
Figure 1 

 
 

 

 שיעורים בספה"ק 'שפת אמת'

 ט"א ישנמסרו ע"י כ"ק מרן אדמו"ר של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      תשפ"א – מורא

 



 

  

 הקונטרס יצא לאור 

על ידי הרב יצחק טווערסקי  

 שליט"א 

 
© 

 כל הזכויות שמורות
אין להעתיק ללא אישור בכתב 

 מהמוציא לאור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טלפון להערות ותיקונים:
0527673016 

 או במייל:
5701555@okmail.co.il 

 
 
 
 
 
 

 
 מכון 

החסידות  נתיבות 
 ספינקא 

רחוב הרב יעקב 
  11לנדא 

 בני ברק

mailto:5701555@okmail.co.il


 ענינים                         בהר בחקותי                        תוכן

 

 שגיאה! אין אפשרות לייצג את המספר בתבנית שצוינה.  ................................................................. 

 ז  ........................................................................................................................ פרשת בהר בחקותי 

 ז  .................................................................................................................................... א'   שיעור 
 ז ........................................................................ אפשר להדליק את הגחלת ואפשר לכבות אותו 

 ז ..........................................................במצב כזה צריכים ללכת עם חכמה ולא עם בינה ודעת 
 ז .............................................................................. צריכים להפעיל את המחשבה לכיוון חיובי 

 ז ............................................................. כשאדם נמצא במצב שאול אז הוא מוצא את הקב"ה 
 ח .................................................................... יש שלושה עשרה אני מאמין ואין אני מבין אחד 

 ח ................................................................................אדם שיש לו אמונה יכול להיות לו הבנה 
 ח ............................................................ סיות שלו הגיע לראות את האפ  דוד בחסר אונים שלו

 ח ......................................................................... י ישראל פרעה לקח את החיזוק לשלוט על בנ
 ח ..................................................................... אדם שחי עם רגשות לא יכול להגיע לאף מקום 

 ט ............................................................ בתוך כל דבר גשמי יש בתוכו תורה שזה אש ורוחני 
 ט ................................................................................... בכל כאב אפשר לקבל כוח אדיר ונצחי 

 ט .............................................................................................. העיקר לא להיסחף אחרי חדשות
 ט ....................................................................................... אדם שרוצה להבין נהיה יותר תלותי

 ט ...................................................מין על ידי הכנעה מושכים עוד יותר חכמה מהסובב כל על 
 י ..................................................................... בתוך כל דבר יש כוח אדיר שמחזיק את העולם 

 י ............................................ עיקר עבודת האדם הוא לשלוט על הרגשות ולעבוד עם השכל
 י ........................................................................................ העיקר לא לתת לאירוע לשלוט עליך 

 י .................................................... יון שלנו עכשיו הוא לחיות עם אמונה ולעזוב את הכל יסהנ
 י ...................................................................................... צריכים שגם המצוי הוא מאת הקב"ה 

 יא  .......................................................................... החדשות חונק את האדם ולא נותן לו מנוחה 
 יא  .................................................................. העיקר להגיע לחכמה ולבטל את עצמך להקב"ה 

 יא  ........................................................................................ אדם שחי עם שטויות הוא רקק בה 
 יא  ............................................................ ות יכול להביא את האדם לניתוק מהקב"ה כל השאל

 יא  ................................................................... העיקר לקחת את החיות ולהדליק נר מנר ראשון 
 יב ........................................ קב"ה לנהל את העסקוב את הכל ולתת להבשמיטה צריכים לעז 

 יב ..................................................................................... כשלא שומרים שמיטה נכנסים לגלות 
 יב ............................................................................... העיקר למצוא את האיזון הנכון בכל דבר 

 יב ............................................................................ בלי חיבור לחיות שלך אדם משתגע לגמרי 
 יב ............................................................................ אדם יש לו ברירה או לחיות דין או רחמים 

 יג  .................................................................................................................................. ב'   ור שיע 
 יג .............................................................. הליכה הוא דבר שמבינים חוקה הוא דבר בלי טעם 

 יג .......................................................................... לדעת שגם החיות שיש לי הוא מאת הקב"ה 



 ענינים                         בהר בחקותי                        תוכן

 

 יג .................................................................................... אדם צריך להאמין שיש שם כוח אדיר 
 יג ........................................................................................ מה בכל דבר גשמי יש נקודה של חכ

 יג ................................................................................... להגיע לחכמה אי אפשר לדלג על המה 
 יד  .......................................... אדם שיודע שהוא לא יכול בלי הקב"ה זה השמחה הכי גדולה

 יד  ............................................................................................... אדם צריך שיהיה לו מה לבטל
 יד  .......................................................................................... אסור לשכוח את היסוד האין שלך

 יד  ................................................................................................ התורה מיישר את השכל שלנו 
 יד  ............................................ אדם שאין לו תורה ומצוות הוא לא יודע מה אתה רוצה מהם 

 טו  ..................................................................................... אדם שאין לו תורה הוא ירד מהפסים 
 טו  ............................................................... ך לבטל את הציור שלו לציור של הקב"ה אדם צרי

 טו  ...................................................................................... אדם שמבין עוד לא הגיע לאף מקום 
 טו  ............................................................................ לבטל אותו  הקב"ה נותן לך את הדעת כדי 

 טו  ............................................................................ עבודת האדם הוא להחזיר את הפרט לכלל 
 טז  ............................................................................................................. ם כולם אחד בחכמה ש

 טז  ......................................................................... בשביל להגיע לביטול צריכים עמלים בתורה 
 טז  ................................................................................. התורה  העיקר לבטל את עצמנו לחוקות

 טז  ......................................................................... פתחו את המכסה ואז יצא משם סירחון גדול 
 טז  ................................................................ אדם שלא סובל את המצב זה מגיע מהגאווה שלו 
 יז  .................................................................... אדם שמבטל את עצמו מזכך בזה את הכלי שלו 

 יז  .................................................... יך לדעת שההתנגדות הוא לא מציאות אלא סיבה צר  אדם 
 יז  ........................................................................... הכאב מגיע מהגוף שלא רוצה להתבטל כלל 

 יז  ..................................................................................... על ידי ביטול מרחיבים בזה את הכלי 
 יז  .................................................................... העיקר לעשות כל דבר בפנימיות ולא בחיצוניות 

 יח  ................................................................................................................................... ג'   שיעור 
 יח  ............................................................................................. דברי המדרש על וכי ימוך אחיך

 יח  .................................................................... ש דברי חיזוק אני יכול לתת לו זאת אדם שמבק
 יח  ................................................................................................................. אסור להלחיץ ילדים 

 יח  ..................................................................... ת המילים מה לומר לו יכניס לך אהקב"ה כבר  
 יט  ......................................................................................... ביחד יש לנו כוח אדיר הרבה יותר

 יט  ........................................................................................ עוד זמן אדם שמקדיש מזמנו מקבל 
 יט  ........................................................................ ברגע שאדם חי סיבות השני יתפוס את עצמו 

 יט  .............................................................................................. העיקר להיות באחדות עם כולם 
 יט  ............................................................................................. צריכים לתת מחמאות אחד לשני 

 כ .................................................................................................... צריכים לקרב אחד את השני 
 כ ....................................................................................... אדם הוא כלי לשאוב חיות מהקב"ה 

 כ ...................................................................................... להבין את השני אדם שחי רוחני יכול 



 ענינים                         בהר בחקותי                        תוכן

 

 כ ................................................................................................. העיקר של האדם הוא הדיבור 
 כ .............................................................................אדם שמתעסק בחיים יוסיפו לך שנות חיים 

 כא .............................................................................. עכשיו צריכים לחפש כמה שיותר אחדות
 כא ........................................................................ אה יהיה זה המעשר מה שנשאר לך שנה הב 

 כא ........................................................................................ צריכים להקדיש זמן להקשיב לשני 
 כא ........................................................................ במצב של חסדים לא צריכים להיות ביישנים 

 כא ..................................................................................................... העיקר לא להתעלם מהשני 
 כב ................................................................................ ל להגיד מוסרברגע שאמר אחי היה יכו

 כב ..................................................................... ספינקא חסידים מקשיבים לכל מה שאני אומר
 כב ........................................................................................................ מה החידוש של רב הונא 

 כב ................................................................................ לות אפשר לחיות עם הקב"ה בתוך השפ
 כב ............................................................................................... והו ר' אשר הגיע עד לתוהו וב
 כב .......................................................................................................נכנסים לחכמה על ידי סיג

 כג ........................................................................................ צריכים להחזיר את הנפש של השני 
 כג .......................................................... העני עוזר לעשיר הרבה יותר ממה שהעשיר עוזר לו 

 כג ........................................................................................ לתת בזכות העני אדם מקבל כוחות
 כג .................................................................................................... רק אצל הקב"ה יש שלימות 

 כג ............................................................ צריכים להעביר את התורה מדור הקודם לדור הבא 
 כד ............................................................................. חכם נקרא אחד שהגיע לנקודה של חכמה 

 כד ........................................................................................... בירוכל אחד יש לו מה לקבל מח
 כה  ................................................................................................................................. ד'   שיעור 

 כה ......................................................................................... כל אחד יש לו עבודה מיוחד אליו 
 כה ................................................................................................. צריכים לקחת כל דבר לחיובי 

 כה ............................................................................... כל אחד יש לו נקודה להכיר את הקב"ה 
 כה ............................................ הנשימות זה הדבר הכי גבוה שאפשר להכיר שם את הקב"ה

 כו ............................................................................ כמה שנכנסים יותר להבנה יותר מסתבכים 
 כו ...................................................................אדם שלא מחזיר את הנשימות להקב"ה הוא לץ 

 כו ........................................................................................ ום כל יום יש עבודה אחרת לאותו י 
 כו ........................................................ אדם שלוקח את הדרך לעצמו עוד לא הגיע לאף מקום 

 כו ................................................................. החסר אונים בא ללמד אותך ששום דבר לא שלך 
 כז  .............................................................................. על ידי הרעדה צריכים להתחבר להקב"ה 

 כז  ................................................................. ן היה בזמן ובמקום מיוחד מלמעלה במירו  הסיפור
 כז  ............................................. מה שאדם לא מתקן אין אף אחד שיכול לעשות אותו במקומו 

 כז  .................................................................. הכאב שלנו הוא כלום לעומת הכאב של הקב"ה 
 כח ............................................................................................ אסור לשאול שאלות על הקב"ה

 כח ............................................................. בכל פעולה שיהודי עושה נמצא שם רמזים עליונים 



 ענינים                         בהר בחקותי                        תוכן

 

 כח ........................................................ ברגע שאדם עושה דבר טוב זה משפיע על כל העולם 
 כח ........................................................................................... על ידי הביטול עולים עד למעלה

 כח ............................................................................................. יוביתצריכים להפוך כל דבר לח 
 כט .................................................................................... אלו שנהרגו במירון היו שלוחי ציבור 

 כט .................................................................................................. כל מצוה זה חבל עד למעלה 
 כט ............................................................................. אדם שעושה בלי להבין מגיע עד הקב"ה 

 כט .................................................................................... ' המצוה מסייע אותך להגיע למצות ד
 ל ................................................................................ אסור לאדם להיכנס למקום של אין כניסה 
 ל ............................................................................... השבח של הקב"ה הוא שלא מבינים אותו 

 ל ....................................................................................... על ידי ההשתוקקות מגיעים להקב"ה 
 ל .............................................................................. עשות ביטול קודם לעשות פעולות ואח"כ ל 

 ל ........................................................................... המילים שומעים אותו כל פעם מזווית אחרת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש                          בהר בחקותי                        שיחות

 ~  ז ~ 
 

 פרשת בהר בחקותי 

 שיעור א'

 כ' אייר 

 אותו אפשר להדליק את הגחלת ואפשר לכבות 

הוא שחור    לתגחבמדרש מות וחיים ביד לשון, גחלת נפח בה ביערה,  )תרל"ב(    בשפ"אאיתא  
מבחוץ ואדום מבפנים, השאלה רק מה אתה הולך לעשות עם זה, אם אתה נושף על הגחלת אז  

בחזרה,   אותו  מדליק  כיבה,  אתה  בה  וממשיך  רקק  מיד.  מתכבה  הוא  זה  על  רוק  ירקתי  אם 
היה ככר טבול, אכלו עד שלא עישרו, מות ביד לשון, עישרו ואכלו, חיים    המדרש: אמר רב ינאי,

 שון. ביד ל

 במצב כזה צריכים ללכת עם חכמה ולא עם בינה ודעת 

ונראה להקדים עם מה שקרה בל"ג בעומר במירון, אלו שנהרגו הם בוודאי קדושים ומגיעים  
השם, אנחנו שנשארו כאן אם    למקומות גבוהים למעלה, עכשיו יש לנו עבודה לחיות על קידוש

ונקודה של חיובי ונ קודה של חיבור אזי זה נפח בה. נפח זהו  ניקח את זה לנקודה של אמונה 
א מוציא את הפנימיות שלו אותו דבר צריכים לראות  הפנימיות של אדם, וכמו אדם שנושף הו

ת, כי כל העשר  ללכת עכשיו בפנימיות ולא בחיצוניות, וצריכים ללכת עם חכמה ולא בינה ודע
מה שם אין שבירה נפילה  ספירות ברגע שמגיע כזה מקרה קשה יש שם שבירה ונפילה ורק בחכ

כי החכמה תחיה בעליה, רק הספירה של  ירידה ומוות ומשם אפשר למשוך נקודות של חיים,  
ודעת שם אדם רוצה  חכמה יכולה לרדת למקום הכי נמוך ולא להשתבש כלל, משא"כ בבינה  

 בין ושם הכל משתבש לגמרי, ועוד יותר במידות שם אדם לגמרי מאבד את עצמו. להתחיל לה

   ים להפעיל את המחשבה לכיוון חיובי יכ צר 

בימים האלו צריך להיות וידום אהרן, אבל זה לא מספיק בדיבור אלא צריכים שגם במחשבה  
המחשבה לחשוב שלילי ואז  להפעיל אותו לכיוון חיובי, וברגע שאדם מדבר שלילי זה משפיע על  
של חכמה שאי אפשר להגיע    ירקת וכיבה בה. אבל אפשר ללכת בכיוון של חכמה ולהגיע לנקודות

תדר ואז גם החכמה אז  במצבים רגילים, כי מתי שהדברים מסתדרים הדעת מסתדר הבינה מס
 אי אפשר להשיג כ"כ כמו בזמן לא רגיל. 

   ב"ה כשאדם נמצא במצב שאול אז הוא מוצא את הק 

א  מסתדר לך אז שם אתה הקב"ה נמצא שם ול  היה אומר אם אסיק שמים דהיינו שהכלר' אשר  
של שאול לפניך אז הנך הקב"ה נמצא לידך ממש, במצב לידך, אבל ואציעה שאול כשיש לך מצב 

של שאול אין משהו אחר שיכול להחזיק אותו רק חכמה, הבינה והדעת לא יכולים לעזור לי כלל,  
בחכמה שם זה הביטול  וח מה,  כשיש שבירת הכלים צריכים שם מ"ה חד"ש, חכמה זה אמונה וכ

קה בדיבור שתיקה במעשה מעבירין את רוע  הדעת והבינה, שתיקה במחשבה שתיוהכנעה של  
היה אומר שבמצבים כאלו צריכים לסגור את המוח, ולסגור המוח לא נקרא לא  ר' אשר  הגזירה,  

כמה שם  לחשוב כלום אלא אם אדם נמצא בדעת ובבינה אזי הרגשות שולטים על האדם, אבל בח
 בחכמה. ריכים לסגור את המוח בבינה ובדעת ולא אדם יכול לשלוט על עצמו, א"כ צ

 



 קודש                          בהר בחקותי                        שיחות

 ~ ח~ 
 

 יש שלושה עשרה אני מאמין ואין אני מבין אחד 

א"כ אדם שנמצא בחכמה הוא חי אבל אדם שעזב את החכמה והלך לבינה ולדעת שם אדם מת 
אמר על הפסוק סור מרע  הבעש"ט הק'  וכבר לא שולט על עצמו כלל, מות וחיים ביד הלשון,  

ר מרמה, כשאדם מדבר רע אזי הוא  ום ורודפהו נצור לשונך מרע ושפתיך מדבועשה טוב בקש של 
אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות, בזמן כזה אין הרבה מה  מנתק את עצמו מחכמה ואז  

ין ואין  לעשות וחייבים למצוא הארה של הקב"ה בכל מקום ובכל זמן, יש שלושה עשרה אני מאמ
ה דבר כלל, ואתה צריך  ני מאמין יש כזה דבר אבל להבין אין כזאפילו אני מבין אחד, דהיינו א

לדעת שאפילו מה שאתה מבין אתה לא מבין כלום, אם הבנה שלך יביא אותך לאמונה אין בעיה  
 שאתה מבין אבל ברגע שהבנה שלך ישבש לך את הכל אזי עדיף שאתה לא מבין שום דבר.

 לו אמונה יכול להיות לו הבנה   אדם שיש 

פתי  הק'  הבעש"ט   להיות  צריכים  ומאמין.  טיפש  אני  השגותי  כל  את  שהשגתי  אחרי  אומר 
ולהאמין. וזה הולך גם הפוך ברגע שיש לאדם אמונה יכול להיות לו הבנה, וברגע שאדם מכניס  

ג את עצמו  את עצמו להבנה וחושב למה ואיך ורואה סרטים ותמונות כל פיסת מידע אדם הור
זה   את  שלוקח  אדם  וברגע  מו לאבידיים,  לאחרים,  אמונה  של  דיבורים  להשפיע  יכול  הוא  נה 

 שאדם לא לוקח זאת לאמונה רק להכאיב את עצמו הוא לא יכול להשפיע לאחרים כלום.

 דוד בחסר אונים שלו הגיע לראות את האפסיות שלו 

רעה, לכאורה חיזוק נקרא לא להגיע  )אמור( שאצל פרעה כתוב ויחזק ד' את לב פבשפ"א  כתוב  
מצב שיברון, אלא כל פעם שיש לאדם קושי או  רון וכאן אצל פרעה החיזוק הביא אותי ללשיב

שיברון לכאורה איך אפשר לבקש מאדם לחיות אז עם הקב"ה הלא באותם רגעים הוא במצב של  
ק, אלא עבודה שלנו  קושי ושיברון, אלא ויחזק הקב"ה גם מוריד לך אז כוחות אדירים של חיזו

דוד באלוקיו, דהיינו באותם רגעים    לכיוון הנכון, כמו שכתוב ויחזק ד' את  הוא לקחת את החיזוק 
שדוד איבד הכל מה שהיה לו והיה במצב של חסר אונים אבל אז קיבל גם כוחות של חיזוק ולקח  

קב"ה, א"כ  זאת לראות את האפסיות שלו ולהגיע להכרה שמה שיש לו הוא לא שלו אלא של ה 
 נכון להתחזק בד' אלוקיו. דוד לקח את החיזוק לכיוון ה

 פרעה לקח את החיזוק לשלוט על בני ישראל 

אבל אצל פרעה הקב"ה נתן לו אותו חיזוק והיה יכול לקחת אותו ולחזור בתשובה ולשלוח את  
את    בני ישראל ממצרים, אבל הוא החליט לקחת את החיזוק למקום הלא נכון והחליט לא לגאול 

שלו ולא על    משה רבינו, והחליט לא להסתכל על הסבל  בני ישראל ולשום פס על כולם גם על
 הסבל של העם שלו והחליט להאשים את משה רבינו ולהסתובב שאני צודק. 

 אדם שחי עם רגשות לא יכול להגיע לאף מקום 

י אפשר  א"כ בכזה מצב אנשים מחפשים אשמים מי היה ומה היה בזה מעלים את הרגשות וא
בעולם, התכלי לשום תכלית  בכל  להגיע  ולראות  דבר לאמונה  כל  למנף  הוא  ולא  ת  חיובי  דבר 

היה שרק  ר' אשר  אני מאמין באמונה שלימה שהקב"ה הוא עושה ויעשה וכל המעשים.    שלילי.
 הקב"ה יכול להיות גם אכזר וגם רחמן. 

 

 



 קודש                          בהר בחקותי                        שיחות

 ~ ט~ 
 

 בתוך כל דבר גשמי יש בתוכו תורה שזה אש ורוחני 

הקב"ה ברא את  רייתא ברא קוב"ה עלמא,  יש חיות הש"י בכל דבר שבעולם, כי באו  כי בוודאי
העולם עם התורה, הגחלת יש בתוכו אש אותו דבר בכל גשמי יש בתוכו רוחני שזה האש, השחור  
זה הגשמי והאש זה התורה, בכל דבר גשמי בעולם יש בתוכו תורה שזה רוחני, בכל מחשבה דיבור  

להתחבר לחיצוניות שזה מוות    ות התורה שמחיה אותם, ויש לך בחירה אוומעשה יש בתוכו אותי
לפנימיות שזה חיים, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע,    או להתחבר

מוות לא נקרא שאתה מת אלא שאתה לא חי עם הקב"ה, אדם שחי עם הקב"ה שזה אור הגנוז  
אתה מוות,    רק עם החיצוניות אז אתה דבוק ברע ואז   אז אתה חי אבל אדם שלא חי עם הפנימיות

על אבל זה לא נקרא געלעבט, וזה נקרא מת בגיל שלושים ונקבר בגיל  אתה אולי עדיין חי עוד בפו
 שבעים.

 בכל כאב אפשר לקבל כוח אדיר ונצחי 

א"כ בכל כאב וקושי שאדם עובר יש לו הזדמנות למנף את הנפש ואת הרוח ואת הנשמה שלו  
לא  רק שמשחרר את הניצוץ שיש בתוך הכאב א  ה על ידי הביטול שאדם נותן אז, ואז לאלהקב"

הוא מקבל אז כוח אדיר שזה נצחי, וזה הבא לטהר מסייעין אותו ובכל פעם מקבלים עוד נקודה  
 של סיוע מהפעמים הקודמות.

 העיקר לא להיסחף אחרי חדשות 

עלמא,   קוב"ה  ברא  באורייתא  אנא  כי  שזה  אנכי  שזה  תורה  יש  דבר  בכל  כתבית  א"כ  נפשאי 
בכל דבר בעולם יש בתוכו כוח המחיה  ותורה נקראת אש, ויש כוח אש התורה בכל דבר,  , יהבית

רק שמכוסה אותו ואין דבר בעולם שאין שם כוח המחיה אותו, והתכלית בכל דבר הוא לגלותו, 
לבד צריכים לעבוד על זה, חינם זה לשמוע כל  שום דבר לא מגיע  וקשורה בגחלת, וצריכין לחפש  

כסף בשבועות  את העיתונים ולחפש את החדשות כל הזמן זה הכל בחינם אין    הקווים ולראות 
הקרובים יהיה מספיק חדשות מה לשמוע ובמה להתעסק, אבל היגיעה הוא לחפש את הקב"ה  

נס לים יש דגל אדום  בכל דבר, העיקר לא להיסחף אחרי כל החדשות, וכמו אדם שרוצה להיכ 
דבר צריכים עכשיו עבודה גדול לא ללכת אחרי כל הנ"ל    ומזה יודעים עד איפה מותר ללכת, אותו 

 י אפשר לשחות שם, אבל לשתוק ולהבליג ולהאמין עכשיו אדם מקבל כוח של מסירות נפש. כי א

 אדם שרוצה להבין נהיה יותר תלותי 

להקב"ה, אדם רוצה להבין ולדעת למה ככה ולמה ככה,  מסירות נפש נקרא למסור את הנפש  
ים  ה אותך תלותי עוד יותר, ובאמת היו הרבה אנשים שהיו שם והם לא יודע אבל האמת שזה עוש

עד עכשיו איך יצאו משם, הושע נא נפש מבהלה צריכים לבקש מהקב"ה שהבהלה לא ישלוט על  
כוח החיזוק אדם מקבל מעבודה שמכניס   ועיקר  העבר  אף אחד,  מכוח  ודווקא  רגיעות,  בזמן 

 . והעתיד זה יחזק אותנו את ההווה

   די הכנעה מושכים עוד יותר חכמה מהסובב כל עלמין י   על

ואז אדם מגיע להכרה מי מחזיק אותי עכשיו רק הקב"ה, כי אין שם נקודה של בינה או דעת ויש  
ה נמצא בכל מקום  רק נקודה של חכמה ושם ואתה מחיה את כולם וכולם בחכמה עשית, חכמ 

נקודות של חכמה מהסובב כל עלמין.    בעולם, וברגע שאדם נותן את הכנעה אז הוא מקבל עוד 
וצריכים לחפש ולמצוא הקב"ה בכל דבר וזה לא בא בקלות,    ועל כל זה צריכים עבודה לחפש את

    הארת התורה שיש בכל דבר. 



 קודש                          בהר בחקותי                        שיחות

 ~  י~ 
 

 בתוך כל דבר יש כוח אדיר שמחזיק את העולם 

גחלת יש  אדם שעושה נשיפה מוציא החוצה כוח אדיר, אותו דבר בתוך ה ן כמשמעו,  בלשו  הותלי
א אלוקים שזה כוח אדיר שמחזיק את כל  אש חיה שזה כוח אדיר, בתוך הבריאה יש בראשית בר 

העולם, בראשית כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל בחכמתא, ואיך מגיעים לזה, אלא בתפילה צריך  
בלימוד צריך להשמיע לאזנו, ואפילו כשאתה רק אומר תהילים ואפילו    להיות להשמיע לאזנו וכן 

ימיות שיש בכל  אתה לא מבין אבל ברגע שזה מצב של להשמיע לאזנו מעוררים בזה את הפנש
 דבר.

 עיקר עבודת האדם הוא לשלוט על הרגשות ולעבוד עם השכל 

ופחות אור, וכן התורה    הקב"ה ברא אותנו בעולם מלשון נעלם, דהיינו שיש כאן הרבה לבושים
בהמה וכן ציצית עשויה מחוטים וכן הלאה כל    כל דבר הוא באופן גשמי, כי תפילין הוא מעור 

כל  שם הרבה לבושים ומצד שני בתוך כל דבר יש אור אדיר שמחיה    המצוות, א"כ מצד אחד יש
בפנימיות של    דבר והוא אור עוצמתי ביותר, וברגע שאדם עושה את החשבון הזה אזי יש לו נגיעה

אז הרבה   ואז הפנימיות שלך מתעורר מין במינו חוזר וניעור,  הבעל התניא  המצווה ואז אומר  
יותר, וזה כמו גחלת שיש בתוכו אש שזה כוח אדיר, ושם יתפרדו כל פועלי און אבל אינו הכוונה  

לך  שהרע הולך ואינו נמצא יותר אלא הוא נמצא רק היות שאתה חי עם הקב"ה אז הרגשות ש
אז יהיה לך כוח הרבה יותר  פחות כל הזמן ויש לך כוחות לעבוד רק עם השכל ולשלוט על הרגש, ו 

 להתקשר ולהתחבר להקב"ה.

 העיקר לא לתת לאירוע לשלוט עליך 

וזה עבודת האדם עכשיו בימים האלו או לתת לאירוע הזה לשלוט עליך ואז אתה יורד לגמרי עד  
ל דבר איתך ביחד, או שאתה מצליח לשלוט על זה ואז  למטה בתוך הגשמי ואתה עוד מגשם כ

 איתך ביחד להקב"ה והברירה נמצא בידך לאן ללכת ולאיזה כיוון.  אתה מעלה את כולם

 הניסיון שלנו עכשיו הוא לחיות עם אמונה ולעזוב את הכל  

וכתיב רוח  ויפח באפיו כו',  ותליה בלשון כמשמעו, כי עיקר חיות האדם הרוח שבו, כדכתיב 
כי דרך הלשון משם אדם מוצא אתחיים,   כל חיות האדם,  ושם  הרוחניות שלו    רוח ממללא, 

תה משתמש עם זה לחכמה ואז אתה מוציא  החוצה, רק השאלה מה אתה עושה עם כל זה, או שא
בכל דבר רוחניות ואז אתה נכנס עוד יותר לאמונה, או שאתה מתחיל לדבר כל מיני שטויות וכל  

ה ואז לא רק שאתה לא מתחכם מזה אלא שאתה נכנס אז לעד יותר טיפשות  מיני מחלוקת וכדומ 
ואז נכנסים לכזה מצב שחייבים לשמוע עוד יותר חדשות ונייעס ולדבר עוד  ועוד יותר שטויות,  

 יותר שטויות כי הוא חייב לדעת הכל ולא לפספס אף נייעס אחד, וזה הניסיון שלנו בימים האלו.

 ת הקב"ה צריכים שגם המצוי הוא מא 

לכיוון חיובי אז   זה  וניצלו ברגע שלוקחים את  וזה ההנהגה  ואלו שהיו שם  כולם,  מעלים את 
נבנה  האידישקייט  וכל  דווקא    הישראלית,  הוא  והמצוות  התורה  כל  האלו,  הימים  על  דווקא 

לכאלו ימים של מסירות נפש, והעיקר לקחת את המצוי לבטל אותו להקב"ה, כי המצוי הוא שזה  
רצוי הוא  סותר את הרצוי כי ה זה לא מציאות אלא סיבה מאת הקב"ה, המצוי תמיד    קרה אבל
אבל מה אני בורא אף אתה תהא בורא גם הרצון שלי היה אין סופי והמצוי שלי הוא    אין סופי,

בורא   תהא  אתה  אף  העולם,  את  שברא  עד  צמצום  אחר  צמצם  עשיתי  אז  עולם  שיהיה  כדי 
י ולדעת שהמצוי זה רצון הבורא ב"ה, ואז בטל רצונך מפני  וצריכים להתאים את הרצוי למצו 

 אתה מתחבר לחיות של הקב"ה ולרצון שלו.  רצונו, ואז



 קודש                          בהר בחקותי                        שיחות

 ~  יא~ 
 

 החדשות חונק את האדם ולא נותן לו מנוחה 

ובפרט בימים האלו שיש כ"כ הרבה  ולזאת צריכין לשמור להיות כל דבר בכוח החיות שבאדם,  
זה כלל ולא להיסחף אחרי שום דבר, ולא לשמוע מה  חדשות צריכים לראות לא להיות עסוק עם  

לי ולא היה    שאסור לשמוע. היה  אברך שנכנס אלי בשבת בלילה שהיה מעודכן בכל החדשות 
אחד שלא פתח לראותו, אבל תכלית אמר לי שכואב לו הלב והוא לגמרי מבולבל, אמרתי  סרטון 

זור לשפיות ולהגיע לנקודות של  לו שהחדשות חונק את האדם והורג אותו עד הסוף, והעיקר לח
משפחה שלו ובשביל הסובבים אותו והכל תלוי בעלי  חכמה ואמונה וזה טוב בשבילו ובשביל ה

שאדם נכנס יותר לאמונה ולחכמה זה משפיע על כולם, וברגע שנכנסים    ועל כל בני ביתי ככל
לך אחריות עליך  לסערה אז כמה שאתה בעצמך נכנס לזה ככה כולם יכנסו לזה, א"כ עכשיו יש  

 הוא למנף אותו למקום גבוה יותר. ועל המשפחה שלך, וגם הקב"ה הביא לנו כזה דבר העיקר 

 העיקר להגיע לחכמה ולבטל את עצמך להקב"ה 

א"כ העיקר הוא לשמוע בכל דבר שיש שם חיות שמחיה אותו וצריכים לראות להתחבר לזה, אבל  
זה. היה בארה"ב אדם שחשב שהוא מנהל  ששומע מה שאסור לשמוע הוא בעצם מתנתק מאדם  

ר שקרה אסון וזה נורא נוראות וכולם האמינו לו והיה אז  את העולם והתחיל לדבר ברדיו ואמ
ה, עד שהמשטרה עלתה על זה וגם הם בקושי הצליחו לסדר אותו, דהיינו להקשיב  בלגן גדול מז

ן אז שאתה חושב שאתה  לכל החדשות למיניהם הורג את האדם לגמרי. העיקר נמצא ביד הלשו 
בר, אלא שאתה מחליט להגיע לחכמה שזה  החכם הגדול ואתה יכול נפשית לשמוע ולראות כל ד

וברגע שאדם חי ככה אז מכניס כל דבר לחכמה גם את מה  כוח מה ולבטל את עצמך להקב"ה,  
 שעבר עליו הכל נכנס לחכמה.

 אדם שחי עם שטויות הוא רקק בה 

היינו  אדם שעסוק בכל מיני שטויות  החיות שבכל דבר. ובגשמיות    שעל ידי זה נתעורר ונתגלה
ומוריד אותו עוד יותר למטה,  ,  רקק בה שבלי רוח, רק מגוף הפה, דהיינו שלוקח את החיות 

 ואז הוא לא חי עם הקב"ה. מכבה הפנימיות כנ"ל.  

 כל השאלות יכול להביא את האדם לניתוק מהקב"ה 

דהיינו אדם מברר שכל דבר מגיע מאת  ש הראשית להש"י,  וכן ככר טבל, על ידי המעשר שמפרי
ונתברר לו כי כל החיות מהש"י, שהמעשר נותן חיות לכל השאר,  לו שום דבר,    הקב"ה ומצדו אין

שכל זמן שאדם מצטער מן השפלות  בפרי הארץ כי הקב"ה הוא בלי סוף ובלי גבול, וכמו שכתוב 
שאדם כבר לא מצטער מזה אז הגיע לחכמה    עוד לא הגיע לחכמה, וברגעוהירידה שירד לשם  

נ אין  אין שבירה  ששם  שזה  ולהקב"ה  איפה  שם  מידות  בז'  אבל  מוות,  ואין  ירידה  ואין  פילה 
שזה רק געפלעפלט אין אמונה וזה כלום, וברגע  ר' אשר  אומר שזה הקב"ה אומר  מסתדר ואתה  

ות דווקא אצל רבי שמעון  שזה הולך הפוך על הפוך וזה לא מסתדר לך כלל בגוף איך יכול להי
יש לך יכול להביא אותך להיות עוד יותר מנותק  ובכזה יום גדול כמו ל"ג בעומר, כל השאלות ש 

אותך לנקודה של חכמה, ואז אפשר למשוך את הנקודה ולחיות איתה  מהקב"ה או הפוך להביא 
 בכל מקום בעולם. 

 העיקר לקחת את החיות ולהדליק נר מנר ראשון 

א לך  ואז אתה מבייות לכל השאר, על ידי זה מביא חיים מחיות הפנימי כנ"ל.  שהמעשר נותן ח
א רק לאותו דקה אלא לכל מקום שאתה הולך ולכל דבר שאתה מתעסק תיידע לך שזה  חיות ל

הכל חיות מאת הקב"ה, ואז אדם יש לו כוח להדליק נר מאותו נר ראשון. אבל אם לא ממנפים  
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ובלי עישרו דבוק בה קליפה שמבחוץ, ולא נתעורר בו כוח  ם,  את המצב אז לא מגיעים לשום מקו
שבני ישראל  הקב"ה ברא את כל העולם בשביל סיבה אחד, . וזה היה כל הבריאה, החיים כנ"ל

 עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו.יתקנו הטבע גם כן. 

 בשמיטה צריכים לעזוב את הכל ולתת להקב"ה לנהל את העסק 

מו התבודדות, הקב"ה אומר לאדם מעכשיו תעזוב כל דבר ואני מנהל  שזה כוזה ענין השמיטין,  
שבת הוא זמן של התבודדות, אמרנו שיש שלושה זמנים של התבודדות,  סק ולא אתה,  את הע

שבת, תפילה, והתבודדות, שבזמנים האלו אדם יכול להגיע לעצמו ולהתחבר להקב"ה, אף אחד  
בבן אדם שאין לו תשועה אשרי שקל יעקב בעזרו    לא יכול לסמוך על אף אחד אל תבטחו בנדיבים

 שברו על ד' אלוקיו. 

 שומרים שמיטה נכנסים לגלות   לאכש 

היות שבטלת את השמיטה ממילא נכנסים  על ידי בטולם,  למה אדם נמצא בגלות  שכל הגלות  
כלל,   גלות  שום  צריכים  לא  אז  הקב"ה  עם  אחד  וחיים  שמיטה  ששומרים  וברגע  כי  לגלות, 

פה  כל פעם כשקורה כזה דבר אין לך אי השמיטה ממשיך הארה מלמעלה מן הזמן תוך הזמן.  
הטבע והזמן,  צא באצילות יש לך כוח למשוך משם גם אל תוך  ללכת רק לחכמה, וברגע שאתה נמ

אז הפכת את הגחלת לאש חיה, ואז אתה מכניס את האור והקדושה לכל  ושבתה הארץ,  ואז  
 להיות חיות ודביקות בשורש המנוחה גם בארציות וגשמיות.דבר, 

 העיקר למצוא את האיזון הנכון בכל דבר 

להר סיני, שכל זה בכוח התורה וקבלת התורה שבכתב בהר סיני, והמשכת    ין שמיטיןענ  וזה
עבודת כוח התורה בארציות היא תורה שבעל פה וארץ ישראל. ופירוש מות וחיים ביד לשון,  

האדם בימים האלו הוא לא ללכת מידי ימינה שזה להיכנס לאצילות ולאמונה כאילו שהעולם  
ם מתחיל לשמוע שטויות, אלא מות וחיים ביד הלשון  אלה כי אז אדנגמר, ולא ללכת מדי שמ

צריכים ללכת באמצע, העיקר למצוא את האיזון הנכון דהיינו להמשיך הלאה לעשות פעולות  
 אבל להיות באמונה כל הזמן ולא להיכנס מדי לדעת ולסטות שמאלה. 

 בלי חיבור לחיות שלך אדם משתגע לגמרי 

הקב"ה ברא את  ד אדם למצוא החיים תוך כל דבר, דבר, רק שבי הוא שהחיים אינו חסר בשום
דהיינו שלא תמצא  וכן להיפוך ח"ו,  העולם בשלימות ועבודה הוא למצוא את החיים בכל דבר,  

היה אומר אלו שמשתגעים בסוף הוא כי  ר' אשר בכל דבר את החיים ואת החיות שיש בכל דבר. 
לא מגיעים לאף מקום וממילא    ושמאלה ובסוףהם רוצים להגיע לאיזה מקום ומנסים ימינה  

 משתגעים, בלי חיבור להחיות שלך אדם משתגע לגמרי. 

 אדם יש לו ברירה או לחיות דין או רחמים 

אפשר  ולשון הוא כמו תנועת הלשון, שאף שהוא דבר אחד נתהפך על ידי תנועת הלשון כנודע,  
לכיוון אחד ואפשר להיפוך, אומרים שבלשון א  עצם אלהפוך אותו  בל הכל תלוי בטון  ין שום 

או שאתה הופך כל דבר לרחמים  כן אף שהכל מהש"י, תלוי כפי קבלת האדם,  שאתה עושה אז.  
 ויוכל להתהפך, כנ"ל.  או לדין, ויכול לעשות המתקת דינים בשורשם, 
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 שיעור ב' 

 יום ב' כא' אייר 

חשבתי דרכי ואשיבה רגלי  ב במדרש אם בחקותי תלכו, הדא הוא דכתי)תרל"ח( בשפ"א איתא 
אל עדותיך, אמר דוד, רבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית  
דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הדא הוא דכתיב  

 ואשיבה רגלי אל עדותיך. 

 ם בינים חוקה הוא דבר בלי טע א דבר שמהליכה הו 

הליכה הוא  יכה שייך בדבר שמשיגין טעמו. דקשה לשון בחקותי תלכו, כי חוקה בלי טעם, והל
דבר שמבינים אותו, חוקה הוא דבר בלי טעם כלל, א"כ איך זה הולך ביחד הלא הם סתירה אחד  

 לשני. 

 ת שיש לי הוא מאת הקב"ה לדעת שגם החיו 

ך הכל ומידך נתנו לך,  הפסוק ממאומר על  עבודת ישראל  אלא יש שתי מצבים בעבודת השם,  
ע שכל מה שקרה שזה מאת הקב"ה  ממך הכל זה כל אחד יודע יש אני שמאמין בהקב"ה ואני יוד

ויש אחד למעלה שמנהל לנו כל דבר, אבל התכלית של הבריאה הוא להגיע למצב של ומידך נתנו  
ו שגם החיות שיש לי  לך דהיינו שאין אני שמאמין בהקב"ה אלא אני הוא גוש עפר וכלום, דהיינ

אז אדם מגיע לנקודה  היה אומר הקב"ה מאמין בהקב"ה, ור' אשר  זה לא אני אלא מאת הקב"ה,  
 של חכמה ששם אין נפילה שבירה וירידה.

 להאמין שיש שם כוח אדיר ך  אדם צרי 

מלמטה   הסתכלות  ויש  למטה  מלמעלה  הסתכלות  בזה  ויש  מה,  כוח  מילים  שתי  הם  חכמה 
מסתכלי אם  והיש  למעלה,  לאין  צמצום  ועשה  העולם  את  ברא  הקב"ה  אז  למטה  מלמעלה  ם 

כוח של כל העולם, אבל  כשמסתכלים למעלה זה המצא,  הראשון זה החכמה כי החכמה מאין ת
כשמסתכלים מלמטה למעלה כשאנחנו בעולם העשייה בשיא הגשמי ובשיא החומרי שם אנחנו  

יכים לבטל את עצמינו ולהאמין שיש שם לא רואים שום חכמה אלא מה בלבד, דהיינו אנחנו צר
 כוח אדיר, ומלמעלה למטה שם זה כוח אדיר שהגיע מאין ליש. 

 בכל דבר גשמי יש נקודה של חכמה 

כל זמן שאנחנו לא מבטלים את עצמינו    א לשאול על כל דבר מה,א"כ עבודה שלנו בהתחלה הו
אצל הגויים שעל כל דבר יש  ועסוקים בגשמיות ומה שאנחנו לא מבינים לא קיים כלל כמו שיש  

עוז וחדווה במקומו  מחקר ואם אין על זה מחקר זה פשוט לא קיים כלל, ובלי ביטול לא מגיעים ל
ם משם, וכדי להגיע לזה קודם צריכים לבטל את עצמינו  כלל, ובעצם כל הכוחות שיש לאדם באי

וח שזה מאת הקב"ה  ואז מגיעים לכוח שיש בכל דבר, ואז אדם מגיע להכרה שאם יש לו איזה כ 
ובעצם הקב"ה מכניס לכל דבר  והוא לא יותר מגוש עפר שהקב"ה ויפח באפיו נשמת רוח חיים,  

 ם.גשמי נקודה של חכמה ומשם זה מתפשט לכל דבר בעול 

 המה דלג על  להגיע לחכמה אי אפשר ל 

בלי    אבל להגיע לחכמה אי אפשר לדלג על המה, ואי אפשר להגיע למצב של לית אתר פנוי מיניה
אי אפשר    לשאול מה לפני זה, ולהגיע למה זה על ידי תורה ומצוות, אבל אדם שלא לומד תורה 
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להגיע לזה, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ועל ידי המצוות אדם  
להגיע למצב של מה, א"כ אני מאמין יש בזה שתי דברים דבר ראשון באמת להאמין  זיכוך  מקבל  
מגיע  בהקב שלו  לשפל  מגיע  וברגע שאדם  בהקב"ה,  לי אמונה  שיהיה  תפילה  זה  שני  ודבר  "ה 

 ראות שאין אני כלל ורק הקב"ה. ל

 לי הקב"ה זה השמחה הכי גדולה ע שהוא לא יכול ב אדם שיוד 

אבל   עושה,  שאתה  מה  מבין  ואתה  לומד  שאתה  התורה  את  מבין  אתה  בהתחלה  תלכו  א"כ 
יה בלי הבנה והשגה כלל, שגם זה שאתה מבין שזה לא אתה  התכלית הוא להגיע לבחקותי שיה 

למי ראו עיניך, ואדם שיודע שאין לו  אלא הקב"ה, וזה שאתה מזיז את הרגליים והידיים שזה ג
טל לנגדך זה השמחה הכי גדולה שיש, א"כ אדם שלא מתחבר לתורה  ידיים ורגליים כגולם מו

מסירות נפש, ואז אדם יגיד שהוא עושה כל  ומצוות הוא לא יכול להגיע לשום מקום וגם לא ל
ות נפש נקרא שאדם  דבר ועוד יבקש מהקב"ה תודה רבה על זה שמתיישב לשיעור בבוקר, מסיר

 ו הוא הרצון של הקב"ה. מחליט שהוא בעצמו לא נמצא כלל, והרצון של

 ך שיהיה לו מה לבטל אדם צרי 

מין, אבל אין קיצורי דרך בזה,  אמר אחרי שהשגתי את כל השגותי אני טיפש ומאהבעש"ט הק' 
כ בלי  זה מתחיל  כי אדם  לבטל, א"כ  לו מה  אין  כי  כלום  זה באמת  ומאמין  טיפש  לום שהוא 

ו נקודה  שבעצם הוא יודע ויש לו השגות ועכ"ז הוא טיפש ומאמין, דהיינו שתיהם מגיעים לאות
 כמה יש לו לבטל באמת. של ביטול אלא תלוי 

 ך אסור לשכוח את היסוד האין של 

אתה  ועומק  שזה התקשרות  אבל הענין הוא, דכל מחשבות ועצות האדם על ידי התבוננות הדעת  
החכמה,   שזה  למעיין  עד  בתורה,  מגיע  השכל  ושכל  הסתכלות  בינה  לעבור את  צריכים  קודם 

אנוש שיש לך ולא לשכוח את היסוד  התורה, אבל הכל נתתי לך כדי להגיע למצב לבטל את בחינת  
בלי טעם,  רק עהכל  האין שלך,   צה כדי לזכות אחר כך לביטול הדעת אל רצון הבורא יתברך 

 והעיקר לבטל את הדעת שזה לא שלך לבחינה של חכמה שזה בלי טעם ששם אתה לא נמצא כלל.

 התורה מיישר את השכל שלנו 

ונלך ישר למקום שלא    לכאורה א"כ למה הקב"ה מביא לך טעם על כל דבר אולי נעשה דילוג 
כאילו שמבינים ובפרט עכשיו כולם מבינים בדיוק מה שקורה   ל, ולמה אנחנו צריכיםמבינים כל

כאן ובדיוק איך שזה היה ועוד נותנים עצות על כל דבר ואח"כ צריכים עוד לבטל כל דבר. אלא  
התורה   את  חייבים  א"כ  כלל,  והשגה  טעם  שום  בזה  שאין  בסוף  להחליט  הוא  האדם  עבודת 

ם מיישר את השכל שלנו, אלוקים עשה את  עם על כל דבר שזה בעצוות שזה מלמד אותנו ט ומצ
לדעת   שלך  לבטל את הדעת  צריכים  ראשון  דבר  רבים א"כ  בקשו חשבונות  והמה  ישר  האדם 
תורה, וברגע שמבטלים את הדעת לדעת תורה שם מגיעים לשכל הישר ושם עבודה עוד לא נגמר  

 . ן טעם והשגה כללאלא ששם צריכים להחליט שאי

 תה רוצה מהם ן לו תורה ומצוות הוא לא יודע מה א אי ש   אדם

דוד המלך אמר חשבתי דרכי, דהיינו כל אחד צריך קודם כל יום לעשות חשבון מתי ללכת לישון  
כדי לקום בזמן בבוקר ולהספיק זמן תפילה וזמן קריאת שמע, וברגע שמגיע לשם אז צריך להיות  

בר לתורה  ר הקב"ה נותן לך, אבל אדם שלא מחוהשלך על ד' יהבך שזה אומר שאין אתה וכל דב
 ומצוות ברגע שאתה אומר שכל דבר זה הקב"ה הוא כלל לא יודע מה אתה רוצה ממנו.
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 אדם שאין לו תורה הוא ירד מהפסים  

רכבת שירדה מהפסים  הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע  א"כ יש כאן שתי דברים וכמו שאמר  
על הפסים ואחרי זה הוא יכול להמשיך הלאה לנסוע,    דבר ראשון צריכים לשום אותו בחזרה

שלא מחובר לתורה ומצוות הוא ירד מהפסים א"כ דבר ראשון צריכים לחזור  ו דבר אדם  אות
לפסים ולהיות מחובר לתורה ומצוות ולדעת ולהשגה ולחזור לישר ואז לבטל כל דבר להקב"ה,  

בטל אבל טעם של הגוף שאתה  יש טעם ודעת של התורה שזה אתה באמת לא מבין ויש מה ל
 לו מה לבטל. חושב שזה משהו בכלל ברור שאין שם אפי

 ך לבטל את הציור שלו לציור של הקב"ה אדם צרי 

רק שהטעמים מביאין לאדם לבוא אל האמת ולראות כי לעשות רצונו יתברך הוא טוב יותר מכל  
מה שאני עושה אני יודע  וברגע שהגעתי לשם אז לעשות רצונך אלוקי חפצתי. והטעמים שבעולם.  

י  ון שלך. והשאיפה שלי צריכה להיות שאין לי מצדי שום דבר ואנשזה לא הרצון שלו אלא הרצ
כמי שאין לי ידיים ורגליים כגולם מוטל לנגדך, ועל ידי שאני חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי  

עמים שהוא הכי גבוה,  תמיד אז מגיעים אח"כ לשויתי ד' לנגדי תמיד, יש אותיות נקודות תגין וט
א"כ קודם מקבלים את האותיות ומשם לטעמים ואז יש לך כוח לבטל מה שיש לך ולקבל את  

אין מה לבטל אז כי   של התורה, אבל לפני שאדם מבטל את הציור שלו לציור של הקב"ה  הציור
 אדם עוד עסוק בשכל שלו. 

 לאף מקום אדם שמבין עוד לא הגיע  

שמבין הוא צריך לדעת שהוא לא מבין  הגיע לאף מקום, א"כ אחרי  דהיינו שעוד מבין עוד לא  
ין  כלום, ואז אפשר לבטל את הדעת שלו ולהחזיר כל דבר להקב"ה, השגות בתורה כל אחד מב

אחד פחות והשני קצת יותר אבל בנקודת הביטול ששם המגע של החכמה שם תלוי הביטול שלך  
רבה מה לבטל ולהחליט שהוא לא מבין כלום,  בהשגה שהשגת, החכם שיש לו הרבה ידע יש לו ה

ואחד שאין לו כ"כ הרבה ידע אז מיד שיש לו קצת הסתר אז מיד הוא באמת לא מבין שום דבר, 
זצ"ל  ם הוא לעשות רצונך אלוקי חפצתי,  לית של האדתכ היה אומר אם הכלה  כ"ק אאמו"ר 

 יתומה אזי הבדחן אומר מצוין. 

 תו או ל  ת כדי לבט הקב"ה נותן לך את הדע 

בהתחלה הקב"ה נותן לי מחשבות על גבי מחשבות, וזה נורמאלי כי  וזה שאמר חשבתי דרכי,  
ומי, אבל הקב"ה לא נותן לך את הדעת כדי לדעת    כ"כ אחד רוצה לדעת כמה ומה ואיך ולמה

א עדותיך  באמת  אל  רגלי  ואשיבה  לחזור  והעיקר  להקב"ה,  שלך  הדעת  את  לבטל  בשביל  לא 
ות שאומרים שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד, ואנחנו מאמינים שהקב"ה  שאנחנו לא יותר מעד

למות ובארץ ובד' כנפות הארץ ובעצם הקב"ה בעצמו מעיד על עצמו,  הוא אחד בכל העולם ובז' עו 
 ה כו' אל עדותיך.וכל זה היה עצה אל ואשיב

 ט לכלל וא להחזיר את הפר ודת האדם ה עב 

ואפילו שהיה לי כבר מהלך מה אני  ' בענינים פרטים,  אף שהייתי מחשב ואומר למקום פלוני כו
הולך לעשות ובשביל זה אני בכלל אדם, יש כלל פרט וכלל, כלל נקרא הקב"ה ברא את העולם  

,  בנקודה של חכמה, ומשם ברא פרטים שזה כל אחד ואחד בעולם שהוא פרט ואדם בפני עצמו
יו"ד, א"כ בי"ת זה לא בי"ת וגימ"ל    ומנקודה של יו"ד נמשך כל האותיות כי כל אות מתחיל עם

אות יש לו שייכות ליו"ד ששם כולם אחד באחדות הגמור, והפרט שהקב"ה  זה לא גימ"ל כי כל  
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ברא אחרי זה הוא כדי להחזיר כל דבר לכלל שזה הקב"ה, א"כ בהתחלה זה כלל ואח"כ הקב"ה  
 לכלל ואנחנו צריכים עכשיו להחזיר כל דבר לכלל.  ברא אותנו

   ם אחד שם כול בחכמה  

הסוף בא על ידי שהיו רגלי מביאות לבתי כנסיות כו', שהוא כוח הכלל שיש בכנסת ישראל,  
ויש רק מקום אחד שאנחנו אחד עם כולם, שזה בנקודה של חכמה שם כולם אחד ממש, וזה אך 

ך  ריכים הבנה והשגה בתורה ואז יהיה לצורק על ידי ביטול אז מגיעים לזה, אבל כדי להגיע לזה 
חשוב מי אשם זה רק מרחיק אותך מהקב"ה, והעיקר הוא  מה לבטל ואז מגיעים לזה, לשבת ול

ידי יש לנו כוח ללכת עוד שלב שזה  הבנה והשגה בתורה ללמוד תורה ולהתחזק באמונה, ועל 
מעט שכנה דומה נפשי,  תשובה להחזיר כל דבר להקב"ה, ואדם צריך לדעת שלולי ד' עזרתה לי כ

 וזה בעצם לא הבחירה שלנו. דשנו במצותיו כנ"ל. י שבחר בנו וקמצד בחירת הש"

 ל להגיע לביטול צריכים עמלים בתורה בשבי 

ואקח את אביכם הרי יש כ"כ הרבה גויים ואף אחד לא קיבל כזה נשמה גבוה שיהיה לו אפשרות  
כזה אנו צריכים שיהי להגיע לביטול  ובשביל  ועם ישראל,  ה  להגיע לביטול כמו אברהם אבינו 

להיות עמלים בתורה, והליכה היא בשכל ודעת, )תרנ"ב(  בשפ"א  ים בתורה, וכמו שכתוב  עמל
בהתחלה מתחילים עם שכל ודעת, ואח"כ צריכים לדעת שהקב"ה לא נתן לנו אותו כדי שיהיה  

 רק שיהיה תכלית כל השכל לבטל עצמו לחוקות ד', ע"ש. לנו שכל ודעת אלא 

 רה לחוקות התו   ו נ העיקר לבטל את עצמ 

ו להיות במדרגה זו של תכלית הידיעה שלא נדע, לאו ביגדיל תורה: אמנם בעיקר מידה זאיתא 
כל המוחות שוים בזה, וכל אחד ואחד לפי השגתו הוא מרגיש הלא נודע, ואם יש לו השגה יותר 

וברגע שיש לו יותר השגה יש לו יותר מה  את הלא נודע במדרגה היותר גבוה.  גדולה משיג יותר  
הידיע  לבטל שתכלית  למצב  להגיע  ועיקר  את  להקב"ה.  לך  נותן  הקב"ה  יודע,  שאינו  לדעת  ה 

הוא   ועמל שלך  בתורה,  עמלים  ולהיות  זאת להקב"ה  בזה אלא שתבטל  לא שתישאר  הידיעה 
לבטל את עצמך לחוקות הקב"ה, בהתחלה מותר לך להבין אבל אח"כ אחרי שהשגתי את כל  

 ין. השגותי אתה צריך להיות טיפש ולהאמ

 חון גדול מכסה ואז יצא משם סיר פתחו את ה 

פעם אחד שהייתה שם היא החליטה שיותר היא לא    ואחרילר' אשר  ה אישה אחד שהגיע  ת ייה
מגיעה אליו להתייעץ. ושאלה אותה מה קרה ומה הוא עשה לך, והיא ענתה שהוא אמר לי בדיוק  

ד לר' אשר ושאל אותו מה קרה  מה שעשיתי ובגלל זה אני לא רוצה לחזור יותר אליו. נכנס נכ
ן יותר מארבע מאות שנה ואז בא מישהו  כאן, ענה ר' אשר תתאר לך שיש כאן בור ביוב שקיים כא

ופותח את המכסה תתאר לך איזה סרחון גדול יוצא משם. סירחון של ארבע מאות שנה. אותו  
 דבר לא עשיתי לה כלום רק פתחתי את המכסה שלה וזה מה שיצא משם. 

 מהגאווה שלו   יעזה מג את המצב    א סובל אדם של 

אותו דבר מה שקרה עכשיו הקב"ה פתח לנו את המכסה שלנו של כ"כ הרבה שנים ופשוט כולם  
לא יכולים למצוא את עצמינו באף מקום, ומה שאדם לא יכול לסבול זה הגאווה שלו שנדמה לו  

שהוא לא יותר מגוש  שהוא עושה כל דבר והוא מבקר את הקב"ה, וברגע שאדם מגיע להחלטה  
 נותן לו וכש"כ החיות שלך ומה לא אז הגיע לתכלית שלו לעולם. עפר וגם זה הקב"ה 
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 ל את עצמו מזכך בזה את הכלי שלו אדם שמבט 

הקב"ה ברא את העולם עולם שנה נפש, הטבע של הבריאה  ושכר על זה ונתתי גשמיכם בעתם,  
ל את עצמו לגמרי להקב"ה  אדם מבטוברגע ששהם ברכות בעולם הזה,  מתבטא בזמן ובמקום,  

הברכות   את  לקבל  כדי  שלו  הכלי  את  מזכך  הוא  אז  בזה  ביטול  נותן  שאדם  וברגע  מהקב"ה, 
פירוש, שעל ידי שאדם מבטל השכל אל רצון הבורא  הקב"ה יכול לתת לך עוד יותר מחכמה,  

להקב"ה,  יתברך,   שלו  הכלי  את  מרחיב  אדם  והגשמיות ובזה  הטבע  שגם  השכר  זה  ידי  על 
 להקב"ה. ואז אדם מחובר עוד יותר תוכל לקבל הארה משפע עליונה.  מתבטל לרוחניות ואז 

 אדם צריך לדעת שההתנגדות הוא לא מציאות אלא סיבה 

וזה יש לפרש בטל רצונך כו' כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך, שהוא רצונות של סטרא אחרא  
הקב"ה עשה שיהיה לך התנגדות ואדם חושב כאילו שהם מציאות בפני  י ד',  המתנגדים לעובד

ולא בתור סיבה, ותכלית   עצמו, אם יש לך חבר שמרגיז אותך אדם לוקח זאת בתור מציאות 
מציאות אלא דמיון, כי אין אדם זוקף אצבעו למטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה,    שהוא לא

כי מגלגלין זכות על ידי זכאי וחייב על ידי חייב, ואז    ואדם בעצמו לא יודע למה הוא עשה זאת
אבל לפעמים אדם חושב לעצמו האם    אדם מגיע להכרה שהקב"ה הוא מציאות אמיתי בעולם, 

ומה שאתה    שזה לא יותר מדמיון  שזה מציאות  לדעת מה שהוא חושב  אבל אדם צריך  זה הקב"ה,
 חושב שהקב"ה הוא הדמיון שזה המציאות האמיתי בעולם.

 צה להתבטל כלל הכאב מגיע מהגוף שלא רו 

אדם חושב שהוא שולט והוא המציאות, ופתאום הגיע הקב"ה ואמר לך שאתה לא שולט ואתה  
לבט כאב  לך  יש  מאיפה  רצונו,  מפני  רצונך  בטל  ואז  הקב"ה  זה  שהמצוי  ולדעת  רצון  כלום  ל 

קב"ה הוא מתבטל  , זה לא מהנפש אלא מהגוף שמתנגדת וברגע שאדם מבטל את עצמו להאחרים
לגמרי, וברגע שאדם נותן ביטול במוח אז יהיה לו כוח לבטל רצון אחרים המתנגדים לעובדי ד'  

 ותוכל להגיע להקב"ה. 

 ם בזה את הכלי על ידי ביטול מרחיבי 

ותקבל שכר הרבה  התורה כותב ונתתי גשמיכם בעתם לכאורה לך לעבוד  כי שכר עולם הבא ידוע,  
אמר מי שיתרום סכום כסף גדול  הבריסקער רב  הבא בטוח יהיה לך,   יותר מזה. אלא שכר עולם

אני נותן לו חצי מעולם הבא שלי. הגיע אחד שרצה לתרום ושאל אותו א"כ מה ההבדל בינינו הרי  
הבריסקער    אני נותן כסף ומקבל חצי עולם הבא והרב לומד ומקבל ג"כ רק חצי עולם הבא. ענה לו

רק זה שכר יותר טוב, מה שנוכל לתקן גם עניני עולם  ין לך.  רב שלי יש גם עולם הזה מה שא
והטבע.   אל  הזה  כוחות  מקבל  אדם  אז  אבל  פרייער  כמו  נראה  הוא  אולי  ביטול  שנותן  אדם 

טבעיים, כי ברגע שאדם נותן ביטול בזה הוא מרחיב את הכלי שלו והופך בזה את הגשמי לרוחני  
 ההתנגדות שיפסיק להתנגד ורק יעזור לך.  ואת

 ת כל דבר בפנימיות ולא בחיצוניות העיקר לעשו 

ומזה הוציאו חכמינו ז"ל שיפה שעה אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים מכל חיי עולם 
ז"ל שכר מצוה מצוה.   ועטרותיהם  מהבעל התניא  אמרנו  הבא. כענין אמרם  יושבים  צדיקים 

לכים עם הפנימיות,  אן הובראשיהם, שם הם יושבים וכאן הולכים, עטרה זה משהו חיצוני וכ
ונהנים מזיו השכינה. ריח הוא שוב דבר חיצוני ולא פנימי, וזיו השכינה הוא רק זיו וכאן אתה  

 מגיע לחלק אלוקי ממעל ממש.
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 שיעור ג' 

 יום ג' כב' אייר

' וחי אחיך. ובמדרש רש ואיש תככים בפסוק וכי ימוך כו' והחזקת בו כו )תרמ"א(  בשפ"א  איתא  
 ר עיני שניהם ד', וזה הענין נוהג הן בעשיר הן בחכם.נפגשו כו' מאי

 דברי המדרש על וכי ימוך אחיך 

ז"ל המדרש: הדא הוא דכתיב רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ד', עשיר ורש נפגשו עושה  
יש תככים  זה ששונה סדר או שני סדרים, עמד רש עם א כולם ד'. רש זהו רש בתורה, ואיש תככים  

שניני פרק אחד, והשנהו, מאיר עיני שניהם ד', קנו העולם הזה והעולם הבא. עשיר ואמר לו ה
ורש נפגשו, עשיר בתורה רש בתורה, אמר אותו רש לאותו עשיר השניני פרק אחד, ולא השנהו,  

, אמר לו מה אנא בעי מיתב ומתניתך במשקין או במאימתי, קרי ותני עם דכוותך, עושה כולם ד'
 יכול לעשותו טיפש, ומי שעשה לזה טיפש יכול לעשותו חכם. מי שעשה לזה חכם  

דבר אחר, רש זה שהוא רש בנכסים, ואיש תככים זה שהוא עושה בפעולה, עמד רש עם איש  
תככים אמר לו תן לי מצוה, ונתן לו, מאיר עיני שניהם ד', זה קנה חיי שעה וזה קנה חיי העולם  

ים ורש זה שרש בנכסים, עמד רש עם העשיר אמר  הבא. עשיר ורש נפגשו, עשיר זה שעשיר בנכס 
וה, ולא נתן לו, עושה כולם ד', מי שעשה זה עני יכול לעשותו עשיר, ומי שעשה לזה  לו תן לי מצ

עשיר יכול לעשותו עני. לפיכך משה מזהיר את ישראל וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו  
 וגו' וחי אחיך עמך. 

 יכול לתת לו זאת   אדם שמבקש דברי חיזוק אני

שאתה    היוצא לנו שזה נוהג בין בעושר מי שמבקש כסף שאתה צריך לעזור לו, וגם בחכם שאפילו
אתה יכול לתת אזי אתה חייב לתת את זה לפחות, אפילו  לא יכול לתת לו כסף לפחות דברי חיזוק  

נק  לו  חיזוק תן  לא אדם שיכול לחזק אבל כל אחד שמבקש ממך  ואתה  עשיר  ודה  שאתה לא 
וחיזוק בעבודת השם, חיזוק נקרא לדבר מחכמה ולדבר לעצמך ואז השני גם יתחזק מזה, כי 

הקב"ה שולח  התפארת שלמה  ר בא אלי וברגע שבאים אלי לבקש דברי חיזוק אומר  יהיה להם דב 
לך דברי חיזוק שיהיה לך מה להגיד להם, ואפילו שאתה חושב מה יש לי אתו ואין שום קשר בין  

 אבל עכ"ז צריכים לחזק אחד את השני. אחד לשני 

 אסור להלחיץ ילדים  

ים ונחנקו ומתו, בדורנו  ומה אפשר להתחזק בימים האלו, אלא שם ראינו שמרוב לחץ נמחצו אנש 
ירד חולשה בנפש ובלחץ קטן אפשר להרוג אנשים בנפש וצריכים לראות לא להלחיץ כלל על אף  

יתה בפועל ממש, וצריכים לראות לדבר טוב אחד  אחד כי אפשר להרוג וזה הרבה יותר כואב ממ
חיו ולחשוב  טוב  לעשות  והעיקר  השני,  על  אחד  בלחץ  ולא  בנעימות  ולדבר  השני  ואסור  בי  על 

להלחיץ בשום אופן, כי ראינו שרק מלחץ נמחצו אנשים מבוגרים בחורים ובפרט ילדים שהם לא 
 סובלים לחץ כלל. 

 לו   ם מה לומר ה כבר יכניס לך את המילי הקב" 

וממילא אם מישהו פונה אליך לשמוע דברי חיזוק תיידע לך שיש לך מה לתת לו יש אצלך דברי  
משמע שנאמר  ומחיזוק להחזיק אותו שלא ייפול, לכאורה מאיפה יש לי את הכוח הזה, אלא  

תיידע לך שיש לך את הכוח לחזק  והחזקת בו, שיש בכוח איש להחזיק ביד חבירו שמטה ידו,  
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ואס  פונה אליך  את השני,  וברגע שהשני  ולעזור לשני,  ענווה אלא צריכים מיד ללכת  ור לשחק 
 תיידע שזה מגיע מאת הקב"ה והוא נותן לך את הכוח לעזור לו ואת המילים להגיד לו.

 יר הרבה יותר ביחד יש לנו כוח אד 

ור לו  לפעמים אדם חושב אם אני ייתן לו מהכוחות שלי אולי זה יפגע בי, ואם אני יעז   וחי עמך,
אדם כי הנקודה חיות יכול להתפשט עד אין שיעור. כספי יהיה לי פחות, אבל האמת הוא הפוך 

צריך לדעת שאנחנו כמו אותיות התורה וחייבים כל אות בתורה ושום אות לא יכול בלי השני  
יות נהיה תורה, וביחד יש לנו כוח אדיר, בלשון הקודש על איש אחד אומרים  ובצירוף כל האות

ועל שני אנשים אומרים כבר אנשים, לכאורה למה לא אומרים אישים שזה לשון רבים של איש  
איש, אלא כי שתי אנשים יש להם כבר כוח הרבה יותר גדול, אדם לבד יכול להרים עשר קילו  

 ו, ולא רק שנחסר לך מזה אלא שמוסיף לך הרבה יותר.וביחד יכול להרים חמישים קיל

 ד זמן אדם שמקדיש מזמנו מקבל עו 

רעו לברכה. אנשים חושבים כשמקדישים זמן לילדים שזה יורד מזמן האישי שלך,  חונן ומלווה וז
היה מתפלל  שהחתם סופר  אבל האמת הוא וזרעו לברכה שזה רק מוסיף לך עוד זמן. אומרים  

ה מוריד לך מהזמן שלך ללמוד עוד יותר.  הרבה זמן, ושאלו אותו הרי אתה תלמיד חכם גדול וז
להם שכתוב מי שמתפלל מאריכין לו ימיו ושנותיו, וממילא לא נחסר לי מהזמן שלי אלא  וענה  

 שזה מוסיף לי עוד יותר ועוד יותר. 

 תפוס את עצמו ברגע שאדם חי סיבות השני י 

אומרים בסוף תפילת שמונה עשרה אלקי נצור לשוני מרע ושפתיך מדבר מרמה ולמקללי נפשי  
נו נותנים הוראות להקב"ה מה לעשות, אלא הפירוש הוא  שאנח תדום, לכאורה זה נראה כמו  

שאדם צריך לעבוד את הקב"ה לא רק במעשה ובדיבור אלא גם במחשבה, וע"ז מגיעים רק ע"י  
ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך ואחרי מצותיך תרדוף נפשי, דהיינו שבלי תורה ומצוות  

ולם הפר עצתם וקלקל מחשבתם. ואז פתאום  על כשום דבר לא הולך, ואל תתפלל רק עליך אלא  
השני יתפוס שכלל לא יודע למה הוא עשה זאת, וכמו שאצל דוד שברגע שחשב זאת שאלוקים  

 אמר לו קלל אז הוא תפס את עצמו ולא ידע למה הוא עשה זאת כלל. 

 העיקר להיות באחדות עם כולם 

עלי  תינו שלא תעלה קנאת אדם  וזה מה שאנו אומרים יהי רצון מלפניך ד' אלקינו ואלוקי אבו
ולא קנאתי על אחרים, ושלא אכעוס היום ושלא אכעיסך, ותצילני מיצר הרע ותן בלבי אמונה  
הכנעה וענווה. מלכנו ואלוקינו יחד שמך בעולמך, שאנחנו נהיה באחדות עם כולם, ואז יהיה בנה  

להשפיע זאת על כל    ושמח עדתך. ואז תוכלביתך ושכלל היכלך וקבץ קבוץ גליות, פדה צאנך  
 . העולם

 ם לתת מחמאות אחד לשני צריכי 

לא לדרוך  השפ"א ולכן מסיים המדרש להיות לשונכם רך אלו לאלו.  אומר    )תרס"א(  ובהמשך
אחד על השני ולא לתת עקיצות אחד על השני רק לתת מחמאות אחד לשני, אבל אדם שלוקח לו  

כי כפי התגברות מה הוא רוצה להגיד לי.  להגיד מילה טובה לשני חצי שעה אזי אני כבר יודע  
עכשיו ראו שהגוף של אדם הוא כלום העיקר זה הנפש  באדם אוהבין זה לזה,    כוח הרוח ונפש

ובשנייה אחד אדם נשאר בלי חיות כלל, וברגע שאדם מכיר בזה ומגביר את הכוחות הנפש שלו  
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לזה,   זה  שאוהבין  מצב  יהיה  אזי  התבזה  הבעל  קרובין,  הנפשות  גופות  ניא  כי  שרק  אומר 
 מחלוקים.

 ם לקרב אחד את השני צריכי 

שראל הם שאר בשר אלו עם אלו, מפני שהנשמות כלולות יחד, יש  בתומר דבורה: כל ייתא  א
בזה חלק זה ובזה חלק זה, ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חבירו, ועינו טובה על טובת  

וא הוא ממש, ומטעם זה נצטוינו ואהבת לרעך חבירו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי ה
וראוי שירצה בכשרות  ת השני ולא לדבר אחד על השני,  וצריכים לראות לא לשנוא אחד אכמוך,  

 ואפילו בלב שלא יחשוב שהשני ייהרג. חבירו, ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו, 

לא ירצה בגנות חבירו  מטעם הקורבה, אף הוא  כדרך שאין הקב"ה רוצה בגנותנו ולא בצערנו  
שרוי באותו צער או באותה טובה.  ולא בצערו ולא בקלקולו, וירע לו ממנו, כאילו הוא ממש היה

 וזה עבדתינו עכשיו בימים האלו. 

 ם הוא כלי לשאוב חיות מהקב"ה אד 

וכתיב וחי אחיך עמך, כי בכוח האדם ליתן חיות גם לחבירו. דכתיב ובהמשך )תרס"ד( כתוב:  
נשמת חיים, כמו מים חיים, שהנשמה דבוקה במקור החיים, ויהי האדם לנפש    באפיו  ויפח

וכמה שאדם ישאוב יותר  חיה, הוא התרבות והתפשטות החיות, שהאדם כלי לשאוב זה החיות,  
 רק שהגוף לא יתערב בזה.ויותר ככה יקבל הרבה יותר חיות, כי תוספת מרובה על העיקר, 

 י ל להבין את השנ אדם שחי רוחני יכו 

המבין אל כל מעשיהם, אדם שחי רוחני הוא יכול להרגיש את    אומר היוצר יחד לבםר' אשר  
השני ולהבין את השני, ואם אתה לא מבין את השני אזי קודם תיידע לך שאתה לא מבין אותו  

אומר שיש מצוה ואהבת לרעך כמוך  שהשפ"א  כלל ורק תבקש מהקב"ה להבין את השני, וכמו  
 וכל לקיים כזה מצוה. מצוה אלא הקב"ה גם מבטיח שת  אבל לא רק שיש כזה

 העיקר של האדם הוא הדיבור 

כמו שכתוב ויהי בחובת הלבבות: ולולא הדיבור לא היה לאדם צוות בחבירו והיה כבהמה.  איתא  
האדם לנפש חיה, מתרגם לרוח ממללא. ובו השלמת גדר האדם, רצוני לומר הדיבור, כי גדר 

הסדרת   כלומר, ששתי תועליות מגיעות לכל אדם מןבדל מן הבהמות. האדם חי מדבר מת, ובו נ
הדברים, הא' שהוא יכול להמליץ כונת רצונו לזולתו, והב' הוא ההיפוך, שזולתו יכול להמליץ לו  
ויכול להבין כונת זולתו בזה, צוות בחבירו, שהרי כל עצמו שהאדם מתחבר בחבירו הוא על ידי  

ובזו עמו,  כלומר, הדיבור שהוא מדבר  גדר האדם  לעצמה.  בודדת  כבהמה שכל אחת  היה  לתו 
הרי גדר האדם הוא חי מדבר מת, והרי בחיים ובמות הוא משותף עם הבהמה, וא"כ נשאר גדרו  ש

הדיבור לבד, ובזה אמרו ובו נבדל מן הבהמה, כלומר, מכל הג' מלות הנ"ל אין הבדלו מן הבהמה  
עיקר יתרון המדבר מבעל חי, מה שיש להם צוותא   השפ"א : דהנה זולת הדיבור לבד. וזה לשון 

 ל ידי הדיבור.זה לזה ע

 אדם שמתעסק בחיים יוסיפו לך שנות חיים 

צריכים   א"כ  כלל,  לבהמה  אין  שזה  בדיבור  רק  הוא  והיתרון  בהמה  כמו  לאדם  יש  ומת  וחי 
להשתמש מוות וחיים ביד הלשון, אם אתה מתעסק במוות של השני אתה בעצם עסוק במוות  
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שלך, וברגע שאתה מתעסק בחיים של השני אזי אתה מתעסק בחיים שלך ולא רק זה אלא יוסיפו  
 חיים.לך שנות  

 ותר אחדות ה שי ם לחפש כמ עכשיו צריכי 

והקב"ה וב"ש משפיע בכל יום לכלל הבריאה כל הצטרכות שלהם, ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
ל זה מברכין הזן את העולם כולו דייקא,  ועוזה גם בגוף וגם בנפש,    מאן דיהיב חיי יהיב מזוני

דהיינו הוא לא מחלק את זה לפי הקילו של כל אחד ואחד אלא הוא נותן לכולם שווה בשווה  
כל  כאילו   חברים  הרי  אנחנו  שלו,  לילדים  גם  נותנים  לאבא  נותנים  אם  בעולם,  היחיד  שהוא 

זה לזה באחדות אחד, רק שהמקבלים צריכים להתאחד ולתת  ישראל זה לזה וערבים זה לזה,  
דהיינו לא לחפש איפה לעשות עכשיו יותר כסף אלא לראות להגיע לכמה שיותר אחדות בין אחד  

 . לשני

   יה זה המעשר מה שנשאר לך שנה הבאה יה 

שלא יחסר לך  וברגע שאנחנו אחד עם כולם אז לא חסר לנו כלום. ולא רק  דבר.  ואז אין מחסור ב
אם אדם היה  הקדושת לוי  . עשר תעשר בשביל שתתעשר אומר  אלא יהיה לך עוד הרבה יותר מזה

לו מאה ונתן מעשר עשר ונשאר לך תשעים אזי בפעם הבאה התשעים שנשארו לך זה יהיה המעשר  
 שלך וכן הלאה. 

 יש זמן להקשיב לשני ם להקד צריכי 

ו תרד  אל תגיד לו נדנוק אל תגיד לאחיך ומטה ידו עמך, בוודאי נמצא העזר אצלך,  וכיון שימוך  
ממני אל תגיד לו אין לי זמן עליך, כשמישהו מגיע לך תסגור את הספר ולך תקשיב לו מה שיש  
לו להגיד לך, אתה יכול להגיד לו לא עכשיו או עוד חצי שעה או אולי מחר אבל לא להתעלם  

י ואתה  ממנו,  ללגמרי  להגיד  לאנשים  לגשת  היזם  להיות  עליכם  הם כול  אותו    שלום  ולשאול 
א נגיע בבקשה תשב תאכל תרגיש בנוח, דהיינו מה דעלך לא תעביד לחברך לא תעביד,  מאיפה הו 

 כמו שאתה רוצה שאיפה שאתה מגיע שיקרבו אותך אותו דבר גם אתה תקרב אותו ותחזק אותו.

 ם ות ביישני במצב של חסדים לא צריכים להי 

לא תירוצים למה, יהודים  הוא מתבייש ולא יכול ויש לו מ,  ואם כי אינו רואה שיהיה בכוחו כל כך
לפעמים   אלא  חסדים,  גומלי  לכאן  נכנס  איפה  לכאורה  חסדים,  וגומלי  רחמנים  ביישנים  הם 
כשצריכים לעזור למישהו אז נכנס מצב של ביישנים ואולי הוא לא רוצה ואולי הוא לא צריך,  

גומלי    בצד את ביישנים ורחמנים ולהיות  וע"ז צריכים לומר שבמצב של חסדים צריכים לשום
 חסדים ולא לעשות שום חשבונות כלל, והעיקר לתת לשני מה שהוא צריך לקבל ממך. 

 יקר לא להתעלם מהשני הע 

על זה נאמר מאיר עיני שניהם ד', לכאורה הרי אין לי כוח ואיך אני יכול לעשות אותו בכלל,  
ך העיקר לא  נו בתורתהקב"ה יפתח לנו את עיניהם כדי לראות מה אפשר לעזור כאן, והאר עיני 

להסתכל האם זה כן מתאים לי או שזה לא מתאים לי העיקר לא להתעלם מאף אחד אפילו לא  
מילד קטן, הגדלות שלך הוא כשאתה לא מתעלם, ובכל נתינה לא רק שאתה לא מפסיד בזה אלא  

ה  אתה עוד מרוויח בזה הרבה יותר, אדם שחי גוף אז הוא רק לוקח ולוקח, אבל אדם שחי נשמ 
שעל ידי ואדם שרק נותן זהו השלימות של האדם.  וגל גם לתת ולא רק לקחת כל הזמן,  הוא מס

ברכה.   עליהם  ישרה  קודם  התאחדות  צריכים  לזה  ולהגיע  אחדות,  הוא  דבר  כל  של  העיקר 
 להתחבר לעצמו, שזה לחיות שלך ואז אתה אחד עם השני.
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 ברגע שאמר אחי היה יכול להגיד מוסר 

אצל יעקב אבינו כשהגיע לבית לבן ראה את כולם יושבים ליד הבאר  אמר שכתוב הפוניבזער רב 
ולא   יושבים  אתם  ולמה  עובדים  לא  למה אתם  מוסר  להם  להטיף  והתחיל  כלום,  עושים  ולא 
עושים שום דבר. לכאורה איך יתכן שיבוא אדם זר ויגיד להם מוסר מה לעשות ובסוף עוד קיבלו  

יעקב אבינו התחיל במילים אחי ואז הכל נהיה משהו  הסבר הוא ש את דבריו מי הוא בכלל. אלא ה
 אחר.

 ני אומר ם מקשיבים לכל מה שא א חסידי ספינק

וכן בתוכחות כתיב הוכח תוכיח כו' ולא תשא עליו חטא, פירוש, שאם מונע מלהוכיח יש לו חלק  
היה אומר שחסידי ספינקא מקשיבים  בהחטא, שכיון שרואה ויכול להוכיח, כ"ק אאמו"ר זצ"ל  

יודע שיקשיבו לי. וגם זה שייך  ל מה שאני אומר, למה כי אני אולכ מר להם רק דברים שאני 
לאחדות ברגע שאנחנו באחדות אחד עם השני אז המקבל מסכים לקבל מן המוכיח דברים של  

לתוכחה שלו,  מוסר,   חבירו  צריך  האסורים, אדם  באמת  עצמו מבית  מתיר את  אין חבוש  כי 
 ל להוציא אותו משם. ק אחד שנמצא כרגע בנפש הוא יכושנכנס לרוח שטות ולגוף ר

 של רב הונא   מה החידוש

מסופר בגמרא שלרב הונא החמיץ לו ארבע מאות חביות של יין, נכנסו תלמידיו ואמרו לו וכי  
והם סיכמו   לו אריס בשדה שלו  נזכר שהיה  הדין, מיד  נגד  לעשות משהו  בדינא  חשיד קוב"ה 

קבל.  ומיד שילם לו מה שצריך ללא קיבל מה שהוא צריך לקבל    ביניהם על סכום מסוים ובסוף
היין.   של  השער  כמו  נהיה  החומץ  של  שהשער  או  יין  להיות  חזר  שהחומץ  או  הגמרא  אומרת 

 לכאורה הרי כל ילד קטן יודע שהקב"ה לא עושה דין אם זה לא מגיע וא"כ מה השאלה כאן? 

 פשר לחיות עם הקב"ה בתוך השפלות א

אומר לחיות בחכמה נקרא לדעת שיש השגחה פרטית בעולם ולדעת שהקב"ה    הפרי הארץ אלא  
 זמן שהוא מצטער מן השפלות הירידה אל המקום אשר הוא חונה שם,  אבל כלעושה כל דבר,  

העיקר לדעת איזהו עשיר השמח בחלקו לדעת שזה החלק שלך, הקב"ה רוצה שתהיה שם ונותן  
להיות שם, אבל לא כתוב שם כ זמן שמצטער מן  לך את הכוח  כל  זמן שהוא בשפלות אלא  ל 

ורוצה להינצל ממנה הרי  אתה נמצא שם,  השפלות כי אפשר לחיות עם הקב"ה בתוך השפלות ש
 , וברגע שאתה יכול לעזור לשני לך לעזור לו.הוא מלובש בגוף ואינו יכול להשיג חכמתו

 ר' אשר הגיע עד לתוהו ובוהו 

שהוא למעלה מכל  ן שמצטער מן השפלות שנמצא שם,  כל זמ ואין לו שום שייכות עם החכמה  
חכמה הוא הנקודה הכי עליונה שיכול להיות, בכל מקום מדברים עד אצילות  טבעי הגוף והשגתו,  

ר' אשר הכניס אותנו לתוהו ובוהו, ודווקא שם אפשר להגיע לנקודה של חכמה, בהמות הייתי  
מה שאין כן כשמקבל  נמצא כלל,  עמך לא רק שתיידע שאתה לא מדבר לשני אלא שאתה לא  

וזה ' זו הטוב הגנוז כנזכר לעיל וא"א להשיג טובתו,  היסורים באהבה אמיתית, בהשגתו הלא ד
 נקרא שאדם מחליט שטוב ד' לכל ואתה לא יכול להגיע לשם כלל.

 סיג   נכנסים לחכמה על ידי

גוף ונתקשר אז טוב לו להיות מתקשר בחכמה שהרי כשאינו מצטער מהיסורים יצא מכלל ה
מה  סיג לחכמה שתיקה, איך נכנסים לחכבחכמה. וזהו שאמרו רז"ל סמא דיסורים שתיקותא,  
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על ידי סיג, ועל ידי ביטול נכנסים לדעת, אבל לפעמים יש מקומות שאדם מרגיש שהוא יאבד שם 
את הדעת אז יותר טוב לו שלא ייכנס לשם כלל, וברגע שהשני מבקש ממך עזרה אזי יש לך את 

וחות לעזור לו ואתה צריך רק לתת לו את כוחות הנפש שיהיה לו כוח בכל דבר, וברגע שאדם  הכ
 לנפש שלך אתה יכול להתחבר לנפש שלו ולעזור לו. מתחבר

 ם להחזיר את הנפש של השני צריכי 

וברגע שאתה מתחבר לנפש שלך אתה  באמת צריך חבירו לתוכחה שלו,  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
וברגע  והוא מונע הטוב מבעליו, שעזר חבירו הוא אצלו.  הוא יתחבר לנפש שלו,  נותן לו כוח ש

קב"ה היה רוצה למנף אותך מגוף לנפש  שאתה לא עוזר לו אתה נמצא ג"כ בחטא הזה. ובעצם ה 
וגם הייתי יכול עם העזרה שלך להוציא אותו ג"כ מהגוף שלו לחיות נפש. אף פעם אתה לא יודע  

היוצר יחד לבם המבין את כל מעשיהם אתה יכול לתת לו את הכוח  מה קורה אצל השני, אבל  
 לחיות עם ביטול להקב"ה. 

 עשיר עוזר לו ממה שה   ר לעשיר הרבה יותרהעני עוז 

וזה יותר ממה  לזה יצטרכו,    שכך ברא הש"י שיהיה לזה סיוע מזה,  העני עוזר לעשיר הרבה 
ת או בפנים שמח או להושיב אותו  שעשיר עוזר לעני, יש כמה דרכים לתת כסף או בפנים זועפו

ולהגיד לו חכיתי לך מאוד, ועוד יותר טוב להגיד מיוחד שבאת עכשיו כי אני צריך דחוף עזרה  
ה ג"כ צריך אותו בדיוק אותו דבר, כל  בעניין אחר ובזה אתה מראה שכמו שהוא צריך אותך את 

כו, והעיקר לדעת שאתה  אחד תלוי איך אתה נותן לו את הסיוע, והכי חזק הוא שזה לזה יצטר
צריך גם אותו. מטפל לא צריך לבקש כסף אלא הוא צריך לתת למטופל כסף כי ככה יש לו מה  

 לם. להוציא ולמי, ר' אשר אף פעם לא לקח כסף על העזרה שהיה נותן לכו 

 בזכות העני אדם מקבל כוחות לתת 

א שולח לו עני אם זה  הקב"ה רוצה לתת לאדם מתנה אזי הוכדי שיבינו כולם כי הכל מהש"י,  
בגוף או בנפש ובזכותו אדם מקבל את הכוחות לתת ומשום הכי אתה חייב לתת לו כי זה בשבילך,  

הקב"ה בכוונה עשה זאת בצורה כזאת שאין שלימות אצל  ולא יהיה כל השלימות אצל אחד.  
 אחד.

 ת שלימו   רק אצל הקב"ה יש 

בעולם זוגות, שמים וארץ, חמה ולבנה,  במדרש: אמר הקב"ה לבני ישראל, כל מה שבראתי  כתוב  
אדם וחווה, אבל כבודי יחיד ומיוחד בעולם. השמים משפיעים והארץ מקבלת, וכן חמה ולבנה  
שהלבנה מקבלת אורה מן החמה, אדם וחווה יצירי כפיו של היוצר נבראו זוג יחד באופן שיהיו  

כדי להתודע כי אין שלימות  ובאמת כן עשה אלוקים,  )וישלח תרמ"א(  בשפ"א    כן כל ימי עולם.
למה נקרא ישראל שולמית כי  בלתי אליו שהשלום שלו, לכן המלאכים צריכין סיוע מבני אדם,  

שמירה    כמאמר תנו עוז לאלקים, ובני אדם צריכיןהם יודעים שהשלימות נמצא אצל הקב"ה,  
 וסיוע מהמלאכים.

 תורה מדור הקודם לדור הבא את ה  ם להעביר צריכי 

ראל: הנברא מצד שהוא עלול הוא חסר וצריך השלמה, כי האדם נברא וצריך בנצח ישאיתא  
אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך, דהיינו  אליו השלמה, העבודת ישראל  

הקב"ה נתן את התורה כדי שאתה תעביר אותו מדור הקודם לדור הבא אחריך, ואפילו שהקב"ה  
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כסף שלך אלא הוא נותן את הדעת בשביל לעזור לשני,  נתן הרבה תורה זה לא בשבילך ובשביל ה
 והשלימות לא יכול להיות רק אצל אחד וצריכים להגיע לכולם. 

 ם נקרא אחד שהגיע לנקודה של חכמה חכ 

חכם זה לא אחד שיש לו ידע אלא  ולכן איזה חכם הלומד מכל אדם,  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
שיש אצל כל אחד דבר  ע לנקודה של חכמה אז  ישהגיע לנקודה של חכמה, ואז ברגע שאדם מג

 מיוחד יותר מלאחרים, מטעם הנ"ל.

 כל אחד יש לו מה לקבל מחבירו 

והעשיר בתורה יתן גם להדל, וכמו כן תלמידי חכמים שיקבלו )פורים תרס"א(  בשפ"א  איתא  
 זה מזה, שיש בכל תלמיד חכם דבר מיוחד, וצריך לקבל כל אחד מחבירו להיות אגודה אחת. 
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 שיעור ד'

 ייריום ה' כד' א

וכו'.  )תר"מ(  בשפ"א  איתא   אותי  רגלי מביאות  והיו  וכו'  דרכי  חשבתי  בחקותי  וז"ל במדרש 
המדרש: אם בחקותי תלכו, הדא הוא דכתיב חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך, אמר דוד,  

ני ולבית דירה פלונית אני הולך,  רבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלו
 לי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות הדא הוא דכתיב ואשיבה רגלי אל עדותיך.והיו רג

 ודה מיוחד אליו כל אחד יש לו עב 

לכאורה צריכים אנו להבין מהו הכוונה מקום פלוני ולבית דירה פלונית, וגם מהו הכוונה בתי  
רוש אא"ז ז"ל על פי המשנה אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי  ופיכנסיות ובתי מדרשות. אלא  

לא עכשיו אימתי. שיש לכל איש ישראל דבר מיוחד שאין אחר יכול לתקנו רק הוא.    מה אני ואם 
ואם אתה לא תעשה אותו אף אחד לא יעשה את זה אם אין אני לי מי לי. כתוב ואמר ביום ההוא  

. לכאורה למה כתוב ואמר ולא אמרו, אלא כל אחד ואחד יש  קוונו לו ויושיעניהנה אלוקינו זה  
עשות שאין אף אחד אחר יכול לעשותו, וראינו זאת בשבוע אחרון שכל אחד  לו תפקיד מסוים ל 

 יש לו נקודה מיוחד שהוא צריך לגלות כאן בעולם שיוצא מתוך הסיפור הזאת. 

 ם לקחת כל דבר לחיובי צריכי 

שלנו להביא אותו לחיובי, אבל כל דבר אפשר לקחת אותו    כל סיפור שקרה לנו בעולם עבודה
חיובי. ואל תבהל אם אתה רואה אנשים ברחוב  לחיובי ולשלילי עבודה שלנו הוא ללכת לכיוון ה

היה  ר' אשר  שמפרשים אותו לשלילי ולכעס ולהפקרות, כי כל אחד מפרש זאת כפי שורש נשמתו,  
לא יכול להבין אותך אף פעם. וכן אל תדון את  שאתה לא צריך לכעוס כי הוא לא יבין אותך ו

להגיע למקום שלו אף פעם א"כ  חברך עד שתגיע למקומו, והכוונה הוא היות שאתה לא יכול  
 באמת אל תדון אותו כלל. מותר לך לא להסכים אליו אבל לדון אותו אסור לך. 

 כל אחד יש לו נקודה להכיר את הקב"ה 

וכן היה בליל ל"ג בעומר בשעה  כולין לתקנו רק בשעה זו.  וכמו כן לכל שעה דבר מיוחד שאין י
"ה  אחד וחצי כל אחד שהיה שם או רק שמע זאת כל אחד בעולם היה לו נקודה להכיר את הקב

 כל אחד בצורה המיוחדת שלו וכן כל העולם היה להם אז דברים מיוחדים לתקנן בשעה הזאת. 

 ב"ה הנשימות זה הדבר הכי גבוה שאפשר להכיר שם את הק 

היה אומר שתלמידי רבי עקיבא מתו ממחלת אסכרה שזו קשיי נשימה, וכן היה בשואה  ר' אשר 
כל מי שהיה לו קורונה זה היה  שנכנסו לתאי הגזים ג"כ היה בעיות בנשימה, וכן בשנה אחרונה  

ימה, וכן באסון מירון נחנקו למוות, כי השיא שאדם יכול להגיע להקב"ה זה בנשימות  קשיים בנש
ה. יש עבודה להחזיר את המעשים להקב"ה ויש עבודה להחזיר את  - ה הללוי - הנשמה תהלל יכל  

הדיבור להקב"ה ויש עבודה להחזיר את המחשבה להקב"ה ומעל כולם זה להחזיר את הנשימות  
י קטן וגם שם לגלות את חיות הקב"ה שנותן לך כל שנייה מחדש  להקב"ה שזה עד הפרט הכ 
יותר, אלו  נשימות לנשום וברגע אחד   יותר אז אתה כבר לא כאן  שמחליט לא לתת לך אותם 

שנלחמים על הנשימות הם בכל שנייה אומרים שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד ואלו שנפטרו הם  
חכמה שזה כוח מה ואז זה לא רק לעצמו אלא    קדושים בגלל זה, ואז אפשר להגיע לנקודה של

 עולם שלא תפס רעדה ממה שקרה באותם רגעים. לכל העולם כולו ובאמת לא היה יהודי אחד ב
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 סים יותר להבנה יותר מסתבכים כמה שנכנ 

יש אנשים שמנסים כל הזמן להיכנס להבנה למה איך ומה ולמה דווקא בכזה יום גדול, אבל ככל  
נכנס רק לחיובי הוא נמצא  שאתה נכנס יותר להבנה אתה מסתבך שם הרבה יותר, אבל אחד ש

שיש לכל נפש ישראל  )ויקרא תרמ"ט( כתוב:  בשפ"א  לו אחרת לגמרי.  שם וכל התמונה נהיה  
בעבודת ישראל: ובכל  איתא  תיקונים המיוחדים לו, ונשתלח לעולם על דבר מיוחד לברר זאת.  

ביום זה לא  יום ויום צריך אדם לעשות תיקונים שנחרץ עליו דבר יום ביומו, ומה שיוכל לתקן  
, וזהו ות תיקונים אחרים וללקוט אבנים טובות ומרגליותיוכל לתקן למחר, כי למחר צריך לעש
 שנאמר ולקטו דבר יום ביומו דייקא.

 את הנשימות להקב"ה הוא לץ   אדם שלא מחזיר

כתוב שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב ליצים דכתיב ובמושב ליצים לא ישב. 
א מושב ליצים ולמה זה באמת מושב  נקר  לכאורה איפה כתוב שם בפסוק שמי שלא עוסק בתורה

ליצים. אלא מסבירים עם משל שאחד שהיה לו מרתף ובתוכו מלא יהלומים ולקח אחד שיהיה  
מקבל אחד   הוא  יהלומים שהוא מסדר  כל מאה  שעל  לו  ואמר  היהלומים  לו את  עסוק לסדר 

יהלומי בסידור  להתעסק  שבמקום  ראה  מה  זמן  אחרי  הבית  הבעל  וכשחזר  הובשבילו,  א  ם 
מתעסק בשטויות שמצא שם, א"כ אותו שני אנשים שיושבים ולא לומדים תורה הרי זה מושב  
ליצים. אותו דבר הקב"ה שלח לך את הנשימות וכל נשימה זהו יהלום להכיר שם את הקב"ה  

 ובמקום זה אדם עסוק בשטויות ולא מכיר את הקב"ה כלל.

 תו יום כל יום יש עבודה אחרת לאו 

איתע כל  על  דלתתאדהיינו  את    רותא  מחזיר  שלא  אדם  אבל  דלעילא,  איערותא  מקבל  אדם 
הנשימות להקב"ה הוא נמצא במושב ליצים, כי אדם שמתחמק מזה הוא נמצא במושב ליצים  

וכמאמר הזוהר הקדוש לבושין דלביש בצפרא לא לבש ברמשא, לבושין דלבש ביומא דא  באמת.  
בשפ"א  שם את הקב"ה. איתא  חרת להכיר  כל יום יש על כל אחד עבודה אלא לבש ביומא דא.  

תרנ"ג(   דומה )בהעלותך  יום  כך  אין  כי  ז"ל  כדאיתא בשם האר"י  יש הארה אחרת,  יום  בכל 
 א"כ כל יום יש לכל אחד עבודה אחרת וחדש. לחבירו מבריאת עולם. 

 אדם שלוקח את הדרך לעצמו עוד לא הגיע לאף מקום 

אם אני לא שמעתי את הקב"ה בזמן הזה  אימתי.  וזהו אם לא עכשיו  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
עולמו ואין אותו יותר כלל ואין מי בעולם שיכול לתקן אותו עוד פעם. אבל אדם  הזמן הזה הלך ל

אף על פי כן, אחר תיקון  שתיקון את הנפש שלו בצורה המיוחדת שיש לו וגם בזמן המיוחד שלו, 
לא התחיל אפילו ויש לו עוד כברת דרך  אדם לא גמר אלא עוד  הפרטים צריך להכניסו בכלל,  

יו הוא להכניסו לכלל, כמו תורה כל אות שהוא נפרד אין לו שום ערך כלל  ללכת, ועבודה שלו עכש 
וזה שאיתא  ורק כשהם ביחד נהיה כאן ספר תורה אותו דבר עבודה שלנו הוא להכניסו לכלל,  

ה דרך חשוב יש לו אז לא הגיע  ברגע שאדם לוקח זאת לעצמו וחושב איזוכשאני לעצמי מה אני.  
 לתכלית כלל. 

 החסר אונים בא ללמד אותך ששום דבר לא שלך 

חד יש לו באופן פרטי מה לתקן מה שמישהו אחר לא יכול לתקן זאת כלל, וגם  היוצא לנו שכל א
יש לו זמן פרטי שרק הוא יכול לתקן זאת מה שמישהו אחר לא יכול לעשותו כלל, ותמיד תופסים  

עה אבל אדם צריך לדעת שכל חסר אונים שיש לך בא ללמד אותך שמה שיש לך הוא  אותך בהפת
אדם צריך לדעת שכל מה שהולך לעשות ולתקן שזה לא הוא אלא  לא שלך אלא של הקב"ה, וגם 
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היה אומר שזה כלום, אבל ברגע שאדם יודע שיש  ר' אשר  הקב"ה, וזה נקרא איתערותא דלתתא,  
ו לתקן ויודע שיש שם נקודה שצריכים לגלות שם את הקב"ה ויודע  לו מה לתקן ויש לו שעה שעלי

ב עזר אלוקי ממעל, אז אתה מתחבר לנקודה שיש  שהוא בעצמו לא יכול לעשות זאת והוא חיי
 שם ואתה יודע שיש כאן משהו שאני לא יכול לזהות זאת לבד מיד הכל נהיה ממילא. 

 בר להקב"ה על ידי הרעדה צריכים להתח

שכל העולם כולו קיבל רעדה שלא קיבלו שנים בלי שיעשה לזאת שום דבר, והעיקר  וכמו שראינו  
אני לא יודע מה, והעיקר  שכל אחד יכול להתחבר משם להקב"ה על ידי שיודע שיש כאן משהו ו 

לסגור את המוח ולא לחשוב יותר כלל, וברגע שסוגרים את המוח מגיעים לחכמה ואז הקב"ה  
 כבר ייתן לך את המהלך שלו.

 למעלה ם מיוחד מ הסיפור במירון היה בזמן ובמקו 

דהיינו שכל אחד יש לו מה לתקן  וזה שאמר, אחר שהיה מחשב בפרט למקום פלוני אני הולך,  
כ כאן זה היה חייב להיות במירון ובשעה  ויש לו שעה לתקן שזה מקום פלוני ובית פלוני, וכמו"

יש לו את הנפש ש ודווקא אחרי חצות, וכל אחד  לו שהוא היה צריך לתקן אז באותם  מסוים 
הכלל נקרא להתחבר לכולם  אחר כך היו רגלי מביאות לבתי כנסיות שהוא הכלל, עכ"ל.  רגעים,  

 ואח"כ להקב"ה. 

 ף אחד שיכול לעשות אותו במקומו מה שאדם לא מתקן אין א

אחר  ענין מיוחד שנברא עליו בפרט, ואין  הזכות: והנה כל איש ישראל צריך לתקן  איתא בספר  
יכול לתקנו, וזה אם אין אני לי מי לי, ואף על פי כן אין נחשב מעשה יחיד, רק שנעשה מכל  

אם איני מתקן מה  וכותב במקום אחר:  ישראל כלל מכל הפרטים, וזהו וכשאני לעצמי מה אני.  
ב האדם בפני עצמו, רק צריך שאצטרך מי יתקן בשבילי, ואפילו אתקן מה שאני צריך, מה חשו

כלל ישראל, וזה הפירוש וכשאני לעצמי מה אני. ואם לא עכשיו אימתי, דהנה כל רגע להיות ב
ורגע שהאדם חי צריך לתקן דבר אחר, וזהו שאמר דוד שבכל יום הוא חושב לילך למה שצריך  

וש, לכלל ישראל  רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות כו', פירלתקן, ואחר כך כשנתקן מה שנצרך, 
 כו'. 

 כלום לעומת הכאב של הקב"ה   א הכאב שלנו הו

לכאורה תלכו נקרא מה  ולהוסיף ביאור הענין לפסוק בחקותי תלכו.  ]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
ביחד.   מסתדר  זה  איך  וא"כ  לב  שם  שאתה  ובלי  לחשוב  בלי  הוא  ובחקותי  חושב  כמו  שאדם 

רש:  ז"ל המדשאיתא במדרש בחקותי הם חקות שהבורא יתברך מקיים אותם כו', עיין שם.  
ר רבי אלעזר, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם גוזר גזירה, אם רצה לקיימה הרי הוא מקיימה,  אמ

גזירה הוא   גוזר  ידי אחרים, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא  ואם לאו סוף שמקיימה על 
מקיימה תחילה אם בחקותי תלכו. עכשיו כולם עסוקים בכאב שלהם מכל הסיפור הנורא שקרה  

היה אומר שכל הכאב שיש לנו הוא כלום לעומת הכאב שיש להקב"ה מזה  אשר  ר'  בל  במירון, א
שאנחנו לא שומעים אותו כל הזמן, כי השכינה כבר נמצאת בגלות מעל חמשת אלפים שנה ומחכה  
שיגאול אותה, וכל מה שאנחנו עוברים הוא עמו אנכי בצרה, וזה נקרא בחקותי תלכו, מצד אחד 

ולא משיג כלל, דהיינו שזה במקום של חכמה ששם יש חכמה רק  מבין   הגעתי לנקודה שאתה לא 
 שזה כזה גבוה שאתה לא יכול להשיג זאת כלל. 
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 ל הקב"ה ול שאלות ע אסור לשא 

זצ"ל   בשם  כ"ק אאמו"ר  אומר  רבי שמעון מיערהיה  זי"ע  והרה"ק  ימיו  סלב  שכידוע האריך 
שיות על הקב"ה אף פעם. כי מי  מאוד. ושאלו אותו במה הארכת ימיו, ואמר שהוא לא שאל ק

אומר לו הקב"ה יש לי מה לענות לך רק אני לא יכול לענות לך כאן למטה בבקשה תעלה   ששואל
למעלה ואני יענה לך על הכל, ואני לא שאלתי שאלות וממילא לא עליתי למעלה כלל. דהיינו אדם  

הביא אותנו לנקודה של  צריך שזה מאת הקב"ה והוא נותן לנו את הכוחות לעמוד בזה, ורוצה ל 
דה ונקודה של בחקותי תלכו שאי אפשר להגיע בלי זה ובלי לעבור את הכאב הזה,  חכמה ושל עבו

וזה אשר קדשנו במצותיו, דהיינו אנחנו עושים מצות והוא נותן לנו גם את הכוח   חוקיו ומשפטיו
 לעשות מצות.

 בכל פעולה שיהודי עושה נמצא שם רמזים עליונים 

באורות   הם רמזים תלוייןכל מצוה וכל נקודה וכל עבודה שיהודי עושה  , כי המצות  והענין הוא
רק  ולא משנה מה שאתה עושה  והמצות הם במעשה גשמיי,  )קדושים תרל"ו(  עליונים. בשפ"א  

בשפ"א   עליונים.  לדברים  וציונים  רמזים  תרל"ז(  שהם  המצוה  )בהעלותך  בשורש  בוודאי  כי 
דות הגנוזים בכל פרשיות התורה, אך כי אין בכוח התחתונים  למעלה יש כל אלה האורות וסו

ומה שאנחנו משיגים זה לא אפילו כטיפה מן הים לעומת הקב"ה שהוא הרבה    להשיג כל זה,
אכן הקב"ה בטובו מסר לנו כל התורה וסודותיה הגנוזים בה, שעל ידי קיום המצוה לשם  יותר,  

שכך עשה השי"ת להיות תלויין ות למעלה,  שמים כל אחד כפי כוחו, כך מתעוררין כל האור
ע שיהודי עושה כל דבר עם הקב"ה מעורר בזה אורות עליונים  וברגאורות עליונים במצות אלו.  

וגדולים מאוד. והקב"ה עשה כל זה כדי שתתחבר לעצמך ולהקב"ה ולחבר את כל העולם כול  
 אליו יתברך, ולהגיע להקב"ה זה אך ורק על ידי המצות. 

 ם עושה דבר טוב זה משפיע על כל העולם ברגע שאד 

נכון שמצד  ,  והענין הוא, כי המצות הם רמזים תלויין באורות עליונים]נחזור לשפ"א שהתחלנו[.  
אחד זה נראה שאדם עושה דבר פשוט וגשמי, אבל אדם צריך להאמין שכל דבר שעושה הוא תלוי  

זה תלכו שזה בחקותי שכל פעולה  באורות עליונים מאוד, א"כ דבר ראשון צריכים לדעת ברגע ש
שאדם עושה מגיע עד למעלה ממש, ברגע שאתה חושב חיובי זה משפיע עליך ועל הסובבים אותך  

 ועל כל העולם כולו וזה מגיע עד מעלה מעלה כל אחד לפי הדרגה שלו. 

 לה ע על ידי הביטול עולים עד למ

לעלות מדרגה אחר מדרגה,   יכול  ידי המצוה במעשה גשמיי  נאות דבר  הועל  יש מדרגות  יום 
ראשון צריכים לעלות עליהם ואח"כ לבטל את עצמך למדרגות ומיד אתה מגיע הכי למעלה, אותו  

עד שיהיה לו התקשרות לשורש  תה מגיע עד למעלה  דבר במצות ברגע שאתה מבטל את עצמך א
וזה  זמן.  מהמושג מגיע לאינו מושג ומשם לעוד מושג ומשם לאינו מושג וכן הלאה כל ההמצוה.  

 כמו מדריגות נאות עד שאתה מגיע לשורש של המצוה.

 ת ים להפוך כל דבר לחיובי צריכ 

כי כל המצוות שורשם ברקיע גבוה מאוד, והמעשים שבעולם )קדושים תרמ"ח(  בשפ"א  איתא  
ידינו  הזה הם   ומעשה  עלינו  ד' אלוקינו  נועם  ויהי  ולכן מבקשים  ורמזים להשרשים.  ציונים 

להיות התקשרות למצות עם ד' זהו השורש של כל דבר. ואיך מגיעים עד לשם,  נוכוננה עלינו.  
וצונו הוא בפרט המעשה  וזה אשר קדשנו במצותיו הוא שורש המצות,  שלנו בשורש העליון, 

בשפ"א  שבעולם   תרמ"ח(  )ויר הזה.  בסוד א  הוא  במצותיו  קדשנו  אשר  המצות,  בכל  הוא  וכן 
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ידי מעשה המ בפרט, שעל  וצונו  וידיעה בשורשה המצות,  דביקות  לנו  יהיה  הזה  בעולם  צוה 
וכל דבר כזה ברגע שזה מגיע צריכים להפוך אותו לנקודה חיובית, ורבי עקיבא כשהיו  העליון.  

אל ד' אלוקינו ד' אחד והיות שבכל החיים הפך  סורקין בשרו במסרקות של ברזל אמר שמע ישר
 כל דבר לחיובי היה יכול אז לומר שמע ישראל. 

 ור נהרגו במירון היו שלוחי ציב אלו ש 

ואלו שנהרגו במירון הם שלוחי ציבור שלנו שדרכם כל אחד ישמע שאפילו נשימות אין לו בלי  
הקב"ה, ואז כל דקה הוא ישמע ששמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד, והם גרמו לכולם להגיע לזה.  

אותו ועל כולם ביחד.    אמרו שמע ישראל הכל נהיה לבד וזה השפיע עליהם ועל הסובביםוברגע ש
היה אומר יותר  ר' אשר  וזה עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים עלי ועל כל בני ישראל עמיה.  

חריף, אם אתה נכנס לייאוש כעס והפקרות והיות שהם גרמו לזה אז קורה דברים לא טובים  
אחד כל  א"כ  עצמך  ח"ו,  את  מזכה  אתה  ואז  חיובי  למקום  זאת  לקחת  אחריות  לו  ואת    יש 

ו  דהיינ  הסובבים אותך ואת כל העולם כולו ואז אתה מגיע עד מעלה מעלה בשורש של כל דבר.
כמה  שזה נקודה של ח  ם מגיע לנקודה של חכמה שם יש חיות, ברגע שאדמה תחיה את בעליההחכ
 . יה כל דברשמח

 מצוה זה חבל עד למעלה כל 

המצווה להתחבר להקב"ה ואז    דיך על ידבר ראשון אדם צריועל זה איתא מצוה גוררת מצוה,  
  אתה מגיע לעוד מדרגה ולעוד מדרגה  מו שאמרנו שזה מדרגות נאות בכל מצוהת מצוה, וכגורר

הוי זהיר במצוה  ת רבות, עד מצות ד' ממש.  ש, בכל מצוה יש מדרגופירועד שאתה מגיע להקב"ה.  
ר שהיה ילד שהגיע  אמהבעש"ט הק'    .כבחמורה, בכל מצוה זה חבל שמחבר אותך עד למעלהקלה  

ך שכולם מתפללים והחליט לומר  אבל ראה איל הוא לא ידע להתפלל כלום, לה להתפלל אב נעיב
ה שלו וזה היה  מר הבעש"ט הק' שהקב"ה החליט לקחת את התפילות א"ב, ובסוף ארק את אותי

 התפילה הכי יפה מכולם. 

   אדם שעושה בלי להבין מגיע עד הקב"ה 

ונה של בשם  שה אפילו שהוא לא מבין שום דבר אבל ברגע שיש לך כום עודהיינו כל פעולה שאד
לו  וחות הנפש שלו אפי לפי הככל ישראל ויש לך כוונה שזה יחבר אותך להקב"ה, א"כ כל אחד  

יותר גבוה מאנשים אחריםשע יכול בזה להגיע הרבה  צוה  שעושים מ  ושה רק מצוה קלה הוא 
 לא מחוברים לשום דבר.   ה אבל הם כללחמור

 למצות ד' תך להגיע  המצוה מסייע או 

אדם צריך לדעת  וזה שאמר ואשיבה רגלי אל עדותיך דייקא, שהגם שבתחילה חשבתי דרכי,  
ל הסביבה  ור אליו כלל ורק לבני ישראל, וזה מחבר אותי ואת כלא קששהמצווה שהוא עושה  

להקב"ה, ועל    זאת הוא מגיע מידת כל העולם להקב"ה, וברגע שאדם נותן את החשיבה השלי וא
ידי איתערותא דלתתא שלי נהיה איתערותא דלעילא, נכון שבהתחלה כל אחד במצוה הפרטי שלו  

נו  ות כו', פירוש, אף שאייו רגלי מביאוה  מצות ד'.ת עד שבא אל מכל מקום המצוה מסייעאבל 
מחליט  וברגע שאדם    עושים את זה,   ךע כלל אי אין לי כוח ואין לי מוח ואני לא יודבכוח האדם.  
 מה שהוא כן יכול.ל אז הקב"ה מביא לו את שהוא לא יכו 
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 אסור לאדם להיכנס למקום של אין כניסה 

ך לעשות  אדם צריכי באמת צריך האדם לחפש בדעתו כי השגת ידו,  ובהמשך )תרנ"א( כתוב:  
אבל בכל עת  הוא ובחרת בחיים,    ודה שלך ל ולא להיכנס למקום של אין כניסה כלל, ועב מה שיכו

אדם צריך לחזור כל הזמן שזה חקות הבורא.  ור להיבטל אל חקות הבורא ית"ש.  ריכין לחזצ
 וצריכין להחליט שתכלית הידיעה לדעת שאינו יודע.

 ם אותו השבח של הקב"ה הוא שלא מביני 

צדיקים אמרו זה שאנחנו לא מבינים את הקב"ה זהו השבח שלו, ואוי וי אם הדעת שלי היה כמו  
"ה, עבודת האדם הוא להבין גדלות של הקב"ה, ולהגיע לזה הוא על ידי שאדם  ב אותו דעת של הק

ל השם יתברך  מחליט שהוא לא מבין ולא משיג שום דבר זהו הגדלות שלו, והעיקר שיש קשיות ע
ות שהקב"ה הוא כ"כ  ך נאה לו ביותר, וברגע שאדם מחליט שאפילו שיש לו קשיות אבל הי וכ

להבין אותו, וזהו השבח של הקב"ה בזה שלא משיגים אותו    ללוממילא אי אפשר כ  גדול ונורא
 תי. קוילא הוא חייב להגיע לחדהיינו ברגע שאדם לא יכול להגיע אליו יתברך ממ . כלל

 ידי ההשתוקקות מגיעים להקב"ה על  

בא  תמיד.  אבל  נוהגים  הם  אלו  עבודות  ב'  להתבטל  דמת  שני  ודבר  פעולות  לעשות  ראשון  בר 
לגמרי.   הוהעלהקב"ה  רגלי מביאות  יקר  והיו  דוד  וזה שאמר  ומצוות,  וא העזר אלוקי מתורה 

והעובד  ב:  ובהמשך )תרמ"ד( כות אותי, כי תכלית כל העבודות לזכות בסוף לסייעתא דשמייא.  
וא ההשתוקקות להקב"ה,  העיקר ה ד' אשר משתוקק תמיד למצוא הדרכים המיוחדים אליו,  

י מביאות כו' ומרוב המחשבות שהרהר תמיד בהם, , כמו שאמר והיו רגלהו ד' בדרך האמתינח
 ל שנעשה טבע בסופו של דבר.היה אומר שזה ענין של הרגשר היה לו סייעתא דשמייא. ר' א

 "כ לעשות ביטול קודם לעשות פעולות ואח 

לי, כי אדם צריך לפתוח ראשון,  ן אילכור לשפ"א שהתחלנו[.  ז]נח דבר  תא אם אין אני לי מי 
ך המעשים טובים מרוממים את האדם מדרגה  ואחר כ,  תוח לעשות פעולותפ ראשון אדם צריך ל

 .וקח מדרגה אחר מדרגהובסוף הקב"ה ל אחר מדרגה, כנ"ל. 

וזהו אם  וזה גם כן בכלל וכשאני לעצמי מה אני, כי בלתי סייעתא דשמיא אי אפשר לתקן הכל,  
יות בחינת בהמות הייתי  ם צריך להבחקותי תלכו דבר ראשון אדם צריך לעשות פעולות, אבל אד

ך לראות שהוא לא יותר מבהמה גלמי  ת בהמות הוא הייתי עמך, אדם צרי עמך, מי שמרגיש בחינ
ח"כ יש  תא דלתתא ואקודם יש איתערו  גליים.רדומה אני לפניך כמי שאין לי ידיים ו  ראי עיניך

 תא דלעילא. איתערו

 וית אחרת ל פעם מזו תו כ המילים שומעים או 

דבר ראשון אדם צריך עוזרו כו', רק על ידי התחלת עבודת האדם,    ין הקב"התא אם אוזה שאי
עד שמכניס עצמו בכלל ישראל ובשורש המצות, ר'   תום מקרבים אוהמעשילהתחיל, ואח"כ  

. ובכלל ישראל יש  וית אחרתותו מז ומעים אום רק כל פעם שהיה אומר שזה אותם מיליאשר  
מתחבר את עצמו להקב"ה שזה אדם  להאמין ברגע שצריך    יהודיהשראת כוח השכינה, כנ"ל.  

 ם בשורשם.בעצמו שם יש המתקת דיני

  




