידות. ובלי המידות אין מצב  
קרא לזה סיוע, ואנחנו קוראים לזה סיבות. ולא משנה סיוע  ר' אשר בעולם להגיע להקב"ה. 

 סיבות ידות הכל הם כוונה אחד.

 נה בזול משלם יקר מי שקו 

הבה העליונה, ידע נאמנה, שזה הוא סיוע העליון מן הבורא ה נפולה ממקור האשהוא אהב
כי יודע הוא ואין דרך אחרת להגיע לשם,  ב"ה, בכדי שיקל לו לאחוז אז באהבתו יתברך,  

ובעצם בזה הקב"ה מגיע לעזור לך ולא להעניש  יתברך, שבלעדי זה לא יתעורר בתוכו המידה.  
קר, כי כאן זה לא עובד או שאין קליטה או  ם בזול, אבל זה יאותך ח"ו. אנשים קונים טלפוני

שעוד בעיות אחרות, יש אנשים שיש אמונה בזול מגיע ראש השנה ויום כיפור הכל טוב ויפה  
אבל זה יקר מאוד בסוף, ומצד שני יש לנו הזדמנות בימים האלו לחבילה יקרה מאוד אבל  

זמן    והמועד ויהיה ל   ש מהדרך בימי חולבסוף זה זול מאוד. מישהו שאל אותי האם יש חופ
דהיינו עכשיו אפשר למנף    לטייל, אמרתי לו הפוך עכשיו יש לנו הזדמנות לעלות עוד דרגא,

 את החבילה שלנו עוד יותר, א"כ איפה השכל לצאת מזה כלל. 

 הוא בדעת   ודה שלנו עב 

דהיינו צריך להיות ברור לנו שבימים האלו עבודה שלנו הוא הדעת, כתוב בסוכות הושבתי  
ישראל למען ידעו דורותיכם, דעת לא כתוב לא בפסח ולא בשבועות ורק בסוכות, וזה  בני  את  

משום מצד אחד מחלו לנו עכשיו את העונות ופשעים, וגם שעכשיו אומרים לנו צא מדירת  
קבע שזה המציאות ותיכנס לדירת עראי שזה הסיבה, וממילא עכשיו יש לנו מציאות להגיע  

 לוקים אין עוד מלבדו. א האלאתה הראת לדעת כי ד' הו 
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 ~ כט~ 
 

 מניעות  סיבות   יש סיבות חיוביות ויש 

היוצא לנו עד עכשיו הוא דיבר על סיבות חיוביות שזה מביא אותנו לעשות פעולות, עכשיו  
הוא הולך לדבר על סיבות מניעות, הקב"ה שולח לך סיבה לראות את אהבת ד' אבל זה תלוי  

הקב"ה  ות ואמונה שזה אהבה חיצוני שזה בעצם  באמונה שלך, דהיינו צריך שיהיה לך מודע
שהתלבש בתוכו ואתה צריך להפוך את זה ממציאות לסיבה ולהפוך אותו להקב"ה. אבל מה  
עושים אם אדם פספס את זה דהיינו שלקח את אהבה במקום לאהבת ד' לקח זאת למקומות  

 לא טובים.

 שתי סוגי מניעות   יש

פעיל את הרכב ונוהג בו אבל מיד שמשהו לא תקין  אבל זה כמו מורה לנהיגה, שבעצם אתה מ
ך ברקס על המקום, דהיינו אם אתה לא עצרת הוא יעצור בשבילך, וכמו שיש  הוא עושה ל

סיבות שמביא אותך לעשות דברים אותו דבר יש סיבות שעוצרים אותך מלעשות דברים, 
אש ואתה לא יכול  אבל יש שתי סוגי מניעות או מניעה רציני ואז אתה יכול לעמוד על הר

את הרכב למאה קמ"ש והרכב נוסע ככה, דהיינו  להמשיך הלאה כלל, או שיש מניעה שנועלים  
או כשאתה עולה על הר או שאתה מתקרב ליד רכב אחר מיד זה מוריד קמ"ש ונוסע יותר  

 לאט.

 צה שתחיה גם עם הסכנה ילה ורו הקב"ה נותן לך נע 

נעילה אב נותן לך מצד אחד  ולעשות מה שאתה  דהיינו הקב"ה  וללכת  לנסוע  יכול  ל אתה 
לוחץ על הגז אז שום    רוצה, אבל תיידע לך שהתורה הוא הנעילה שלך, אבל עכ"ז אם אתה רק 

דבר כבר לא יעזור והכל ייסע כמו שאתה רוצה ולא כמו הנעילה ואז אפשר לעשות תאונה  
א לחיות  צריך  אדם  אבל  נעילה,  לך  נותן  הקב"ה  אחד  מצד  דהיינו  שהוא  ח"ו,  הסכנה  ת 

מציאות ומשם להגיע להקב"ה שהוא הסיבה, אבל גם אז הקב"ה נותן לך נעילה של המהירות  
 צריכים לתת לך נעילה לגמרי. אבל אדם גורם כל זה לעצמו.  ולפעמים

 צור אותך הקב"ה שולח לך מניעות לע 

ל כשזה והוא קורה לזה לפעמים כי בדרך כלולפעמים, כשנתעוררה בו איזה אהבה רעה ח"ו,  
המורה נהיגה  שמתאווה לעשות איזה עבירה,  מתעורר אדם לוקח זאת למקום אחר לגמרי,  

שיש אדם שנכנס לאין כניסה    שרואה כזה דבר מיד שם ברקס, אותו דבר הקב"ה כשרואה
ואז או שההוא לא הגיע או שאשראי  ואינו יכול להוציא מחשבתו הרעה מכוח אל הפועל,  ואז  

קיצור זה לא מסתדר לו בסוף, ואז יש לו ברירה או לשום פס על  לא עבר או משהו אחר ב
לדעת  וצריכים  מחמת שמזדמן לו איזה מניעה.  כולם ואז הוא יעשה תאונה, או שיעצור שם  

 שהסיבות הם לא רק בסור מרע אלא גם בעשה טוב כדי לחיות עם הקב"ה. 

 עה ך סיוע אלא גם שולח לך מני תן ל הקב"ה לא רק נו 

ום אז הקב"ה לוקח ריזיקה כי יתכן שאתה תיכנס למקומות לא טובים, ואז  וברגע שיש צמצ
הוא לא רק נותן לך סיוע אלא גם שולח לך מניעה שלא תיכנס למקומות אסורים כלל, גם  

סימ  יש  מסוכן  שזה  איפה  היום  יש אנשים שעכ"ז הם  בכבישים  לנסוע מהר, אבל  לא  נים 
כמה להרוג  עוד  ויכולים  בירידות  מהר  בדרך,    נוסעים  העליון אנשים  סיוע  הוא  כן  גם  זה 

 יתברך שמו.
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 ~ ל~ 
 

 ה גם במקומות שפלים מאוד הקב"ה שור 

צמצם את כבודו לשרות בתענוגים שפלים, בכדי שעל ידם יתעלה    היינו, שלא רק שהשי"ת
האדם באהבת ד', הרי ברוב חסדיו, כשהוא רואה שיש אחד שנכנס לאין כניסה אז מוסיף  

לאדם מניעות שונות מלחטוא, כשרואה שאינו בדרגא זאת להעלות  עוד לצמצם עצמו ולגרום  
כים, לפעמים אדם נכנס למקום והוא  האהבה הנפולה. וזה משגיח מן החלונות מציץ מן החר

 . בטוח שאף אחד בעולם לא רואה אותו

 חושות מניעות הוא גם ת 

סגר את אבל פתאום מציץ מן החרכים והוא בטוח שמישהו כן רואה אותו, ואפילו שהוא  
הדלת טוב והוא בטוח שאף אחד לא יכול להיכנס לכאן, והוא תחושה שיש כאן מישהו, כי  

ת תחושה וקולות לבד ואפילו דמיונות ג"כ,  סיבות לא צריך להיות למעשה אלא יכול להיו
ר' אשר    אבל הסיבה יעבור רק אם תחיה את הסכנה שאתה צריך רחמים לכל דקה ושנייה. 

הצדיק כתוב דמות דיוקנו של אביו נראה לו. היינו היות שהיה חי    היה מסביר שאצל יוסף 
 עם הפחד כל הזמן וממילא היה דמות דיוקנו נראה לו ושם היה חי. 

 צריכים להתאמץ למצוא את הקב"ה 

על הפסוק של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת בנועם אלימלך    איתא
לראות, שהשם יתברך ראה שמשה רבינו עליו השלום   וירא ד' כי סרקודש הוא. ומסביר  

בשביל מה צריכים את הצמצום הזה רבש"ע תוריד זאת רוצה להסיר כל המידות לגמרי,  
בלי כל הצמצום הזה, הלא  ידי ראיה מראות גדולות,  כדי לראות כנ"ל שיוכל לבוא לממני,  

ה בלתי אפשרי עד שיבוא  וזיש כאן סיכון בכל העסק הזה א"כ רבש"ע תדבר ברור אתנו, אבל  
משיח צדקנו. פרוש שאמר לו השם יתברך זה בלתי אפשר שתקרב אל המדריגה הזאת,  

איזה חומריות, צריך להתאמץ בכל המקומות שיש בו  אדם צריך לדעת שזה הדרך ואתה  
 והעיקר בכל המקומות לראות שם את הקב"ה. אותו הדבר.  לקדש

 למה יש מחשבות זרות 

מוסיף שדווקא בכל המקומות הללו הקב"ה יכול להתגלות אליך. ורק  והדגל מחנה אפרים  
הינו . ומסביר מדוע לא יבער הסנה איך נכנס לכאן מחשבות זרות,  שזה תלוי באמונה שלך

שבה זרה לבטלו מעבודתו, כי מחיוב הדבר שיהא  שתמה מאוד איך יקרב אליו כלל שום מח
פיו הקדוש ובהתלהבותו וגודל דבקותו נשרף ובטל כל הקליפות וכל המחשבות זרות בהבל  

 בהשם יתברך.

   ם במחשבות קדושות הקב"ה לא רואי 

וירא ד' כי סר לראות, היינו לגודל חסדו וטובו של השם יתברך ברוך הוא, מיד וירא ד' כי  
נ  מיד  הדברים,  אמיתת  לידע  והשתוקק  לראות,  אותך  סר  מתוך  אליו  ונתגלה  תראה 

זרות,   אתהמחשבות  תראה  לא  מתוך    אתה  דווקא  אלא  כלל  קדושות  במחשבות  הקב"ה 
מחשבות זרות, ומה שבאים לך מחשבות זרות באמצע התפילה שם אדמת קודש הוא, ושם 
דווקא אני נמצא ושם אני מגלה אותך. אם אתה חי שזה סיבות אז אתה מקושר להקב"ה,  

 זה מציאות אז אתה בעצמך גרמת לכל הצרות שיש לך. ואם אתה חי ש
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 ~  לא~ 
 

 נות הקב"ה רק בעוו   פוגשים את 

זה שיגביה האהבה  איזה דעת אין לו,  בראותו שאין לו דעת,  ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
לאחוז באהבתו יתברך, ואין לך מספיק אמונה ואתה לא מספיק מחובר,  הנפולה לשרשה,  

רוצה להמשיך אחר אותו הרע, ואדרבה  ולא רק זה אלא המידה מוריד אותך עוד יותר למטה,  
אזי כביכול מצמצם עוד כבודו יתברך, להזמין לו אותן מניעות, ב"ה לא ייתן לך ליפול כלל,  הק

וזה מגיע בתחושות או ממישהו חיצוני, ודווקא שם אדם פוגש את הקב"ה. וזה שובה ישראל 
ו רציתי לעשות עוון  עד ד' אלקיך, ואיפה אני יכול לפגוש אותו, אלא כי כשלתי בעוניך, דהיינ

 ה לך מניעות שלא נתן לך לעשותו כלל, ואז שם פגשת את הקב"ה שוב. ופתאום הי

 בעשה טוב  קדם ביטחון עשות מ אפשר ל 

אבל אפשר לעשות מקדם ביטחון לא צריכים להגיע עד לשם ואפשר עוד למצוא את הקב"ה  
בעשה טוב, וזה בלימוד שאדם לומד שלא לשמה אבל הוא צריך לדעת שמתחת לכל זה מונח  

ר לדבר איתך מתוך לשמה ומדברים איתך משלא לשמה, ואתה צריך אפש  לשמה, אבל אי
הכל   וזה  לסיבה,  ממציאות  אותו  תעשה.  להפוך  ואל  בשב  לפחות  אחד  להיות  מצד  ואז 

מפספסים העלאת המידות, ומצד שני אתה מקיים את הלא תעשה, ואז ישב ולא עבר עבירה  
 כנס לזה כלל. להי זה ג"כ מצוה, והחשבון לא מעניין אף אחד ולא צריכים

 אהבה שיש לנו הוא מהקב"ה 

העיקר להבין שאהבה שיש לנו הוא מאת הקב"ה, וגם הקב"ה עושה לך את זה כי זה התענוג  
ואת עבודה הזאת יש רק לנו, כי למלאכים אין עבודה להפוך   שיש לו בעולם הזה מאתנו, 

 חיצוני לפנימי כלל, וזה התענוג שיש להקב"ה מכל בריאת העולם.

 עה מהקב"ה סף הצדיק שמע את המני יו 

ואחרי שאדם הופך את זה  יועיל לעשות ככוונתו יתברך.  והלואי שלא יזיק עוד, אחרי שלא  
ממציאות לסיבה, וזה היה יוסף הצדיק שבעצם הקב"ה התגלה אליו באהבה נפולה, ושלח  

סף הצדיק לו ג"כ את מניעה שיעצור אותו, ואז הפך את אהבה הנפולה לאהבת ד', וזה היה יו
 שקישר כל דבר להקב"ה. 

   

                   

 

 

  

  


