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יום ד' כח' תמוז

שיעור א'שיעור א'

טוב כמו  בדיוק  רע  יש 

בראשית איתא  ד"ה  )המשך  עינים  במאור 
עצמו  את  מוצא  האדם  )הא'((. 

תמיד בתוך תוהו ובוהו, ועבודת האדם 
אור.  יהי  אלוקים  ל-ויאמר  להגיע  הוא 
אחר  צמצום  העולם  את  ברא  הקב"ה 
ששם  הזה  העולם  שברא  עד  צמצום 
ואין  מרע  יותר  טוב  אין  ורע.  טוב  יש 
רע יותר מטוב, אם היה טוב יותר מרע 
היה  ואם  לבחור,  מציאות  לנו  היה  לא 
היה  לא  ג"כ  מטוב  יותר  רע  בעולם 
רע  יש  ולמעשה  לבחור,  כלל  ביכולתנו 
אפשר  איך  א"כ  טוב.  שיש  כמו  בדיוק 

לנו לבחור בטוב.

מסלקים  הקב"ה  עם  כשחיים 
ובוהו התוהו  את 

כל אלא  על  שלך  התבוננות  ידי  על 
דבר מאיפה זה מגיע, החכם עיניו 
הראש  מה  דבר  כל  בודק  הוא  בראשו 
של זה, אז מקבלים כוח להגיע להקב"ה, 
משם  אז  הקב"ה  עם  שחיים  וברגע 
יתפרדו כל פועלי און, וברגע שאדם חי 
שכל דבר הוא לא מציאות אלא סיבה אז 

אדם  אבל  מעלה,  כלפי  אותו  מושך  זה 
שחי כל דבר מציאות וישות בפני עצמו, 
התוהו  את  לא מסלק  רק שהוא  לא  אז 

ובוהו ממנו אלא עוד מגביר את זה.

למטה  רק  הוא  ובוהו  התוהו 
ההשתלשלות בסדר 

ובוהו הוא רק כאן למטה בסדר התוהו 
שם  למעלה  כי  ההשתלשלות, 
הוא כולו טוב, וכל התוהו ובוהו הוא רק 
ההשתלשלות,  סדר  כשמתחיל  למטה 
והדרך להתפטר ממנו הוא רק אלמלא 
יכול לו, וצריכים  הקב"ה עוזרו לו אינו 
שזה  מאיפה  למקום  זה  את  להחזיר 
שם  להקב"ה  שחוזרים  וברגע  מגיע, 
והדרך  והטוב,  הרעות  תצא  לא  ומאתו 
להגיע לזה הוא רק על ידי תוהו ובוהו, 
שזה גורם לו כאב בנפש שהוא לא מוצא 
את עצמו, והוא כל הזמן דקה גלח דקה 

מלאך רגע טוב רגע רע.

להקב"ה חוזרים  הכאב  ידי  על 

ידי הכאב מכריחים אותו שטוב לי ועל 
ורק  כי עיניתי למען אלמד חוקיך, 
הגנוז,  לטוב  מגיע  אני  העינוי  ידי  על 
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ומזה  אונים  חסר  לי  מביא  הכאב  כי 
אני  ואז  יכול,  לא  לבד  שאני  רואה  אני 
מגיע להכרה מי כן נמצא הקב"ה שהוא 
ובלי  הבנה  בלי  שזה  וברגע  חוקיך, 
כלל  ביה  תפיסה  מחשבה  לית  השגה 
ולית אתר דפנוי מיניה ואז אתה במקום 
הקב"ה  עם  שאתה  וברגע  הקב"ה,  של 

שם הוא כולו טוב.

אנשים  הכאב  בשעת 
יהיה מה  להבין  רוצים 

מופיע אבל  שהכאב  ברגע  הוא  הבעיה 
אנשים לוקחים זאת למציאות, ואז 
אנשים רוצים להבין מה קורה כאן ואיך 
להבין  רוצה  שאדם  וברגע  יסתדר,  זה 
ומגביר  הטוב  את  מצמצם  הוא  בזה 
החכם  יותר,  עוד  ובוהו  התוהו  את 
מאיפה  ישאל  הוא  תמיד  בראשו  עיניו 
זה  זאת  מברר  שהוא  וברגע  מגיע,  זה 
ושם  בשורשם,  דינים  המתקת  עצמו 
טוב,  כולו  שזה  אלא  דינים  אין  למעלה 
מוכן  ולא  להבין  מתעקש  שאדם  וככל 
את  מגביר  בעצמך  אתה  בזה  לשחרר 

התוהו ובוהו.

ריבוי  יש  בעצמו  בתורה 
לבושים ומיעט  אור 

בשביל התורה ובשביל ישראל בראשית 
כלומר כל דבר בעולם יש שם 
כוח התורה המחיה אותו, התורה בעצמו 
הוא הרבה יותר מופשט ממה שיש לנו, 
באותיות,  התורה  את  הלביש  הקב"ה 
בתורה בעצמו שם זה ריבוי אור ומיעט 

ולכן  כלל,  שולט  לא  הרע  שם  לבושים 
ולאין,  להקב"ה  קרוב  הכי  הוא  התורה 
יש  שם  למטה  יותר  שיורדים  וככל 
ורע  טוב  כבר  יש  ושם  צמצומים  יותר 

בעירוב גמור.

ויש  טהור  פנים  מ"ט  יש 
טמא פנים  מ"ט 

בעצמו יש מ"ט פנים טהור ויש בתורה 
אתה  מה  תלוי  טמא,  פנים  מ"ט 
לוקח  שאדם  ברגע  התורה,  עם  עושה 
זה,  את  מגשם  הוא  לעצמו  התורה  את 
התורה הוא כמו אנרגיה אפשר לשרוף 
אותו  להכניס  ואפשר  זה  עם  שלם  עיר 
התורה  שלמה,  עיר  ולהאיר  לגנרטור 
נברא  זה  הוא דבר עוצמתי מאוד שעם 
טוב,  רק  הוא  שורשו  התורה  העולם, 
ודרכו אפשר להגיע למצב של המתקת 
דינים בשורשם, להפשיט את הגשמיות 

ולחיות עם הרוחניות.

המידות  ידי  על  רק 
להקב"ה מגיעים 

דרך הדרך  הוא  להקב"ה  להגיע 
שאדם  ראשון  דבר  המידות, 
פוגש בכל דבר הוא מידות, במידות יש 
ורע, המידות כלולים משבע כפול  טוב 
יכול להיות רגע  שבע כפול שבע, אדם 
וכן  בתפארת  רגע  בגבורה  רגע  בחסד 
ובוהו,  תוהו  לו  גורם  עצמו  וזה  הלאה 
כל המידות מופיעים אצל האדם בצורה 
ייקח  כי  ואיש  ג"כ,  רעה  ובצורה  טובה 
יורד  שזה  נכון  הוא,  חסד  אחותו  את 
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בצורה של חסד אבל שם הקב"ה רוצה 
את ההפוך לא לקחת אותה, יש דברים 
שהם  דברים  ויש  חסדים  גמילות  שהם 
טוב  הם  שהמידות  והיות  הפוך,  בדיוק 
תוהו  של  מצב  לנו  גורמים  והם  ורע 
ובוהו, הדרך לצאת מכל זה הוא ויאמר 
אלוקים יהי אור, כלומר להחזיר כל דבר 
מאיפה שזה מגיע, וברגע שמחזירים כל 
דבר לשורש זה נקרא התכללות כי שם 

בשורש כולו טוב.

לעולם  האדם  ירידת  תכלית 
ד' על  להתענג  בשביל  הוא 

חייב לעשות סדר בדברים מה הוא אדם 
עושה כאן ומה התכלית שלו בעולם, 
הרמח"ל אומר תכלית ירידת האדם לעולם 
ד', כלומר להחזיר כל  הוא להתענג על 
הנשמות  נועם  השבת  להקב"ה,  דבר 
מגיע  אדם  שם  הרוחות,  עונג  והשביעי 
מאוד,  גדול  ולתענוג  הנשמות  לנועם 
ושם הנפש יוצאת מתוהו ובוהו של הטוב 
ורע, והתוהו ובוהו של המידות, ועוד כל 
איך לצאת  יודע  לא  מיני מצבים שהוא 
זה  וברגע שחוזרים להקב"ה שם  משם, 
התכללות, ואז היינו טעמא דשופר והיינו 
טעמא דמגילה, וגם הרע שמושך אותך 

כלפי מטה גם נעלם אז לגמרי.

התורה הוא  שלנו  השורש 

מה א"כ  לדעת  צריכים  ראשון  דבר 
ברגע  התורה,  שזה  שלך,  השורש 
לו  יהיה  שם  התורה  עם  חי  לא  שאדם 
בראשית  וזהו  ובוהו.  תוהו  של  בלבול 

והארץ,  השמים  נברא  בתורה  וכו',  ברא 
שהם כללות הכל, וכל דבר שבהם כמאמר 
רז"ל את לרבות תולדות. הקב"ה ברא עם 
התורה את השמים ואת הארץ עד מטה 
ממש אפילו מדריגות התחתונות ג"כ וגם 
הקליפות ברא הקב"ה, התורה מחיה את 
חי עם התורה  וברגע שאדם  הקליפות, 
בראשו  עיניו  החכם  של  כזאת  בצורה 
אז  לעצמך,  ולהתחבר  לשורש  להגיע 
דבר  כל  שלוקח  אדם  נעלמת,  הקליפה 
נוצר הקנאה  ולא כסיבה שם  כמציאות 
התאווה והכבוד, וככל שנכנס לזה עוד 
מבולבל  יותר  עוד  נהיה  אדם  אז  יותר 
לעצמו  מתחבר  שאדם  וברגע  מקודם, 
נשמה שנתתי  אלוקי  ולחיות שלו שזה 
הסיבות  עם  חי  הוא  אז  היא  טהורה  בי 

אז אין קליפה יותר.

הקב"ה  עם  חי  שלא  אדם 
אדם פרא  הוא 

מורכב מגוף ונשמה, דם הוא הגוף אדם 
ואל"ף הוא אלופו של עולם, אדם 
אדם,  נהיה  לדם  האל"ף  את  שמחבר 
אבל אדם שלא מחבר אותם נשאר פרא 
ורע  בטוב  לפעמים  נמצא  אדם  אדם, 
ורגע לא  ובוהו, כי רגע הוא רגוע  תוהו 
שזה  בהוד  הוא  ורגע  בנצח  הוא  רגע 
הזה  המצב  אבל  אונים,  לחסר  לו  גורם 
לא הגיע כדי להכניס אותך לייאוש כעס 
והפקרות אלא כדי לחבר אותך להקב"ה, 
וברגע שאדם שומע שזה הקב"ה שהוא 
אז  יהבית  כתבית  נפשאי  אנא  התורה 

הוא יוצא בזה מהבלבול.
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להקב"ה  שמחובר  אדם 
העולם על  שולט 

לראשית אדם  דבר  בכל  שמחובר 
אדם  בזה  מגיע  שזה  ומאיפה 
מושך  שזה  כלומר  העולם,  על  שולט 
על  טל  יורד  בלילה  כלפי מעלה.  אותך 
העולם וזה מתפשט לכל מקום, ובבוקר 
בחזרה  עולה  הטל  יוצאת  כשהשמש 
למעלה. וברש"י כתוב: אם תיקח בלילה 
תראה  הטל,  את  לשם  ותכניס  ביצה 
שבבוקר הביצה עולה עם הטל. כלומר 
זה נמשך למעלה. דהיינו השמים נקרא 
השמים  לכיוון  דבר  כל  שלוקח  אחד 
ומסתכל  הקב"ה  את  דבר  בכל  ושומע 

על כל דבר שזה סיבה ולא מציאות.

התורה  את  שלוקח  אדם 
יותר עוד  זאת  מגשם  כמציאות 

התורה אבל  את  לוקח  אדם  והארץ 
וכמה  כסיבה,  ולא  כמציאות 
האדם  הולך  זה  את  צמצם  שהקב"ה 
יותר,  ועוד  יותר  עוד  זה  את  ומצמצם 
התורה  את  מוריד  שהוא  רק  לא  ואז 
מגביר  עוד  הוא  אלא  למטה  יותר  עוד 
את התוהו ובוהו עוד יותר. והארץ, רצה 
הרי  לומר, מי שמושקע בארציות. היתה, 
הוא  כלומר  ובוהו,  תוהו  בבחינת  הוא 
יותר מעד  מגביר את התוהו ובוהו עוד 
החיות  אל  מביט  שאינו  מפני  עכשיו, 
היה  הוא  ואם  נברא.  כל  של  הפנימי 
מסתכל על החיות זה היה מעלה אותו 
ולא מוריד אותו, ובאמת מה העבודה של 

 – מעצמם  האדם שעליו להתבונן, שהם 
ללא חיותו ית', הם תוהו ובוהו בלא שום 
חיות. ושם אתה מנתק את זה עוד יותר, 
יותר  עוד  עצמך  את  מכניס  אתה  ובזה 

לתוהו ובוהו.

אבל  חומרי  לך  נראה  זה  חיצוני 
אותו שמחיה  פנימי  שם  יש 

קומת ובפרשת  כי  איתא:  שרה  חיי 
נשתלשלה  הגשמי,  האדם 
עד  למטה,  המדריגות  בהשתלשלות 
חומריות  שהוא  התחתונה,  שבמדריגה 
שהחומר  לך  נראה  למטה  ושם  האדם, 
בתוכו  שיש  האמת  אבל  אותו  מחיה 
פנימיות שמחיה אותו, הוא גם כן ברמ"ח 
דוגמת  גשמיים,  גידים  ושס"ה  איברים 
קומה הרוחניות העליונה. כנודע, שכל מה 
שהוא במדריגה למטה ממדריגה שעליה, 
לזה  שבהגיע  עד  הרוחניות,  אור  נתעבה 
נתעבה מאוד בלבוש גשמי,  עולם השפל 
וזה  העליון.  מאור  הוא  שרשו  ומ"מ 
הולך  שהוא  מקום  בכל  האדם  עבודת 

בכל דרכיך דעהו.

הקב"ה  עם  שחי  אדם 
כלל שחת  יראה  לא 

שלך אבל  בהסתכלות  תלוי  דבר  כל 
ברגע שאתה מסתכל  דבר,  כל  על 
את  מוריד  שאתה  רק  לא  אז  חיצוני 
אתה  גם  אלא  ובוהו  לתוהו  התורה 
ובוהו,  לתוהו  יותר  עוד  נכנס  בעצמך 
לא  אז  הקב"ה  עם  חי  שאני  ברגע  אבל 
אורח  תודיענו  לשאול,  נפשי  תעזוב 
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וברגע  פניך,  את  שמחות  שובע  חיים 
ממילא  און  פועלי  כל  יתפרדו  שמשם 
לא תתן חסידך לראות שחת, אבל אחד 
שלא חי עם הקב"ה אז הנפש שלו נכנס 
עסוק  שהוא  השטויות  מעצם  לבלבול 
ורע,  מטוב  הבולבל  ומעצם  זה,  עם 
יכול  והוא  באמת,  שחת  רואה  הוא  אז 
מיד,  להיגמר  הולך  שהעולם  לשבוע 
שזה  מרוב  אבל  דמיון  זה  שבעצם  נכון 
שולט על הנפש שלו כל השטויות וכל 
הבולבולים שיש עד שזה נהיה מציאות 
באמת, ואז נכנס עוד יותר לתוהו ובוהו.

לבחור  לנו  נתן  הקב"ה 
למוות חיים  בין 

לאדם הקב"ה  ונותן  העולם  את  ברא 
חיים  בין  לבחור  בחירה 
ידי  על  כלומר  טוב  ידי  ועל  למוות, 
אתה  להקב"ה  דבר  כל  מחזיר  שאתה 
מחזיר  לא  שאתה  וברגע  לחיים,  מגיע 
גורם  אתה  ברע  נשאר  ואתה  להקב"ה 
צריכים  ובחרת  עכשיו  מוות.  בעצמך 
או  חיים  או  חיים לבחור  איזה  להחליט 
מוות, ויש לאדם ברירה או לחיות שזה 
מגיע מחי החיים או להיכנס למוות ואז 

אתה מגביר את התוהו ובוהו.

שנוסעים  נקרא  נסיעה 
לנקודה מנקודה 

אתה השפ"א  נקרא  שמסעי  מסביר 
נוסע מנקודה אחד ואתה מגיע 
יצאו  ישראל  בני  כאן  אחרת,  לנקודה 
ממצרים ורצו להגיע לארץ ישראל וא"כ 

פעמים,  כמה  ויחנו  ויסעו  כתוב  למה 
ויחנו  ויסעו  אחד  פעם  לומר  לו  היה 
ברח  אבינו  יעקב  אלא  ישראל.  בארץ 
שהוא  ברגע  דהיינו  ויצא  כתוב  אבל 
התחיל ללכת הוא הבין שהקב"ה רוצה 
שברחו  נכון  הזה,  למקום  אותו  להביא 
ממצרים כי לא יכלו להיות שם עוד רגע 
אחת, אבל היה להם לתקן את חמישים 
ואת  זה,  לפני  שם  שהיו  טומאה  שערי 
במ"ב  תיקנו  וזה  שם,  שהיו  הניצוצות 
מסעות שהיה מ"ב ועוד שמונה שנסעו 
זה חמישים, א"כ בכל מקום  וחזרו הרי 
משערי  אחד  ניצוץ  שם  היה  שהגיעו 
טומאה, וברגע שהתבוננו שם והלכו עם 
משה רבינו וענני הכבוד בזה גואלים כל 
מה שהיה שם, וזה עצמו הביא את המן 

ואת המים.

תיקנו  למשה  כשהתחברו 
שלהם הניצוץ  את 

ולמרים וברגע  למשה  שהתחברו 
וברגע  הניצוץ,  את  תיקנו  בזה 
הלאה,  להמשיך  יוכלו  זה  את  שתיקנו 
והיו  יותר  שם  שהיו  מקומות  היו 
והיו מקומות  פחות  מקומות שהיו שם 
שלא עצרו כלל, וזה לא בגלל שאין מה 
לעשות שם יותר, אולי זה כן בגשמיות 
יותר,  אבל ברוחניות מה לתקן אין שם 
ומפספסים  בדרך  נוסעים  לפעמים 
ויוצאים ביציאה הבאה אז כדאי  יציאה 
יצר ושהכל  ולברך אשר  לעצור ולצאת 
ולתקן שם מה שיש שם, והקב"ה הביא 
ואז  תיקון,  איזה  בשביל  לשם  אותך 
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יציאה  אלא  בבריחה  נמצא  לא  אתה 
מנקודה לנקודה.

מה  חיפשו  מקום  בכל 
שם לתקן  אפשר 

שתכלית היה להגיע לארץ ישראל, נכון 
היה  מסעות  מ"ב  אותם  גם  אבל 
שבאים  אנשים  יש  באמצע,  ויחנו 
מתחיל  דקות  כמה  ואחרי  למקומות 
מסוגלים  לא  והם  המקום  להם  לגרד 
לרוץ  ומתחילים  שם  להיות  יותר 
יודעים את היעד מה  הלאה, כי הם לא 
בבריחה  והם  בכלל,  כאן  מחפשים  הם 
ממקום למקום, אבל האמת הוא איפה 
צריכים  אברח,  מפניך  אנא  יברח  שלא 
ואז  מהפנימיות,  בורח  שאתה  לדעת 
שם  ואז  לחיצוניות  לברוח  חושב  אתה 
עוד  נכנס  ואז אתה  יהיה תשובה,  אולי 
יותר לבעיות וסיבוכים, וברגע שנכנסים 
מסתבכים  שלא  רק  לא  אז  לפנימיות 

יותר אלא עוד מתחברים יותר ויותר.

אונים  חסר  ידי  על  רק 
אדם להיות  מגיעים 

ומשתומם פירוש  תוהא  שאדם  רש"י 
ואיך  אדם,  יש  שבה.  בוהו  על 
שתוהא  ידי  על  אלא  אדם,  נהיה  אדם 
אדם  אז  כי  שבה,  תוהו  על  ומשתומם 
מנוחה,  לו  אין  ואז  אונים  לחסר  מגיע 
לו  מגיע  מאיפה  מתבונן  הוא  ואז 
מגיע  אדם  ואז  מהקב"ה,  ובוהו  התוהו 
לי מצב של  להבנה למה הקב"ה שולח 
להבין  אותי  מביא  זה  כי  שלימות  אי 

כאן  האמיתי,  השלימות  הוא  שהקב"ה 
זה  זה שבע מידות אבל למעלה  למטה 
וברגע  באחד,  כלולים  וכולם  אחד  הכל 
שמגיעים לשם זה מביא רגיעות לאדם, 
וכמו שר' אשר אמר כל זמן שאדם חושב 
איש,  בלב  רבות מחשבות  זה  על עצמו 
וברגע שאדם חוזר להקב"ה אז ועצת ד' 

היא תקום.

חייבים  ובוהו  בתוהו 
התבוננות לעשות 

לכל זה הוא רק מהתוהו ובוהו, ולהגיע 
א"כ התוהו ובוהו שאדם נמצא 
בו זה עוזר לו להחזיר כל דבר להקב"ה, 
וברגע של תוהו ובוהו אדם חייב לעשות 
דומיה  ל-לך  מגיעים  ואז  התבוננות, 
וכמו  ההתבוננות  עצמו  וזה  תהילה, 
בראשו,  עיניו  החכם  מקודם  שאמרנו 
רגעים  באותם  צודק  להיות  במקום 
חייבים לעבור לחכמה באותו רגע, חכם 
שזה  מאיפה  דבר  כל  שמחברים  נקרא 

מגיע החכם עיניו בראשו.

והגוף  הדם  עם  חי  הכסיל 
הקב"ה בלי  לבד 

לקרוא מי  שראוי  בשלימות  אדם  שהוא 
ומשתומם,  תוהא  אדם,  שם  עליו 
חכם  להיות  מגיע  הוא  משם  ודווקא 
בארציות,  המשוקע  הכסיל  על  ואדם, 
לכל  מכניס  הוא  דם  אל"ף  הוא  האדם 
הוא  הכסיל  אבל  הקב"ה,  את  מקום 
את  לשם  להכניס  בלי  הדם  עם  רק  חי 
הקב"ה, הרי בו הוא, כל הכסיל שלך הוא 
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דבר,  כל  שמחיה  מהקב"ה  התנתקת  כי 
רצה לומר, הרי בו הוא חיות של הקב"ה. 
וברגע שאתה מתחיל לחיות עם הקב"ה 
וברגע  שלך,  ובוהו  מהתוהו  מיד  תצא 
טוב,  כולו  זה  שם  הקב"ה  עם  שחיים 

ושם כל המידות אחד הם.

על  מתעקש  הכסיל 
שלו הגשמיות 

ועוד אבל  זאת,  מבין  אינו  הכסיל  והוא 
ועוד  שלו,  הגשמיות  על  מתעקש 
הזמן.  כל  ובוהו  לתוהו  נכנס  יותר 
בסלונים היו אומרים וויינט ווי א ביבער 
חיה  יש  פאסקע.  דו  און  פאלט  און 
אחורה.  ולא  קדימה  רק  ללכת  שיכולה 
ואיך צודים אותה. פורסים רשת מלפניה 
בלי  לתוכו  ונופלת  מתקרבת  היא  ואז 
ברגע  אבל  אחורה.  ללכת  אפשרות 
שהולך  מה  את  ורואה  מתקרבת  שהיא 
והאמת  לבכות.  מתחילה  היא  לקרות 
הוא תפסיק לבכות לך אחורה אבל היא 

רק מתקדמת קדימה ונתפסת מיד.

עוד  שמתעקש  אדם 
ויותר יותר  מתרחק 

הדרך אותו  על  מתעקש  אדם  דבר 
ואז  מזה  להרפות  מוכן  ולא  שלו 
וברגע  שם.  ונתפס  קדימה  הולך  הוא 
והוא  הקב"ה  זה  שהכל  ישחרר  שאדם 
לא יכול להבין כאן שום דבר, זה עצמו 
ובוהו שלו,  אותו מהתוהו  ויוציא  יעלה 
ולכן  טוב,  שכולו  למקום  יעלה  ואז 
ומשתומם  הכסיל  על  מסתכל  החכם 

שאין  להפנים  תתחיל  כאן,  קורה  מה 
אבל  מהקב"ה,  חוץ  בעולם  דבר  שום 
מתעקש  ועוד  זה  את  מבין  לא  הכסיל 
לי  אמר  אחד  שם,  להיות  מאוד  זה  על 
לנו יש כללי צניעות שלנו. יכול להיות 
מתרחק  אתה  בזה  אבל  צודק  שאתה 
ידי  על  ורק  ממנו.  ומתרחק  מהקב"ה. 
התורה אפשר לקבל כללים מה כן ומה 
כי  וזה  שלי,  ובוהו  מהתוהו  ולצאת  לא 
יכול  התורה  ולכן  התורה  עם  העולם 

לעזור לי להבין כל דבר.

הקב"ה  עם  שחי  אדם 
שלו הבעיות  כל  מיישר 

החיות, וכשהאדם  אל  דבר  בכל  מסתכל 
כי  אז הוא מרוויח עוד דבר, 
דקה  גלח  ודקה  מלאך  דקה  הרי  אדם 
רגוע ודקה לא רגוע, ויש לך בלבול של 
בעצמך  ואתה  ורע,  וטוב  המידות  כל 
אבל  בירידה,  ורגע  בעלייה  רגע  נמצא 
אדם שחי עם הקב"ה אז מקיים שויתי ד' 
לנגדי תמיד, וזה משווה את כל הדברים, 
ורע  טוב  יותר  ואין  טוב  זה  הכל  ואז 
אלא  מידות  הרבה  יותר  ואין  בעירוב, 
הכל אחד, וגם בתוך התוהו ובוהו שלך 
להגיע  אמצעי  שזה  להכרה  מגיע  אתה 
ישר  שהוא  הכבוד  ענני  וכמו  להקב"ה, 
מלא  הוא  חור  היה  אם  הדרך,  כל  את 
הוריד  הוא  הר  היה  ואם  חול  עם  אותו 
פנימיות  נגדו  משוה  דבר  שבכל  אותו, 
שם הוי-ה, שהקב"ה הוא מהוה כל הויה. 

ואז אדם נכנס לשלווה ורגיעות.
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הקב"ה  עם  כשחיים 
וירידות עליות  אין 

כשהאדם איתא  ונמצא,  לב:  בישמח 
החיות,  אל  הכל  ומביט  מסתכל 
רצה  תמיד,  לנגדי  ד'  שויתי  מקיים 
כנגד  משווה  ודבר  דבר  שבכל  לומר, 
שהוא  היות,  כל  המהווה  הוי'  עיניו 
את  לראות  מגיע  ואז  החיות,  עיקר 

מצב  אין  ואז  דבר,  בכל  הפנימיות 
ואז  טוב,  כולו  אלא  ורע  טוב  של 
אלא  מידות  הרבה  של  מציאות  אין 
עלייה  אין  ואז  אחד,  הכל  בשורש 
נשבר  לא  שהוא  עצמו  וזה  וירידה 
שויתי  וזה  עלייה,  עצמו  זה  בירידה 
ויראה  יפנה  אשר  ובכל  תמיד.  לנגדי  ד' 
החיות,  שהוא  בפנימיות,  ויסתכל  יבין 

וגו'. שויתי  תמיד  ומקיים 
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יום א' ג' אב

שיעור ב'שיעור ב'

דבר  כל  מתבונן  החכם 
מגיע זה  מאיפה 

בראשית איתא  ד"ה  )המשך  עינים  במאור 
עיניו  החכם  למדנו  )הא'((. 

רק  האם  הק'  הזוהר  שואל  בראשו, 
לחכם עיניו בראשו ומי שהוא לא חכם 
החכם  אלא  אחר,  במקום  עיניו  האם 
מגיע, אדם  זה  דבר מאיפה  כל  מתבונן 
רק  רואה  הוא  העולם  על  מסתכל 
גשמי, אבל הגשמי חי מהרוחני, החכם 
מגיע  זה  מאיפה  דבר  בכל  מתבונן 
שחוזר  וברגע  לנצח,  נשאר  דבר  ואיזה 
הרוחני,  זה  ומה  לרוחני.  מגיע  לראשו 
זה התורה, הקב"ה, קוב"ה  ומי  התורה, 
בכל  א"כ  הוא,  חד  וישראל  ואורייתא 
הפועל  כוח  שם  יש  בעולם  שיש  דבר 
ועבודת  התורה,  כוח  שם  ויש  בנפעל 
שם  גם  דבר  בכל  לשמוע  הוא  האדם 

ידך תנחני.

נכנס  גשמי  שחי  אדם 
ולהפקרות לכעס  מיד 

ההסתכלות א"כ  מה  תלוי  דבר  בכל 
ומה  אנו  מה  דבר,  כל  על  שלך 

רוצה  אתה  אנו  מה  אומרים  חיינו, 
תסתכל  חיינו  מה  אז  אני,  מי  לדעת 
אדם  שלי.  החיות  ואיפה  חי  אני  ממה 
אדם  ובכעסו,  בכוסו  בכיסו  ניכר 
לכעס  נכנס  דבר  בכל  מיד  גשמי  שחי 
הוא,  שלי  דבר  כל  על  וצועק  הפקרות 
אבל אדם שחי בכל דבר עם הרוחניות 
ולא  כעסו  ולא  כיסו  לא  הוא  אז  שבו 
כוסו, אלא כל דבר משתלשל מלמעלה 
כל  להעלות  הוא  שלך  עבודה  למטה, 
וזהו  למעלה,  מלמטה  בחזרה  דבר 
עם  שחי  מי  ובוהו,  תוהו  היתה  והארץ 
מה  משנה  לא  אז  דבר  בכל  הגשמי 
שעושה ולא משנה לאן הוא ילך תמיד 

יהיה לו מצב של תוהו ובוהו.

ברע  גם  לראות  צריכים 
לטוב הזדמנות 

טוב תוהו  עירוב  שם  שיש  נקרא  ובוהו 
כל  וגם  ורוחני,  גשמי  עירוב  ורע 
ומאוד  אחד  בפעם  לך  עולים  המידות 
וגם  הקב"ה,  שזה  שם  לשמוע  קשה 
כל  וירידות  בעליות  נמצא  עצמו  אדם 
אבל  כלל.  יציב  לא  שלו  והמצב  הזמן 
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אחד שחי עם הקב"ה אז גם ברע רואה 
הירידה  ועצם  לטוב,  להגיע  הזדמנות 
עלייה,  כבר  זה  שם  נשבר  לא  הוא  אם 
וגם במידות כשעולים לו כל דבר יש שם 

התכללות בכל דבר.

ללמוד  צריכים  האם 
לא או  לשמה  שלא 

נוח ואמרו  לשמה  שלא  הלומד  כל  רז"ל 
ופעם  וכו',  שלייתו  שנהפכה  לו 
לשמה,  שלא  אדם  ילמוד  לעולם  אמרו 
כלומר  לשמה.  בא  לשמה  שלא  שמתוך 
שלא  ללמוד  שאסור  כתוב  אחת  פעם 
שאין  כתוב  אחרת  ופעם  לשמה, 
ולעולם  לשמה  למצב  להגיע  מציאות 
שלא  ומתוך  לשמה,  שלא  אדם  ילמד 

לשמה בא לשמה.

לשמה  השלא  מתי  לכאורה 
העסק על  השתלט 

מאין ויובן  יקשה,  הנה  כי  זה,  דרך  על 
בעולם,  לשמה  שלא  בחינת  ימצא 
וברא  באורייתא  קוב"ה  איסתכל  הלא 
שם  יש  בעולם  דבר  בכל  א"כ  עלמא 
הכוונה  לשמה  ותורתו,  מהקב"ה  חיות 
בעולם  מקום  אין  ואם  הקב"ה,  לשם 
וא"כ  ית',  הבורא  מאת  חיות  שם  שאין 
איפה בדיוק השלא לשמה השתלט על 
בלי  בעולם  מקום  יתכן  והאם  העסק, 
שכל  כאן,  נתבאר  הרי  מהקב"ה.  חיות 
הדברים – אפילו הנמוכים ביותר, חיותם 

הוא התורה.

נהיה  איך  לכאורה 
גבול מאינו  גבול 

חיות וא"כ  הנותן  הוא  מי  יש להקשות, 
לבחינת שלא לשמה, שהוא היפוך 
מהות התורה. אם כל דבר הוא מהקב"ה 
והטוב,  הרעות  תצא  לא  מאתו  הוא 
ואיך יתכן ממנו ית' משהו לא טוב. וגם 
ואנחנו  גבול  בלתי  הוא  הקב"ה  הלא 
נמצאים בגבול, לכאורה איך נהיה גבול, 
ברגע  מוגבל  בלתי  שהוא  הקב"ה  הלא 
בלתי  גם  הוא  משהו  עוד  בורא  שהוא 
מוגבל, ואיפה בדיוק מייצרים מצב של 

גבול ומידה.

עולם  שיהיה  רצה  הקב"ה 
ויש גבול  ברא  ולכן 

אין אלא  כי  עולם,  שיהיה  רצה  הקב"ה 
שיהיה  רצה  ולכן  עם,  בלא  מלך 
את  צמצום  הקב"ה  ולכן  ונברא,  בורא 
ולבוש  צמצום  אחרי  בצמצום  עצמו 
ואת  העולם  את  עד שברא  לבוש  אחרי 
ומידה.  גבול  בעצם  שהוא  הבריאה  כל 
רע  אין  באמת  שם  במקור  בשורש  א"כ 
שהוא  כמו  נשאר  היה  זה  ואם  כלל, 
כלל,  לרע  מציאות  היה  לא  בהתחלה 
כבר  יש  שם  צמצום  שנהיה  אחרי  אבל 
וירידות,  עליות  ושקר  אמת  ורע  טוב 
ולמטה  אחד  הם  המידות  כל  בשורש 
ונהיה  בנפרד  נהיה  אחד  כל  בצמצום 
מתחיל  הקב"ה  ולכן  שבע,  כפול  שבע 
ועד  מטה  לכיוון  התורה  דרך  לרדת 
וחושך  אור  כבר  אז  אלינו  מגיע  שזה 
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מלחמות  מתחיל  ואז  יחד.  משתמשים 
ואז  מי.  נגד  מי  יודע  לא  אפילו  ואתה 

אדם דקה מלאך ודקה גלח.

האדם של  הרגשות  הם  המידות 

אדם פוגש את הקב"ה, רק למטה ואיפה 
להעלות  צריכים  ומשם  במידות 
ויש  רגשות  הם  ומידות  מעלה,  לכיוון 
אבל  רעות,  רגשות  ויש  טובות  רגשות 
כאן  השולט  הוא  שהרע  אומר  לא  זה 
לבושים  הרבה  כאן  שהיה  היות  אלא 
וצמצומים ולכן האור הוא כבר לא חזק 
ביחד,  חושך  עם  אור  ויש  כבהתחלה 
הזדמנות  לנו  יש  עכשיו  דווקא  אבל 
יש  בחושך  שם  גם  אבל  לאור,  להגיע 
לך כוח הפועל בנפעל נכון שכרגע אני 

בחושך אבל הקב"ה מחיה אותי.

אינטרס  לנו  יש  בהתחלה 
לומדים אנו  למה 

הוא א"כ  ללמוד  הולך  שאדם  פעם  כל 
לו  יש  שבהתחלה  לדעת  חייב 
האינטרס  ללמוד,  למה  אינטרס  איזה 
בגוף  נמצא  אדם  לשמה,  שלא  מצב  זה 
ולכן  לשמה  לבד  להשיג  יכול  לא  והוא 
לשמה  שלא  למצב  אותך  הביא  הקב"ה 
ידי אפשר להגיע ל-לשמה.  ודווקא על 
אפילו  אליך  מתגלה  הקב"ה  ולפעמים 
בדברים אסורים, אבל דווקא כך הקב"ה 
לעשות  לא  לך  ולומר  איתך  מתקשר 
חסד  אחותו  את  ייקח  כי  ואיש  אותו, 
הוא, לפעמים מתעורר אצלך חסד כדי 

לעזור לשני ולפעמים זה מתעורר אצלך 
כדי לומר לך לא לעשות חסד כרגע.

מצווה  הוא  חסד  לפעמים 
עבירה ולפעמים 

כלומר בצבא  הפוכה,  בשפה  מדברים 
כן,  הכוונה  ולא  לא  הכוונה  כן 
יבין  שלא  האויב  את  לשבש  כדי  וזה 
מה קורה כאן. אותו דבר בעבודת השם 
ית' לפעמים הקב"ה מדבר איתך בשפה 
לעזור  צריכים  שכן  כאילו  חסד  של 
וזה  לשני  לך  לעזור  אסור  בעצם  אבל 
לפעמים  שני  ומצד  גדולה,  עבירה  עוד 
מביא  הקב"ה  לשני.  לעזור  מצוה  זה 
כדאי  שכן  כאילו  למצב  לפעמים  אותך 
את  צריכים  אבל  שטויות  לעשות  לך 
המוח במקום ולהבין שהכוונה הוא לא 

לעשות שטויות.

לאדם  יורדים  הרגשות 
לגמרי מטושטש 

אנשים שעושים לפי מה שמרגישים יש 
כי  כלל,  טוב  לא  זה  אבל  כרגע, 
לגמרי  מטושטש  לאדם  באים  הרגשות 
מחשבה  הרגשות,  אחרי  ללכת  ואסור 
אם  הרע,  יצר  הוא  האדם  של  ראשונה 
אדם הולך אחרי הרגשות מרגישים רק 
עבודת  אבל  הטוב,  את  ולא  הרע  את 
הרגשות  את  להעלות  הוא  האדם 
והמידות  מהמידות  באים  שהם  ולדעת 
באים  והם  ודעת,  בינה  מחכמה  באים 
ראשון  דבר  א"כ  הקב"ה.  עד  מאין 
צריכים לדעת את זה, כתוב לצבאותם, 
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רצון,  מלשון  צבא,  מלשון  הוא  צבא 
שאדם  הוא  הכוונה  לשלוט,  ומלשון 
לזה  אבל  עצמו,  על  לשלוט  צריך 
מגיעים  ואיך  לשלוט,  רצון  צריכים 
לרצון טוב, על ידי שיודעים שנמצאים 
במלחמה אז מגיעים לרצון טוב לשלוט 

על העסק.

הסכנה  עם  שחיים  ככל 
יותר להקב"ה  באים  יותר 

בגדר בהתחלה  פריצות  כמה  שהיה 
לזה  לב  שמו  לא  הפרדה 
אבל  יעבור,  וזה  פעמי  חד  שזה  ואמרו 
החליטו  פעמים  כמה  קרה  שזה  אחרי 
לבנות קיר גדול שיפריד ביניהם. כלומר 
במלחמה  שהוא  חי  לא  שאדם  זמן  כל 
אני  יגיד  הוא  דבר,  שום  יעשה  לא  הוא 
יסתדר יהיה טוב אני יתגבר על זה, שבע 
הכוונה  מהו  לכאורה  וקם,  צדיק  ייפול 
הוא  יותר  נופל  שאדם  ככל  אלא  שבע, 
ואז  ויותר,  יותר  שלו  הסכנה  את  יראה 
באים להכרה שאני לא יכול ורק הקב"ה 
יכול, אבל לזה מגיעים רק על ידי שבע 
יהיה  לא  אדם  אחרת  ליפול,  פעמים 
יכול  לא  שהוא  לראות  צדיק  בבחינת 

ורק הקב"ה יכול.

מלחמה שעת  זהו  רגשות  כשיש 

המסך דהיינו  על  שמופיע  פעם  כל 
שכרגע יש רגשות צריכים לדעת 
שזה זמן מלחמה, ולא ללכת שלל אחרי 
ככה  מרגיש  אני  לומר  ולא  הרגשות, 

היה  אשר  ר'  לעשות,  רוצה  אני  וככה 
שאתה  מה  כי  בלוף,  זה  רגשות  אומר 
מרגיש זה בלוף, כי השורש והמקור של 
זה הוא מהקב"ה רק עד שזה יורד אליך 
דבר  א"כ  בלוף.  של  בצורה  מגיע  זה 
שזה  לדעת  עולים  כשהרגשות  ראשון 
הרצון  מלחמה  ובעת  מלחמה,  שעת 
אדם  ולחיות,  לשרוד  הוא  האדם  של 
זה  אליך  יורד  שזה  שעד  לדעת  חייב 
מגיע עירוב טוב ורע גשמי ורוחני, אבל 
צריכים לדעת שאין רע יותר מטוב ואין 
יותר  טוב  היה  אם  כי  מרע,  יותר  טוב 
מרע לא היה מלחמה כלל, ואם היה רע 
להילחם,  מה  על  היה  לא  מטוב  יותר 
כן  ומי  יכול,  לא  בעצמך  אתה  כלומר 

יכול, הקב"ה.

אש הם  והשורש  המקור 

ואתה  להקב"ה  פונה  שאדם  וברגע 
דבר  כל  ומקום,  דבר  בכל  אותו  רואה 
עד שזה יורד אליך זה מגיע בצורה של 
התפארות וגאות, אבל המקור והשורש 
הם אש, וברגע שאדם מתבונן שהתורה 
זה  שכרגע  ואפילו  בעצמו,  הקב"ה  זה 
ירד אלינו בצורה גשמי אבל המקור הוא 
רוחני אז אש אוכלה אש, א"כ האש של 
הקב"ה ישרוף את האש שלך שזה עירוב 
כי  לשמה  שלא  זה  בהתחלה  ברע,  טוב 
הרגשות עד שיורדים הם כבר מעורבים 
שהמקור  לדעת  צריכים  אבל  ברע  טוב 
בלא  טוב  רק  שזה  לשמה  הוא  שלהם 

עירוב טוב ברע.
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שהוא  לדעת  צריך  אדם 
לשמה שלא  בעצמו 

חלק האש  יש  חלקים,  מכמה  בנויה 
ואחרי  חום  זה חלק  ואחרי  שחור 
זה חלק כחול ומעל זה לבן, הלבן בעצם 
אותו  עושה  אדם  ואיך  הכל,  את  שורף 
שכל  מתבונן  שאדם  ברגע  אלא  דבר, 
לעולם  א"כ  הקב"ה,  מאת  מגיע  דבר 
לדעת  צריכים  לשמה  שלא  אדם  ילמד 
שהמחשבה הראשונה תמיד יהיה שלא 
דבר,  כזה  אין  ל-לשמה  ולהגיע  לשמה, 
אלא בא לשמה הקב"ה יביא לך לשמה, 
ואיך הוא מביא אותך לשם דווקא מתוך 
שלא לשמה, כי אדם צריך לראות שהוא 
בעצם לא יותר משלא לשמה, ואז אדם 
מגיע להכרה שהקב"ה לא הביא לו את 
הפוך  אלא  ליפול,  כדי  לשמה  השלא 
כדי ששם יהיה לך מגע להקב"ה ומשם 
מתחיל התהליך, וברגע שהוא יודע שזה 
שעת מלחמה וממילא רוצה לחיות עם 
אלוקיכם  בד'  הדבקים  ואתם  הקב"ה, 
מתחבר  האש  ואז  היום,  כולכם  חיים 

לאש ואז אש אוכלה אש.

לרגשות  לב  שמים  לא  אם 
להקב"ה מגיעים  לא 

מתבונן אבל  ולא  שמסתובב  אדם 
שם  שלא  אדם  כלל,  שלו  במידות 
שם  שלא  אדם  כלל,  שלו  לרגשות  לב 
ראשון  דבר  אז  מלחמה,  שעת  שזה  לב 
ואז  עליו,  שולט  שהרגש  מרגיש  הוא 

כל  ואז  וירידות,  עליות  לאדם  יש 
לנטרל  וכדי  עליו,  משתלטים  המידות 
זה  שכרגע  לדעת  צריכים  הנ"ל  כל  את 
עם  פתוח  שיהיה  אדם  מלחמה,  שעת 
לדעת  חייבים  שקיימים  שלו  הרגשות 

שזה מלחמה.

תמיד  הוא  התורה 
זה  הוא  אדם  רק  לשמה 

לשמה שלא  שלומד 

מאין ויובן  יקשה,  הנה  כי  זה,  דרך  על 
בעולם,  לשמה  שלא  בחינת  ימצא 
ומי  התורה,  הוא  חיותם  הדברים  כל  הרי 
הוא הנותן חיות לבחינה שלא לשמה. אך 
הכוונה  לשמה,  שלא  שלומד  מה  הלא 
הוא לא שהתורה הוא ח"ו שלא לשמה, 
לשם  אלא  לשמה  לומד  לא  אתה  אלא 
מיד  לשמה  שלומד  אדם  כי  אחר,  דבר 
לכוח  מתחבר  ומיד  להקב"ה,  מגיע 
לומד  שלא  אדם  אבל  בנפעל,  הפועל 
בשביל כוח הפועל בנפעל אז לא מגיע 
הוא  התורה  מטרת  דהיינו  להקב"ה, 
מכשיר  למשל  וכמו  בו,  לדבקה  להגיע 
לא משנה איזה יש על זה היצרן שעומד 
שלשמה  מטרה  לו  יש  כלומר  זה,  מעל 
הוא מיוצר, אותו דבר התורה הקדושה 
תרי"ג  לנו  יש  בו,  לדבקה  מטרה  לו  יש 
עצות  שהם  עיטים  תרי"ג  שהם  מצות 
מורכב  שאדם  היות  להקב"ה,  להגיע 
כאן  צריכים  ורוחני  גשמי  ורע  מטוב 
להגיע  איך  דרך  לנו  שייתן  התורה  את 

אליו ית'.
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לדעת  צריכים  דבר  בכל 
זה של  המטרה  מה 

מחפשים  אנחנו  מה  השאלה  דהיינו 
לתורה  שניגשים  אנשים  יש  בתורה, 
בתור ידע בלבד ואז באמת לא מקבלים 
ניגש  שאדם  וברגע  מהתורה,  כלום 
את  יקבל  מיד  להקב"ה  להגיע  לתורה 
שיש  וכמו  לזה,  להגיע  ועצות  הכלים 
מכשירים  מיני  כל  שקונים  אנשים 
ולא  אחר  למשהו  איתם  ומשתמשים 
יש  בעולם,  נברא  שלשמה  למטה 
כדי  או  התורה  את  שלוקחים  אנשים 
להיות דתי, או שזה יביא לו שידוך טוב, 
כבר  הוא  ומאז  כבוד  לו  מביא  שזה  או 
אז  אבל  ומוכבד,  יפה  כובע  עם  הולך 
לא מגיעים כלל ל-לשמה ויישאר תמיד 
בשלא לשמה, אבל ברגע שאדם מחפש 

את הלשמה יגיע לזה.

האמת הוא  שקר  שהוא  שחי  מי 

אדם צריך לדעת שכל מה שהוא כלומר 
עושה זה בשביל אינטרסים, אדם 
שאומר שהוא עושה בשביל הקב"ה הוא 
שהוא  שחי  ומי  שיש,  גדול  הכי  השקר 
שחי  ומי  לאמת,  להגיע  יכול  הוא  שקר 
לשקר,  יגיע  לא  פעם  אף  אמת  שהוא 
א"כ לעולם ילמד אדם שלא לשמה, הוא 
שמתגברת עליו.  בשביל איזו מידה רעה 
אדם  בני  התפארות  בשביל  או  דהיינו, 
ולכן  גדול  כבר  שהוא  והיות  ולהתגדל, 
או  לאנשים.  להכניס  יכול  שהוא  חושב 

בשביל חשק ממון וכדומה. וחושב שככה 
יאמינו לו.

השבירה  של  השורש 
שלימות הוא 

סוף השורש  מהאין  מגיע  תפארת  של 
לחזור  חשק  לו  יש  ולכן  ב"ה, 
להקב"ה אלא כרגע נפל בשבירה. ולפי 
המידות  של  זו  התגברות  ענין  האמת, 
ומידת  ההתפארת  מידת  וכגון  הרעות, 
זהו מידה של התפארות  החשק, בשרשו 
שנפל  אלא  להשי"ת,  החשק  ומידת 
הוא  שבשורש  נקרא  שבירה  בשבירה. 
אבל  הקב"ה,  את  רק  רואים  ושם  טוב 
כלל  רואים  ולא  בשבירה  זהו  אצלינו 
את  רק  ורואים  התפארת  את  מחיה  מי 

האינטרסים שלך.

השבירה  ידי  על  רק 
הקב"ה את  מגלים 

של מידות אבל  והעיקר  באמת, השורש 
אלו, הוא ממקור קדוש, אבל זו לא 
לפני  להתפאר  חושב  שאתה  התפארת 
בני אדם ולהראות לכולם שיש לך כסף, 
רק  מהקב"ה,  הוא  זה  שכל  והשורש 
ככה  רק  אליך  שיתגלה  אחרת  דרך  אין 
התפארות  ממידת  שבירה,  של  באופן 
עד  מגיע  שזה  וברגע  וחושקו,  הבורא 
אליך זה כבר שבירה על שבירה, יש את 
אדם  מחטא  עוד  שיש  הכלים  שבירת 
הראשון ואחרי זה אדם עוד מוסיף עוד 

שבירה על השבירה שיש לנו כבר.
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לעצמו  החשק  לקחת  במקום 
להקב"ה אותו  להעלות  צריכים 

זה שנפלה אצלו מידה זו בשבירה, ואדם 
לצורך  וחשק  ההתפארות  נוטל 
עצמו, לפאר עצמו ולחשוק צרכי הגוף. 
הקב"ה  לצורך  זאת  שתיקח  במקום 
עצמו.  לחשק  לעצמך  זאת  לוקח  אתה 
א"כ השלא לשמה בעצם חי מהלשמה, 
א"כ אין דרך להגיע ל-לשמה רק על ידי 
שלא לשמה, כי הפגישה הראשונה שלך 
טוב  יש  ושם  ברגשות  הוא  הקב"ה  עם 
המידות  כל  ושם  וירידות,  עליות  ורע 

רבים אחד עם השני.

את  להפעיל  צריכים 
להקב"ה ולהגיע  הרצון 

מבין, כלומר התבוננות, דהיינו וכשהוא 
שניגשים  לפני  מצוה,  יראת 
גשמי  אני  לחשוב  צריכים  למצוה 
שאני  והתורה  גשמי  שלי  והרגשות 
מחפש  לא  אני  כלומר  גשמי,  זה  מלמד 
להגיע לאור תורה רק להיות בידע לבד, 
אחרת  דרך  שאין  לדעת  צריכים  אבל 
שזה נשתלשל  להגיע להקב"ה רק ככה, 
מתפארת הבורא ומאהבתו, אוחז בשרשו 
של דבר וראשיתו, כי החכם עיניו בראשו 
לראות  הכוח  את  לו  יש  אדם  כאמור. 
שאדם  וברגע  בא,  זה  מאיפה  דבר  בכל 
מתבונן שזה שעת מלחמה, להפעיל את 
ולהגיע להקב"ה, אז אתה שולט  הרצון 

על המידות ולא המידות עליך.

אדם  הוא  גדול  הכי  האסון 
כלל מתבונן  שלא 

את א"כ  לקחת  לא  הוא  האדם  עבודת 
לתת  ולא  מאיליו,  כמובן  החיים 
בלי שום התבוננות  לפניך  לרוץ  לחיים 
הרגשות,  אחרי  רק  ללכת  ולא  כלל, 
האסון הכי גדול הוא אדם שלא מתבונן 
אצלו  שנכללו  זה,  כשאדם  ונמצא,  כלל, 
לעצמו,  והתפארות  חשק  של  מחשבה 
שהוא  להתבונן  צריך  הוא  ראשון  דבר 
שאדם  וברגע  לעצמו,  רק  מתכוון  לא 
נותן התבוננות אז חוזר ממנה אל שרשה. 
כמו  זה  התבוננות  נותן  שאדם  וברגע 
אדם  ואם  למעלה.  נמשך  שאתה  מגנט 
לא מתבונן אז לא רק שאתה לא עולה 
למעלה אלא אתה לוקח את הראש של 
הכיסא.  בית  לתוך  אותו  ומכניס  המלך 

והכל תלוי באדם בעצמו.

כל  הקב"ה  עם  שחי  אדם 
למעלה עולה  דבר 

אם אמרנו  בחוץ.  טל  יש  שבלילות 
לתוכו  ויכניס  ביצה  ייקח  אדם 
מיד  לגמרי,  סגור  יהיה  שזה  אפילו  טל 
בבוקר עם השמש שיוצאת זה ג"כ יעלה 
למעלה. אותו דבר אדם שחי עם הקב"ה 
ומתבונן בכל דבר אז הכל עולה למעלה 
ברגע  א"כ  הדברים.  ולמקור  לשורש 
שאדם נותן התבוננות שזה החכם עיניו 
בראשו ואתה מאיר לו השמש, אז נמצא 
בא מבחינת שלא לשמה תיכף אל בחינת 
לשמה. ורק ככה אפשר להגיע ל-לשמה. 
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שזה  ולדעת  להתבונן  קודם  צריכים 
את  לשנות  וצריכים  מלחמה,  שעת 
הרצון לרצון הקב"ה, ואז מגיעים למצב 

של לשמה.

גונב אתה  איפה  לדעת  צריכים 

מה היוצא  שכל  לדעת  צריך  אדם  לנו 
משלא  מתחילים  לומד  שהוא 
להגיע  אחרת  דרך  אין  ורק  לשמה, 
ואז  לשמה,  שלא  ידי  על  רק  להקב"ה 
מה  ההתבוננות  את  להתחיל  אפשר 
קורה כאן, וכמו שר' אשר היה אומר ווי 
לדעת  צריכים  באהאלטען.  גנב  דו  איז 
איפה אתה גונב, וברגע שיודעים שאתה 
גונב אז מתחיל תהליך של שעת מלחמה, 
וזהו  ומתחיל תהליך של רצון ושליטה, 
לעולם יעסוק אדם, וילמוד עצמו שמתוך 

שלא לשמה יביא עצמו לידי לשמה.

שלא  שהוא  חי  שלא  אדם 
בשקר חי  לשמה 

הוא אבל  כלומר  כן,  עושה  כשאינו 
בעצם  שהוא  חי  ולא  לזה  ניגש 
כאלו  אין  שאצלי  וחושב  לשמה,  שלא 
ולכן  בשקר,  חי  הוא  אז  כלל,  מחשבות 

לא  הוא  כי  לשמה  בשלא  תמיד  הוא 
לשמה,  בשלא  ונשאר  כלל,  מתבונן 
האדם  ועבודת  כו'.  לו  נוח  שאמרו  וזהו 
תנחני,  ידך  שם  גם  הוא  הזה  בעולם 
לעצור  צריכים  שמגיעים  מקום  לכל 

ולעשות התבוננות.

שעכשיו  לחיות  צריכים 
מלחמה שעת  הוא 

לעבור וכמו  אפשר  רכבת  פסי  שיש 
ואפשר  שני  לצד  ולהגיע  אותו 
להרג שם, העיקר להתבונן ולראות אם 
מגיע  שזה  וברגע  לא.  או  מגיעה  רכבת 
ואז  מלחמה,  שעת  שזה  לדעת  צריכים 
צריכים לבדוק וברגע שברור לך שכרגע 
הלאה,  להמשיך  אפשר  אז  ריק  הפסים 
כלומר שאז אתה שולט על העסק ולא 
מקום  לכל  דבר  אותו  עליך,  העסק 
שמגיעים צריכים לדעת שיש שם שלא 
לשמה, ויתכן להגיע עם זה למקום אחר 
לגמרי, אבל ברגע שאדם נותן התבוננות 
אז מגיע למצב של לשמה שזה התועלת 
לזה  להגיע  אחרת  דרך  ואין  הדבר,  של 
ילמד אדם שלא לשמה שמתוך  לעולם 

שלא לשמה בא לשמה.
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יום ב' ד' אב

שיעור ג'שיעור ג'

שם  יש  בעולם  דבר  בכל 
בנפעל הפועל  כוח 

בראשית איתא  ד"ה  )המשך  עינים  במאור 
)הא'((. למדנו כשהקב"ה ברא את 

כלומר  התורה,  עם  אותו  ברא  העולם 
כוח  יש בתוכו  ומקום בעולם  דבר  בכל 
הפועל  כוח  מהקב"ה,  וכוח  התורה 
ובוהו  תוהו  היתה  והארץ  אבל  בנפעל, 
החכם  אבל  בארציות,  מונחים  אנחנו 
שעיניו בראשו הוא יכול להשתמש עם 
זה להגיע להשורש והמקור של כל דבר 
ואתה מחיה את כולם, ומגיעים לזה רק 

על ידי כוח התורה.

ופנימי חיצוני  יש  בתורה  גם 

כשניגשים לתורה יש חיצוני ופנימי, גם 
של  מצב  לך  יהיה  בהתחלה  תמיד 
שלא לשמה ורק אחרי זה אפשר להגיע 
ל-לשמה, ואין דרך אחרת להגיע רק על 
ידי שאתה יודע שבעצם אתה מצב של 
לך  להביא  חייב  והקב"ה  לשמה  שלא 
מצב של לשמה. וזה לעולם ילמד אדם 
שתמיד  לדעת  צריך  אדם  לשמה  שלא 
לשמה,  שלא  של  במצב  יישאר  הוא 

שלא  בעצם  שהוא  מכיר  שאדם  וברגע 
לשמה אז הגיע ליעד שלו שזה הקב"ה 

ואז ויאמר אלוקים יהי אור.

לשמה  שלא  שהוא  שיודע  אדם 
להקב"ה להגיע  יכול  הוא 

שהוא אבל  חושב  עוד  שאדם  זמן  כל 
לו  להביא  מצב  אין  אז  ה-לשמה 
לדור  יכולין  והוא  אני  אין  כי  זה,  את 
יודע שהוא  וברגע שאדם  במדור אחד, 
משוקע  והוא  לשמה  שלא  בעצם 
להגיע  אפשר  אז  ובחושך,  בארציות 
פני  על  וחושך  אור,  לבחינת  להקב"ה 
הדרך  סוף  שזה  אומר  לא  זה  תהום 
אלא תחילת הדרך, תהום אותיות מהות 
מתחיל  גם  זה  שם  אבל  חושך  יש  שם 
האדם  של  המהות  הדבר,  של  המהות 
לך  להביא  חייב  הקב"ה  לשמה  בא  זה 

את ה-לשמה.

זרות  מחשבות  כשיש  אפילו 
הקב"ה את  לעבוד  צריכים 

הוא, ובפרשת  כוונתו  אך  איתא:  דברים 
ליתן עצה ההוגנת, למי שירצה 
ידי הלימוד למעלה,  לדבק את עצמו על 
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מצוה,  שום  עשייתו  או  לימודו  ובעת 
חיצוניות,  ופניות  מחשבות  לו  באין 
כרגע  לכאורה  מרצונו.  אותו  ומבטלין 
לי  למה  אז  זרות  מחשבות  לי  יש  הרי 
ממנו  שיעברו  קודם  עכשיו,  לעבוד 
במצב  יהיה  וכשאני  זרות  המחשבות 
אחדל  יאמר,  שלא  יעבוד,  אני  אז  טהור 
ולכשאפנה  ההיא,  בעת  מלמודי  לגמרי 
חיצוניות,  פנוי מפניות  – כשאהיה  אשנה 

כי שמא לא תפנה.

מגיע  אדם  שם  דווקא 
התורה של  למהות 

רק אבל  לזה  להגיע  אחרת  דרך  אין 
להגיע  אחרת  דרך  ואין  ככה, 
אך  לשמה,  שלא  ידי  על  רק  ל-לשמה 
של  הפנימיות  שמתוך  לו,  ההוגנת  עצה 
בחינת שלא לשמה הבא לו אז במחשבתו, 
שיאמין  ידי  על  לשמה.  יבוא  עצמו  מזה 
רעות  והמחשבות  הפניות  הלא  ויאמר 
צריך  שאני  הדינים  עצמם  הן  ההם, 
בינה.  שהוא  להתורה,  ולשעבדם  למתקן 
התורה.  של  למהות  מגיע  אדם  ושם 
כל מחשבות זרות  והן הנה כוונת בואם, 
באים לעולם רק בשביל זה, כדי שאתקן 
בהתורה.  כלולין  להיותן  ואכללם,  אותם, 
אני  הדינים  אחרי  ללכת  במקום  א"כ 
בשבילי  הזדמנות  שזה  להכרה  מגיע 
על  ודווקא  להקב"ה,  אותו  להעלות 
שזה  לי  שיש  וגאווה  התפארות  ידי 
כלל  מחפש  הייתי  לא  לשמה  שלא 

את התורה.

יעבוד לא  זה  לשמה  רק  זה  אם 

מזה, ונמצא,  גדול  תיקון  לך  שאין 
לשמה  שלא  בחינת  ידי  שעל 
תיקון  זה  ידי  על  שנעשה  לשמה,  בא 
והרע  ונמתקו,  בבינה  ונכללו  המידות, 
שקלקל  מהמידות  ונפרד  למטה,  נופל 
מאז. הרה"ק רבי איציקיל מפשעווארסק 
ובסוף  כסף  לאסוף  נוהג  היה  זי"ע 
ברגע  כי  בשבילו.  סיגריה  קונה  היה 
וחייבים  יעבוד,  לא  זה  לשמה  רק  שזה 
מגיעים  ואז  לשמה  שלא  גם  שיהיה 
לעולם  נקרא  וזה  זה.  אחרי  ל-לשמה 
אדם  כי  לשמה  שלא  אדם  יעסוק 
תמיד יהיה בשלא לשמה ואף פעם לא 
מהפנימיות  נקרא  מתוך  מזה,  יוצאים 
שלא  של  מהפנימיות  מהתוך  כלומר 
ל-לשמה,  מגיעים  דווקא  משם  לשמה 
אלוקים  ויאמר  להקב"ה  באים  ואז 

יהי אור.

התורה אור  יש  התורה  בתוך 

יש עכשיו  התורה  שאצל  שאמרנו  כמו 
ואמרנו  ו-לשמה,  לשמה  שלא 
על  רק  ל-לשמה  להגיע  מציאות  שאין 
לשמה  שלא  ובלי  לשמה,  שלא  ידי 
אותו  לתורה.  כלל  ניגש  היה  לא  אדם 
לשמה  שלא  יש  בעולם  דבר  בכל  דבר 
לך מבחוץ  דברים שנראים  יש  ולשמה. 
תתעטף,  בהם  נפשם  אבל  ונעים,  טוב 
חכמה  ידע  רק  יש  בהתחלה  בתורה 
והשגה אבל צריכים לדעת שמאחורי זה 
דבר  בכל  א"כ  התורה,  אור  את  לנו  יש 
דבר ראשון  דברים,  לך שתי  יש  בעולם 
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מהתורה,  חי  שהחומריות  להאמין 
איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא, 
וזה  התורה,  זה  העולם  של  הקיום  כל 
הכוונה  התורה  על  מדברים  שאנחנו 
על אור התורה, א"כ אדם שלומד תורה 
אלא  הידע  אחרי  להיסחף  לא  העיקר 
צריכים  דבר  אותו  התורה,  לאור  ללכת 
מהתורה  שמתחיה  בחומריות  לחיות 

אבל אור התורה.

הפרוזדור  בתוך  צריכים 
הטרקלין את  למצוא 

להקב"ה, בתורה  מהר  יותר  מגיע  אדם 
זה  תורה  ללמוד  באמת  כי 
אדם  אבל  זה,  על  לייגע  וצריכים  קשה 
שמסתובב בעולם הזה הוא רואה שהכל 
זה  את  לקחת  וחושב  לו  ומאיר  נוצץ 
הכל לגן עדן גם את המיטה שלו וגם את 
הארון שלו, אבל עבודה שלנו הוא בתוך 
ובתוך  הטרקלין,  את  למצוא  הפרוזדור 
הלשמה,  את  למצוא  לשמה  השלא 
ובתוך החושך למצוא את האור, ובתוך 
התהום למצוא את המהות, ואין מציאות 
להגיע למהות העולם בלי התהום שיש 

לך לפני זה.

אז  הידיעה  את  כשגומרים 
והתורה העולם  למהות  מגיעים 

דבר, אדם  כל  לדעת  חייב  שהוא  רגיל 
כמו  לו  להסתדר  חייב  דבר  וכל 
לא  שאז  לדעת  צריכים  אבל  שצריך, 
מגיעים למהות העולם, כי מהות העולם 
הידיעה  את  גומר  כשאדם  רק  מתחיל 

לדעת  הוא  הידיעה  תכלית  כי  שלו, 
את  מבטל  שאדם  וברגע  יודע,  שאינו 
משיגי  ואינו  גוף  אינו  אז  שלו  הידיעה 
חייב  שהוא  שחושב  אדם  אבל  הגוף, 
לו  להסתדר  חייב  וזה  דבר  כל  לדעת 
כל  אצלו  מתואם  יהיה  שזה  חייב  והוא 
כמו  הולך  לא  שמשהו  ברגע  אז  דבר, 
אבוד  לגמרי  נהיה  הוא  להיות  שצריך 
עכשיו  שראו  וכמו  עצמו,  את  ומאבד 
ופתאום  דברים  תכננו  אנשים  בקורונה 
הכל הלך להם אז אנשים פשוט איבדו 

את עצמם לגמרי.

מהות אותיות  הוא  תהום 

צריכים לדעת שדווקא מהלא נודע אבל 
מגיעים  שם  הזה  מהתהום  דווקא 
לחיי  מתחברים  ושם  העולם,  למהות 
החיים ושם אין שום דבר ורק מאמינים 
מחשבה  ולית  מיניה,  פנוי  אתר  שלית 
תפיסא ביה כלל, אבל אני יודע שכבודו 
את  לנו  שנתנו  נכון  א"כ  עולם.  מלא 
שם  להישאר  בשביל  לא  אבל  התורה 
לאור  אותנו  לחבר  בשביל  אלא  בידע 

התורה האמיתי.

הנשמה את  מטהר  התמימות 

מטשנארביל מסופר  הרה"ק  שחסידי 
למדו זוהר הק', ולא הבינו  זי"ע 
כלום, וכל אחד ניסה לומר פירוש לפי 
דעתו. ונכנסו לרבם הק' לשאול לפשט 
שהזוהר  כתוב  להם  ואמר  הק',  בזוהר 
הרי  לכאורה  אבל  הנשמה,  את  מטהר 
ואם  החומש  על  פירוש  רק  הוא  זוהר 
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בוודאי  הנשמה  את  מטהר  הזוהר 
הנשמה,  מטהר  בעצמו  החומש  שגם 
ברור  אז  אותך  מטהר  לא  החומש  ואם 
ומהו  אותך.  יטהר  לא  הזוהר  שגם 
שאתה  לך  נדמה  חומש  אלא  ההבדל, 
ולא  שלך  לתהום  מגיע  אתה  ואז  מבין 
אתה  הק'  זוהר  אבל  שלך,  למהות 
אתה  ולכן  כלום  מבין  לא  שאתה  יודע 
זה  ואז  ובאמונה,  בתמימות  לזה  ניגש 
מטהר את הנשמה, כי התמימות מטהר 

את הנשמה.

על  דווקא  בכוונה  מעט  טוב 
בכוונה שלא  הרבה  ידי 

בכוונה ר'  מעט  טוב  אמר  אשר 
היה  הוא  בכוונה.  שלא  מהרבה 
התהילים.  כל  את  לומר  לכולם  אומר 
כדאי  אולי  ע"ה  סגל  גדליה  רבי  שאל 
כוונה  עם  תהילים  פרקי  כמה  להגיד 
התהילים  כל  את  לומר  ולמה  גדולה 
ידי  על  והסביר  כלל.  כוונה  בלי 
אתה  אז  בכוונה  שלא  הרבה  שאומרים 
ולחושך  שלך  ידיעה  ואי  לתהום  מגיע 
הקב"ה  אור  יהי  יהיה  אז  מושג,  ולאינו 
תהילים  פרקי  כמה  שיהיה  אותך  יזכה 
שאתה  לא  אבל  כוונה,  עם  שיהיה 
אותם,  יגיד  הקב"ה  אלא  אותם  יגיד 
ידי  על  איך  בכוונה  מעט  טוב  א"כ 
לקצת  מגיעים  אז  בכוונה  שלא  הרבה 
שלא  שהוא  יודע  שאדם  ברגע  בכוונה. 
לי  תביא  מהקב"ה  מבקש  אז  לשמה 

הלשמה. את  אתה 

הראשון  בחושך  הכסיל 
הכל עוזב 

התורה נקרא אור, אבל כדי להגיע והנה, 
לזה חייבים לעבור לפני זה תהום 
מגעים  ואיך  התורה,  לאור  מגיעים  ואז 
ידי  על  בראשו  עיניו  החכם  אלא  לזה, 
שהוא חי שהוא בעצמו לא יכול להגיע 
לו  להביא  חייב  שהקב"ה  ויודע  לזה, 
זאת. והכסיל בחושך הולך. כשמתחילים 
זה מתחיל בחושך, אבל אל תהיה כסיל 
שזה  רואה  הכסיל  חכם,  תהיה  אלא 
אבל  לו,  והולך  עוזב  מיד  בשבילו  לא 
החכם עושה חשבון אם שמו אותי כאן 
למצוא  צריך  שאני  כנראה  הזה  בעולם 
שמחפשים  וברגע  בשבילי,  משהו  כאן 

מיד מוציאים.

מה  לחפש  צריכים 
לשמה בשלא  מונח 

אחד שעוסק שלא לשמה, והוא לא אבל 
מחפש את האור כלל, ולא מחפש 
ולא מחפש  כאן,  החושך  את  מחיה  מה 
חושב  והוא  לשמה,  בשלא  מונח  מה 
ויצא  עשה  כבר  הוא  כאילו  ומסתובב 
ידי חובתו בעולם, ואינו מדליק אור. אבל 
להדליק  צריך  בחושך  והיושב  לך  תיידע 
אור. צריכים להדליק את האור ואם לא 
וחושך  זהו  כסיל.  אתה  אז  זאת  עושים 
נמצא  העולם  מהות  על  תהום,  פני  על 
ואינו  בארציות,  שמשוקע  מפני  התהום, 

מדליק אור התורה.
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לחושך  פתרון  לא  הוא  הדרך 
למטרה אמצעי  אלא 

לחושך אמרנו  פתרון  לא  הוא  הדרך 
למטרה,  להגיע  אמצעי  אלא 
דברים  מלא  לו  מתכנן  לפעמים  אדם 
שזה יהיה ככה ושזה יהיה ככה. עכשיו 
מלא  מסדרים  כולנו  החופש  לקראת 
הימים  לקראת  יסתדר  שהכל  דברים 
הכנות  כל  עם  לפעמים  אבל  הללו, 
אחר  ומישהו  מגיע  הוא  פתאום  שעשו 
יושב בבית שהוא השכיר, אבל דווקא אז 
לחופש,  הגעת  אז  מסתדר  לא  שמשהו 
מראש  תכננת  שאתה  החופש  לא  אבל 
מהבנה  שמתנתקים  כזה  חופש  אלא 
והשגה ועוברים להקב"ה. אבל לכאורה 
האם אולי אני לא יעשה כלום ולא יתכנן 
כלום וככה לא יקרה כלום, אבל העיקר 
את  ולעשות  ולתכנן  לעשות  כן  הוא 
המקסימום שאפשר, על התהום יש כל 
צריכים לתפוס שרוח  אבל  חושך  הזמן 

אלוקים מרחפת על פני המים.

הוא  החושך  של  הפנימיות 
מרחפת אלוקים  רוח 

לשמה ומפני  שלא  בחינת  נמצא  מה 
אלוקים  ורוח  אמר  זה  על  בעולם. 
מרחפת על פני המים. שמה שאנו רואים 
שעל  בכדי  היינו,  תהום,  פני  על  חושך 
ידי זה יוכל האדם לשוב ולהביא עצמו אל 
חיות העצמי ואלקותו כאמור. אין מציאות 
להגיע ל-לשמה רק על ידי שלא לשמה 
המים  פני  הרמז,  הוא  וכך  זה.  לפני 

הפנימיים.  הדברים  להתכסות  רומז 
הוא  העולם,  הנהגת  רואים  שאנו  שמה 
רק פני המים, אבל הפנימיות שלו הוא 
רוח אלוקים, שהוא מרחפת עליו בכדי 

שיעלה אותה לשרשה.

השפלות  עם  לחיות  צריכים 
להקב"ה מגיעים  ואז  והסכנה 

השפלות א"כ  עם  יחיה  שאדם  העיקר 
שלו לדעת שהוא לא יודע ועוד לא 
עם  לחיות  נקרא  וזה  דבר  שום  התחיל 
התהום שלך, אבל אדם שעוד לא הגיע 
לשפלות שלו ולתהום שלו להבין שהוא 
לא מבין כלום, ועדיין חושב שהוא יכול 
לראות  מתחיל  לא  אז  דבר,  כל  ויודע 
גדלות הבורא, אבל לכאורה אם העיקר 
הוא להגיע לגדלות הבורא אז אולי אתה 
הקב"ה תעשה הכל ולמה צריכים אותי 
בעסק כלל, אבל התשובה הוא שהקב"ה 
לא  שאתה  יודע  כשאתה  רק  לך  יעזור 

יכול כלום ומבקש שאני יעזור לך.

מיד  עזרה  שמבקשים  ברגע 
אור יהי  אלוקים  ויאמר 

אדם שיודע שהוא לא יכול ונשבר אבל 
שהקב"ה  רוצה  אתה  איך  אז  שם 
לי  למה  לייאוש  שנכנס  אדם  לו,  יעזור 
אז לא מגיע לאף מקום,  יש  וההוא  אין 
ויודע  וברגע שאדם מכיר את השפלות 
שהוא באמת לא יכול והקב"ה לא מחפש 
להכניס אותך לתהום אלא שתגיע משם 
להכרה  מגיע  אדם  ואז  שלך,  למהות 
ידי  שרק ככה מגיעים להקב"ה, רק על 
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העולם,  של  למהות  מגיעים  התהום 
ויאמר  אז  עזרה  שמבקשים  וברגע 
באמת  לך  יהיה  ואז  אור,  יהי  אלוקים 
יודע  לא  אפילו  בעצמך  אתה  ואז  אור, 

איך נהיה לך אור.

הקב"ה של  מחיות  חי  התהום 

המגיד ויאמר  מסביר  אור.  יהי  אלוקים 
דברך  לעולם  זי"ע  ממעזריטש 
ניצב ד' בשמים. הכוונה הוא, אל תחשוב 
שהקב"ה אמר פעם אחד יהי רקיע ומאז 
לעולם,  עומדת  הרקיע  הזה  היום  עד 
אלא ויאמר אלוקים יהי רקיע עד היום 
רקיע,  יהי  הזמן  כל  אומר  הקב"ה  הזה 
בטובו  מחדש  הקב"ה  ורגע  רגע  ובכל 
ובכל  בראשית,  מעשה  תמיד  יום  בכל 
שיהיה  החושך  את  מאיר  הקב"ה  רגע 
רקיע ואור, אבל זה לא חושך אלא אור. 
חי,  הוא  איך  עצמו  התהום  דבר  אותו 
הכוונה  אינו  אור,  יהי  אלוקים  ויאמר 
שלפני אלפי שנה הקב"ה אמר יהי אור 
מחדש  הזמן  כל  אלא  עומד,  זה  ומאז 
יש לנו יהי אור, וכל הזמן שאדם עסוק 
אז  לשמה  שלא  בעצם  שהוא  בלהכיר 

מגיע ל-לשמה.

זה  האור  לומר  צריכים 
החושך זה  ואני  אתה 

ויאמר ויאמר  כלומר,  אור.  יהי  אלוקים 
עוסק  זה  כשאדם  אלוקים, 
כלומר  אמירתו,  אלוקים  ולשם  לשמה, 

יהי  אז  אלוקים.  לשם  פעולותיו  שכל 
אלקותו  מתגלה  אור,  שמדליק   – אור 
וירא  עוד,  הפסוק  וממשיך  בעולם.  ית' 
אלוקים את האור כי טוב ויבדל אלוקים 
רש"י  ופירוש  החושך,  ובין  האור  בין 
ולחושך  לו  נאה  ואין  טוב,  כי  ראהו 
שיהיו משתמשין בערבוביא, וקבע לזה 
תחומו ביום ולזה תחומו בלילה. והיינו 
כנ"ל, שאותו אדם שלומד שלא לשמה, 
מתחילה היה אור וחושך משתמשין אצלו 
והפניה  אור  נקרא  התורה  כי  בערבוביא, 
שאדם  אחרי  ועתה,  חושך.  נקרא  זרה 
רגוע,  לא  שלו  שהנפש  ורואה  מתבונן 
את  מוצא  לא  הוא  מגיע  שהוא  ואיפה 
אתה  זה  האור  לומר  צריכים  אז  עצמו, 
בין  אלוקים  ויבדל  אז  החושך,  זה  ואני 
דעת,  לכלל  שבא  החושך.  ובין  האור 

המבדיל בין טוב לרע.

המקום  רוח  הכוונה  מה 
הימנה נוחה 

מסביר השבוע, כתוב כל שרוח השפ"א 
רוח  הימנה  נוחה  הבריות 
אתה  אם  כלומר  הימנה.  נוחה  המקום 
נהנים להיות סביבו  רואה אדם שכולם 
תיידע לך שגם הקב"ה נהנה ממנו. אבל 
אומר השפ"א בשם האור המאיר הרי יש 
אליהם  מתחנפים  שסתם  אנשים  מלא 
לגמרי,  מושחתים  בעצמם  הם  אבל 
שרוח  עליהם  לומר  אפשר  וממתי 
הלשון  מהו  וגם  הימנה,  נוחה  המקום 
רוח הבריות היה לו לומר רוח האנשים.
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משם לברוח  שרוצים  מקומות  יש 

ללמוד אלא  אפשר  אי  מאנשים  דווקא 
שקר  של  בעולם  אנחנו  כי  כלום, 
לא  דבר  ושום  אליו  מתחנפים  וכולם 
האם  לראות  אפשר  ואיך  כלל,  מתחיל 
יש  בריות  יש  אלא  ממנו,  נהנה  הקב"ה 
הוא  אדם  מאנשים,  חוץ  אנשים  עוד 
צומח  דומם  יש  המדבר,  הוא  האחרון 
וחי, כלומר אם אתה בא למקום והדומם 
ויש שם אנרגיות  והצומח והחי רגועים 
המקום  שרוח  לך  תיידע  אז  חיוביות, 
נוחה הימנה זה בגלל אדם שנמצא כאן, 
ומרגישים  לאדם  מגיע  אתה  אם  אבל 
לברוח  רק  רוצה  ואדם  טוב  לא  שם 
משם, הסיבה הוא אדם בעצמו שנמצא 
בעל  שהוא  אדם  לזה.  הגורם  הוא  שם 
שצריכים  ממנו  מסריח  כ"כ  אז  גאווה 

לשום בושם באף כדי לעמוד לידו.

כולם  הקב"ה  עם  שחי  אדם 
הדומם גם  שם  רגועים 

אז אבל  ושפלות  בהכנעה  שחי  אדם 
הימנה,  נוחה  המקום  רוח  ממילא 

דרכיה  ואז  שם,  ומאיר  מרחף  הקב"ה 
ואז  שלום,  נתיבותיה  וכל  נועם  דרכי 
האויר  גם  הזבובים  גם  רגועים  כולם 
החי  וגם  הצומח  גם  הדומם  גם  רגוע 
שרוח  כל  נקרא  וזה  רגועים,  כולם 
נכנס  נוחה הימנה, ברגע שאני  הבריות 
לדעת  אפשר  איך  חושך  של  למקום 
האם אני בדרך או לא, אלא כתוב אצל 
השונמית ואיש קדוש עובר עלינו תמיד, 
לכאורה איך היא ידעה את זה, אלא לא 
האם  לכאורה  שולחנו.  על  זבוב  נמצא 

זה המדד האם האדם קדוש או לא.

וזה  למקום  כשנכנסים 
הבית  שהבעל  סימן  מסריח 

הקב"ה עם  חי  לא 

וזה אלא  למקום  שנכנסים  ברגע  כנ"ל 
מסריח סימן שהבעל הבית לא חי 
עם הקב"ה, כי ברגע שחיים עם הקב"ה 
וברגע  און,  פועלי  כל  יתפרדו  ושם 
שם  וכולם  זבובים  שאין  ראתה  שהיא 
שאיש  הבינה  היא  אז  מוחלט,  בשקט 
קדוש עובר עלינו תמיד. וזה נקרא רוח 

r .המקום נוחה הימנה
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מי שישלח את בתו לסמינר החדש, ואת 
בנו לתלמוד התורה החדש - מובטח 

לו שייעזר בזה ובבבא!
)כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בקידוש שבת קודש מסעי חזק תשפ"ב, 

ובמוצאי שבת קודש לגבי התלמוד תורה החדש(
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