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בס"ד

הקדמה
ישתבח הבורא ויתעלה היוצר ,ברוך הוא וברוך שמו הגדול ,שהחייו

וקיימו לזמן הזה ,לברך על המוגמר בספר תשיעי זה" :שבילים אל
הדעת הפימית".
זהו דבך וסף בביה הפימית של האדם .העבודה הפימית כוללת מגוון
רחב ביותר של ושאים אשר כולם יחד מהווים כעין "פזל" שלם.
בחוכמה זו יש צורך ללמד את הושאים בצורה של מעגלים חיצויים
ההולכים והופכים פימיים יותר .בכל שלב על הלומד להתעמק יותר בישום
המעשי של כללי ופרטי העבודה השלמה.
ספר זה עוסק במגוון רחב של ושאים ופותח פתחים ושבילים אל הדעת
הפימית ,ולכן זהו שמו.
אם שמה אחת תזכה להתעלות ולהתקן מקריאה בספר זה דייו.

המחבר

שבילים אל הדעת הפנימית
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הכרת המערכת הרוחית
תפקיד האדם בעולם הזה להתפתח מבחיה רוחית .התפתחות רוחית כוללת הרבה
שלבים .משלבים הכי פשוטים ועד למדרגה מאד גבוהה .יש ביכולת האדם להגיע למדרגות
גבוהות מאד .גם מדרגות בהתהגות וגם מדרגות בהשגה.
רוב בי האדם השיגו עד היום רק מדרגה של פש .זו המדרגה הראשוית ,ההתחלתית,
כשהאדם ולד הוא מקבל פש .כך כתוב בספרים .כשהוא עובד ומתקן את עצמו ,מתקן את
האופי שלו ,מתקן את המעשים שלו ,מתהג כמו שצריך ,לומד  -אחרי הרבה מאמצים מאד
גדולים ,הוא יכול לגמור לתקן את המדרגות של הפש.
יש עשר מדרגות בפש .רק אחרי שהוא גומר את התיקון של עשר מדרגות הפש ,הוא יכול
לקבל את המדרגה הראשוה של רוח .זו בכלל קומה חדשה .גם שם יש עשר מדרגות של
רוח .ואחרי שהוא עובד קשה מבחיה רוחית מעשית ,על המחשבות שלו ,על הדיבורים
שלו ,על המציאות שלו ,הוא יכול להגיע ,אחרי הרבה יסיוות ,למדרגה הראשוה של שמה
שזו קומה חדשה .בקומה הזו גם יש עשר מדרגות .צריך לטפס שם גם כן ,לעבור יסיוות,
לעמוד בהם ,לקיים מצוות ,וכל הדברים .....אחרי שהוא עובר את העשר מדרגות האלה,
הוא יכול להגיע למדרגה הראשוה של חיה.
זו מדרגה רוחית חדשה .זו עוד פעם קומה חדשה .בעיין הזה גם יש עשר מדרגות.
כשגומרים אותן מגיעים ליחידה .זאת אומרת שאדם יש לו פש ,רוח ,שמה ,חיה ,יחידה.
אלו המדרגות שאדם צריך לקבל ,לעלות בהם ולקבל.
לקבל את האורות האלה בתוך עצמו .זה ימצא באופן פוטציאלי אבל לא כל אחד מקבל
את זה .זה תלוי בעבודה שהאדם עושה .אדם שזוכה  -עובד קשה  -יכול לזכות .מי שעובד
פחות זוכה פחות.
תכל'ס בשטח ,האר"י ז"ל אומר שרוב האשים הגיעו רק למדרגת פש .לא הצליחו לעבור
לשאר המדרגות .עכשיו שאלת השאלה למה? הרי לכאורה יש הרבה אשים שעושים
עבודה רוחית .עובדים קשה ,מסים לתקן את עצמם.
אז למה לא זכו? הרוב לא זכה .אז מה מוע מהאדם לזכות? ומה הוא מפסיד מזה שהוא לא
זכה? אז לא זכה ,אז מה .כל אחד צריך להיות רמטכ"ל? כל אחד צריך להיות מיליור? לא.
לא זכה ,מה קרה? קודם כל אחו מובטחים שכולו זכה בסופו של דבר .בסופו של
התהליך כל אחד יזכה ויגיע לתיקון השלם שלו .חוסר התיקון משאיר את האדם במצב
בלתי מפותח .למשל ,כאשר אחו פוגשים אדם מפגר ,אחו רואים שהוא גדל בגוף שלו
אבל הוא בקושי יכול לעשות משהו.
בשבילו זה מבצע קשה להגיד משהו לעיין ,לעשות משהו לעיין .אפילו להתלבש,
להתפשט ,לאכול ,תלוי באיזו דרגה של פיגור ,זה מבצע .בשביל ללמד אותו צריך לעבוד
איתו קשה מאד .ללמד אותו משהו הכי קטן .אי עובד בבוקר עם מפגרים .אז יש איזה
תלמידה בת תשע עשרה ,שאחרי שתיים ,עכשיו היא מחייכת קצת ,היא מתעיית
בסביבה .היום בפעם הראשוה ראיתי שהיא כסה לארגז חול .כסה לתוך ארגז החול
וגעה בחול.
זה הישג לא ורמאלי לעומת המצב שלה .תמיד היא שהייתה קפואה ,אפתית .לא מעיין
אותה שום דבר ,לא עושה שום דבר ,לא יגשת לשום דבר .היום ראיתי את זה ,זה לקח
שתיים ,זה גם ס.
אשים התפלאו ,לא האמיו שתהיה התפתחות כזו בכלל ,זה המצב .באופן רוחי אחו
שבילים אל הדעת הפנימית
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אותו הדבר .כמו שאותה הילדה המפגרת בקושי יכולה הייתה לעשות משהו ,בקושי מעיין
אותו משהו ,בקושי יכולים לעשות משהו באופן רוחי.
לא באופן שכלי  -באופן רוחי אחו בדרגות שוות של פיגור .זאת אומרת  -לא מפותחים!
ובאותה הפרופורציה שאחו יכולים להסתכל על הבחורה הזו שלא יודעת לעשות שום
דבר ,היא לא מדברת ולא כלום ,ככה אשים רוחיים שהגיעו לדרגות יותר גבוהות ,יכולים
להסתכל עליו.
איך שאחו ראים לעומת מה שאחו אמורים להיות ,זה המצב .עכשיו ,לא רק הדאגה
האגואיסטית שלו צריכה להדאיג אותו למה אחו ככה ולא אחרת ,אלא בעצם זה
שאחו לא התפתחו ,אחו גם מעכבים אחרים מלהתפתח.
יש פסק שאומר“ :כל ישראל ערבים זה לזה" זאת אומרת שיש קשר בשמות .אז כמו שאם
יש שמה אחת שעובדת קשה ,מתקת את עצמה ,אז היא מקבלת אור והיא יכולה להאיר
את הסביבה ,כון? אותו הדבר שמות שלא מתקות את מה שצריך לתקן ,הן מעכבות
שמות אחרות.
יש ערבויות ,זה הדדי .יש הרבה שורשים לשמות לא כל השמות באות מאותו מקום ,כל
אחת באה משורש אחר .אבל מי שבא משורש דומה ,אז אפילו אם הוא מתקן את עצמו
והוא מפותח עד סוף המעלות ,כל עוד אותם החברה שקשורים איתו ,אותם היצוצות
האחרים שקשורים איתו ,לא מתוקים  -אין לו מוחה.
לא ותים לו מוחה .יח אם בן אדם גמר את התיקון שלו והוא לא היה צריך להתגלגל
לפה יותר ,לבוא לפה ,לא היה צריך לעבור יסיוות .אבל אשים שקשורים איתו ,לשמה
שלו ,לשורש שלו ,עוד לא תיקו את עצמם והם פה יכול להיות שיגלגלו אותו בכוח.
שיבוא ויעזור להם לתקן .כל עוד שתבוא איזו שהיא התסות ,ובזכות מה שהוא עושה הוא
מתקן אותם .את הדברים האלה אפשר לראות יפה מאד בכווות של התפילה ,כווות
האר"י ז"ל של התפילה.
התפילה שלו ,איך שאחו מתפללים  -יש לזה הרבה דרגות והרבה סוגים .קודם כל יש את
התפילה הטבעית של האדם ,מהלב שלו ,שהוא מבקש דברים ומצפה לדברים טובים  -זה
מבפים .יש גם וסח של תפילה מהסידורים ,וסח כזה ,וסח כהוא .הוסחים בדרך כלל די
דומים .עכשיו ,חוץ מהוסחים יש גם את הכווות .יש כווה אישית של האדם שהוא קורא
את הוסח והוא מתפלל .למשל ,אם הוא מבקש" :רפאו השם וירפא ,הושיעו ויוושע" אז
יכול להיות שהוא חושב על כל מיי חולים או שהוא חושב רק על עצמו או על אבא שלו .כל
אחד לפי המצב של עצמו  -על מה שהוא חושב ,זו הכווה שהוא מכוון בתפילה .ואחד אחר
יכול להיות שהוא מתפלל ובאותו זמן הוא חושב על הבורסה או על משהו אחר ולא מכוון
בכלל.
ויש דרגה אחרת של כווות .וזה מה שיקרא כווות האר"י ז"ל .אלו כווות מיוחדות לפי
שמות השם .לפי כל מיי תאריכים של הקבלה .כשהמקובל מכוון את זה ,אז הכווות אלה
באות בשביל לתקן את כל הבריאה.
וכמה פעמים במשך הוסח הזה של התפילה ,הוא צריך לכוון לתקן את כל השמות
שקשורות איתו ולהעלות אותן מעולם לעולם ,מדרגה לדרגה וכולי .דברים שבתפילה
הרגילה לא מופיעים ,בתפילה הרגילה מופיע רק הוסח הכללי.
זאת אומרת ,אם אחו מבקשים "השיבו השם" ,או דבר כזה ,זה כולל אותו ואחרים,
אבל אין זה בכווה באופן מדויק .לא רק זה ,יש כמה מהכווות של האר"י ז"ל שדורשות
מהאדם למסור את פשו.
למסור את פשו בשביל להעלות את השמות שקשורות איתו בתוך התפילה .ויש גם שמות
שבילים אל הדעת הפנימית
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מיוחדים שמכווים באותו בזמן ,ויש יכולת בשמות האלה לעזור לאותן השמות .המצב
שלו בדור הזה ,זה מצב שאחו לא בויים בכלל מבחיה רוחית.
לא בויים ,לא יודעים ,אין לו ידע .יש ידע ,אבל רוב העם ,אי מתכוון ,לא זכה לידע הכון
להבין את עצמו  -כל אחד ,מי הוא ,מה הוא ,מה הוא צריך לעשות ,מה הוא לא צריך
לעשות ,מה התפקיד שלו ,מה היכולת שלו ,מה הוא יכול לעשות בחיים ,מה הוא צריך
לתרום .כמובן ,שאדם צריך להשתדל בחיים הקצרים שלו לתת את המיטב שבו .להוציא
מהכוח אל הפועל .כל אחד כשהוא ולד קיבל כל מיי מתות ,סגולות וכשרוות .ואיזה
אדם הוא המאושר? זה שמצליח להוציא את זה מהכוח אל הפועל.
לא מספיק רק שהוא קיבל את הציוד הזה ,יקרא לזה ,אלא שמשתמש בציוד ,עושה עם זה
משהו ,לא רק קיבל דברים ולא השתמש בהם ,ועושה את זה לכיוון הטוב .עכשיו ,השאלה
היא מה חסר לו ,ומה אחו צריכים לבות.
האם יש איזו מערכת שאחו צריכים לבות אצלו או שמספיק באופן איסטיקטיבי ,ככה
כמו ילדים .אז ברור שכפי שאחו רואים בטבע ,במדע .תארו לכם שאיזה רופא מתח לב
היה אומר :אי לא צריך ללמוד להיות רופא מתח לב,
אי רק באופן איסטיקטיבי אחתוך לו את הגוף ,אתקן לו שם מה שיבוא לי וזהו .אז אוי
ואבוי מה שהיה קורה .כמו שבעולם הטבע אדם היום צריך להגיע להשתלמות כזו גבוהה
ודיוק כזה גדול .הוא בשביל להיות רופא לב ,עובר כל כך הרבה שים ,כל כך הרבה שעות,
ימים ולילות ,כל כך הרבה לימוד ,ובסוף הוא מתמחה רק בזה .באיזה משהו ספציפי בתוך
הלב  -שם הוא חותך ומחבר .ויש רופא אחר שמתמחה במשהו קצת אחר ,וככה וככה.....
מגיעים להתמחות מקסימלית בכל מקצוע בכל דבר .אז כמובן ,שבאופן רוחי ,שזה עיקר
העיין של האדם ,אחו אמורים להגיע להתמחות רציית .לדעת מה אחו עושים פה,
כמובן ,שאם אחו יוצאים מתוך קודת החה שהקב"ה ברא את העולם ,אי אפשר לחשוב
שהוא ברא את העולם בשביל שאחו אכל ,ישן ,הה ,מות ,חלה ,היה בריאים ,עביר
את החיים.
בשביל זה הוא ייעד אותו? איזה מין ייעוד זה? זה משוה .מה זה בכלל מעיין אותו
ואיכפת לו? מה זה מוסיף למשהו ,למישהו ,חיי היום יום שלו? זה מוסיף? אם אתה עושה
דברים טובים אי מבין .אבל סתם ,התחזוקה האישית שלו ,האוכל ,השיה  -שאחו
משקיעים בה לפחות שמוה שעות של עבודה ליום בדרך כלל ,פלוס אוכל וכולי וכולי  -רוב
הזמן הולך ל תחזוקה של הכלי.
אחו כלים! לתחזוקה שלו! אז בשביל זה השם יתברך ברא אותו? כמובן שלא! יש
תפקידים ,ויש דרך לגלות את התפקידים של האדם ,ואיך לפתח את האדם שיגיע להיות
כלי מפואר .שיוכל לקיים את מטרות הבריאה האמיתיות.
מטרת הבריאה היסודית :השם יתברך ברא את העולם כי רצה להיטיב עם הבראים ,זה -
קודם כל ,שהבראים יתקו את עצמם .שיתקו את עצמם ויתקו את העולם .לכן הוא ברא
את העולם הזה מקולקל ,חסר ,בעייתי ,עם רע ,עם צרות ,עם מלחמות ,עם מוות ,עם כל מה
שאחו רואים ,על מת שאחו ,בעצמו ,וכל להשלים אותו כמה שאחו יכולים.
זה מה שכתוב בקבלה  -שהשם יתברך ברא את העולם ,לא כפי רוב יכולתו .כי אם היה
בורא את העולם כפי רוב יכולתו ,היה העולם מושלם  -לא היה מוות ,לא היו צרות .הרי
אחו ,אם היו שואלים אותו איך לברוא את העולם  -מי היה בורא דבר כזה כמו שיש
היום ,עם כל הרע הזה וכל מה שקורה? אף אחד! כולם היו עושים פה גן עדן ,רק אם היו
שואלים אותו.
והשם יתברך הוא פחות מוכשר? הוא לא מבין מה טוב ומה לא טוב? כמובן שהוא מוכשר.
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הרי הוא המהדס הראשי .הוא ברא את כל הבריאה המורכבת הזאת על ידי זה שצמצם את
רוב יכולתו ,וברא אותה חסרה מלכתחילה.
כשמתחילים ללמוד בספרים ,הפעולה הראשוה שהשם יתברך עשה בשביל לברוא את
העולמות קראת  -צמצום .אומר האר"י ז"ל " -הוא צמצם את אור חסדו" ,צמצם את
ההשפעה שלו .לפי הבריאה ההשפעה שלו שהייתה זורמת ,ולא היה מחסור בכלום ולא
היה חיסרון בשום דבר.
וכל הבריאה של העולם הזה ,זה על ידי זה שהוא גרם לחיסרון .על ידי שסילק את ההשפעה
שלו .למה כל זה? על מת שאחו ,בעבודה שלו ,גרום להתפשטות החסד שלו בחזרה .אז
מגלגלים זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב כך כתוב .על ידי העבודה שלו הרוחית
הכוה ,אחו גרום לזה שהשם יתברך ישלים את העולם .אחו גורמים לו לעשות חסד,
אחו גורמים לו להשפיע השפעות .וחלילה ,אם אחו עושים הפוך  -גורמים לו הפוך.
קודם כל רוב המחשבות שלו על העולם ,כשאחו עוד לא יודעים את התורה ולא יודעים
את הקבלה  -הן תיאוריות ,מחשבות ,יותר עמוקות ,פחות עמוקות .כשלומדים את
הדברים לעומקם ,רק אז אפשר להבין את הפשר של המציאות.
כמובן וצר מצב ,שאדם חי את כל מיטב חייו ,משקיע פה את הגוף ואת הפש ועובר את
החיים שלו ,והוא לא השיג על מהות החיים שום דבר .מה הוא למד במשך החיים שלו? איך
להסתדר! איך לעשות כסף ,איך ליהות ,איך להיזהר ,איך לתחזק את העיין .אבל לא ירד
לעומק העיין בכלל! איך הדברים פועלים.
לכן ,יש אשים שיכולים להעביר ביקורת על השם יתברך .למה הוא עושה דבר כזה או
אחר .כי הם לא יודעים איך הוא ברא ואיך הוא מהל .אם הם היו יודעים איך הוא ברא או
איך הוא מהל ,אז אולי שהייתה להם זכות ,אולי! לבוא ולהגיד  -זה יראה לי או זה לא
יראה לי ,אבל אחו אפילו עוד לא זכיו .האשים הרגילים עוד לא זכו בכלל להבין את
המערכת ,איך הוא ברא אותם ,ואיך הוא מהל אותם .מה יש לך להתווכח בכלל? קודם
תלמד ,תישמע מה הוא אומר לך .אחר כך כשתדע את כל התמוה  -תוכל להגיד זה יראה
לי או זה לא יראה לי.
אם כן ,הדבר הראשון שאמרתי  -שהוא ברא את העולם על ידי זה שהגביל את הטוב שלו.
ועל ידי זה וצר החושך ,הרע ,החיסרון ,על מת לאפשר לו שאחו בעבודה שלו וכל
לגרום לזה ,שיתגלה מחדש הטוב שלו והשלמות שלו ,ויהיה לו חלק בגילוי הזה של כל
יכולתו ,היה שותפים.
ומפה אפשר להבין את הסוד שהחש בא להפיל את חווה בפח ,מה הוא אמר לה? הוא אמר
לה שהשם לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת כי אם תאכלו ממו תהיו כאלוקים  -יודעים טוב
ורע .כביכול ,החש אמר שהשם יתברך לא רוצה שאחו גיע לדרגה כזו גבוהה.
כמובן שהחש שיקר וזו בדיוק המטרה של השם יתברך ,שאחו כן דע להבדיל בין טוב
לרע ,וכן גיע למצב כזה של השתוות הצורה איתו כמה שיותר .שהיה שותפים לתיקון של
העולם .היה שותפים איתו! אז הלשון הרע הראשוי הזה שהחש הוציא  -זה בדיוק מצביע
על מה כן השם יתברך רצה ,רק הוא הפך את זה .אמר בדיוק הפוך.
על פי זה אחו יכולים להבין מה החשיבות של ההתפתחות הרוחית שהאדם מתפתח כדי
שיוכל לקיים את התפקיד שלו כון .עכשיו ,מה מוע מהאדם להתפתח? אותם התהליכים
של עיכובים שהשם יתברך ברא ,שאחו קוראים לזה סיטרא אחרא .מה זה סיטרא אחרא?
הצד האחר! היצר הרע! ש-ט-ן .החלק השלילי של הבריאה שמצא בתוכו וימצא גם
מחוצה לו .הוא המעכב את האדם מלהגיע לשלמותו .התפקיד שלו זה למוע ממו לעכב
אותו  -זאת אומרת להילחם בו .הסיטרא אחרא הזה זה לא משהו מופשט .זהו ישות ,זו
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דמות ,זה מלאך זה כוח שמתכן את התכוים שלו .יש לו את הרצוות שלו ,והוא מסה
לכפות עליו באופן אישי ,על הבריאה כולה באופן כללי את הרצוות הטמאים שלו.
זוהי כל המערכת שגורמת לו לעשות דברים לא טובים ,ומועת מאתו לעשות דברים
טובים .המערכת הזאת מצאת ,כמו שאמרתי ,גם בתוכו וגם בסביבה היא פועלת.
היא לא פועלת בצורה ערטילאית ,יש לה דרכים מדויקות איך שהיא פועלת ואיך היא
מבלבלת אותו ומעכבת אותו ומגבילה אותו .אחו צריכים ללמוד את הדרכים האלה על
מת שוכל להתגד לה ולהתגבר עליה ,ולעשות מה שצריך לעשות .בשביל שוכל להכיר
אותה ,אחו צריכים לפתח כמה כלים מעשיים  -רוחיים מעשיים ,בשביל שוכל לבדוק
איך היצר הזה עובד עליו ,ואיך להילחם איתו .כמו שיש בעיה כלשהי ,צריך לבדוק מה
הגורמים לבעיה ולהילחם בהם .אם לאדם ,למשל ,יש איזה חיידק שגורם לו לחום והוא רק
מוריד את החום  -זה לא יעזור .עד שהוא לא יקבל אטיביוטיקה החיידק ימשיך להשתולל.
אז אותו הדבר כאן ,עד שאחו לא יגע בשורש של הבעיה ,ובין איך שהחיידק הזה שאחו
קוראים לו יצר עובד עליו  -לא וכל בכלל להתגון בפיו והוא ימשיך.
כמו שהמטרה של החיידק ,של הוירוס ,היא להתרבות ולכבוש את הגוף ,ולא איכפת לו
להרוג .אדרבא  -הוא רוצה להרוס .אמר הרמח"ל  -מטרת הסיטרא אחרא היא להרוס -
להביא חורבן .מטרת הקדושה היא לבות .האחד הוא עולם התוהו .תוהו ובוהו זה החורבן
 והאחד הוא עולם התיקון! זה לעומת זה.אם כן ,בתור בי אדם ,יש אצלו אחריות גדולה מאד כי אחו הכלים שאמורים לתקן את
העולמות האלה שהשם יתברך ברא אותם בלתי שלמים .אחו ,על ידי העבודה שלו,
אמורים לגרום לזה שהוא יתגלה ויגרום לסוף התיקון .לא מצפים לזה מפרה ,לא מצפים
לזה מג'וק ,מצפים לזה מבי אדם .השם יתברך תן לו את הכלים השכליים ,הרגשיים
שוכל לבחור.
יש לו בחירה! כל בחירה שלו קובעת  -לכאן או לכאן .הה ,כתוב בתורה  -אחרי המבול,
השם יתברך תן אות וסימן ,זו הקשת ,שאם חלילה אין זכות בעולם ,העולם היה ראוי
להיחרב על ידי זה שאין מספיק זכויות.
הוא שבע שהוא לא יחריב את העולם ,אז הוא לא מחריב .כדי שאחו דע מזה  -הוא
מראה לו את הקשת .אז בזמן רבי שמעון בר-יוחאי ,כשהוא היה חי ,כל ימיו בזכותו ,לא
ראתה הקשת ,לא שהייתה קשת.
אמם אחו חושבים שהקשת זה משהו טבעי ,אבל יש לזה סיבות מתי זה מופיע .היום אי
ראיתי את הקשת כמה פעמים .מה זה מראה? זה מראה שהקופה ריקה .שאין זכויות עם
כל מה שאחו עושים ,עוד לא זכיו לזכויות שהעולם יוכל לעמוד בלי הקשת הזו .ומספיק
שתבון בתוך עצמו ,או אפילו בעיתוים ,כדי שבין למה הדברים ראים איך שהם ראים,
לפי מה שאחו רואים.
עכשיו ,כל אותם התהליכים השליליים וההרסיים שקורים בפרט ובכלל ,ובעים מחוסר
ידע של הפרט איך להילחם איתם .אותו האיש הזה שחשוד היום שלקח שוחד ,ועשה דברים
וכולי וכולי ,הוא לא הגיע למה שהגיע מלכתחילה בגלל שהוא אדם רע .אי לא חושב שהוא
אדם רע ,אלא זו השתלשלות של טעויות בבחירה שלו .היצר הזה שלו של תאוות בצע וכולי,
זה לא שהוא תפס אותו ביום אחד .יאללה ,תיקח שוחד .זה התחיל לאט לאט .זה גידול
שגדל לאט לאט ,כמו גידול סרטי ,חס ושלום ,השם ישמור ,גידול שמתחיל במשהו
קטצ'יק .תא אחד משתגע ,לא מטפלים בזה ,מתחיל תא אחר ,עד שמתפשט ותופס את
הגוף ואין מה לעשות ,אותה הפילה שלו לא התחילה היום ,ולא לפי שה ,ולא לפי עשר
שים .זה הלך והתפתח והלך והתפתח.
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ככה בפילות שלו אותו הדבר ,הדברים הרעים שאחו עושים לא צומחים ביום אחד .אי
מכיר אדם אחד ,מהל באיזה מקום ,שהוא "עבד כי ימלוך" ,הוא רע ,הוא אוהב להשפיל
את האשים ולעשות להם רע! להשתלט עליהם ולשגע אותם ,סתם! ללא תועלת .הוא הה
מלעשות רע .כמו שיש צדיק שהה מלעשות טוב ,האיש הזה הה מלעשות רע ולהשפיל.
אם אתם מתבוים בחיים שלו ,אתם חושבים שהוא הגיע לזה ביום אחד? פתאום הוא
היה רע? לא! זו מערכת של יסיוות שבאו לו .בכל יסיון קטצ'יק כזה הוא בחר לא כון
ומצווה גוררת מצווה ,עבירה גוררת עבירה .אז אותו אדם פעם פעמיים טועה ,לא ורא,
אדם יכול ליפול ,זה לא רצוי אבל אף אחד לא מלאך .אבל אם אדם מזיח את זה וזה הולך
ותופח ותופח ותופח ,והוא לא מטפל בעיין ,בסוף  -כמו שהשם הכביד את לב פרעה וכבר
לא שהייתה לו ברירה ,הוא כבר רץ בטיפשותו לתוך הים! מה הוא חשב? הוא ראה שהשם
קרע את הים לעם ישראל ,את ים סוף ,והוא מעביר אותם ביבשה.
הוא לא הבין שיש פה גילוי אלוקות? שיש פה משהו מוזר? שהשם יתברך ילחם לטובת עם
ישראל ,הוא לא הבין? מה הוא רץ לשם עם הסוסים שלו? מה הוא חשב? שהוא יתפוס את
עם ישראל? הוא לא קלט? הוא לא הבין שזה לא הגיוי? לא! הוא לא קלט.
עם כל גדולתו וחכמתו של פרעה ,בזמן הזה הוא כבר לא היה בהכרה מלאה .היצר כבר כל
כך תפס אותו .הוא הפך להיות מרכבה של הקליפה ,של היצר ,בצורה כל כך מושלמת שכבר
לא שהייתה לו בחירה .השם כבר הכביד את ליבו שילך ויהרוס את עצמו  -אותו הדבר
בתהליכים האלה .אותו האיש הזה ,או אשים אחרים שאחו רואים ,אשים מכובדים,
שהגיעו לתפקידים רמים והם עבדו קשה מאד ,הם היו שופטים ,רופאים ובקאים גדולים.
וכל מה שקורה שאחו רואים ,זה אשים שהשקיעו עשרים ,ארבעים שה ,השקיעו! לא
ישבו סתם .השקיעו מאמצים מכל הסוגים ,כוחות פש! ימים ולילות! האיש הזה במקרה,
הוא גם כן ,כראה ,אדם מוכשר במקצוע שלו .יש לו שם .כל זה הוא השקיע ,וביום אחד
הוא מפסיד את הכל? אז מה קורה פה? זה אדם חכם ,זה אדם מוכשר ,הרי האבסורד הוא
כל כך גדול ,שברור שגם הכסף שהוא שם ,אם הוא באמת שם את זה בצד ,הרי זה ברור
שהוא לא יכול להשתמש בזה .אדם ששם עשרה מיליון דולר ,הוא יכול להשתמש בהם? הוא
יכול אולי עם אלף דולר פה אלף דולר שם ,אבל עשרה מיליון?! הרי אם אדם שהוא שכיר
בסך הכל פתאום מתחיל לחיות כמו מלך ,זה ברור שמייד תופסים אותו.
כל הכסף הזה שהוא אסף ,וכל מה שהוא עשה ,זה ברור שאין לזה תועלת בכלל .הוא לא
יכול ליהות מזה בכלל וזה האבסורד הכי גדול .אז איך אדם כזה מוכשר ,שעבד כל כך
קשה ועשה כל מה שעשה ,הגיע למה שהגיע? איך? אשים משתגעים ,כון? לא מביים את
זה.
זה שלב אחר שלב של טעויות בבחירה שלו וחוסר טיפול כון ביצרים של עצמו  -עד
שהיצרים תפסו אותו .אי בטוח שכל אחד מאתו אם היה במצב שלו ,עם היכולת שלו ,יכול
להיות שגם היה ופל לאותו הדבר.
לכן חז"ל אמרו" :אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו"  -למקומו הרוחי .איך שהוא
הגיע ,ככה אתה הולך ומתפתח .אם כן ,אחו רואים ,שיש הכרח לאדם לפתח לעצמו
מערכת של ביקורת ,מערכת של סיון ,מערכת של בחירה מתוחכמת ,מורכבת מעמיקה כי
זה ממש בפשו.
ממש בפשו של האדם בעולם הזה ,קל וחומר גם אם חושבים על העולם הבא .כל דבר
שאדם עושה פה ,יכול להוליך אותו לחיים טובים ומאושרים לו ולסביבתו או ההפך .זאת
אומרת ,מערכת הבחירה ,שאדם בוחר היא קטה ,היא עדיה ,היא רגישה ,היא פימית,
אף אחד לא רואה.
שבילים אל הדעת הפנימית
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אם אדם החליט לגוב ,אף אחד לא רואה שהוא החליט לגוב ,אף אחד לא יודע .למעלה
יודעים ,אבל אדם לא יודע ,הסביבה לא יודעת .אבל  -היצר כבר התלבש עליו.
הוא כבר רובץ עליו ,לאט לאט הוא יוליך אותו ,לאט לאט ,עד שייפול ואין מציל .אם כן,
העבודה הזו שאחו קוראים לה עבודת פש עבודה רוחית  -היא עבודה הכרחית .זה ממש
פיקוח פש לפרט ,וכמובן לכלל .אחו מעויים ,בעזרת השם ,במספר שעורים להקות
מושגים ויסודות  -שהאדם יוכל להשתמש בהם למערכת הזאת של התגוות והישרדות
פשית ,ושל התפתחות רוחית.
כמובן שללימוד הזה יש התחלה ,ואין לו סוף .כי גם אם אדם מתעלה ומגיע לדרגות
אחרות ,גם שם יש לו עבודה ,אחרת ,יותר עדיה ויותר עדיה .זה הולך ומסתעף .אבל
לפחות את ההתחלה אדם צריך להכיר .אז ההתחלה הראשוה שאחו צריכים להכיר ,זה
להכיר את המערכת הפשית .איך היא עובדת ,איך היא פועלת ,איך אחו בורחים ,איך
אחו מתייחסים ,איך הדברים הללו קורים .אי אתחיל קצת לתאר את זה ,במילים
פשוטות עד כמה שאי יכול ,וקווה שתהיה מזה תועלת.
שלב הראשון אחו מתייחסים לפש שלו כמו למסך ,מסך טלוויזיוי ,מסך מחשב ....מסך!
אדם סוגר את העייים ,הוא מרגיש את המסך שלו מהראש עד החזה בערך .כון? שמה
מתרחשים החיים שלו ,שמה הוא מקבל את האיפורמציות.
האדם מקבל בתוך המסך הזה כל מיי איפורמציות .משי כיווים :או מחוצה לו או
מתוכו .זה ההבחן הראשון שאחו צריכים לדעת .יש לו את הפש ,אחו מקבלים
איפורמציות ,גילויים ,מחשבות ,רגשות  -מבחוץ על ידי החושים ,ומבפים.
עכשיו פרט קצת :מבפים אחו מקבלים או מהשראה מלמעלה ,דרך הפש ,רוח ,שמה,
חיה ,יחידה .אחו מקבלים מחשבות ,דמיוות ,תחושות וכולי .זו השראה מלמעלה ,או
מהמטען הפימי שקיים בו ,שהוא תוצאה של החיים שלו מרגע שולדו עד עכשיו.
כל הבחירות שעשיו עד היום הזה ,כל מה שעבר עליו .יש לו זיכרון ובזיכרון הזה יש את
כל הדברים שאחו עברו בחיים האלה ,פלוס דברים חבויים יותר מחיים קודמים,
מגלגולים קודמים פלוס אותן התכוות שאחו קיבלו בגלל שורש השמה שלו ,מאיפה
שאחו באים.
למשל ,אם השמה של אדם באה מצד החסד ,אז הוא מקבל תכוות שהוא צריך לקבל,
שהן מצד החסד .יש אדם שהשמה שלו באה מצד הדין והגבורה אז הוא מקבל דברים מצד
הגבורה .מלכתחילה יש ארבעה יסודות שהעולם מורכב מהם .יש רוח ,אדמה ,מים ואש.
כל אדם מקבל בתוך פשו הרכב כזה ,שלילי וחיובי ,של ארבעת היסודות האלה
בפרופורציה שוה .אצל אחד האש הוא השולט ,אצל השי האדמה ,וכולי) .....אחו בעזרת
השם עוד פרט ,עכשיו אי לא רוצה לפרט ,רק בין את זה(
זאת אומרת ,כל אחד יש לו סוג מסוים של פש שהוא מקבל כשהוא ולד ,זו הפש שלו.
הפש הזאת ,יוקת מאיזה שהוא שורש למעלה ,ולכן יש לה תכוות כאלה ואחרות.
אחד הוא שמן ,השי רזה ,אחד עייים כאלה ,אחד עם עייים אחרות ....כל אחד כפי
השורש שלו ,מאיפה שהוא בא .עכשיו ,הפש הזו ,החלק הזה ,הזיכרון יקרא לזה  -שולח
לתוך המסך של הפש איפורמציות למייהן ,טיות מסוימות ,רצוו מסוימים ,מחשבות
מסוימות.
זה מה שאמרתי ,שזה החלק הפימי שמזרים איפורמציה למסך הזה ויש את החלק
שמזרים מלמעלה .ויש חלק חיצוי שמזרים איפורמציות למסך .האיפורמציות באות
בצורה של רצוות ,מחשבות ,רגשות ותחושות )גם תחושות פיזיות( .זה מופיע אצלו .עכשיו
אחו מחלקים אותם לשי סוגים :או לצד חיובי או לצד שלילי ,או לצד הקדושה או לצד
שבילים אל הדעת הפנימית
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הטומאה .ויש גם כן צד בייים ,שהוא חצי חצי .שזה מעורב  -חלק קדושה וחלק טומאה.
אם כן ,אדם יכול לקבל גם מלמעלה השראה חיובית ,או השראה שלילית לחלוטין ,טמאה.
זאת אומרת ,הוא מקבל מספירות הטומאה או מספירות הקדושה ,או מקליפת וגה ,מה
שיקרא שהיא מעורבת בין טוב ורע  -זה ערבוב ,זה לא קדושה ולא טומאה והוא צריך
לברור את זה .וגם מבחוץ אדם מקבל שדרים לתוך פשו  -מצד הקדושה ,מצד הטומאה,
וגם מצד המעורבב .כל השדרים הללו מופיעים בתוך המסך שלו בפש.
שאלת השאלות היא ,מה אחו עושים עם זה? איך אחו מתייחסים .מי אחו בתוך כל
זה? אחו הבוחרים .אחו זו אותה הדמות הפימית ,שבוחרת בין כל האיפורמציות
האלה .למשל ,בא לאדם חשק לגוב לא עליו  -אם הוא בוחר לגוב ,הוא מדביק את הדמות
הפימית שלו  -את עצמו  -בעיין של הגיבה .באותו הזמן הוא הופך להיות גב .אם הוא
לא רוצה לגוב ודוחה את זה ,אז הוא לא גב .אחו הבוחרים.
זה לא דבר כל כך פשוט .יש בזה הרבה הרבה עומק וסיבוך .אם זה היה שחור לבן זה היה
מאד פשוט ,זה לא שחור לבן .מאז חטא האדם הראשון ,שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע,
התערבב הטוב עם הרע .אז מה שקורה זה ,שהרבה מאד מהדברים שאחו קולטים במסך
הם מעורבבים ,הם לא שחור לבן ,הרבה פעמים זה מורכב משיהם.
אז כשזה שחור לבן ,יותר קל לדחות אותם ,כשזה מורכב ,זה יותר קשה .התפקיד האמיתי
של האדם ,זה לברור ולבחור בטוב ו/או לתקן את הרע ,אם זה רע שיתן לתיקון ,או לסלק
אותו .לא לתת לו לשלוט ,פשוטו כמשמעו.
ויש שלבים ,איך אדם צריך להתייחס לדברים שכסים בו .באופן כללי ,יש שתי דרגות
עיקריות של התייחסות לדברים .יש את הגלה ,ויש את הסתר .כמו בתורה שיש פרדס =
פשט ,רמז ,דרש וסוד  -זה הדרגות ,כך גם בתוך המציאות וגם בתוך הפש יש דרגות של
התייחסות.
למשל ,אדם יכול להתייחס לאיזה שהיא איפורמציה שמופיעה לו בתוך המסך הזה הפשי
כמשהו סתמי :סתם ככה זכרתי עכשיו בסבתא שלי  -אין לזה שום משמעות ,סתם .או
שיגיד :רגע אחד ,למה זכרתי עכשיו בסבתא שלי? למה לא בסבא שלי? כמובן ,הכלל
הראשון שאחו לומדים  -שכמו שיש השגחה פרטית ,מדויקת ,לכל מה שקורה בעולם
בחוץ ,כך גם יש השגחה פרטית מדויקת למה שקורה לו בפים.
אם זכרתי דווקא בסבתא שלי ולא בסבא שלי או במשהו אחר ,יש לזה סיבה .אדם שחי
בפשטות ,בפשט ,לא חוקר .זה לא מעיין אותו גם .הוא הולך לאיזה מקום ומישהו הרגיז
אותו ,אז הוא כלב ,הוא מקלל אותו ,והולך ,שוכח ממו וזהו ,ממשיך הלאה .לא מעיין
אותו את מי פגש ,מה עשה לו ,כלום ,הוא חי בפשט ,בפשטות .לכן ,ככה אחו ראים ,כי
אחו חיים ככה .אבל יש דרגות אחרות .דרגות של תיקון  -שאדם מסה להיכס לעומק
של הדברים ולבדוק .כמובן ,שאדם לא יכול לדעת הכל .זה לוקח גם הרבה זמן עד שאדם
מתחיל להבין את הדברים באופן מדויק .אבל יש דרך ,ויש כיוון ,ויש גם חובה .כמו שכתוב:
"דע את אלוקי אביך ועבדהו" אדם צריך לדעת את השם.
לא מספיק להאמין בהשם ,צריך גם לדעת את השם ,עד כמה שאדם יכול .יש דברים שאדם
לא יוכל אפילו אם הוא ירצה וזה גם אסור ויש דברים שזה חובה .בעיין הזה של
ההתייחסות לכל האיפורמציות שמופיעות בפש כהשגחה פרטית ,זה היסוד של האמוה.
זה היסוד של התורה ,זה היסוד של הקבלה ,להתייחס אל הדברים כאל השגחה פרטית .אז
גם אם עשו לך או קרה לך או בא לך או כל מיי דברים ,יש לזה עומק ,זה לא רק פשט .ככל
שהאדם מצליח יותר לחדור לעומק ,הוא יכול לגלות גם מוקשים.
מוקשים שוים שמסתתרים שם .וככה הוא יכול לשכלל את הבחירה שלו לדרגה כזו ,שלא
שבילים אל הדעת הפנימית
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ייפול בדברים שהוא לא צריך ליפול בהם ,ויוכל לתקן את מה שצריך לתקן .להפוך להיות
משוכלל מבחיה רוחית עד כמה שהאדם יכול.
לא כל אחד יכול הכל ,ולא כל אחד יכול בכל דרגה .לא תמיד אפשר ,והרבה פעמים האדם
ופל .אבל ההבחן וההבדל בין אדם צדיק לבין אדם רגיל ,זה ברמת המודעות ובטיפול
שהצדיק מטפל במסרים שהוא מקבל בתוך הפש שלו .הצדיק לא מזיח אותם ,ומטפל
בהם בצורות שוות )ואחו תכף תחיל להתעמק בזה( ,האדם בפשוט מגיב
איסטיקטיבית :כן ,לא ,איך שלא יהיה ,מה שלא יהיה.
קיו מחשב ,אז הבן שלי ,שיהיה בריא ,התחיל בהתחלה לשחק את המשחקים האלה עם
המחשב.
ויש איזה משחק שמה שצריך לירות על דמויות ,על חלליות ,מלחמה כזאת .אז בהתחלה
הוא התחיל עם זה ,ואחרי שיה כבר היו מפוצצים אותו .בקושי הוא היה יכול להתמודד
איתם .המשיך ,המשיך ,המשיך.
היום אחרי שעבר כמה זמן ,הוא מפוצץ את כולם ומצליח .איך? הוא למד! הוא הסתכל!
הוא התבון! התחיל להיות מתוחכם .התחיל להבין את המחשב ,איך שהוא עובד ואיך
שהוא זורק את הדברים  -והתחיל להתגון בהתאם .אותו הדבר אחו בדיוק ,בתוך הפש.
זה בדיוק המשחק הזה  -הפש שלו .יש לו אותם הדברים השליליים שתוקפים אותו מכל
מיי כיווים ,ויש לו את השק שישו ,איך להתגון ומה לעשות ,או מה שאחו לומדים
ועושים בצורה מתוחכמת ,וכבר יודעים לאבחן ולהגיב וכולי.
או שאחו פרימיטיביים ,ומה שמכיסים לו זה מה שיש .מבחיה רוחית :רמת התחכום,
ההבחן ,המיון ,הבירור ,הבחירה ותגובה של האדם הממוצע שואף לאפס .יכול להיות אדם
שפיתח את השכל שלו ,היה פרופסור למשהו )ולא משה מה( ,אבל הדבר הכי קטן שחודר
לו בפש יכול לפוצץ אותו והוא לא ידע מה לעשות .יכול לאבד את עולמו גם כן .הוא לא
יודע מה לעשות בכלל! הוא לא יכול להסתדר עם אישתו ,לא עם הילדים שלו ,לא עם
הבוסים ,לא עם כלום .כס לחובות ,וכל מיי דברים ,שאתה היית מצפה מפרופסור שלא
יהיה כזה.
ואחו מתפלאים :איך הפרופסור הזה ככה? אדם גדול ,כזה חכם ,כתב עשרים ספרים.
איזה שטויות הוא מדבר ,לא יכולים לחיות ,למה זה? זה כי הוא פיתח רק את החלק
הפרופסוראלי שלו ,בלבד .אבל באופן רוחי ,אין לו שום ידע! אין לו שום יכולת.
אין לו שום תחכום .כמו ילד! אז זו דוגמא של הפרופסור ,וככה גם אחו ,כל אחד מאתו,
איך שאחו .אם כן ,רמת התחכום הרוחי שלו ,של קליטת המסרים וטיפול בהם ,שואפת
לאפס .אומר האלוף הזה שפרש מהצבא ,הוא היה אחראי על הפקת לקחים  -אלוף בר-
כוכבא  -היה אחראי על הפקת לקחים של הצבא ,זאת אומרת הצבא ,יש לו מערכת
שצריכה לבדוק.
אם ביום כיפור תקפו אותו ואחו לא הייו מוכים ,אז צריך לבדוק ולשות .אם תקפו
אותו באיתיפאדה ולא הייו מוכים ,צריך לשות .יש איזה מגון שצריך לבדוק .איך
אחו מגיבים .אז זו דוגמא ,לאיך שבאופן רוחי אחו צריכים גם כן לפתח מגוי בדיקה
והפקת לקחים.
כמה האדם לומד? כמה האדם קולט ומשה בהתאם למה שהוא לומד .כלום! כלום! אפשר
לפגוש בן אדם היום ולפגוש אותו בעוד שלושים שה  -הוא לא למד כלום ,הוא לא השתה
בכלום ,הוא לא שולט בכלום! אותו הדבר או יותר גרוע.
ככה בדרך כלל .הוא רק יותר זקן ויותר מטורף ,אבל חוץ מזה שום דבר לא השתה .או
שהוא יודע יותר דברים שלמד בשכל ,אבל בתוך הפש במיומות הרוחית שלו  -כלום.
שבילים אל הדעת הפנימית
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אפשר עכשיו לטעון ולהגיד :מה אתה מבלבל את המוח? יש תורה ויש מצוות וזה מספיק.
או אפשר להגיד :תשמע ,הקב"ה ,הוא יציל וישמור וזהו .אבל זה לא כון! קודם כל ,לא
אי אומר שזה לא כון .גדולי ישראל אמרו תמיד שזה לא כון .מי שיש לו ספק ,אז יש את
ההקדמה לספר "מסילת ישרים" של הרמח"ל.
שם הוא מוכיח איך לא מספיק רק ללמוד תורה ולקיים מצוות ,אלא האדם צריך להיות
בעל-מקצוע בתיקון הפימי שלו .לא רק הוא אומר כך ,יש עוד גדולי ישראל אחרים.
מבחית השם יתברך ,ברור שאם השם לא היה שומר עליו ,מי יכול לשמור? אבל על ה
'פתחו של מחט'.
כתוב" :פתחו לי כפתחו של מחט ,אי אפתח לכם כפתחו של אולם" ,כך השם אומר( ,על ה
'פתחו של מחט' השם לא מוותר.
כל הצרות באות כי את החלק הקטצ'יק שאחו צריכים לעשות בהשתדלות שלו ,אחו
לא עושים .אם הייו עושים את חלק הקטצ'יק ,הוא היה פותח לו כפיתחו של עולם .ואם
הוא לא פותח כפתחו של עולם ,זה כי לא פתחו כפתחו של מחט .את פתחו של מחט איך
פתח.
זה כל מה שאי עכשיו מתחיל להסביר לכם  -אלו מערכות שלמות ,שאדם צריך לרכוש
אותן ולהשתמש בהן .אחרת אין כלום .זאת אומרת ברור שאדם שלומד תורה ,יש לו זכות.
זכה ,למד תורה ,יודע ,עבד את השם  -יופי! זה רק משהו התחלתי .זה ידע פה .זה לא אומר
שזה כבר יורד לו לחיים והוא כבר עובד באמת ויכול להשתות ולעשות ,ולעשות את
הדברים הכוים.
לכן לפעמים ,לצערו ,אחו רואים אשים לכאורה גאוים גדולים ,יודעים את כל התורה,
ובמציאות הם בדרגה אחרת .הם לא באותה דרגה של גאויות כמו שבתורה הם בגאויות.
מאיפה זה ובע? זה ובע מזה שהם לא העבירו את כל זה לכל הכלים ,ולא פיתחו את כל
המערכות כמו שצריך.
אחו צריכים ללמוד את כל התורה הזו ,איך להתייחס לדברים שקורים לו בתוך הפש.
זה הולך ככה :קודם כל קליטה של הרשמים .שהיה מודעים לזה שיש לו רשמים כאלה
ואחרים .שמופיעים לו דברים במסך .אם מופיעה קיאה ,שבין שזו קיאה .אם אחו
כועסים ,שדע שאחו כועסים.
אם אחו עצובים ,שדע שאחו עצובים .אחו אוהבים? שדע שאחו אוהבים .אפילו
הדברים הפשוטים האלה לא ברורים ולא מבוררים היטב אצל האדם בכלל .פה ושם יש
כאלו שכן ,אבל אצל הרוב לא! שתדעו! אדם לפעמים מקא ,והוא בכלל לא יודע שמה
שהוא מרגיש זה יקרא קיאה .הוא לא יודע .וכולי וכולי ....אז קודם כל  -הקליטה .שדע
מה אחו קולטים במסך שלו .דבר שי ,מיון .מיון ראשוי .המיון הולך ככה :דבר ראשון,
לאיזה צד זה משתייך? זה לצד החסד? צד ימין  -חסד .צד שמאל  -גבורה .קו אמצעי -
רחמים ואמת .אז כשמופיעה מחשבה ,רגש ,תחושה ,רצון מסוים או משהו במסך שלו
 האם זה בא מבפים או בא מבחוץ? צריך קודם כל לאבחן אם זה מבחוץ או שזה באמבפים.
אם זה בא מבפים ,מאיפה זה בא מבפים? מדברים שראיתי ,שמעתי ,עשיתי,
 זאת אומרת זיכרון של החיים שלי עד עכשיו? או שזה בא מאיזשהו שורש יותר גבוה? אושזה בא בכלל מהשראה מלמעלה? להתחיל לסות לאבחן :מאיפה בא לי הדבר הזה? דבר
שי ,לסות לראות אם זה בא מצד ימין ,שמאל ,אמצע.
אי ,בעזרת השם ,בהמשך אולי ארחיב לכם .דבר שלישי ,לבחון מאיזה צד זה בא .מצד
הטומאה או מצד הקדושה או מצד המעורבב ) -יקרא לזה קליפת גה( .מאיפה זה בא לי
שבילים אל הדעת הפנימית
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המחשבה הזו .מה המטרה שלה? מה המטרה שלה לטווח קצר? מה המטרה שלה לטווח
ארוך? האם כולה טובה? האם כולה רעה? האם היא מעורבת? מה אי עושה איתה? איך אי
מתייחס? מה אי מחליט? זה יקרא בירור.
אז יש קבלת האיפורמציות ,המיון הראשוי ,המיון היותר עמוק של ימין ,שמאל ,אמצע.
והאם זה מצד הקליפה או מצד הקדושה או מצד הבייים  -המעורב .אחר כך מתחיל
הבירור  -להתחיל לתח את זה לעומק יותר ויותר לפרק אותו לגורמים.
אחרי זה יש את הבחירה .מה לעשות עם זה? אוקיי ,אז אי הבחתי) .אי עכשיו ותן לכם
ראשי פרקים ,מבלי לתת דוגמאות .אם ירצה השם אי אתן אחר כך דוגמאות או בפעם
הבאה( .אם כן ,צריך להתחיל לעשות את הבירור ואחר כך את הבחירה.
מה אי עושה עם אותה המחשבה שהופיעה לי? אי מקבל אותה באופן פאסיבי? אי
מתעלם ממה? אי דוחה אותה? אי מסה להעלות אותה? אי מתפלל שהיא תסתלק? אי
מתפלל שהיא תתקבל? מה אי עושה? זה התייחסות.
זה יקרא עבודה רוחית .למה זה בא ,מה לעשות עם זה ,ואיך אי מחליט .ואתם מביים
מה שאי מדבר? זו עבודה רציית! ) ואחרי זה פועלים לפי זה .פועלים ורואים את
התוצאות .אחרי שעושים משהו ובוחרים ,יש מערכת של בקרה.
האם הבחירה שהייתה כוה או לא ,איזה תוצאות זה תן? חיוביות או שליליות? אולי
טעיתי .ואם טעיתי ,איפה טעיתי? להתחיל לחפש .אם האדם ייקח רק עשירית ממה
שאמרתי לכם ,מהתהליכים האלה ,וישתמש בזה במשך חיי היומיום שלו  -החיים שלו
ישתו לחלוטין .לחלוטין ,ובמעט מאד זמן .מעט מאד זמן .עכשיו ,צריך להרחיב קצת יותר
ולתת דוגמאות ,ולתת לזה בשר וגידים .איך עושים? איך אחו מתייחסים .אבל קודם כל
צריך להבין את המערכת.
ככה המערכת פועלת .זו מערכת הבחירה ,ככה בדיוק זה עושה ,ככה אחו בוחרים כך או
אחרת ,ככה זה משפיע ,ואלו הרבדים שיש .עכשיו ,יקח דוגמא :אי הולך למשל לעבודה,
והמהל ,אחרי שלא ראה אותי כך וכך ימים ,יכול להגיד לי בוקר טוב מה שמע ,ואומר
'תמהר תמהר חבל על הזמן'.
והוא לא מתייחס) .זו דוגמא כזאת ,פשוטה( .עכשיו ,זו איפורמציה שאי קיבלתי מאיפה?
התחושה הרעה הזו ,מאיפה זה בא לי? מבחוץ! זה לא בא מגלגול קודם ,זה לא בא לי
מכלום ,זה בא מבחוץ .מי גרם לי את זה? המהל .עכשיו ,אם אי חי בפשט ,בגלה ,אז או
שאי עלב או שאי כועס או שאי שוא אותו או שאי צועק עליו או שאי מקלל אותו ,או
שאי מרכל עליו או אי לא יודע מה.
אבל אי ממקד את כל התגובות שלי אליו ,בהתאם למה שעשה לי .למה לא יאמר לי שלום?
מה יש אי כלב? זו ההתייחסות הפשוטה .עכשיו ,אם אי חי ביותר עומק ,אז אי שואל:
למה השם שלח לי את הדבר הזה? מה השם רוצה ממי? למה דווקא הטיפוס הזה לא עה
לי? זו ההתחלה של הבה יותר עמוקה.
לחשוב ולהבין שזה בהשגחה .כמו שאמרתי :יש השגחה בפים ,יש גם השגחה בחוץ .אז
קודם כל אי מסה להבין למה הוא עשה כך .מה יש ,מה עשיתי ....דבר שי ,אי צריך
לבדוק מייד מה זה עורר אצלי.
זה עורר אצלי כעס? שאה? מה זה עורר? בחרתי בזה? הסכמתי? קיבלתי את זה? שאתי
אותו? דחיתי את זה? מה עשיתי? זו מערכת הבקרה לתגובות שלי על מה שהוא עשה לי.
אבל באופן יותר פשוט ,כשאי כבר קלטתי את הרוע הזה ממו  -אי צריך פה לאבחן אותו.
אז קודם כל עשיו אבחה שזה בא מבחוץ .על כל פים בהתחלה זה בא רק מבחוץ .דבר
שי ,אמרתי בדוק אם יש איזה שהיא השגחה בזה ומה השם רוצה להגיד לי אז כבר פה אי
שבילים אל הדעת הפנימית
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הופך את הטבע למעל הטבע.
להתייחס רגיל זה טבע ,לחשוב על ההשגחה זה מעל לטבע .כבר יש לי התייחסות אחרת.
אי יודע שכל דבר זה בהשגחה .אז זה שהוא אמר לי ,אולי זה בגלל שעשיתי משהו לא
בסדר .אולי התגאיתי במשהו והיו צריכים להשפיל אותי.
אולי אי לא אומר שלום לאשים .אולי אי לא שמתי לב בכלל שלא אמרתי שלום .אז
מראים לך .אולי זה בא להראות לי דברים עליו ,שאי אתפלל עליו .אולי הוא בא כזה
מצוברח כי הוא לא מסתדר עם משהו בבית .אולי יש לו איזה בעיה או משהו ואי יכול אולי
לעזור לו ,או משהו .או אולי מראים לי את הרע שלו כדי שאי אדבר איתו ואוכיח אותו.
אולי ,אם יש סיכוי לתקן אותו .יכולים להיות הרבה הרבה הרבה רבדים של התייחסות.
אבל בהתייחסות הראשוית אי ממיין את זה .מאיזה צד זה בא? זה בא מצד שמאל .זה
גבורה .זה דין ,מה שהוא עשה לי .מה הוא עושה לי פרצופים? היה אומר לי שלום .זה דבר
ורמאלי ,זה תיה.
ככה הוא עושה לי רע .זה בא מצד שמאל .ואפילו יותר גרוע משמאל  -מהקליפות .מקליפת
שמאל .זאת אומרת שזה כבר יצר .מה פתאום הוא עושה ככה? זו לא דרך כוה ,זה ברור.
מבחיתו זה לא דבר כון ,והגירוי שהוא מגרה אותי בכיוון הזה ,זה מכיוון של שמאל.
עכשיו אי בודק :האם זה כולו רע? זה מעורבב? זה טוב? ובבדיקה הזו אי צריך לבדוק
כמה דברים  -א' מבחיתו ,ב' מבחיתי ,ג' מבחיתו ומבחיתי ביחד ,ד' מבחיתי עם
הקב"ה .אלו הבדיקות שצריך פה לעשות.
כמו שכשאדם מגיע לחדר מיון ,עושים לו בדיקת דם ,בדיקת שתן ,בדיקת לחץ דם  -ואת
זה אחר כך ותים לדיאגוזה .אז אותו הדבר פה .הה  -מקרה כזה? אתה צריך להתייחס
לעיין הזה ,איך להתייחס לזה.
ואז ,מתחיל להיות הבירור .אז קודם כל ,זה שהוא לא אמר שלום והתהג בצורה כזאת ,זה
ברור שזה מצד הרע .אם כן ,אחו יודעים שההתייחסות הזו לא בסדר .ואם זה מהל
שמתייחס ככה ,הוא בודאי פגע בעוד אשים ,לא רק בי.
אם זו ההתייחסות שלו אלי ,אז בטח הוא כבר עשה את זה קודם ,ויעשה את זה גם אחר
כך .אז זה ברור שזה לא מצד הקדושה .זה מצד הרע .עכשיו צריך לבדוק מה לעשות עם זה.
מה אי יכול לעשות בשביל לשות את הרע הזה שלו.
אם יש אפשרות להוכיח אותו ,אז צריך להוכיח אותו  -אם זה יעזור .אם יש אפשרות לדבר
עם מישהו שידבר איתו ,גם טוב  -אם זה יעזור .אם לא ,להתפלל עליו.
אולי צריך להתחבר איתו .קודם אתה מתחבר ,אחר כך אתה יכול להשפיע.
אם אתה לא מתחבר אולי עשית לו משהו גם כן .אולי הוא זוכר לך משהו ואתה לא שמת
לב בכלל .אז יש פה מערכת שלמה של התייחסות בקשר אליו .וזה חיצוי ,ואלו החלטות
בהתייחסות החיצוית.
כמו שראיו ,שדוד המלך ,כאשר קילל אותו שמעי בן גרא  -אז הוא הבין שהשם אמר לו
לקלל ,הוא ישר קישר את זה למעלה.
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תאור מערכת הפש והפעלתה
באופן כללי העבודה הזו שאי לומד ,מלמד ,היא מורכבת מכמה חלקים .קודם כל חלק
תיאורטי ואחר כך חלק חווייתי .אי אפשר בלי שי החלקים .אם אדם רק ילמד תיאוריה זה
לא עוזר לו כלום ,מה הוא צריך את זה .ואם רק חלק חווייתי בלי לדעת את התיאוריה אז
חסר לו הכלים.
עכשיו ,התיאוריה מתחלקת גם לכמה חלקים .חלק אחד זה עקרוות של תורת הקבלה,
שגם מתחלק לכמה חלקים זאת אומרת לקבלה יש את קבלת האריז"ל והרמח"ל ובעל
הסולם שזה שלבים בגילוי הקבלה.
עכשיו זה בקשר לקבלה .ויש גם כן עוד דברים שצריכים ללמוד כמו חלקים מתורת המוסר,
חסידות .שמעתם את השמות האלה? שכל אחד תרם ותורם חלק אחר לעבודה הרוחית
המשוכללת של עם ישראל.
זאת אומרת שכל מיי שמות חשובות של כל מיי צדיקים במשך כל מיי תקופות ,האירו
בהארות שוות את הבריאה ותו דרכים .כל הדרכים מובילות כמובן לאותו מקום אבל כל
אחד תן לפי התפקיד שלו ולפי הגוון שלו ולפי התקופה שלו.
יש ושא שקרא בקבלה ירידת הדורות זאת אומרת שהרמה הרוחית של כל דור הולכת
ויורדת אחו מצאים כרגע בתחתית של החבית ,וצריך גם להתאים בכל דור ודור את
ההחיות הרוחיות בהתאם לאשים שמצאים באותו דור ,כי )זה קרא להתאים את האור
לכלי( אם אחו לא תאים את האור לכלי אז הכלי יהיה חשוך.
אם כן עיקר הבעיה בדור שלו שהההגה הרוחית הגלית של הדור לא מצליחה להגיע
לכלים כמו שצריך ,לא מאירה בכלים .כלים זה רוב עם ישראל ,שלא דבר על אומות
העולם .קודם דבר על עצמו פה ,גם לא מאירים כמו שצריך.
אם מכל מיי סיבות .אם מסיבה שהם רחוקים מהם ולא יכולים להבין אותם או לא
יכולים לקלוט את המהות הרוחית ,או לא מוכשרים לזה ,יש עשרים אלף סיבות אבל זו
המציאות וזה אחד הקשיים הגדולים.
כי הכל הולך לפי הראש ואם ראשי ישראל הם לא יכולים להשפיע או לא משפיעים כון מה
יגידו כל האחרים שצריכים לעשות וצריכים לעשות .וזה אי מקדים קצת מרחיב כי אולי
בהמשך השיעור הזה ובשעורים אחרים גם כן יגע פה ושם בושאים אקטואליים לסות
להבין אותם על פי העקרוות האלה ואז בין דברים שבדרך כלל אדם לא מבין .עכשיו,
החלק הזה שאי מלמד חוץ ממה שאמרתי ראשי פרקים של קבלה וכולי .זה מה שאי
קורא לזה עבודת פש ,עבודה רוחית .זה לסות לתת כלים לאשים שיוכלו להבין מה
קורה להם באופן חיובי וגם באופן לא חיובי מה שקורה להם במציאות שלהם ,בתוך פשם
ויוכלו גם כן להתמודד ,לשות לא להיות חסרי אוים.
הדבר הזה זה בא בדיוק לדור שלו ,מתאים לדור שלו שמצד אחד יש כמיהה גדולה להבת
הסתר ומצד שי יש הרבה תיקוים שצריכים לעשות ואין הדרכה איך לעשות .בדרך כלל
ההדרכה היא מקיפה כזאת ,תיאורטית בלי לרדת לפרטים הקטים של החיים ואז האדם
שאר אולי עם מטען של ידיעות אבל לא עם דברים שהוא יכול ממש להשתמש.
הכווה שלי מכוות במיוחד לעיין הזה שוכל להשתמש בזה להיעזר בזה שלא היה חסרי
אוים .לכן אל תתפלאו אם אי עובר מושאים של קבלה או ושאים תיאורטיים מופשטים
לדברים מעשיים פשיים ,כי זה הכיוון שלי שתדעו לאן אי מוליך.
זהו זה היה מעין הקדמה .עכשיו אי מבקש באופן כללי שאלות והערות רק בסוף שלא
יקטע לי את המחשבה .אי חושב שתחיל בושא הראשון .ותחיל כמו שכתוב בחז"ל "עיי
שבילים אל הדעת הפנימית
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ביתך קודמים" אם יש לך כסף לתת צדקה העיים שקרובים אליך קודמים אחר כך עיי
עירך אחר כך עיים יותר רחוקים.
זאת אומרת שאדם צריך להתחיל קודם כל מהפימיות שלו מה שקשור אצלו ומזה הוא
יוכל להקיש אחר כך לדברים יותר כלליים .יש כלל בקבלה שאומר "מבשרי אחזה אלוק"
שמההתבוות בתוך הגוף שלי בתוך האישיות שלי אי יכול להקיש על עולמות רוחיים
איך הכל מוהל .כי אחו בראו בצלם ,ואחו בעזרת השם עוד רחיב מה זה בצלם ולכן
מה שקורה לו אחו מין עולם קטן וזה בבואה של מה שקורה למעלה וגם מה שקורה
למעלה זה השורש של מה שקורה לו כאן.
עכשיו ככה המערכת של החיים היא הרבה יותר מורכבת ממה שאחו חולמים .המושג
הבסיסי בשביל להבין את זה זה המושג של הפרד"ס .פרד"ס זה ראשי תיבות פשט רמז דרש
סוד .יש פרדס בתוך התורה ויש גם פרדס במציאות ויש פרדס בפש זאת אומרת שיש
רבדים שוים של אפשרות להבין דברים ,אפשר להבין דברים כפשוטם ואפשר להבין אותם
הרבה יותר לעומק.
אפשר להבין אותם עוד יותר לעומק .אפשר גם ,בדרגות אחרות ,לחוש את הדברים מעבר
להבתם .אז זה הולך מהפשט לסוד ,מהשטחיות לעומק .רוב רובם של בי האדם ,אפשר
להגיד כמעט כולם ,חיים בבחית פשט בלבד ,החיים שלהם מתהלים בצורה שטחית.
כולל ,אי הייתי כולל בתוך הפשט גם יסיוות קצת יותר להעמיק כמו פילוסופיה או
פסיכולוגיה ,מדע .זה לא דברים פשוטים כמובן שהם דורשים שים של לימוד .אבל
מבחית החקירה של המהות של החיים זה עדיין קרא פשט.
זה פשט ,זה יסיוות של בי אדם לתת הסברים כאלה או אחרים על פי מחקרים או על פי
התבוות כזו או אחרת .מה שיכול לתת אפשרות לאדם להגיע להבה של הסוד של החיים
זה להתעסק בסוד.
סוד זה הקבלה .מאיפה אחו יודעים שהקבלה כוה ושדווקא זה יכול לתת לו ,זה אחו
קיבלו קבלה זה מלשון לקבל .קיבלו את זה מסיי .עכשיו בן אדם שמתעמק בזה וחי לפי
זה וגם חי את המציאות הוא מתחיל לראות איך כל התמוה מסתדרת ,הוא רואה שזה
כון.
זאת אומרת אין פה רק עיין של אמוה יש עיין של ידיעה ,עצם הידיעה מביאה אותך יותר
ויותר להבין שהדברים הם כוים מדויקים .זה מבחיה כזו ויש אחר כך גם עיין שאם
אדם חי לפי זה אז הוא גם זוכה למה שקרא לגילוי פים שהדברים מתגלים לו בצורה
מוחלטת בלי ספיקות ובלי מסכים מבדילים.
עכשיו ,אם כן ,המושג הראשון זה העיין של הפרד"ס ושאחו אמורים להגיע להבה הרבה
יותר רציית של מה שקורה לו ,מי אחו ומה קורה לו במציאות .וכפי שאי אמרתי רוב
האשים ,ביתיים ,אולי מחוסר ידע שלא יודעים שיש כאלה הסברים ומסתפקים בדברים
הפשוטים והחיצויים והרגעים וסיפוק הצרכים השוים ולא יותר מזה.
אבל זה לא מטרת הבריאה .מטרת הבריאה זה שאחו גיע לכל הרבדים העמוקים שאחו
אמורים להגיע .ואין האה ועוג יותר גדול מאשר התרת הספקות או גילוי פים .כשאדם
מגיע לגילוי פים אז יש לו עוג עצום ,העוג הרוחי בתוך הפש ,בכל הדרגות ,הוא עוג כל
כך חזק יותר מהעוג הגשמי.
בטח התסיתם בחיים שלכם שהייתם עסוקים במשהו מאד מעיין לא היה לכם אפילו
מחשבה מה לאכול או לשתות .שכחתם .כי העיסוק הרוחי ,זה כובש את הפש זה המזון
של הפש .אז לכן העוג הזה הוא עוג עצום.
כמובן שאת הדרך הזו להגיע לגילוי פים לא עושים בשביל העוג עושים כי זה מה שצריך
שבילים אל הדעת הפנימית
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לעשות .אבל זה אחת התוצאות זה שצדיקים יושבים ועטרותיהם על ראשיהם והים מזיו
השכיה.
ממה הים? מזיו השכיה .מה זה זיו ,זה הארה ,זה גילוי .כתוב שלעתיד לבוא עיקר
הגאולה של השמות זה יהיה הגילויים שהשמות יקבלו .האור הזה .זה גילויים גם
שיכליים אבל גם בואה ורוח הקודש והשגות מעל הטבע .זה מה שותן את האושר הצחי
לשמה .לעומת זה הסתר פים זה הצער .זאת אומרת אדם יכול שיהיה לו כסף ואוכל וכל
הסיפוקים וכבוד ולא יהיה שמח ,הוא מרגיש שמשהו חסר לו מה חסר לו? חסר לו המזון
הרוחי העוג הרוחי ,העוג הרוחי הזה שבא על ידי עבודה רוחית ואין תחליף לזה.
אדם לפעמים מחפש תחליפים אבל הוא לא ימצא .זה למשל אחד הסודות של ההשמה,
שאדם שמשמין כי אדם אוכל ומחפש דברים מתוקים ומחפש ומחפש .הוא מחפש את
השורש של הדבר המתוק שיספק אותו זה החסדים זה החסד ,זה אהבה ,ובמקום ללכת
לשורש הוא הולך לעפים ,וחושב שעם הרבה מתוק עם הרבה טעימות עם הרבה קבלה
שהוא מקבל לתוך עצמו.
אז הוא ירגיש סיפוק .אחו יודעים שעוד לו מצא שמן שמצא סיפוק .כמו שכתוב
"צדיקים ילכו מחיל אל חיל" אז גם השמן גם כן אוכל פה לא מספיק ,מסה משהו אחר,
לא מצליח .זה החיפוש אחר השורש של הדברים בלי שהוא יודע ,שזה אחד הדברים.
עכשיו סה ,להתחיל לתאר את המערכת הפשית ,כדי שיהיה לו כלים בסיסיים ,שוכל
להתחיל להבין על מה אי בכלל רוצה שעסוק .אז ככה ,קודם כל לפי הקבלה באופן פשוט
יש לאדם גוף ,פש ,רוח ,שמה ,חיה ,יחידה.
זה הדרגות הרוחיות .הגוף זה הכלי ,זה הרצון לקבל .והדברים האלה שהזכרתי ,הדרגות
האלה ,זה אורות שכסים בתוך האדם .כותב האריז"ל שרוב רובו זכיו רק לפש לא יותר
מזה עד עכשיו ,זאת אומרת שהמצב המוסרי הרוחי שלו הוא משקף מה שאחו.
אחו השגו רק פש ,אז ככה אחו ראים .הייו משיגים יותר הייו ראים אחרת .כמובן
ששאלת השאלה למה? הרי עכשיו אחו כמעט לפי סוף התיקון? זה כשהגאולה תבוא זה
כבר סימן של סוף התיקון.
ואחו קרובים מאד .אז איך האריז"ל שהיה לפי  400שה טוען שהשגו רק פש ומה
שהוא טוען זה כון .זאת אומרת איך קרה שעברו  5,500שה והשגו רק פש .עכשיו לא רק
זה ,פש גם מחולקת ל 10 -דרגות כל דבר מתחלק ל  10 -כמו עשר הספירות אז הפש יש לה
עשר דרגות .אז אחו לא עברו אפילו  10דרגות של פש ,ויש עוד  10דרגות של רוח ועוד 10
דרגות של שמה ועוד  10של חיה ושל יחידה .ובכל אחד מה  10דרגות האלה זה גם מתחלק
ל  10 -דרגות אז עם כל מה שמתחלק עוד לא הספקו לצאת מהפש.
לא קיבלו יותר מפש .זה כתוב ב"שער הגלגולים" בתחילת "שער הגלגולים" של האריז"ל.
עכשיו אם כן ,יש את כל הפוטציאל הזה שהוא לא מוצל זאת אומרת שיש את כל האורות
שהם עומדים ומחכים שאחו עשה כלים ומשוך אותם .ואין לו ביתיים ,לא הוכשרו
על מת שוכל לעשות את זה ולכן האורות האלה מקיפים לו ולא בתוכו .ככה אחו
בחושך .ראים ועושים חיים .לפי דעתי האפשרות למשוך את האורות זה רק על ידי תיקון
אמיתי.
זה לא לדעתי זה כך הקבלה אומרת .לפי דעתי בשביל להגיע לתיקון אמיתי אי אפשר בלי
העבודה הזאת התכליתית והמפורטת שאחו וכל ממש לקחת ולעבוד איתה ,ללמוד
אותה .בעזרת העבודה הזו כן אפשר לזכות בתיקון ובהתאם לתיקון ככה התוצאות כמובן.
אם כן ,הבסיס שאי רוצה היום לתת לכם זה קצת תיאור על הכלים הפשיים הפשוטים
שלו ואיך המערכת הזו פועלת ,מי אחו ואיך אחו בוחרים ואיך אחו מושפעים .באופן
שבילים אל הדעת הפנימית
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כללי אי רוצה שתזכרו את זה לשאר השעורים ,אחו תייחס לפש כמו מסך של מחשב או
מסך של טלוויזיה.
מסך כזה שמופיעים בו תוים .כי אם אחו סוגרים את העייים אחו מרגישים שיש
איזה מין פימיות כזו ,ואחו קרא לזה מסך .זה לא ההגדרה של מסך של בעל הסולם
שמסביר דברים של קבלה.
אלא זה הגדרה פרקטית שאי מגדיר את זה .במילה הזו מסך .אז יש לו מסך כזה שזה
הפש שלו ובמסך הזה מופיעים כל מיי תוים .תכף קצת אפרט אותם ,מכל מיי כיווים.
ואחו אמורים להתייחס לתוים האלה ולעשות אתם משהו.
התוים האלה מופיעים משי כיווים או מבחוץ או מבפים .מפי שהם מופיעים מבפים,
מבחוץ ,זה מה שאחו קולטים מהסביבה ,מהמציאות .גירויים דרך החושים דרך החושים
הפיזיים ,דרך החושים האחרים זה מה שאחו קולטים.
מופיעים לו בתוך המסך תוים כאלה ואחרים .והתוים הפימיים הם ובעים או
מהשראה רוחית שבאה מלמטה דרך אותם הדרגות שהזכרתי זאת אומרת אם אחו
מצאים במצב של פש ,יכולים לקבל הארות מהרוח ,מהשמה ,מלמעלה זה מה שאחו
קוראים לזה השראה מלמעלה וזה מופיע בתוך המסך שלו.
או יכולים להופיע תוים מהזיכרון שלו .מכל הדברים שכבר התסיו זאת אומרת דברים
שהיו חיצויים וגם השראות שהיו מלמעלה ואיך שאחו בחרו ואיך שאחו החלטו וכל
הזיכרון של כל הדברים שלו ,וזה מצא בתוכו באיזה פיה בתוך הפש וזה משפיע ומקרין
איפורמציה על המסך הזה מסרים שוים .עכשיו זה גם כן בא מגלגולים קודמים .סך הכל
העבודה שלו זה מגלגולים קודמים אחו מקבלים אותה כשאחו ולדים .זה החבילה
שלו זה כבר מופיע בפים .זה מאד דומה למחשב ,מי שמכיר מחשב איך הוא עובד אז
המחשב באופן פיזי זה יכול לתת לו הרבה הסברים על זה ,ובכן אחו יש לו את ההשפעה
הזאת.
את התוים הבסיסיים שאחו מקבלים כשאחו ולדים שהם ובעים ,כמו שאמרתי,
מהיסיון והבחירה של גלגולים קודמים וגם מהשורש שלו מאיפה אחו באים .יש שמות
שבאות מכל מיי שורשים למעלה רוחיים אז יש שורש מצד החסד ויש שורש מצד הדין ויש
שורש מצד הרחמים.
אחד זה בא מספירה כזו ושי מספירה אחרת .מכל מיי שורשים רוחיים .דרגות רוחיות,
ציורות רוחיים .אז בהתאם לשורש כך האיפורמציה כך התוים .הרי יש ארבעה יסודות
אש רוח מים ועפר שמרכיבים את כל המציאות.
כל אחד מאתו ולד עם מטען מסוים ,שילוב שוה של ארבעת היסודות האלה גם בגוף וגם
בפש .זה התוכה שלו זה מה שהוא מקבל אז אמרתי ,זה בא כתוצאה מהשורש שלו,
וכתוצאה מהבחירה שלו מגלגולים קודמים וכולי ,זה מה שהוא מקבל.
זה מצא בתוך הפש .וזה מקרין איפורמציות שוות לתוך המסך ,זה סוג של
איפורמציות פימיות .ויש את מה שאמרתי את ההשראה הפימית גם כן .עכשיו ,אחו
מחלקים גם את האיפורמציות שאחו מקבלים מבחוץ וגם את האיפורמציות שאחו
מקבלים מבפים ובהשראה חלק לשי סוגים.
המציאות היא יותר מורכבת אבל באופן פשוט יש מסרים חיוביים ויש מסרים שליליים .יש
איפורמציות בוות ויש איפורמציות הורסות .יש את צד הקדושה כמו שהקבלה אומרת
ויש את הסיטרא אחרא הצד האחר.
צד הטומאה .יש קדושה ויש טומאה .בעזרת השם אחו עוד גדיר .אחו מקבלים מסרים
כאלה של קדושה וטומאה מבחוץ וגם של קדושה וטומאה מבפים .ואחרי חטא האדם
שבילים אל הדעת הפנימית
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הראשון הוא ערבב את הטוב והרע.
אחרי החטא שלו ,זה חטא הדעת טוב הרע .כתוצאה מהחטא שלו וגם כתוצאה מתהליכים
קודמים בבריאת העולם התערבב הטוב עם הרע ואחו אמורים לעשות בירור .יש חלקים
שזה רע גמור אין לו מה לתקן אותו רק לדחות אותו .לא לתת לו להשתלט עליו .יש
חלקים שזה רע עם טוב אז צריך או להפוך את הרע לטוב או לפחות לקחת את הטוב משם
ולדחות את הרע .יש חלקים שזה טוב אז לוקחים את הטוב .וזה מופיע בתוך המסך שלו
דרך ,קרא לזה ,ציורות מסוימים שזה ציורות השכל זה מחשבות ויש ציורות הרגש שזה
רגשות ותחושות ורצוות ככה זה מופיע .תחושות גם גשמיות אי מתכוון .רצוות -
למייהם .זה מה שמופיע במסך שלו ,בתוך פשו אם זה מהצד השלילי אם זה מהצד
החיובי ,אם זה מבחוץ אם זה מבפים .עכשיו כל הברוך הזה מופיע כל הזמן ,יש אדם שהוא
יותר מורכב ,יותר מפותח אז יש לו יותר איפורמציות ,יש אדם שהוא יותר פשוט אז מקבל
פחות.
אי הייתי אומר שזה החומר גלם שאחו מקבלים בשביל העבודה הרוחית .אז אם אחו
יודעים איך לפעול אחו עושים את העבודה כון ומתקים את עצמו מתקים את
הבריאה .אם לא מכירים את זה בכלל לא יודעים מה לעשות ואיך לפעול.
הורסים את עצמו והורסים את הבריאה .למשל טיפלתי בזמן האחרון באיזה זוג שיש להם
מחלוקת זאת אומרת בעיה של שלום בית קשה .וזה מסובך מכל הכיווים גם כלכלית וגם
חברתית וגם פשית הכל ביחד אז מה אי רוצה לציין פה.
שיש לגבר הזה כל מיי צרכים שצריך ואשתו יכולה לעזור לו גם צרכים של כסף ויש לה
כסף והיא לו ותת לו כלום והוא בברוך רציי מאד .עכשיו אם הוא היה רוצה לגרום לזה
שהיא באמת קצת תיתן לו כסף היה צריך לפעול בצורה מסוימת ואם היה פועל כך בצורה
מתוקת היא הייתה ותת לו בלי שום בעיה.
הוא בדמיון שלו חושב שזה אחרת .אם יתו לה בומבה על הראש ,אם יעשו לה שטיפת מוח,
אי לא יודע מה ,אז היא תיתן ,ואיך היא לא ותת לו ושהיא יכולה להציל אותו וכולי
וכולי .אז מה קורה פה? מה הוא טיפש? לא.
מה קורה כאן שהאדם הזה לא מבין שום דבר באופן רוחי ואיך שזה עובד והוא מקבל
תוים מתוים שוים והולך ועושה בדיוק את הפעולות ההפוכות ממה שהיה צריך לעשות
כדי שיהיו לו את התוצאות שהוא רוצה.
אם היה לו חכמה היה עושה את הדברים הכוים והיה מקבל את התוצאות הכוות .זה
מה שקורה אצלו ,אצל כולו .עכשיו אף אחד לא מושלם ,אף אחד לא אלוף .בעבודה הזו
כל אחד טועה וכל אחד ופל וכל אחד בוחר לא כון.
אבל הכל תלוי בכמות ,באיכות ובעוצמה של הטעויות .אם אדם אין לו חצי מושג אז ככה
הוא יראה .זה בערך אותו דבר כמו בית .שיש בבית רהיטים וחפצים וכל מיי דברים .אז
אם אדם יש לו שכל.
והוא יודע איך לסדר אז הוא יכול לקחת הרבה דברים ולסדר כל דבר במקומו .מישהו
ייכס ,ייהה מזה ,ייהה בפש ייהה בגוף .יהיה לו איפה לשבת איפה לישון איפה לאכול.
או ישם גם אשים אצלם יש אותם הרהיטים אותם החפצים אבל הכל מעורבב בלי סדר
ובלי הגיון אז אף אחד לא יכול להשתמש .לא לאכול ,לא לישון לא ליהות ,לא כלום .אז זה
העיין ,שאת אומרת ,אחו אמורים להכיר את המסך הזה והתחיל למיין את המסרים
שמופיעים בו ולהתחיל להיות מומחים איך ומה לבחור ומה לדחות.
איך להתייחס לאיפורמציה הזו ,איך להתייחס לאיפורמציה ההיא ,אם אחו גיע
למומחיות בדבר הזה ,אז זה יקפיץ אותו בהרבה מאד דרגות .ווכל להיות כלים
שבילים אל הדעת הפנימית
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משוכללים כמו שאחו עתידים להיות באמת .כמו שכתוב "ישראל אשר בך אתפאר" השם
יתברך אומר "ישראל אשר בך אתפאר" .עכשיו ישראל זה בבחית לי ראש ,לי ראש זאת
אומרת שיש לי ראש ,אי יכול לחשוב ,אי יכול להוביל ,אי יכול לתפקד.
"ישראל אשר בך יתפאר" ,השם יתברך מחכה שהכלים שלו  -שזה הכלים הראשוים שזה
גם ישראל שצריכים להיות המובילים בתיקון הרוחי של הבריאה יוכלו להתחיל לתפקד
בכיוון .ואז אם אחו תפקד בכיוון וטפל בחומר גלם הזה שמופיע לו במסך בפים בצורה
כוה ,הכל יראה אחרת.
לגמרי .עכשיו ,את הדברים האלה הייו אולי צריכים ללמוד בכיתה א' לא כשאחו כבר
עברו חצי מהחיים .לצערו ביתיים לא מלמדים את זה .אבל זה ההדרכה האמיתית
הרוחית שאדם היה צריך לקבל כדי שידע מה קורה ואיך זה עובד.
עכשיו ,הדברים האלה תחיל לפרט אותם קצת .כל האיפורמציות האלה שבאות אליו אז
מי אחו? אחו אותה הדמות הבוחרת ,הבוחרת בדברים האלה בוחרת ומתייחסת לאותן
האיפורמציות.
אחו קולטים מיליוים של איפורמציות ביום ,הרבה מאד .ואחו מתייחסים לזה מעט
מאד .מתייחסים לזה בצורה טבעית ושטחית לחלוטין בלי לקלוט את העומק של העיין
בכלל .דבר ראשון שצריך לדעת כל איפורמציה שעולה לו במסך זה בהשגחה פרטית
מדויקת ,מלמעלה.
זאת אומרת אם אתה הולך ברחוב ומישהו צועק לך "חמור" אז אמם הוא צועק ולא עים
שהוא צועק ואולי אי גם פגע ממו וכל מיי דברים כאלה או שאי כועס עליו .אבל זה
כשאדם חי בשטחיות.
באופן עמוק אתה יודע שהשם יתברך צעק עליך עכשיו "חמור" יש לו סיבה .לא סתם .למה
לך כן ולמישהו אחר לא? כתוב על דוד המלך ששמעי בן-גרא היה הרב שלו ,יצא וקילל אותו
בת"ך ,קילל אותו קללה מרצת .הוא היה מלך זה אסור לבייש אותו ברבים ודוד המלך
אמר לא ,לא ,לא "השם אמר לו קלל" ,הוא ישר הבין שהקללה הזו זה בא ,בא מלמעלה
אמם זה היה שליח לא טוב ,שליח לעיין הזה  -שמעי בן-גרא אבל דוד המלך ידע להתייחס
לזה אז אם כן ,ההתייחסות הראשוית ,הכלל הראשון זה להבין שמה שמופיע לו בתך
המסך זה בהשגחה פרטית.
לא רק בחוץ ,במציאות ,יש השגחה פרטית אלא גם בתוך הפש יש השגחה פרטית .אז אם
אתה קמת בבוקר ,אתה זוכר איזה שהוא חלום שחלמת אז יש לחלום הזה מסר .לא בטוח
שאתה תוכל בכלל להבין מה המסר ,רוב רובו לא מביים כי אחו חיים ,כמו שאמרתי,
בפשט.
אבל תדע שיש לזה מסר! כמו שחז"ל אומרים ,חלום זה כמו מכתב אם אתה פתרת אותו אז
זה מכתב שקרא .אם לא אז המכתב הגיע ולא ידעת מה ואיך .זה ברור שאשים שעובדים
עבודה רוחית אמיתית בע"ה במשך הזמן להבין את החלומות ,להבין את המחשבות להבין
למה עכשיו זכרתי בפלוי ולמה עכשיו אי מריח איזה ריח כמו שהרחתי לפי  20שה ואי
זכר בזה.
אדם מתחיל להיות רגיש ,אי אפשר לדעת הכל ,בפירוש גם לא לעתיד לבוא לא ראה את
הכל כי החכמה של השם יתברך היא איסופית ואחו לא יכולים לקלוט אותה .אבל
דברים חשובים כן וכל לדעת.
גם לעתיד לבוא וגם עכשיו אם אחו זכה .כלל שי כשמגיעה אליו איזה איפורמציה
לתוך הפש ,לתוך המסך הזה אחו צריכים לזכור ,רגע אחד ,יש פה פרד"ס יש פה פשט
רמז ,דרש וסוד .או אם רצה להמעיט קצת במושגים ,לצמצם אותם ,יש את הפירוש
שבילים אל הדעת הפנימית
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הסתר ויש את הפירוש הגלה ,לעיין הזה.
למרות שברוב המקרים אחו לא דע את הפירוש הסתר של העיין לפחות צריכים לדעת
שישו .ישה עבודה גם כן שדרכה אפשר להתפלל ,ולבקש מהשם שיגלה לו לאט לאט ,מה
הפשר של הדברים שקורים לו.
אם אחו הייו יותר מודעים ,יותר מדויקים בעבודה שלו קודם כל הייו סובלים הרבה
פחות ,כל הסבל ובע ,כל הסבל הפרטי והסבל הכללי כולל זה שאין גשם ויש רציחות ושיש
כל מה שיש ,כל מה שקורה במציאות ,זה ובע מחוסר התייחסות אמיתית וכוה למצב
שלו פשוטו כמשמעו  -הפימי ,ואם אחו מדברים על הכלל  -המסך הכללי.
זאת אומרת הכלל הרי מורכב מפרטים אם הפרטים לא בויים אז גם הכלל לא בוי .אם
הפרטים היו בויים ,הכלל היה בוי .וכך הכל היה יראה אחרת .אם כן ,הסבל ...כתוב
"איוולת האדם תסלף דרכו ועל השם יזרח ליבו" .כשאדם טיפש ,לא מפותח ,לא יודע איך
לעבוד ,לא יודע איך להתייחס אז קורים לו דברים וזה כואב לו ורא אבל זה כואב לו לא
בגלל שזה חייב להיות וזה כואב ,כי הוא עכשיו לא עושה את הדבר הכון .כמו בכל עיין
ועיין .אם אדם צריך בשביל לבות קיר להעמיד בלוק על בלוק ולשים בפים את החומר
הכון וכל זה והוא יתעלם מזה ולא ישים את הטיט כמו שצריך הכל ייפול לו .הוא צריך עוד
פעם לבות הוא יתעצבן אבל מי אשם בזה? זה הוא שלא יודע איך לבות את זה.
אם היה הולך לפי הכללים הכוים לא היה סובל .אז אם אדם סובל כל סבל שהוא ,פשי,
כלכלי ,חברתי ,סביבתי ,דמיוי .זה כי יש לו פה טעות בהתייחסות שלו הרי כתוב  -שום רע
לא יוצא מהשמיים רק טוב כל מה שהשם עושה עושה לטובה ,אז אם הכל מה שהשם עושה
 עושה לטובה למה אי סובל? מה טוב בזה שאי סובל? ויש אשים שאתה רואה אותםוהם סובלים כמעט לכאורה בלי פתרון ,סבל כזה ממושך בלי פתרון אז מה התכלית של זה?
כמובן שיש תכלית.
ישו סבל לפעמים שמצטבר בגלל כל מיי שטויות שאדם עשה ולא תיקן כמה שאדם
הסתבך יותר בגלגול הזה ובגלגולים קודמים ותיקן פחות אז מצטבר ,חומר מצטבר .כמו
שאשים למשל מחכים לחופש ,יושבים במשרד ומחכים לחופש ,הולכים לחופש ,עוזבים את
הכל ,כשהם חוזרים הם רואים את שהערימה לא הלכה הם היו בחופש אבל זה ישאר.
ככה אותן הערמות שלו לא הולכות אחו מסים לשכוח אותן ,הן קיימות בפים ,בעומק
מי שקצת זכה להתבון בפשו הוא יודע שישן מחשבות והתייחסויות וכל מיי דברים
שהוא לא פתר במשך החיים ,והם מופיעים.
יעבור עשרים שה פתאום זה מופיע ,ואז עוד פעם הדבר הזה ,זה היה חבוי בתוך הפש
והגיע הזמן המתאים וזה הופיע מחדש .למה ,כי אדם לא פתר את הבעיה ,לא התייחס
למסכים האלה ,לא פרק אותם לגורמים.
לא טיפל בהם ,לא ברר אותם אז לכן זה שאר .עכשיו אם כן העבודה שלו בתוך הפש,
בתוך המסך הזה זה עבודה של קליטת מסרים ,דבר ראשון ,אחר כך מיון שלהם ,אחר כך
בירור שלהם ,אחר כך בחירה והבחירה כוללת לפעמים גם מעשים ,לא רק התייחסות
פימית אלא גם חיצוית.
זה השלבים .אז קודם כל הקליטה ,אם אדם רגיש יותר ומפותח יותר הוא קולט יותר את
התמוה .אם אדם קולט יותר את התמוה ,אמור להיכשל פחות .אמור גם להכשיל פחות.
מאד חשוב זמן הקליטה וההתייחסות הראשוית למסרים שבאים .אם אדם היה מתחיל
להכיר את עצמו והדברים שקורים לו כל האיפורמציות שבאות אליו למסך שלו גם לאט
לאט היה מקיש אפילו מאיזה שורש הוא ,מי הוא ,מה התיקון שלו ,מה התפקיד שלו .כי
היה קולט את הרצף ,סוגי האיפורמציות שמופיעות הן בהתאם לתיקון שלו ,אז היה יכול
שבילים אל הדעת הפנימית
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מזה להקיש.
כל אחד רוצה לדעת מי הוא מה הוא .ראיתם את הערים והערות שמתחילים לקבל קצת
שכל ,מסתכלים על הראי כל היום מחפשים איך האף שלי ,איך האוזן שלי אם אי יפה או
לא יפה אם אי טובה או לא.
כל היסוחים האלה של גיל ההתבגרות זה החיפוש זה שאחר כך קצת זה פוחת זה לא אומר
שאדם מצא ,פשוט הוא לא מצא ומפסיק הוא חושב שזה טיפשי אבל החיפוש הזה הוא
כון .ובכן זה חוסר התייחסות לאיפורמציות שמופיעים זה התחלת החורבן.
הדבר הראשון שאחו צריכים ללמוד זה להתייחס להיות עריים .גם אם באותו רגע אתה
לא יכול באמצע העבודה ,באמצע החיים לא תמיד יש לך זמן ופאי אבל תערוך לך רשימה!
או רשימה ממש בכתב או רשימה בזיכרון.
אה! קרה לי הדבר הזה אי רוצה להשאיר אותו בזיכרון על מת שאחר כך לחקור אותו.
למה זה קרה לי ,למה באה לי המחשבה הזו ,למה אמרתי את הדבר הזה ,למה לא אמרתי
את הדבר הכון ,למה ולמה ולמה .קודם כל צריך את הערות הזו שלהבין שבאות
האיפורמציות האלה ושיש להם מה למסור לו זה אורחים זה הכסת אורחים .יש להם
מה למסור לו ואחו צריכים להתייחס אליהם .זה הדבר הראשון עכשיו אחו צריכים
להתחיל לקבל כלים איך למיין את הדבר שאמרתי שהדבר הראשון זה הקליטה של העיין,
אחר כך המיון ,אחר כך הבירור ,יותר עמוק ואחר כך הבחירה.
יקח דוגמא ,למשל אדם בא לו איזה התעוררות ,דוגמא מצד ימין בא לו איזה משיכה
לאיזה אישה ,סתם משך לאיזה אישה .והבן אדם לא רוצה להימשך לאישה ,למה הוא
שוי ,רוצה את אשתו .אבל זה תופס אותו.
או דוגמא יקח משהו יותר אקטואלי עיין זה של הפרשה עם השוחד וכל העיין הזה.
שואלים איך אדם כזה חשוב ומוצלח שגם לא היה חסר לו כסף איך הוא פל בדבר הזה .זו
רק דוגמא ,אז איך זה התפתח הדבר הזה שהוא פל ,איך זה עבד אצלו בפש.
הרי לכאורה זה באמת כלל לא הגיוי ,יש לו כבוד והוא הה מהמקצוע שלו ,גם שליטה וגם
מה שהוא רוצה היה לו אז מה הוא צריך ליפול .עוד יותר מצחיק אם זה באמת כון שהוא
לקח עשרה מיליון דולר ,מתי יהיה לו בכלל זמן ליהות מהעשרה מיליון דולר האלה הרי זה
דבר שצריך להיות מוסתר .אם היו רואים שהיה קוה לו עוד וילה ,עוד בית ,עוד טיולים,
היו ישר חושדים אז בשביל מה הוא אסף את זה הרי הוא לא יכול להשתמש .הוא הבריח
את זה לחו"ל ושם באיזה חשבון מי הה מזה? אם הילדים שלו יתחילו פתאום אחרי
שהוא הולך לעולמו אז גם על זה יחשדו ויתחילו לחקור אז אם כן הוא אסף כסף שבכלל לא
יכל ליהות ממו  -כמעט וגם אי מתאר לעצמי ,לפי התפקיד שלו ,שהוא עסוק  24שעות
בתפקיד שלו אז מה כבר ההאה שיש בזה.
ומה שכן יש לו הוא מפסיד ,עכשיו גם זה לא יהיה לו .לא התפקיד ,לא הכבוד ,לא החיים,
לא המשפחה ,יישב בכלא .אז מה ההיגיון? הרי זה אדם צריך להיות מוכשר ופיקח איך הוא
הגיע להיות אחראי על רכש ,על כאלה דברים  -לא כל אחד מגיע.
איך הוא עשה את הטיפשות הזו? או אם יקח דוגמא מהת"ך  -קורח " -עשיר כקורח"
אתם שמעתם את הביטוי ,הוא היה עשיר ביותר ,חז"ל אומרים "קרח שפקח היה מה ראה
לשטות זו" .הוא היה לו רוח הקודש ,הוא ראה שייצאו ממו ביאים! הוא ראה דברים
עצומים ,היה לו השגות רוחיות גבוהות מה הוא היה צריך ללכת להתעסק עם משה רביו
ולמרוד.
והוא ראה שהשם הוציא את עם ישראל ,השליח של השם היה משה רביו ,ותן את התורה
וכל הדברים על ידי משה רביו כל היסים והפלאות ,אז מה עכשיו הוא יוצא דווקא גד
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משה רביו ,אין לו מה לעשות? אז כאן ,כמובן שאפשר לתת לזה הסבר פשוט ואמיתי ,היצר
הרע תפס אותו ,או.קיי?.
הסיטרא אחרא זה כון אבל לא ותן לו מספיק כלים להבין איך תפס אותו .אם אחו לא
בין איך תפס אותו גם לא בין איך הוא תופס אותו .אשים היום כל כך מתרעמים על
הושא הזה של הבחור הזה שפל עם השוחד כמה שזה ככה.
אבל אי יכול לחתום שרוב האשים שכל כך כואב להם והם כועסים ומתרעמים אם היו
במקומו היו ופלים אותו הדבר .אי גם יכול לחתום לכם שלכתחילה הוא לא חשב להגיע
לזה .זאת אומרת היה פה תהליך של יסיוות ולחצים שהוא לא ידע איך להתייחס אליהם,
עד שהוא פל ברשת וזהו ,אחר כך כבר לא הייתה לו שליטה וכמעט בחירה.
זה הפילה שלו ,זה הפילה של כל אחד ,מהאשים החשובים שפלו ,שופלים .זאת אומרת
חז"ל אמרו "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" לא סתם אמרו את זה לא רק איזה
רעיון יפה ,חברי ,אלא זה רעיון מהותי.
זאת אומרת עד שאתה לא מצא עם אותו המסך הפימי זה כמו שלו עם אותה חבילה של
העבודה או חוסר העבודה שלך הקודמת עם אותו שורש שלו עם אותם הגירויים שבאים לך
מבחוץ עם אותם הגירויים שבאים לך מבפים ,עם כל המכלול הזה .איך אתה יכול בכלל
לשפוט אותו? איך אתה היית עומד אם אתה היית שם מי אומר שאתה לא היית יותר גרוע
אפילו .יכול להיות שהיית ופל .אז זה פה קודם כל צריך להבין את זה ,זה מפתח ,חשוב,
לרחם על אשים ,לרחם ,גם כשזה רשע וגם כשהוא הרג ,אם הוא באמת עשה דבר כזה זה
באמת חמור.
ויכול להיות שהוא אפילו פגע בביטחון המדיה או מי יודע מה .ברור שאסור לתת לו
להמשיך וכולי וכולי ,אבל מבחיה פימית ,אי חושב שיש צורך לרחם פה על השמה
הזאת .מה אפשר חוץ מזה? אף אחד מאיתו לא יודע.
זאת אומרת יש איזה ביטוי כזה עממי "השלטון משחית" עד שאתה לא תגיע לשלטון אתה
לא תרגיש כמה שהוא משחית .אתה כבר מצא אז יש לך כוח אז הכוח הזה חזק ממך.
עכשיו כשאתה אזרח קטן קל לך לדבר ,אבל אם אתה היית במקומו מי יודע איך אתה היית
והג.
אם כן ,יקח דוגמא שלו ככה באופן כללי ,בלי להתייחס איתו אישית .דוגמא של הבן אדם
שהלך והתפתח והצליח ועבד ואז הגיע לאיזה משהו כל כך חשוב ושם התחיל להתפתות
לדברים לא הגיויים לחלוטין.
איך הדבר הזה קרה? הרי באופן פיזיולוגי זה דומה למחלת הסרטן באיזה שהוא מקום.
התאים הם תאים ורמאליים ,הכל בסדר ,באיזה שהוא יום מתחילים להשתגע ולהתרבות
בקצב לא ורמאלי עד שהורסים את הגוף בלי הגיון ,בלי לדעת איך ,יש איזה מגון.
ברור שיש מגון .המגון הזה יש לו גם שורש רוחי לא סתם יש בדור שלו המחלה הזו
יותר פוצה מאשר אולי בדורות קודמים או יותר גלויה מאשר בדורות הקודמים ,שאז זה
גם כן היה קיים .אם כן ,כל זה קשור לדוגמא הזו .אז אי מתאר לעצמי שהבן אדם הזה ,או
סוג של פילה כזו זה בא מזה שאדם באמת קולט הרבה מאד מסרים מאד חזקים מבפים
ומבחוץ .אם זה כבוד ואם זה שליטה ואם זה ההרגשה של הכסף ,כסף זה בעצם יכולת,
אדם חושב שאם יהיה לו כסף הוא יוכל לעשות זה וזה וזה וזה.
זה באופן פשוט ,יש עומק לעיין .על כל פים כשאדם מתאווה לכסף  -כסף מלשון כיסופים.
כיסופים ,מה זה כיסופים? זה אהבה ,זה אהבה כשאי כסף למשהו אי רוצה אותו ,חומד
אותו ,רוצה אותו ,זה מצד ימין.
קודם התחלתי לתת את הדוגמא של האישה אבל לקחת את הדוגמא של הכסף ,זה עכשיו
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בחדשות ,יש פה חמדה לכסף .כסף השורש שלו זה אהבת השם זה בא מצד ימין ,זה צד
החסד .יש שלושה קוים בספירות ימין ,שמאל ,קו אמצעי .ימין זה חסד ,יש בזה שלוש
דרגות ,לא משה אבל באופן כללי זה חסד ,זה אהבה ,זה השפעה ,זה עוג ,שמאל זה
גבורות ,זה דין ,זה צמצום ,זה הגבלה זה קשיחות .זה קו שמאל .קו אמצעי זה רחמים זה
גם בבחית אמת .אחו יודעים צד ימין היה אברהם .צד שמאל היה יצחק .וקו אמצעי היה
יעקב .כל אחד מאתו הוא בא מאיזה שהוא שורש .קשור לאחד משלושת הקווים האלה.
כל החמדות ,כל האהבות למייהן שיש לאדם זה קשור לקו ימין ,זה איפורמציה של קו
ימין.
ברגע שבן-אדם למשל יושב ובאה לו ההרגשה של אהבת אישה או משהו .צריך לדעת
שהאיפורמציה הזו ,במיון ראשוי ,זה מצד ימין ,אפשר לקחת את זה למגירה מסוימת,
עוד לא מתחים את זה לעומק אבל מיון ראשוי.
בא לו כעס ,שאה ,קמה השתלטות ,כל מיי דברים זה צד שמאל .בסדר? באים לו
תחושות של רחמים או תחושות של אמת זה קו האמצעי .אם כן ,זה המיון הראשוי ,כל
מחשבה ,רגש ,תחושה או רצון שמופיע לאדם יכול לבוע משלושת הקווים האלה.
או מצד ימין או מצד שמאל או מקו אמצעי .זה המיון הראשוי שצריך לעשות .אמצעי,
בבחית רחמים ,בבחית אמת .יש עוד הרבה דברים וגווים ועייים.
אז בשלב זה ,זה המיון הגס .אז אם באה לבן אדם כל מיי מחשבות כאלה ואחרות ,או
תחושות ,או רגשות או רצוות שידע למיין את זה לשלושת הקווים האלה ,דבר ראשון.
עכשיו ,דבר שי ,זה מיון שי ,לדעת ,האם זה בא מצד הקדושה או מצד הטומאה.
מי שולח את המחשבה הזו ,מי מעויין ,מה המטרה שלו שיש לי את המחשבה הזו .כמובן
שכל דבר זה מהשם יתברך אבל השם יתברך גם ברא את הצד הרע ותן לו תפקיד .זה
לסות את האדם .כמו שכתוב ,על מת שאדם יתגבר ויוכל בזכות לקבל את השפע ולא
מתת חים.
אם למדתם את זה או לא .אבל זה מטרת הרע שאחו וכל לתקן אותו או להתגבר עליו.
כמובן שהכל מהשם ,אבל כל דבר שמופיע ,מבחית הקדוש ברוך הוא זה על מת שתגבר
ותקן וברר .מבחית היצר ,הסיטרא האחרא זה בשביל להרוס אותו ,לשעבד אותו,
להרוס כמה שיותר.
אז אם כן ,כשמופיע משהו בתוך המסך ,חוץ מלחלק אותו לקווים צריך לבדוק אם זה מצד
הקדושה האם זה מצד הטומאה ,האם זה מעורבב?
לפעמים זה קדושה עם ערבוב  -אתן דוגמא  -אם בא לאדם אהבת כסף ,דבר ראשון אומר
אה יש פה מסר מאיפה ,קו ימין ,צד החסד ,עכשיו הוא שואל רגע אחד אי רוצה את הכסף
הזה בשביל מה בא לי החשק הזה לכסף ,האם הכסף הזה כשר או לא ,אם זה כסף של שוחד
ברור שזה סיטרא אחרא ,אם זה כסף של קדושה שאדם עובד ומרוויח אותו זה מהקדושה.
גם בקדושה גם בזה שאי עכשיו רוצה כסף על ידי עבודה לא על ידי זה שאי הולך לגוב או
לקבל שוחד או דברים כאלה ,גם בזה יש דרגות .מה השאלה הבאה שאי צריך לשאול ,מה
אי רוצה לעשות עם הכסף הזה.
אי רוצה כסף ,הרצון הזה הרגש הזה בא מצד ימין אי רוצה את הכסף בצורה כשרה על
ידי עבודה לא על ידי גיבות זה מצד הקדושה .עכשיו אי רוצה לדעת גם מה אי רוצה
לעשות עם הכסף ,אה ,פה יכול להיות שאי רוצה לעשות עבירות עם הכסף הזה אז אומם
מלכתחילה על ידי עבודה ולא על ידי גיבות ,אבל אולי אי רוצה לקות סמים או לשחד
משהו אחר או לבזבז או לעשות עבירות כאלה ואחרות ,אז צריך שוב פעם לבדוק מה
המטרה.
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וגם שם יכול להיות שהתשובה עוד לא סופית .זה ,כל התהליך הזה זה תהליך שאי קורא
לזה בירור .אז אחו מבררים את הרצון .הרצון ,קודם כל אמרו אי רוצה כסף ,זה מצד
ימין ,כסף זה לשון כיסופים.
דבר שי ,אי צריך לדעת שזה רצון לקבל אז יש פה בעיה ,השאלה אם זה לקבל על מת
להשחית ,לקבל על מת לבות ,לקבל על מת מה? על מת להשפיע ,אולי אי צריך לפרס
את עצמי .אז זה כשר וכולי וכולי.
עכשיו ,יכול מאד להיות שאם אדם מגלה שהוא רוצה את הכסף ,למשל ,סתם בשביל
להרגיש את עצמו עשיר ,אז זה לא חיוי ,כלומר אין מצווה שאדם ירגיש את עצמו עשיר ,או
הוא רוצה לאסוף את הכסף סתם ,בלי מטרה של קדושה ,אז זה סתם ,זה קצת פרווה ,כן,
זה עוד לא יצר ממש אבל גם לא קדושה.
אז אם כן אדם צריך לתח את זה לעומק ולבדוק .החלק החיובי  -לקחת ,למשל חשק
להרוויח כסף זה דבר חיובי ,אדם צריך כסף להרוויח אותו ע"י עבודה זה חיובי .עכשיו אם
המטרות הלאה לא ברורות ,יכול להיות שמופיעים לו כמה מטרות.
א .לאסוף את זה סתם כי אי רוצה לעתיד שלי ,פה צריך לבדוק אם זה ובע מהשתדלות
מסוימת שאדם מצווה לעשות לעתיד שלו לחסוך או שובע מחוסר אמוה או שזה פיצוי על
פחדים שיש לו שבעתיד אי לא אסתדר ממה זה ובע הדבר הזה ,אז לבדוק .עכשיו אם הוא
רוצה להשתמש עם זה למשהו רע אז את החלק הזה של השימוש הרע הוא פוסל אותו
לחלוטין ,זורק אותו מהפש שלו .אם הוא רוצה חלק מהכסף להשתמש בקדושה אם זה
צדקה או לעשות דברים טובים להלוות לדברים חשובים.
אז הוא צריך לבדוק אם באמת זה ככה ,אם זה באמת לפי ההלכה לא לפי ההלכה וכולי
וכולי ואז הוא בירר את הרצון הזה שבא לו לכסף ,פשוטו כמשמעו .יכול להיות שבא לו ,תן
דוגמא הקודמת חשק להתקרב לאישה מסוימת והוא אדם שוי ,לדוגמא ,כמובן שזה בא
מצד ימין ,אבל זה מצד היצר לא מצד הקדושה כי אסור לו לקחת את האישה הזו אבל אולי
בתוך המחשבה הזו יש כאן בכל זאת איזה יצוץ חיובי מסוים ,אולי האישה צריכה עזרה.
אולי הוא יכול להתפלל על האישה הזאת ,אולי הוא צריך לדחות את המחשבה הזו
לחלוטין .צריך לברר את זה ,לבדוק .אולי זה בא בשביל להראות לו שהוא לא דבוק באשתו
כמו שצריך ,אולי פחתה אהבתו לאשתו והוא צריך לעשות תיקון.
יכול להיות לזה הרבה מאד סיבות .יכול להיות שאישה הזו קשורה בשמה שלו אז הוא
צריך באמת להתפלל עליה או לעשות איזה פעולה .או אולי האישה הזו משדרת דברים לא
כשרים ואם הוא יכול ,הוא יכול לתקן את זה ,אולי לדבר איתה אולי לדבר עם חברה שלה.
יכול להיות שיש פה מטרות .אם כי הלכתחילה של התחושה הזו ,של ההופעה הזו על המסך
היא מראה ישר שזה משהו פה לא של הקדושה ,אבל יכול להיות שיש איזה שהוא יצוץ
שבוי שם של משהו כן חיובי יכול לקחת את זה ולתקן אותו ואת השאר לדחות.
אז יש לו בחירה כאן במה שהוא עושה ,אז הוא חייב להתייחס .עכשיו ,בבחירה שאדם
בוחר יש כמה דרגות .יש קודם כל בחירה סבילה ,דוגמא ,אדם הולך ורואה אישה מסוימת,
בא לו מחשבות כאלה ואחרות הוא לא מתכון לעשות כלום אבל הוא מקבל את ההתגרות
הזו פימה ועוזב אותה.
אבל הוא קיבל אותה אז הוא בחר את זה .הוא בחר אבל זו בחירה סבילה ,קרא לזה ,זה
לא על מת לעשות כלום .אי טיפלתי בהרבה אשים עם כל מיי מחשבות ובייהם היה
אחד שאמר לי שהוא אוהב להסתכל על בחורות יפות אבל הוא לא מתכוון לעשות שום דבר.
הה ,זה הדוגמא המדויקת .הוא מסתכל ,שעל פי הקדושה זה לא כון לעשות .אבל זה לא
על מת לעשות כלום .שאלה טובה אם באמת זה יימשך ככה לאורך ימים .אבל העובדה
שבילים אל הדעת הפנימית
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שאדם בוחר בצד הסיטרא אחרא ,ולא על מת להימסר אליו ,אבל הוא כבר קיים בפים.
הוא תן לו כוח הוא תן את הפש שלו .הוא לא יודע אם תמיד זה יהיה בידיים שלו .לכן
כתוב "אין אפוטרופוס לעריות" .יש כזה ביטוי בחז"ל .למשל ,אותו רב הזה שעכשיו יושב
בבית סוהר ,אתם חושבים שהתחיל במה שהתחיל ביום אחד? זה עבר שלבים .זה השלבים
שזה עבר .בהתחלה הוא קיבל את הגילוי הראשוי ולא זרק אותו .בטח הוא לא התכוון
לעשות כלום .זה ישאר לו .במשך הזמן זה התעורר וככה הוא פל מדחי אל דחי עד שהוא
פל לגמרי .אז אם כן כשבאים מסרים של הסיטרא אחרא כמו המסרים האלה יכול להיות
שאדם בוחר באופן סביל ומשאיר אותם בפים ,זה גם טעות בבחירה ,זה עדיין לא סוף
החורבן אבל זה התחלה.
אחר כך יש בחירה שאדם בוחר באופן פעיל .למשל ,אי רואה בן אדם ואי מתחיל לחשוב
עליו מחשבות רעות" ,הטיפוס הזה" ,בא תחושות כאלה .אם אי אדם פשוט אי אומר "כן,
הוא באמת כזה".
עכשיו אם זה סביל זה שאר אצלי שאי שוא אותו וזהו .אבל יכול להיות שהיצר ירצה
שאי אשתמש בזה .אז או שאי ארכל עליו או שאי אפגע בו או שאי אתקם בו .אז זה
יכול להביא את הבחירה לידי דיבור ומעשה וכולי וכולי ,יותר ויותר חמור.
מאיפה זה התחיל ,זה התחיל מאותו הגילוי שקיבלתי .אולי הבן אדם הזה באמת כזה .אי
קלטתי את הפש שלו .אולי הוא הסתכל עלי עקום או עשה לי משהו שלא היה מגיע לי ,אי
קלטתי אבל עכשיו יש לי בחירה.
לתח את זה ,לזרוק את מה שצריך ,להפוך את זה ,יש פה כמה דרכים .למשל האדם הזה
שסתם באה לך מחשבה רעה עליו ,אולי באמת קלטת משהו אולי אתה יכול לתקן אצלו את
זה .או על ידי תפילה אם אין לך אפשרות להגיע אליו.
או על ידי שתתחבר איתו אולי תשפיע עליו .או ,זה בחיות של הצדיקים שמשפיעים .או על
ידי כל מיי תחבולות אחרות .אם אתה לא יכול לתקן את זה לפחות אתה מתפלל .הכי גרוע
זה אם אתה מסכים עם זה בתוך הפש ויותר גרוע זה אם אתה גם מגיב בהתאם.
אז תת לו כוח ליצר ,שיביא אותך לשאת האדם הזה ואחר כך אתה גם מתמסר לזה
בדיבור  -אם אתה מרכל עליו ,או כועס עליו ,או מקלל אותו או דברים כאלה וגם במעשה
אם אתה פוגע בו .אז הה דוגמא של דבר שבא מבחוץ ,השפעה שלילית שבאה לתוך הפש
שלו ויש לו כמה אפשרויות של בירור והחלטה זה הדרגות זה משהו שבא מבחוץ ,אמרתי
שיש דברים שבאים מלמעלה.
גם דברים חיוביים באים מלמעלה ,למשל ,אדם מתעורר ,מתעוררת אצלו מחשבה טובה,
אה אי רוצה ללמוד עכשיו איך לתקן את עצמי ,דוגמא ,ברור שזה מצד הקדושה כון? לא
כל כך ברור ,באופן ראשוי כן ,זה מצד הקדושה כל תיקון שאדם רוצה לתקן את עצמו זה
דבר גדול.
אבל צריך לברר את זה ,לבדוק .למה אי רוצה לתקן את עצמי .כי אי רוצה להיות
מושלם? כי רע לי? כי אי מפחד מהשם יתברך ,מעוש או ממשהו? כי אי רוצה לעשות לו
חת רוח? מה הסיבה? ויש פה דרגות ,ראיתם הסיבות .אז אדם צריך להתמקד בדרגות
האלה ולבדוק אותם לברר אותם .אז בוא גיד דבר ראשון אי רוצה לתקן את עצמי כי זה
סתם מעיין אותי האם זה רע או זה טוב? האם זה מצד הסיטרא אחרא או מצד הקדושה?
פה יש מה שיקרא "קליפת וגה" ,לא יודע אם שמעתם על זה יש שלוש קליפות טמאות
שהן טמאות לחלוטין.
שלוש כוחות רעים לגמרי .ויש כוח אחד שהוא חצי טוב חצי רע ויש את הקדושה .עכשיו
למשל הרגשה סתמית שאי רוצה לתקן מלכתחילה זה בא מצד הקדושה .אחר כך אבל
שבילים אל הדעת הפנימית

-28-

www.rachlin.org.il

צריך לבדוק מה מתלבש בתוך זה.
אם זה סתם בשביל הסקרות ,גם כן טוב .אם זה סתם בגלל שבא לי ,כי רע לי זה גם טוב.
אם אדם רע לו ומחליט לעשות שיוי לטובה זה דבר חיובי מאד.
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הכלי הפימי האמצעי וחיצון במידות
אחו יודעים שבכל כלי גשמי או רוחי ובכל כלי יש בו שלוש חלקים .חיצוי חיצויות
הכלי ,החלק האמצעי ,ופימיות הכלי ,כמו שאחו רואים פה .חלק חיצוי ,חלק אמצעי
וחלק פימי .ככה זה בגשמיות ככה זה ברוחיות .כאשר אחו באים ואומרים שצריך לתקן
את העולם אחו צריכים לתקן לפי כווות האר"י כמו שכתוב ,גם את חיצויות העולמות
גם מהכלים האמצעיים וגם את פימיות הכלים.
ככה זה מובא ,ככה זה מוסבר .כשאחו מדברים על עבודת הפש ,על מלחמת היצרים,
איך היצר הרע של האדם עובד עליו ומסה להכשיל אותו ולהרוס אותו ,אחו צריכים
לקחת בחשבון שהוא לא עובד עליו בצורה מופשטת אלא מתלבש בתוך הרצון ,בתוך
המחשבות בתוך הרגשות ,בתוך המידות של האדם.
את זה כבר אמרו הרבה פעמים ,שהוא משתמש גם במידות הטובות וגם במידות הקשות
ולכן ,חז"ל דיברו על דבר שקרא תיקון המידות ,בעיקר תועת המוסר ,הם עסקו בעיין
הזה .הרב ישראל מסלט ואילה שבאו אחריו ,הם תו דגש גדול על העיין הזה של הכרת
המידות של האופי של האדם.
מה המידות הטובות ומה המידות הרעות ואיך לתקן ואיך לא להיפסל ע"י זה שהאדם גרר
ע"י המידות הלא טובות זה לא היה מספיק מפורט ,ולא מספיק מתוחכם ,בעיקר היו
הגדרות עם קצת עצות מעשיות פה ושם ,איך אדם יתקן את המידות .ההשקפה שאי מדבר
עליה בעיין הזה של מלחמת היצר היא יותר כוללת ,מבחיה זו שאחו לא מדברים על
המידות אלא איך היצר משתמש במידות ואיך הוא משתמש ומה המטרות שלו ואיך הוא
מפעיל את המידות בפש האדם.
מה שרציתי לחדש ואת זה לא ראיתי כתוב אבל זה משתמע מהתורה של האר"י ,שמדבר על
חיצויות הכלי ואמצעיות הכלי ופימיות הכלי .וכלדבר ככה בטבע ,גם בגוף האדם יש
חיצויות ,יש כלים אמצעיים ויש כלים פימיים ,ורציתי לחדש את העיין הזה בעיין של
המידות של האדם.
זה דבר חשוב מאד .אי אספר איזה סיפור :בא אלי בחור לייעוץ בן  37רווק והוא רצה
לדעת למה הוא לא מתחתן .טוב ,יש כל מיי סיבות למה האדם לא מתחתן ,אבל
כשהתבותי בפש שלו ,באופי שלו ראיתי שהוא אדם מאד גאוותן ,מאד מאד גאוותן,
בצורה מאד חזקה ,ועקשן.
יש הרבה גאווה ועקשות ,וזה מפריע לו בקשר שלועם שים ,חוץ מזה מהרבה דברים
שדיברו אמרתי לו גם את זה .ומה היה מעיין? הוא אמר שרוב האשים אומרים שהוא
עוותן ,ושהוא מוכן לשמוע מה שאי אומר לו ,אבל הוא לא מבין על מה אי מדבר.
איזה גאווה יש לו ,ואיך זה מתבטא? זה היה בשבילו חידוש ,כאשר התכוה הזו היא מאד
בולטת בפשו ,מה זאת אומרת?  -אך כאן יש את הושא הזה של הפימיות ,אמצע
וחיצויות .מה שאי רוצה להגיד שבכל מידה ומידה יש את שלושת המרכיבים האלה.
יכול להיות שלאדם יש גאווה חיצוית חזקה יכול להיות שלאדם יש גאווה אמצעית ,קרא
לזה ,יכול להיות שלאדם יש גאווה פימית כאשר הגאווה של האדם ,היצר מפעיל את זה
באופן שהוא מפעיל את החלק החיצוי של הגאווה אז כל הסביבה מרגישה בזה זה חיצוי
ואדם בא במגע עם אשים באופן חיצוי לו.
אז בטח ראיתם אשים גאוותים ,אשים שאוהבים כבוד ,אשים שרגישים לאגו שלהם,
שהכל צריך ללכת כמו שהם חושבים .אוי ואבוי למי שלא ישמע להם ושהם פוגעים ופגעים
וכל מה שהם אומרים ,אי עשיתי אי אמרתי אי הגדול אי החכם אי המצליח אי
שבילים אל הדעת הפנימית
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אמרתי ,אי ,אי ,אי.
כשאדם גאוותן ככה באופן חיצוי ,כולם רואים את זה .זה הגאווה החיצוית .יש גאווה
פימית ויש גאווה אמצעית  -העיין הזה של הגאווה האמצעית .אשים בחוץ לא כל כך
רואים את זה ,רואים את זה רק מדי פעם כשישה התפרצות של גאווה חיצוית והאדם
עצמו רואה את זה ,כי הוא רואה את הגאווה שלו ,הוא רואה שהוא מתפח ,מוציא את זה,
והשאלה היא אם הוא עובד על זה או לא עובד על זה אבל הוא מרגיש .ישה גאווה פימית
מהותית מאד שאדם לא רואה אותה אבל היא חזקה .כעס  -גם בכעס יש חיצוי אמצעי
ופימי .החיצוי ,כולו מרגישים אותו ,כשמישהו כועס ,האמצעי  -זה לפעמים מתפרץ
והאדם יודע שישלו כעס.
והכעס הפימי  -אדם לא מודע לזה כלל ,גם אחרים לא רואים ,אלא אם כן הם רגישים.
אשים שיש להם כעס פימי חזק ,הם אשים שהם יכולים להגיע למחלות פש למשל ,כיון
שהם לא מודעים כל כך לכעס ויש להם הרבה אגרסיביות והרבה תוקפות ,ואם הם לא
מטפלים בזה ,במקום שהם יפו את הכעס כלפי חוץ זה מופם כלפי פים ויש הרס עצמי,
דיכאון ,יש פראויות כאילה מחלת רדיפה ,מחלת רדיפה כזו ,כל מיי דברים ,שהסיבה היא
כעסים כאילה שמבפים שאדם לא מודע להם ושהוא חושב שאים קיימים.
הדברים האלה קיימים אצל אשים מאד שקטים" .תראו איזה אדם שקט" ,אבל ,איך
אומרים העם“ :מים שקטים חודרים עמוק" לא תמיד ,חס ושלום ,שלא תחשבו ,אבל יש
אשים שזה מאד חזק אצלם ,בחוץ הם מומסים ,מאד מתחשבים ,וזה אכזריות.
יש אכזרויות חיצויות ,ויש אכזרויות אמצעיות ,ויש אכזרויות פימיות .יכול להיות
שהאדם יש לו דרגות גבוהות ,בשלושת הדרגות של הכלי ישלו גם כעס פימי ,גם כעס
חיצוי וגם כעס אמצעי ,וגם כך הלאה והלאה גם במידות הטובות יש את שלושת הדרגות.
למשל ,בעיין החסד .חסד זו השפעה ,לעשות טוב לזולת .אז יש חסד חיצוי זה אדם שעושה
חסד כל הזמן ,כשרואים אותו ,במיוחד ,ואם כותבים עליו איזה שלט .זאת אומרת שזה
מהול באיטרסים ,לא רצון להשפיע ממש ,רצון קי  -אז זה חסד.
יש אשים כאלה ,שבזכות החסד החיצוי הזה עשו הרבה דברים גדולים ואם לא היה החסד
הזה לא היו עושים כלום אבל זה לא טהור לא קי וזה לא מהותי פימי של האדם אלא זה
חיצוי .יש חסד אמצעי ויש חסד פימי.
חסד אמצעי אדם מודע לו .הוא מוכן לעשות גם כשלא וח לו ,אבל לא תמיד .כשזה גד
האיטרסים שלו הוא לא יהיה מוכן זה לא טהור לגמרי.
יש כל מיי שיקולים ,אבל זה יותר טהור מזה שיהיה רק בחסד חיצוי ,צד חברתי או כדבר
כזה .פעם קראתי באיזה ספר של שיווק ופרסום ,של איזה גוי אחד אמריקאי ,אז הוא אומר
שחברות כדי להתפרסם הן מאמצות איזה שהוא מוסד ,של מפגרים או משהו ,הן עושות
חסד עם הסביבה ,בשביל למצוא חן בעיי העולם.
לגרמייהו  -לאיטרסים שלהם .ויש את החסד הפימי .אשים שיש להם את החסד הזה לא
תמיד לא תמיד מודעים לחסד שלהם ,ליהלום היקר הזה ,אבל בעצם משפיעים כל הזמן.
ותים את כל השמה ,בלי חשבון כמעט ,זה גם מתבטא במעשים חיצויים אבל זה מהותי
אצלם ,הם לא יוכלו בלי החסד הזה ,לפעמים אפילו זה עובר את הגבול.
אדם על ידי החסד שלו גם מגדל רשעים ,וותן כוח לרע .במקרה כמו שהיה אצל אברהם
אביו שיצא מימו ישמעאל ,והתפלל גם עליו.
ואחו אומרים חז"ל ,סובלים מהתפילה של אברהם אביו ,עד היום מהישמעאלים ,בזכות
זה שאברהם התפלל על ישמעאל " -לו ישמעאל יחיה לפיך" שהוא היה איש חסיד ,היה
מרכבה למדת החסד ,כוח מהותו שהייתה חסד.
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אז קצת תיארתי מהדוגמאות האלה אתם יכולים להקיש לשאר המידות החיוביות
והשליליות ולהתבון גם בתוך עצמכם ולראות ממה השם ברא אתכם ,איך הוא ברא
אתכם,
באיזה שילובים ,השלב הבא זה לחשוב בכל פעם שיש התעוררות של מצב כזה או אחרת
לדרג אותה ,באיזה דרגה היא מצאת פימי ,חיצוי ,אמצעי ,ומי יפעיל אותה ,ולצורך מה.
היצר יכול להפעיל את זה לצורך שלילי מאוד .גם מידה טובה הוא יכול לשלב ,אין לו בעיה,
התקפה מורכבת מכמה מידות טובות ושליליות ביחד ,ואז האדם יהיה לו מאוד קשה
להתגד גד התקפה סימולטית.
הה היה אחד שבא להתייעץ .הוא התחתן ולאחר שהוא התחתן היה לו משבר רוחי ,פשי
מאוד קשה .הוא הבין שזה קשור לחתוה .לא רוצה לפרט אבל באופן פשוט לאדם הזה יש
שאיפה פימית גדולה לשלמות.
מה רע בזה ,אם אחו אומרים שאדם בא לעולם הזה לתקן .אם יש שאיפה לשלמות זה
מאוד יקר ,כון? זה הבסיס ,אבל גם בשאיפה לשלמות יש חיצוי אמצעי ופימי ואצלו
השאיפה לשלמות היא ברובד החיצוי הוא רוצה שהאישה תהיה יפה חכמה שיהיה כסף
שהכל יראה היטב בעיי הבריות.
היות שאשתו לא עוה בדיוק על הקריטריוים האלה שלהשלמות ,אז הוא כס למשבר ,אז
כשהוא מסתכל הוא אומר  -אבל זה שאיפה פימית שלי ,זה שאיפה חיובית ,זה חזק אצלו.
אבל כאן היצר משתמש ותן דגש לחלק החיצוי של השאיפה לשלמות ,על מת להביא
חורבן של הזוג ,שלו ,של המשפחה.
דוגמא פשוטה איך היצר כמעט הביא אותו לידי אשפוז בפסיכיאטריה ואיך הביא כמעט
גירושין וחורבן .רק חימם לו קצת את השאיפה לשלמות החיצוית ואדם אין לו שום כלים
לאבחן את זה בעצמו ,אין לו שום כלים לתק את עצמו מזה ,וכמעט הלך לחורבן .ברגע
שהוא הבין השתחרר כל הלחץ ועכשיו הוא שואף לפתח שלמות פימית .זאת אומרת -
לאהוב את אישתו ,להסתכל על המידות הטובות שלה ,לשמוח המטרה שהשם תן לו,
להסתכל על החסרוות שלו במקום החסרוות של אחרים.
מכוון על ידי היצר הטוב עם השאיפה לשלמות הפימית ביותר ,האמיתית ביותר .וזה
חידוש חשוב לכל האשים שמעיין אותם כל הושאים האלה של ההתבוות הפימית
בעצמם ואולי גם כן ,אם יש להם צורך במגע עם הבריות ,אז שיוכלו שיהיו להם כלים
להתבון ולא ללכת שולל.
זה הסוד שלפעמים בן אדם כמו האיש הזה ,בוחר בת זוג ,לא מתאימה ומסמא את העייים
של האדם על מת להרוס אותם אח"כ וזה הושא העיקרי שהיום רציתי לשוחח בעיין של
עבודת הפש.
שאלה :מה הטוב ביותר של החלק הטוב ,האמצעי או הפימי?
תשובה :האדם צריך קודם כל לראות איך היצר הרע שלו עובד על המטרה שלו ,ולהילחם
גדו ...זה הכיוון ,לא הוויכוח הפילוסופי והמוסרי מה יותר טוב.
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יסודות בעבודת הפש ,הכעה
יש ביטול ויש הכעה .בעצם אם אחו חוזרים לשורש של כל העבודה זה תיקון של חטא
אדם הראשון .כמו שאמרו בשעורים הקודמים .כל התפקיד של עם ישראל זה לתקן את
פגם אדם הראשון ,מה שהם עשו .בפגם הזה היו כל מיי אספקטים בשביל זה יש כל מיי
תיקוים .ולא רק תיקון מסוג אחד.
אחד הדברים הבסיסיים שהיו שם לא בסדר זה שלא שהייתה להם הכעה בעצם ,השם תן
להם שם כל טוב .לא משה אם אחו מביים בדיוק מה זה גן עדן וכל זה ,היה להם טוב
שם לא היה להם רע ,רק ביקש מהם לא לאכול מהעץ.
עץ הדעת טוב ורע .אגב ,אם היו מחכים עוד כמה שעות ,עד יום שבת ,היה מותר להם גם זה
לאכול .זאת אומרת שבאיזה שהוא מקום הם לא היו בביטול לפי השם ,ביטול זאת אומרת
שאדם מבטל את השכל שלו.
אז שואלים שאלה פשוטה ,אם אדם צריך לבטל את השכל שלו ,בשביל מה יש לו שכל?
בשביל מה תו לו שכל .אחו יודעים שבעולם שלו אדם שאין לו שכל יח שהוא מפגר או
משהו כזה ,לא יכול להסתדר בכלל.
מה אומרים פה שצריך להגיע לביטול? לבטל את השכל? אז אחו צריכים לדעת שיש שתי
אישויות לבן אדם ,יש שי סוגים של שכל .יש שכל טבעי ויש שכל אלוקי ,יש אישיות טבעית
שאדם חי בטבע ,ויש אישיות אלוקית בדרך כלל רוב האשים מסתובבים בחיים ,אפילו
אשים ששומרים מצוות ותורה וכל זה ,חיים מבחיה טבעית ,יש להם אמוה אבל מההם
לא מתעלים מעל לטבע .הדרך להתעלות זה לא דרך שאדם עושה כמה תרגילים והופך
להיות בעל כוחות על טבעיים השגות למייהם .זה תהליך שאדם צריך לעדן את עצמו,
לתקן את הפימיות שלו ,זה הולך דרך עבודה על המידות ,על האופי ,על הפגמים על
המחשבות כל הרגשות על כל האישיות.
זאת אומרת שאדם הופך לחיות לא בצורה טבעית פשוטה כמו שאשים חיים בשביל האות
או בשביל איטרסים או בשביל סתם לחיות כי לא יודעים איך לחיות .אלא אדם מתחיל
לחיות בשביל מטרות אלוקיות.
שזה החלק שלו בתיקון של חטא אדם ראשון .במשך הזמן כשאדם מתפתח אז יש לו השגות
מעל לטבע יכול להיות שהוא מקבל רוח הקודש או דברים כאלה כמו שכתובים בחז"ל שיש.
אבל זאת לא המטרה כשאחו אומרים מעל לטבע הכווה היא לא לסוג הזה שמעל לטבע
אלא שאדם מתגבר על הטבעים שלו.
הטבעים זה מה שהוא ולד עם הכוחות החיוביים והשליליים שהוא ולד אז הוא צריך
לעבוד את השם בצורה כוה .בדרך כלל אצלו כל הכוחות מעורבבים ,בשביל זה לא
יודעים מה דמיון מהכון מה לא כון.
היסוד של זה שגם הטוב והרע מעורבבים בפים וכל מציאות שאחו פוגשים יכולים לבחור
לפיה או לשם .אחו לא יודעים מהכון ומה לא כון .אז מי שהולך לפי העקרוות של
ההלכה אז קצת יותר קללו כי יש חוקים כאלה ,מבחיה זו ,באופן מעשי.
אבל באופן פשי לא בהכרח שהוא ידע מה לעשות זאת אומרת שההלכה אומרת שאסור
להדליק אש בשבת אז הוא לא מדליק אבל יכול להיות שכל השבת הוא חושב על דברי חול.
בכלל הוא לא שומר שבת במחשבה שלו.
כל השבת הוא מתעסק עם העיתון או מדבר דברים ששייכים לעולם הרגיל ,הוא לא סופג
שום קדושה מזה .הוא לא משתה .רק באופן טכי הוא שומר .העבודה שאחו מדברים פה
זה עבודה שאדם צריך לשות את עצמו.
שבילים אל הדעת הפנימית
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הוא עושה חלק והשם עושה חלק .כשאחו מדברים על הכעה ועל ביטול ,ביטול זה דרגה
כבר .ביטול זאת אומרת בן אדם שביטל את השכל הגשמי שלו ,היומיומי והוא חי לפי
השכל האלוקי ,זה תהליך שלא בא ביום אחד ,זה הדרגתי כמה שאדם יותר עובד על עצמו
ומבטל את ההגיון הפשוט שלו.
מקבל במקום הגיון אחר ,הגיון אלוקי ,חוקים אחרים שהוא לא הכיר קודם .זה מתחיל
להיכס בו בפים .אז זה לא שאדם מבטל את האישיות ושאר בלי כלום ,מה הוא הופך
להיות מוגבל כזה? מפגר? אין לו שכל אין לו כלום? אלא שהוא מחליף את זה ,זה כמו
להחליף לבושים .קודם שהייתה לו חליפה כזו עכשיו יש לו חליפה אחרת .אז הביטול זה
שלב שאדם כבר ביטל את זה .עד שמגיעים לביטול צריך לעבוד על הכעה כי זה הכלי
שהשם תן לו .אם אי לא יודע אם לקות דירה או לא לקות דירה או להשכיר פה או
להשכיר שם אי צריך לחשוב זה לא פסול שיש לו שכל זה מכשיר יפה מאד.
אז אי חושב .אבל ,השכל האושי כמו שאחו יודעים מגיע עד גבול מסוים ,בעיות פשוטות
אדם מסתדר לפעמים בעיות יותר מהותיות הוא לא יודע מה לעשות .זה יראה כון וזה
יראה כון אז מה אי עושה.
בשלב הזה אדם צריך להיכס להכעה .מה זה קרא הכעה? מוכן לקבל שיש דברים שהוא
לא מבין אותם .שהוא מוכן לקבל שיש לשם אולי תכית אחרת ממה שהוא רוצה ,ממה
שהוא חושב ,ממה שלא יראה טוב והוא בעמדה של המתה פימית ,במקום להתייאש או
לכעוס או להיכס לכפירה או לכל מיי דברים מהסוג הזה הוא ממתין.
כס לאמוה ,לביטחון ,לשימחה ,מבקש מהשם ,תשמע ,תאיר לי עייים .מה אי צריך
לעשות ומחכה .זה קרא הכעה .שאדם מכיע את עצמו לפי הדברים שהוא לא יודע
אותם .בדרך כלל אחו חוכו בעולם המערבי שכל דבר אחו צריכים להבין אותו.
אז בחז"ל מסכימים עם זה בעצם אומרים "דע את אלוקי אביך ועבדהו" .שאדם צריך
לדעת .אבל יש שלבים בזה .עכשיו מה קורה אחרי שאדם השתמש בשכל שלו עד לגבול
שהוא הצליח אחד כך כס להכעה ,לאמוה לביטחון ,מבקש מהשם שיעזור לו ,אם אדם
עומד בתהליכים האלה באופן כון אז בסוף הוא מקבל שכל חדש ,השכל הזה הוסף זה לא
שכל טבעי זה שכל אלוקי ,ואז אין לו ספק אם זה כון או לא כון ,כשמופיע אור מלמעלה
מופיע שכל מלמעלה זה מופיע בצורה איכותית כזו שאדם יודע שזה כון.
מתבהרת לו כל התמוה .זה קרא בהירות ,זה הכוח של הצדיקים שמגיעים לדרגות כאלה
שיש להם בהירות ,בשביל זה אשים הולכים לשאול אותם שאלות .אדם הולך ושואל ,לא
כל הרבים הגיעו לזה כמובן.
צדיק ורב זה לא אותו מושג .ישם צדיקים אין הרבה צדיקים ,בדרך כלל שהגיעו לזה ואז
יש להם בהירות .אדם בא ,שואל איזו שאלה והצדיק פתאום מקבל ככה הארה כזו ,מה
הפתרון של העיין.
זה המושג של הכעה וזה המושג של ביטול .כשאי מדבר על זה שאדם צריך ,בשלב מסוים
כשהשכל לא מצליח לחדור לכל הפיות והוא לא מצליח לקלוט את כל התמוה שהוא צריך
להיכס להכעה ולהמתה הכווה שלא דווקא שהוא לא יעשה משהו .יכול להיות שהוא כן
צריך לעשות איזו שהיא פעולה מסוימת .אפילו להתייעץ או לעשות איזו שהיא פעולה.
הכווה היא שפש לא כסת ללחץ ,לא כסת לחושך ,לא כסת לברוך .הוא לא מכיס את
עצמו לתוך זה ,הוא משאיר פתח פתוח אולי השם יעזור לו באיזה כיוון שהוא לא יודע.
זה קרא אמוה פשוטה .ההכעה זה שהוא מכיע את עצמו ,שהוא מוכן לקבל שיש דברים
שבאותו עיין הוא לא יודע אותם והוא מוכן לתת צ'אס לקדוש ברוך הוא שיגלה לו אותם
באיזה שהן סיבות או דרכים.
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אז אם אדם עובד ככה .במשך הזמן הוא רואה הרבה השגחות גלויות הוא רואה ממש
שהשם עוזר לו .רואה את התכל’ס פתרוות פתאום באים לו ,מחשבות כוות ,שמחה ,אור,
חכמה .אז בסוף אחרי הרבה תהליכים כאלה הוא מגיע לביטול.
ביטול פימי .הוא לא צריך להכיע את עצמו .בדרך כלל מה זה הכעה שאדם רותח או דואג
או עצוב לא יודע מה לעשות ,או טרוד ,אז הוא צריך להכיע את זה להגיד לו שב בשקט ,זה
לא ככה ,להגיד לעצמו ,זה קרא הכעה .אבל במשך הזמן כשאדם מגיע לדרגה של ביטול
התופעות האלה בכלל לא באות אליו ,כבר מראש הוא ככה.
שאלה :האם ייאוש זה כמו הכעה?
תשובה :יש שבירה ,זה קרא שבירה ,אדם שבר .זה לא שהוא הכיע את עצמו .הכעה זה
שאדם מכיע את עצמו ,יש לו כל מיי תחושות ומחשבות וכל זה והוא עוצר את האוטו,
הפימי שלו ואומר רגע ,בוא בדוק מה קורה פה ,מחכה אולי יש איזה פתרון אחר .אחת
השאלות שאומרים בחז"ל ששואלים בן אדם אחרי שהוא מגיע אחרי  120שה למעלה זה
האם ציפית לישועה.
מה זה כל כך שאלה עקרוית אם ציפית לישועה או לא ציפית לישועה? שישאלו אותו
דברים אחרים .למשל שואלים גם אם הוא לומד תורה אם הוא היה אדם ישר אם הוא עבד
ולא רימה זה דברים תכל'ס אבל מה פתאום ציפית לישועה? מה אדם צריך לשבת ככה.
אז המובן של עבודת פש ציפית לישועה זה אם האמת שהשם יכול לעזור לך בכיוון אחר
שאתה לא יודע אותו .תת צ'אס לקדוש ברוך הוא שיתגלה .זה עבודה חשובה מאד .זה
כיוון של עבודת פש חשוב ביותר.
בדרך כלל אדם יש לו טייה להל את העולם .ואם הוא לא המהל לפחות הוא הסגן או
משהו כזה .איך מגיעים לזה שאדם לא מהל את העולם? שאדם מכיע את עצמו?  -שאלה
בקשר לעבודת פש -עבודת פש זה עבודה תכל'ס אדם צריך לעבוד .אז מסבירים לאדם את
הכללים .קודם כל הוא מבין את זה קצת באופן תיאורטי כמו שאחו מדברים עכשיו .אחר
כך מחר את הולכת ויש לך איזה יסיון .אז פתאום את מזהה שזה יסיון ,קודם חשבת שזה
סתם משהו.
בדרך כלל אדם מתייאש או כס ללחץ ,לא יודע מה לעשות ,במשך הזמן אדם זכר ,היי
רגע! למדו בשיעור שזה לא ככה ,אז הוא מחכה אז הוא בזמן היסיון מתגבר טיפה משה
את מסלול המחשבה והרגש הרגיל שלו ומחכה ,ואז פתאום מקבל שכל רואה שזה כון,
שזה פועל.
אחרי שהוא רואה שזה פועל אז אדם כבר יודע שלא צריך להתייאש כי השם יעזור לו .זה
מפתח את הקשר עם הקב"ה אחו באופן מוחלט בדרך כלל מותקים מהקדוש ברוך הוא.
אין לו קשר יום יומי.
אפילו יכולים אשים להתפלל ושלא יהיה להם קשר איתו .אז יש שלוש אפשרויות .או
שהשם קיים או שחלילה לא קיים או שקיים ומסתתר ,כמו שאמרו .אז ההשקפה של
התורה היא שהשם קיים ולפעמים הוא מסתתר.
אחו היום בתקופה של הסתר ,אז הכל יראה לו אפל .אבל אמרו כבר בשיעור הראשון
שאשים אפילו בתקופה של הסתר יכולים להגיע לגילוי .יש דרגות יש אדם שהגיע לגילוי
כמו משה רביו אבל אפילו אשים כמוו ,שאחו לא משה רביו יכולים להגיע לדרגות של
גילוי שרואים את ההשגחה של השם בתוך הטבע.
יש יסים שזה מחוץ למערכת הטבע למשל כשמשה ראה שהסה בוער ולא אכל .בטבע מה
שבוער אכל ,לא שאר ככה ,אז רואים שהשם שיה שם עקרון מסוים של הטבע ,בא בצורה
אחרת.
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או קריעת ים סוף אז בדרך כלל אדם לא יכול לעבור ביבשה בתוך הים .אז יסים כאלה הם
מעל לטבע .ויש יסים שמשתלשלים בתוך ההשגחה ,בתוך החיים .אדם פתאום רואה
שקורה משהו שזה לא מקרה ,לא יכול להיות מקרה ,אין סיכוי לזה שיקרה בדרך הטבע,
למשל ,אישה הולכת לרב ומקבלת ברכה וכסת להריון אז כולם חושבים שזה ס אבל אף
אחד לא זוכר בעצם שכל פעם זה ס .כל יום שאחו מתעוררים בבוקר זה"- ....כל השמה
תהלל יה" ,על כל שימה ושימה אדם צריך להודות לשם .שזה בכלל לא מובן מאליו .כל
מה שקורה לו זה בכלל לא מובן מאליו אז הס הכווה שזה גילוי.
הדברים שקורים לו יום יום אחו רגילים בהם אז לא חושבים שזה משהו מיוחד .כל פעם
שאי מזיז את היד אי לא חושב על השם שותן לי כוח להזיז את היד .אי מזיז רגל אי
חושב שזה אי .ככה זה .אז זה הסתר .ס זה מלשון להתוסס ,להתגלות ,כמו דגל כזה
שרואים אותו בחוץ .אז מה שאי אומר ,אדם יכול לזכות ליסים כאלה בתוך הטבע,
בקלות .אם הוא עושה את העבודה הזו שבמקום להתייאש או להיכס ללחץ או לכעוס על
אשתו או כל אחד בוריאציות שהוא חי הוא במקום זה כס לרגיעה פימית שזה הכעה,
מכיע את כל המערכת הטבעית שלו ,את כל המחשב הפימי ,איך שזה פועל ,מכיע את זה.
אומר ,רגע ,תעצור את המכוה ואז כס לאמוה ולביטחון ולשימחה ולקשר ולתפילה אז
השם פתאום שולח לו שכל חדש .זה השכל האלוקי .אז הביטול זאת אומרת לבטל את
הטבע .אדם מגיע לזה שבמשך הזמן הטבע הזה כבר לא פועל.
הוא יודע שהטבע טוב בשביל ללכת עשרה מטר כשגמרים העשרה מטר הוא כבר לא כס
ללחץ ,הוא יודע עכשיו השם יעזור לי .בצורה אחרת ועושה את זה בצורה כבר רגילה .אז
הוא כבר בביטול.
עכשיו גם אם לא עושה מה שהוא מצפה ,זה לא איכפת לו ,מה שהשם רוצה .זה קרא
ביטול פימי .הכעה זה התהליך שדרכו האדם מגיע לביטול .זה שאדם צריך לעבוד על זה
כל הזמן .אז יש אשים שהולך להם יותר בקלות.
יש אשים שלוקח להם יותר זמן ,זה עבודה אז המושג הזה ברור?  -עוד שאלת אותי חוץ
מהכעה? -על הדמיון -הדמיון שיש לאדם זה ובע ממערכת של הסתר פים אם כל דבר
שאדם היה רואה היה יודע אם זה אמיתי או לא ,לא שהייתה לו בחירה כלל.
אם הייו יודעים ברור שזה לא טוב לאכול אוכל מסוים אז היה לו הרבה יותר קל לא
לאכול את זה .אבל בגלל שאחו לא רואים שיש איזה בעיה .הצדיקים אולי רואים אבל
האשים הפשוטים לא מרגישים.
אז לא כל כך מתחשבים בזה ,אז אוכלים .אם הייו רואים את התוצאה מיד לא הייו
אוכלים .מי אוכל משהו שיזיק לו באמת .או שהיה לו יותר קל להתאפק ,להתגבר .הדימיון
בא מהסתר פים .בשביל שתתאפשר הבחירה השם הכיס מערכת דמיוית.
למשל רוב התאוות ,תאווה כלשהי ,יש למשל תאווה של אכילה אדם רעב ,זה שהוא רעב זה
טבעי .הוא צריך לאכול אבל הוא יכול לאכול חתיכה אחת של עוגה ,גיד .ויכול לאכול שתי
עוגות ולהמשיך ,הוא לא מפסיק.
אז האם באמת הוא צריך את שתי העוגות האלה? הוא לא צריך לגוף שלו מספיקה עוגה
אחת .אולי בכלל לא צריך עוגה .אבל יש איזה צורך כזה .הצורך הזה זה לא צורך אמיתי.
אם שאל רופא או איש מדע אם באמת הוא חייב לאכול את שתי העוגות השלמות עכשיו,
הוא לא חייב ,הוא לא ימות מרעב ,לא יחסר לו כוח .רק שהוא משך לזה ,ישלו רצון כזה,
זה מושך אותו .אז המשיכה הזו היא משיכה דמיוית ,לא משיכה אמיתית .בכל התהליך
של התאוות יש הרבה מאד דמיון .שאדם פיתח את זה או זה שמוכר את העוגות פיתח את
זה.
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שעושים איזה תמוה יפה כזו .מייפים את העוגות בצורה מאד חמדה שאחו ימשך .כל
מערכת התאוות ,הרבה זה דמיון .הבסיס של זה ,השורש בא גם כן מחוה ,מעץ הדעת.
שהיא מאד ייחסה לעץ הזה שהוא יפה וכתוב "תאווה לעייים".
זה מערכת של דמיון .עכשיו זה דמיון למשל שמתקשר עם התאוות .הדמיון זאת אומרת
שבאות לו מחשבות מלוות ברגשות ותחושות שמסלפים לו את השיפוט הכון .יראה לו
שזה מי יודע מה ובסוף זה בכלל לא מי יודע מה.
כמה שאדם יותר רחוק מהקדושה אז יש יותר דמיוות שמשתלטים עליו .היצר שעובד על
האדם עובד הרבה מאד דרך דמיוות .למשל אחו פוגשים איזה אדם והוא לא אומר לו
שלום יפה .תמיד הוא חמד והיום יש לו פרצוף כזה חמוץ.
אז כואבת לו השן ואחו לא יודעים שכואבת לו השן אחו חושבים מה הוא כועס עלי,
בטח ההוא סיפר לו משהו גדי ומתחילים כל מיי דמיוות וזה בכלל לא כון .לא היה ולא
יברא האדם מסכן וכואבות לו השייים ואחו מייחסים כל מיי מחשבות אז זאת מערכת
הדמיון.
כתוב בקריאת שמע "השם אלוקיכם אמת" זאת אומרת שאדם שדבק באמת השם קשור
איתו .אדם שקשור עם השם דבק באמת ומקבל בפים חוש להבחין יש כל מיי סוגים של
דמיוות ואדם צריך ללמוד לאט לאט איך לברר אתם.
בעצם כל העולם שלו זה דמיון אחד גדול .אחו כולו מלאים בדמיוות .במשך הזמן
כשאדם מתקן את המידות שלו ועובד עבודת פש וכל מה שכרוך בזה .אז הוא מקבל מן
חוש כזה פימי שדרך זה הוא יכול להבחין מה כון ומה לא כון.
בכל מצב איזה חלק הוא אמיתי ,איזה חלק הוא מסולף כי בדרך כלל הכל בא מעורבב .אז
זה החלק של הדמיון .לא שאדם עובד על הדמיון באופן ישיר אלא כתוצאה ממערכת
התיקון שהוא מתקן את עצמו בפים הוא יודע איך להתייחס הוא מבין מייד מה דימיוי
ומה לא דמיוי ,זה קרא בהירות ,אדם מקבל בהירות.
יכול להגיע לדרגות אין סופיות בזה ,יכול להגיע לרוח הקודש ,יכול להגיע לכל מיי גילויים
וכשאדם גומר לתקן את התיקוים שלו אז בדרך כלל הוא רוצה לתקן בשביל אחרים כמו
שכתוב ש"כל ישראל ערבים זה לזה" אחד עוזר לשי ,כל השמות שלו קשורות באיזה
צורה .אז כשאדם כבר מתקן את עצמו ותים לו תפקידים לתקן אחרים .כמו שאחו
רואים בסיפור על משה רביו .הוא גדל בבית פרעה אחר כך הרג את המצרי ,דאג ליהודים,
ברח למדבר ,שם הוא צמח מבחיה רוחית התגלה לו השם יתברך שם.
גם קודם התגלה לו אבל שם תן לו את השליחות .ואז הוא חזר למצרים בשביל לעזור לכל
היהודים .אז לא כל אחד ,כמו שאמרו ,משה רביו אבל מתי שאדם מתפתח ותים לו כל
מיי שליחויות שיכול לעזור לכל מיי שמות אחרות.
אז מבחית עבודת הפש יש לזה התחלה ואין לזה סוף .כמו שאומרים "צדיקים הולכים
מחיל אל חיל" כל הזמן יש להם עוד ועוד .הזמן לעבודת הפש זה עכשיו ,זה הזמן שלעבודת
הפש .זאת אומרת כשיגמר התיקון ,אחרי שתבוא הגאולה בע"ה ,אז שם אין עבודת פש.
שם יש קבלת עוג .הרי אמרו שכוות השם שברא את העולם זה היה בשביל לתת עוג
לבראים .עכשיו אחו מקבלים קצת עוג אם יראה השם כשיבוא המשיח תבוא הגאולה
אז כבר לא תהיה עבודה.
יש כאלה שלא רוצים שיבוא רק בשביל שתמשיך העבודה .יש צדיקים שאוהבים לעבוד גם
שם ,אבל אדם יתעלה כל פעם יותר ויותר .יש עוד שאלות? -מה דרך העבודה המעשית? -
כמו שאמרו ,אחו מצאים בעולם הזה וכל רגע יש יסיוות היסיוות באים כדי שאדם
יבחר.
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זה בא בכל התחומים .התכל'ס של עבודת הפש זה שאדם ילמד ,וזה מה שאחו מסים
לעשות פה בכמה שעורים ,את הכוחות שיש לו בפים .ומה שצריך לתקן אותם שיתקן
אותם .לתקן אותם זה לא רק כשהוא יושב בבית וחושב שהוא כעסן וצריך לתקן את הכעס
שלו.
אלא תכל'ס כשיבוא לו יסיון של כעס שיסה להתאפק .אז בזה יש כל מיי עצות איך יגיע
לזה ולמה כדאי ואיך לעשות ואיך לא לעשות ומה השם רוצה ממו ומה היצר רוצה ממו
אז בתוך היסיוות העבודה שלו זה להתגבר בעיקר ,ללמוד את החומר קודם ואחר כך
להתגבר בתוך היסיון ,אם אדם לא מצליח ביסיון אז אחרי היסיון ככה לאט לאט מה
שעכשיו יראה לך מאד מופשט יראה לך מאד מוחשי.
 זה עשה ושמע?  -לא זה שמע ,אם את רוצה לעשות תעשי אבל כמו כל דבר מלמדיםאותך להוג באוטו באופן תיאורטי ,עד שאתה לא והג אתה לא יודע מה זה .אז גם פה
אותו דבר .קודם כל אחו מדברים כל פעם על מידה אחרת.
על מטרות שליסיוות כשאדם ידע את החלק התיאורטי כשיפגוש את זה בחיים שידע על
מהמדובר .אם הוא לא יודע אז הוא יכול לשאול ,אז יכולים להסביר לו .זה מן תהליך ,כל
יסיון שאדם עובר מושך אותו לעוד יסיון וככה הוא הולך וגדל .זו דרך מעשית ,לא דרך
תיאורטית .עכשיו אחו ותים חלק עיוי כזה לדעת בכלל איך שהשם מהל את העולם.
בטח שיכולים לבוא כל מיי אשים ולהסביר כל מיי תיאוריות כמובן שאדם יש לו בחירה.
מה שמבין שכון הוא עושה .איך שאחו מביים את העולם זה לא תיאוריה אחו יודעים
שהשם ממש ככה עושה .אז כשתוך כדי חיי היום יום תפגוש בדברים פתאום תתפכח ותבין
שזה יסיון להתחיל לסות להתגבר.
ההתגברות באה מהרצון בפים .אין קוצים ופלאים בדברים האלה ,זה מאמץ .אחר כך זה
מאמץ יותר קטן ,לפעמים זה גם תעוג .עבודת הפש מבוססת על זה שאדם יזהה את
היסיוות ויתגבר בכל יסיון על החלק השלילי.
ויתאמץ .תוך כדי שמתחים יסיוות אפשר לתת עצה כזו או אחרת ,או ברגע שלומדים את
החומר באופן תיאורטי אפשר לעשות תרגיל ,כמו שעושים בצבא" ,על יבש " ,בשביל
שכשתגיע לקרב תדע משהו.
אבל עד שאדם לא מצא בתוך התהליך .הוא בא ואומר "השבוע קרה לי דבר כזה .מישהו
אמר לי משהו ומאד עלבתי אז אי שואל בשיעור למה אי עלב? מה אי צריך לעשות
בשביל לא להיעלב? למה הוא צעק עליך מה אי צריך לעשות? אז יש לו תכל'ס.
אז אחו מתחים את זה .מהזאת אומרת שאדם עלב איך זה פעל אצלו בפים מה הוא
צריך לעשות מה אולי היסיון שהשם רצה להעמיד אותו ואיך הוא צריך לחיות בצורה
כוה עם זה ,איך הוא צריך לתקן את זה.
זה תלוי בכם כמה שאתם תפתחו ותגידו לי מה הבעיות אפשר יהיה לדבר .זה הדרך
המעשית .הדרך של התורה מורכבת תמיד מלימוד תורה ועשיית מצוות .אז גם בעבודת
הפש יש את החלק שלומדים ויש את החלק שאדם מסה לעשות.
כשאדם מתחיל לסות לעשות הוא רואה שלא כל כך מהר מתגבר .לא ביום אחד מצליח.
ואז יש על זה שאלות ויש על זה תשובות כמו אלה כמו אחרות .לפעמים הקדוש ברוך הוא
מרחם על איזו שמה ומכיס בה חשק להתעלות.
ההתעלות מתחילה מהתעוררות בלי שאדם מתעורר הוא לא יכול להתעלות עיקר הבעיה
שלו בחיים זה שאחו לא לומדים .באופן פשי ,לא לומדים ,לא לומדים ומשתים ,סופגים
דברים .יש לו חלק.
השגות כוות וחלק השגות לא כוות .ולא מארגים את הפימיות שלו בצורה שיטתית.
שבילים אל הדעת הפנימית
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איך לחיות זה כלפעם משתה .פעם אי חושב ככה ,מחר משהו אחר ,מחרתיים משהו אחר.
אז ברצף של כמה שים אדם ספג איזה שהוא יסיון קבע לעצמו איזה שהם כללים
מציאות ,אבל לא בטוח שהגיע לדבר הכון ,יכול להיות שהוא סתם ככה חי החלק הזה
שאדם צריך להתעורר זה יכול לבוא מלמעלה בגלל שיש לו זכות אולי מגלגול אחר ,או זכות
של אבות בזכות איזה סבא או משהו כזה מעוררים אותו.
מעוררים אותו זאת אומרת שהשם מכיס בשמה שלו חשק להידבק בו .חשק להתעורר
להידבק .מה שהשם מחפש מאתו ומה שאחו צריכים לחפש זה להידבק בקדוש ברוך
הוא .הרי העולם הגשמי עצמו הוא חמד.
אין מה להגיד שיש דברים חמדים אבל זה לא זה .זה לא מספיק .אחו רואים שזה לא
מספיק לו מטרת החיים זה להגיע לדבקות עם השם ושהדבקות הזאת צריכה לבוא על ידי
התעוררות ,ההתעוררות יכולה לבוא או מלמעלה או שאדם מעצמו מעורר את עצמו.
אומרים שזה ההבדל בין וח לבין אברהם .שית היה צריך כל הזמן סעד לתומכו שהשם
יעורר אותו" ,ו תעשה כבר משהו תתעורר" ,לקח לו  120שה לעשות את התיבה .וח היה
לו וח .היה לו זמן היה אדם מאד וח.
אז כל הזמן צריכים לעורר אותו לזה .בדור שלו זה באמת שדבר גדול מה שהוא עשה .בגלל
שהיה דור שלא איכפת להם שום דבר רק ליהות ולעשות מה שבראש שלהם וזהו .לא היה
דור של חיפוש .אז עם כל זה הוא התעורר והשם גם כן עורר אותו כל הזמן.
אברהם אביו היה מתהלך מעצמו .הוא היה מתעורר מעצמו .הוא כבר היה בדרגה אחרת
היה מתעורר והיה מעורר את האחרים .אדם צריך להתעורר מהשיה ,הכל מצא בתוך הבן
אדם בתוך הפש ,בתוך השמה ,אלא שיש מסכים שמפרידים בין החלק האלוקי לבין
החלק הגשמי ,זה מחובר ולא מחובר ,מצא ולא מצא אז אדם צריך על ידי זה שהוא
מתאמץ ומסה להשלים את עצמו ,לתקן את המעשים שלו ואת המחשבות שלו ,הוא ככה
חותך את המסכים האלה שמפרידים ,עד שפתאום מתחיל לקבל כוח ואור ושכל וחכמה
והשגות לתוך השמה שלו.
השמה זה כלי .שדרכו השם מזרים לאדם ציור כזה .מזרים לו שפע וחיות וכל מיי דברים.
אז אחו בדרך כלל בגלל המצב הרדום ועל כל מיי דברים שעשיו ,לא תמיד כהוגן כמו
שצריך ,הציורות שלו התמלאו בכל מיי דברים שסותמים אותם.
הציורות הרוחיים ובעצם כל דבר שאדם עושה מחוץ לרצון השם לפי התורה אז זה מתק
אותו מהשמיים .היתוק הזה יכול להיות או ממש יתוק או לא יתוק ,סתימה אחו
יודעים שיש תרי"ג מצוות .יש רמ"ח עשה ושס"ה לא תעשה ,יש רמ"ח איברים ושס"ה
גידים פשיים .אז כל מצווה שאדם עושה ,כל מעשה טוב שאדם עושה זה מחייה אחד
מהאיברים וזה מזרים דרך האיבר הזה אור ושפע.
ואם אדם לא עושה או שעושה ההפך חס ושלום אז או מתק או סותם .תלוי מה הגודל של
העיין שעשה לא כון .ואז וצר מצב שיש יתוק הוא לא דבוק כמו שצריך .אחו מצאים
במצב של חושך .כשאדם מתעורר ועובד על עצמו ומסה להיות בסדר בכל מה שהוא יכול
באופן פימי ,אז הוא מגיע לאור הפימי הקיים בתוכו זה השמה הוא יקשר עם השמה
שלו.
כלאחד יש לו באופן פוטציאלי שמה אבל לא באופן מעשי .כולו חושבים שישלו שמה,
השמה חופפת קצת מעליו ,אדם בדרך כלל כשולד מקבל רק פש .אם הוא עושה מעשים
ודברים טובים ומתגבר על עצמו מקבל רוח .אם הוא מקבל יותר מקבל את השמה זה הולך
בהדרגתיות .בעצם ההתעוררות מלמעלה זה קרא בחז"ל התערותא דלעילא מלמעלה
והתעוררות דלתתא ,מלמטה זה ד' קשור אחד בשי .כי כל מה שאדם עושה זה בעצם
שבילים אל הדעת הפנימית
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מהשמיים רק שההתעוררות מלמעלה זה בא בלי זכויות ,פשוט השם מרחם רוצה שתתעורר
מאיזה שהן סיבות שאחו לא תמיד יודעים אותן ואז יום אחד בבוקר אתה קם עם הרבה
חשק ,להידבק בו עם הרבה חשק להתעורר להבין ,להתעלות להשתפר.
ואו שאתה תופס את הגל הזה ואז עולה על גל טוב ועובד על עצמך ומתעלה או שמפספסים
את זה עד לפעם הבאה .מידי פעם השם מעורר כל אחד .הוא לא מוותר על אף בן אדם על
אף יהודי רק שלא תמיד אחו יודעים מה לעשות עם זה.
שאר ,לפעמים בא זמן טוב ואחו לא תופסים את זה .ההתהגות הכוה בזמן כזה היא
דווקא לעשות איזו מצווה מעשית .ברגע שאדם מתעורר יש לו איזו התעוררות אז לעזור
למישהו ,לתת צדקה או לעשות משהו אז זה "תופס".
הגל הזה שבא לו מלמעלה ,על ידי זה שאדם עושה כלי ,על ידי התאמצות שלו פתאום הוא
עושה אז זה קושר את ההתעוררות מלמעלה עם החלק שלו אז זה הופך להיות התעוררות
מלמעלה עם התעוררות מלמטה ואז ע"י הקשר אדם יכול לתת קפיצה גדולה מאד.
לחסוך לו הרבה מאד חושך הרבה מאד מאבקים .יש זמים ,בעם ישראל יש לו את המושג
של החגים .חגים ,שבתות החגים זה לא סתם איזה מאורע חברתי או לאומי או משהו כזה.
החגים זה זמן מיוחד כזה של התעוררות ,בזמן שבית המקדש קיים אז זה יותר מורגש.
בדרך כלל כל החגים זה זמים טובים מאד שאדם יכול לתפוס שם גל ולהתעורר ולהתעלות,
זה עת רצון .חוץ מזה יש גם כן התעוררות מלמעלה השם שולח לאדם הזה ,לאדם ההוא.
גם כן בהתאם לזכויות פעם לזה פעם להוא.
וכמובן שזה תלוי גם כן בשמה ובכל מיי דברים .שאדם מרגיש את הדברים האלה זה זמן
מאד חשוב .זה מראה .שקוראים לו מלמעלה שיעשה משהו .ואז טוב לעשות משהו .לא
שאדם יתחיל לעשות הכל בגלל שאשים לא יכולים בבת אחת לעשות כל מיי דברים.
אבל משהו קטצ'יק כן לעשות ,או מצווה בין אדם לחברו זאת אומרת לעזור למישהו או
לעשות איזה פעילות טובה או בין אדם לחברו או בין אדם לשם .ללמוד קצת תורה או
להיח תפילין או משהו כזה .כל אחד מה שהוא יכול.
וככה הוא חוסך לו הרבה מאד מאמצים .כמו שאומרים יש קוה עולמו בשעה אחת .שעה
אחת אדם מתעורר וזכה .ויש אדם שצריך לעבוד כל החיים כמו מלה עד שהוא מגיע
למשהו ,אז הזמים האלה חשובים מאד.
כתוב כאן פתגם "על האדם להגיע לכך שבעצם בכל מצב אשר בו מצא יהיה במציאות של
חיים " .יש מושג ,בעבודת פש ,זה יקרא חיות .אדם יכול לעשות כל דבר כמו מת כזה .כמו
איזה רובוט עם פרצוף ככה למטה .או עם חיות ,חיות זה כוח שאדם חי את הדברים שהוא
עושה אותם .אז בדרך כלל שאדם שמח יש לו הרבה חיות ,זה לא צריך לספר ,יש לו חשק
הוא פתאום יכול לעשות הרבה דברים .שבמצבים הרגילים שלו הוא לא יכול להזיז את
עצמו בכלל בקושי יכול להרים רגל או להזיז את היד אבל בזמן שהוא שמח איזה חבר טוב
אמור להגיע אז הוא מסדר את כל הבית מקה הכל תוך כמה דקות.
שאולי בדרך כלל זה לוקח לו בכלל מאמצים לעשות משהו הכי קטן .אז יש סיבה מבחוץ
שמעוררת את האדם שיהיה לו חיות .אז זה מצב טוב ,ברור ,אם יש לו הרבה אורחים כאלה
אז כל יום יכול שיהיה לו טוב.
אבל יותר טוב זה שאדם עובד על עצמו שבכל מה שהוא עושה יצליח להגיע לחיות הזו שגם
שלא באה מאיזו סיבה מבחוץ הוא יחיה את עצמו .כתוב "וצדיק באמותו יחיה" ,ויש איזה
פירוש שאומר "צדיק באמותו יחיה" שזה מביא חיות.
יש הרבה אשים שלמדו בבתי ספר דתיים מגיעים לגיל שמוה עשרה תשע עשרה עשרים,
לא מעיין אותם יותר שום דבר ,פגשתי השבוע כמה כאלה" .בשביל מה להתפלל אי לא
שבילים אל הדעת הפנימית
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מרגיש שום דבר ,בשביל מה להיח תפילין זה סתם.
" אז אדם שלא יודע ,שלא זכה לחיוך כזה שהוא מתקרב ,יש הרבה בעלי תשובה עם הרבה
חיות ,בשבילם לקום להתפלל זה מחיה אותם הם שמחים ,עם כוח .ואשים שולדו ככה,
לא מביים בכלל בשביל מה זה .הסיבה לזה היא שבאמת התרגלו במשך הזמן להתפלל בלי
חיות ,מה זה זמן של תפילה? זמן של תפילה זה זמן שאדם מתקשר עם השם .בזמן שאדם
מתקשר עם השם אז היצר מאד מפריע שאדם לא יתקשר עם השם.
אדם רוצה להתייחד ,רוצה להידבק רוצה להתעלות היצר לא רוצה לתת לו .זה התפקיד
שלו .אז הוא מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא ,שהוא רוצה להיות איתו בקשר ,והיצר
אומר לו "מה יהיה עם הצ'ק הזה שתת" עכשיו אם אדם לא יודע מה לעשות אז הוא חושב
על הצ'ק הוא לא חושב על הקדוש ברוך הוא.
אם אדם חי ככה בלי שום עבודה בפים אז הוא כע .זה באמת מחשבה מטרידה מה עם
הצ'ק הזה .עכשיו ,אם אדם ילחם אז הוא זורק את זה אומר מה איכפת לי עכשיו מהצ'ק,
מחר חשוב על הצ'ק עכשיו חשוב על השם.
אז העבודה הזאת שאדם עושה זה מושך שפע אז הוא מושך חיות .פעם הבאה שיבוא
להתפלל יהיה לו חשק להתפלל .אותו אדם שהתחיל לדבר עם השם וזכר בכל מיי דברים
חומריים וגשמיים למייהם וויתר לרעיון המטריד הזה.
אז פעם הבאה כלל הוא לא יגיע להתפלל או שאם הוא יגיע אז הוא לא יחשוב על הצ'ק אלא
על משהו יותר גרוע ,ככה זה ,זאת מלחמה פימית .אז אדם שילחם עם עצמו זוכה שבכל
מצב שלא יהיה יש לוחיות ,הוא זוכה לחיות.
דוד המלך אמר "שבטך ומשעתך המה יחמוי" ,זאת אומרת גם אם אי חוטף מכה ,מקל
וגם משעת זאת אומרת תמיכה או משהו טוב ,זה החמה שלי מה איכפת לי ,מה העיקר
אי קשור עם הקדוש ברוך הוא.
לא איכפת לי מה שהוא שולח .זאת דרגה גבוהה כזו לא דרגה שאחו מצאים .אז זה מה
שהוא אומר פה "על אדם להגיע לכך שבכל מצב שבו הוא מצא יהיה במציאות של חיים".
המצב הזה שאתה שאלת מה זה עבודת פש ,עבודת פש זה מלחמה זאת פשוט מלחמה
פימית עם החלק השלילי.
לפעמים זאת גם מלחמה חיצוית שסיבות חיצויות מפריעות לבן אדם - .אבל במלחמה
הזאת אין כלים? -בטח שיש כלים- .גיד אפילו להילחם במחשבה זרה שכסת ,זה רק
יגביר את המחשבה עוד יותר.
כמו הסיפור על זה שאמרו לו רק אל תחשוב על שם השם כי אז הבית שלך יישרף ,וכל מה
שהוא חשב זה רק על זה - .תיראה ,כמה שזה יראה כך זה לא ככה ,זה ככה בהתחלה .יש
מושג שקרא עקשות של קדושה.
אדם צריך להיות עקשן .כמו שהיצר עקשן אחו צריכים להיות עקשים ,אז למשל אם
אדם מתחיל להתפלל ובאה לו מחשבה של צ'ק ,מה יהיה עם הצ'ק הזה אז יש כמה
טיפולים שהיא יכול לעשות .א .לזרוק את זה .זה חוזר אליו כמו שאתה אומר .ב .להיבהל
מה אי כזה עכשיו אי מדבר עם השם -פתאום אי יזכר מהצרכים הגשמיים שלי .הוא
יכול לא להתייחס בכלל ולהתעלם .הוא יכול לתקן את זה.
בעצם אחו אמרו ,אי חושב בשיעור הקודם ,שכל מה שקורה לאדם זה בהשגחה פרטית.
כל מחשבה שבאה זה בהשגחה פרטית .אי אתן לכם דוגמא .השבוע היה אדם אחד ששומר
מצוות וחוץ מזה התחיל ללמוד עבודת פש.
אז שהייתה לו התעלות גדולה באיזה יום ,החליט ללכת לכותל .וזה אדם שיש לו בעיה
להתגבר על תאווה של סיגריות .הוא מתחיל לעשן הוא לא גומר ,אז הוא הלך לכותל
שבילים אל הדעת הפנימית
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ושהייתה לו התעלות ,אותו בוקר.
הגיע לשם איך שהוא מתחיל התחיל להיכס לדבקות בא לו חשק לעשן סיגריה .אמר לו
"תלך מפה" לא עזר לו שום דבר הבן אדם עישן סיגריה .אז אי פגשתי אותו בערב ,זה לא
היה סיגריה .אמר לי תיראה מה שקרה לי אי הולך לקדוש ברוך הוא ,לא הייתי כבר מזמן
בכותל חשבתי שתהיה לי איזו התעלות ,הלכתי והתפללתי כל כך רציתי להיות בסדר
פתאום תפס אותי הסיפור הזה הייתי יותר גרוע תיראה איזו פילה.
אז בעצם זה לא ככה ,זה באופן חיצוי באופן פימי בעצם שהייתה לו התעלות אמיתית.
החשק לסיגריה זה השם דיבר איתו דרך זה רק שהוא לא הרגיש ,לא הבין מה שקורה .כמו
שאמרתי כלמחשבה שיש לאדם זה מהשמיים.
אז אם אדם בא לכותל אחרי כל כך הרבה הכות ומסה להתעלות ודווקא בא לו הפגם הזה
שיש לו שהוא לא יכול להיפטר ממו ,אז זה לא מראה שהוא עכשיו כזה בזה שהוא לא
מצליח לעשות שום דבר.
זה מראה שהשם רוצה להגיד לו התפקיד של התאוות זה שאדם יתעורר לאהבת השם.
בדרך כלל אדם אוהב את החומר לא אוהב את הקדוש ברוך הוא ,אבל החומר זה כמו מתה
שהאבא ותן לבן.
אז הילד צריך לאהוב את האבא לא את המתות שלו .אולי גם את המתות אבל גם לדעת
שזה בא מאבא שלו .אז האדם הזה כלפעם שמתעורר לו חשק לעשן סיגריה זה בא
מהשמיים החשק הזה .זה בא בשביל שהוא יתעורר להידבק בשם.
בגלל שמאיזו שהיא סיבה היצר קושר לו את זה עם הסיגריה .כראה שפעם כשהייתה לו
התעלות במקום להמשיך את ההתעלות הוא כס לטבע ועשה איזה פעילות של תאווה .ואז
התהליך הזה של התעלות קשר עם הטבע .אז כל פעם שהוא מתעלה ,בא להטריד אותו אז
בעצם אי חושב ככה שבזה שהתאווה הזאת התפתחה שם בכותל הוא יכל מזה להתעלות.
יכל דרך החושך הזה שהתעורר לו בגוף בפש ,לעשן סיגריה להפוך את זה לחשק לשם .היה
צריך להגיד "ריבוו של עולם תשמע ,אתה רואה את זה את החשק הזה אי רוצה שזה יהיה
אהבה בשבילך ולא בשביל הסיגריה " .ואז היה לו יסיון היה לו יסיון במחשבה ובתחושה
אם היה עושה את זה היה מתעלה פי עשר אולי היה מתפטר בכלל מהסיגריות.
אז הוא לא הבין מה שקרה .אז הוא חשב שהוא פל .רצה כל כך להיות בסדר וכס לבוץ
במקום זה .זה א .ב .יכול להיות שמהשמיים רצו להראות לו ללמד אותו ,אתה רואה עכשיו
יש לך התעוררות ,באת לפה אתה רואה שזה הכותל ופה זה בית המקדש פה ברור שזה
קדושה.
אבל תדע לך שכל פעם שאתה מתעורר לסיגריה ,בשביל זה קשרו את זה עם הסיגריה זה
אותו דבר רק שאתה לא שם לב ,אתה הולך אחרי הסיגריה .אז היה לו פה איזה תהליך
שיכול להתעלות מזה - .אולי באמת זה מתקשר לעיין החיות שאדם בא עם כל כך הרבה
הכות שהוא מוצא את עצמו לגמרי קפוא במצב הזה.
אין לו כוח להתחדש עם היסיון החדש הזה .ולהתחיל מהתחלה .לא שהייתה לו אפשרות
לחיות מתוך הקיפאון - .תו לו אפשרות ההתעלות באה על ידי זה שאדם מתגבר החוק
של עבודת הפש ,זה התגברות.
לא התגברות מעבר למה שאדם יכול לגמרי אבל כל פעם להתגבר קצת וזה מאמץ עכשיו יש
עזרים לזה יש תפילה ,יש צדיק שיכול לעזור לך ,יש חברים שיכולים לעזור לך ,יש
התבוות .לפעמים אדם יכול להעלות תחושה כמו התחושה הזו של סיגריה ולהלביש על
התחושה אחד משמות השם וזה יכול להעלים את החשק הזה לסיגריה ,יכול לתקן אותו.
אתה מבין ,יש דברים .אבל הדרך היא דרך של התגברות .זה חוסר השלמה עם המצב התון
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הטבעי והתגברות בכוח - .אולי במקום לקרוא לזה התגברות צריך לקרוא לזה מודעות- .
מודעות ,הוא יכול להיות מאד מודע ולא לעשות שום דבר ,הלימוד העיוי מביא מודעות,
כשאדם במודעות אז יכול להתגבר על הבעיות שלו יותר בקלות ,זה ברור.
 בפעמים שרציתי להתגבר על משהו זה היה על חשבון משהו אחר .ראיתי המון אשיםשהפסיקו לעשן והתחילו לעשות דברים יותר משוגעים .להשמין - .כון ,עבודת פש היא לא
בכיוון אחד בזה שאדם יכריח את עצמו לא לעשן עוד לא טיפל בתאווה שלו באופן יסודי.
אז התאווה תתעורר .עכשיו הוא רוצה לאכול גרעיים או עוגיות וישמין .או יהיה עצבי
וירביץ לאשתו אז מה הרווחו? כון? עבודת פש זה כולל את הכל ,מה שאי אומר
התגברות זאת אומרת זה לא התגבר על המכשול הטכי על הסיגריה או על הבעיה
הספציפית אלא זה להתגבר בתוך הפש ,להגביר את הכוח בפים .שזה בכלל התאווה לא
תפיל אותו לשום כיוון רק לתאווה חיובית .אתה מבין? זה טיפול בפים ,שיוי של הקסטה
בפים .למחוק ולכתוב משהו חדש .זה לא פשוט בכוח .זה הסיפור עם הרבה שמים ,עושים
דיאטה ואחרי שמורידים חמישים ק"ג תוך חודשיים משמיים ששים ק"ג.
בדרך כלל יש קפיצות כאלה .אז בתוך התהליכים שאדם רוצה להתגבר צריך חכמה .זה לא
סתם ללכת לעשות באופן מה שיראה לו באותו רגע .מה שאי מסביר באופן כללי התהליך
הפימי של עבודת הפש זה התגברות ,הכיוון הכללי.
לפעמים אדם צריך לוותר קצת ,לרמות את היצר ,יש כל מיי דרכים זה לא רק כיוון אחד
של גבורה וזהו זה .אבל כמובן שאם אדם לא מגיע לשורש הבעיה ולא משה את השורש אז
זה יופיע .באופן מוחלט שזה כך.
ואם זה לא יופיע בתחום הזה יופיע בתחום אחר .וזה באמת ובע מזה שהוא לא טיפל
בעיין אז עוד פעם הוא יתגבר עוד קצת עד שהוא יגיע לשורש .כתוב שאין הדיים מתקים
אלא בשורשם .זה העיין הזה ,שאם אדם ,שבאופן יסודי לא מגיע להתעלות כוה ,אז הוא
כל הזמן יהיה תפוס יהיה תפוס במשהו אחר.
אז זה לא תיקון זה רק יראה כמו תיקון .יש תהליך שקרא מוח שליט על הלב ,זה מובא
בספרי חסידות כל היסיוות שבאים לו בדרך כלל באים מזה שהמוח שלו לא שליט על
הלב זאת אומרת אדם יש לו כל מיי תחושות ורגשות וסערות הוא לא שולט בהם בכלל.
אז המטרה הבסיסית של עבודת הפש זה שאדם יגיע לשליטה הזאת .איך מגיעים לזה? אז
אי אומר יש כללים שזה הרעיוות האלה שאחו מדברים עליהם שאדם צריך להפים
אותם וצריך להכיר אותם טוב ,להיות בקי בזה.
איך הדברים האלה פועלים קודם כל באופן רעיוי .ואחר כך כשזה מופיע באופן מעשי,
כשיש יסיוות מעשיים לסות להלביש את הרעיוות האלה ולתח את היסיוות שאדם
מצא בהם ועם זה לסות לשות את המצב .יש טכיקות שעוזרות ,יש התבוות למשל אז
אחרי שהיה לך איזה יסיון היום .הלכת למכולת ומישהו תן לך על הראש ,אז הייתה מאד
עצבי אחר כך הייתה עצוב ,באת הביתה ,לא ידעת בשביל מה כל זה.
אז אתה יושב ומתבון בזה .חושב על זה .מתעמק ,מה יכול להיות שהיה פה היסיון .איך
זה היה ומה היה וכל זה מה הייתי צריך לעשות.
אז הפעם הבאה שתבוא למכולת ומשהו ייתן לך על הראש כבר לא תיכס לאותו מצב
שהייתה קודם .זאת אומרת התהליך של עבודת פש זה מה שחז"ל אומרים והשיבות אל
לבבך .בעצם הכל מצא בתוך הלב רק שהמציאות הגשמית מטשטשת את זה .התפקיד של
עבודת הפש זה להביא את האדם לזה שהוא ילמד את הרעיוות הכוים ,את הכללים
הכוים של איך הדברים האלה מתהלים ויפים אותם מה שהיא קראה מודעות ,להגיע
למודעות גבוהה.
שבילים אל הדעת הפנימית
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שאלה :מה זה מודעות?
תשובה :יש כמה אפשרויות שאדם יכול לחיות בעולם ,אם אדם בוחר ,לפחות ללמוד את
החלק הזה של חז"ל של עבודת פש אז יש חוקים למשל כמו שאמרו יש יסיון וביסיון יש
מטרה ולמטרה יש עוד מטרות.
ברגע שאדם לומד את החומר הזה ואת החומר הזה וגם מה שאי אומר בעל פה לאט לאט
כשיגיע למציאות של ההתגברות בתוך חיי היום יום יהיו לו כלי שק .זה יוצר בפים
חשיבה אחרת .החשיבה משה את הרצון זה ותן כוח לאדם לבחור בצורה אחרת ממה
שהוא רגיל.
הוא כל הזמן רגיל שאחרי שצועקים עליו הוא הולך ובוכה הוא זרק על המיטה .ברגע
שהוא מבין את כל המערכת הזאת באופן תיאורטי של המציאות ,של היסיון ומה לפי
עבודת הפש היה צריך לעשות אז כשבפעם הבאה זה יקרה לו הוא יגיב אחרת.
זה ייתן לו את השכל הכון ואת הכוח בפש להתגבר על זה .אז לא כל דבר שאחו לומדים
באופן תיאורטי אחו מביים את זה ישר .אבל במשך הזמן כן מביים את זה ,זה חודר.
למשל אם אתם תשמעו את הקסטה הזאת כל יום לפי שאתם הולכים החוצה אז כשיקרו
לכם כל מיי דברים לפי ההשגחה שהשם מהל אתכם אז תזכרו בזה ותסו לבדוק ותסו
לעשות אז תיראו שיש שיוי.
שבמשך הזמן אדם כן יכול לשות מה שקורה לו .זאת הדרך שאחו עובדים ,אין טכיקה,
אין תוחות או שימות ,אין טכיקות מהסוג הזה .אי יודע שיש כל מיי דתות וכתות שיש
שם טכיקות - .למה אפשר להשתמש בדמיון ,בדרך של סובלימציה באומות.
 יפה ,אז בעבודת הפש ,אדם יש לו דמיון למשל שהוא חולה .יש לי אחד כזה שהוא באאלי והוא כל הזמן מחפש אצלו מחלות .אז זה דמיון ,הוא לא חולה ,הוא הולך לרופא
בודקים אותו הוא בסדר אין לו שום בעיה אבל יש לו דמיון כזה ,יש לו גם פחד ,הוא חי
בפחד .אולי יתפוס אותו החיידק הזה או הוירוס הזה ,יש לו כל מיי פחדים .אז הוא יכול
להשתמש בדמיון להגיד שהוא דווקא מאד בריא .אולי זה גם לא כון ,אולי הוא ביוי .אז
הוא משתמש בדמיון בחלק חיובי ,זה טיפול אחד מעשי .אי לא רוצה עכשיו לתת לכם
רצפטים פשיים ,איך להתגבר על כל דבר .אבל אם אחו תקדם קצת הלאה אז דרך
הפתגמים או דרך החוברות או דרך השיחות .ועלה יסיוות כמו שהיה לאיש הזה למשל,
אז אחו תח את זה ,תראו שכן יש תכל'ס.
זה לא משהו תלוש מהמציאות ,יש הרבה מאד תכל'ס .אפשר לקחת כל מידה וזה מה שאי
מתכוון לעשות ,ולתח אותה ולראות איך היא עובדת ואיך אפשר לתקן אותה ומה המטרה
שלה .צריך שעור לכל דבר.
ביתיים תתי רק מושגים כלליים כדי שיהיה רקע על מה לדבר את הדברים הפרטיים .אם
לא זה פורח באוויר .הדרך שלו זה קרא בחז"ל העלאת יצוצות ,בהתייחס לחטא של
האדם הראשון כשהם בחרו בבחירה הלא כוה הזאת ,הפש שלהם הפש האלוקית שלהם
תפסה על ידי החלק השלילי של הבריאה שזה היצר.
זה קרא שיצוצות של הקדושה פלו בתוך הקליפה .התיקון שתו זה במציאות כל פעם
לבדוק אם היצוץ הזה תפוס ולהוציא אותו מהקליפה ולהחזיר אותו לקדושה .זה שמע
משהו משוה מאד ,כון? אבל זה תכל'ס ,זה התיקון.
שבאמצעות עבודת הפש אדם מתקן ככה את עצמו מתקן את הבריאה .איך מגיעים לזה,
אז יש חכמה כל מה שאחו מדברים פה בעצם זה חכמה אלוקית ,זה לא חכמה אושית כי
באופן הגיוי אשים ,אם משהו עושה לך בעיה אז לתת לו מכה על הראש זה הכי טוב.
שלא יעשה לך עוד פעם בעיה .במציאות של עבודת הפש יש כל מיי כללים של התהגות
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בבחירה שהם לא לפי ההגיון הרגיל ,זה חכמה אחרת זאת לא חכמה של הטבע ,מה שאחו
רגילים ומכירים אלא זאת חכמה שיש לה כללים אחרים.
אז מה שאחו עושים ,קודם כל לומדים את הכללים ,ואחר כך במציאות מסים לשות את
הבחירה שלו על ידי הכללים האלה .אולי ההסבר הזה קצת יותר הסביר .מקווה שבמשך
הזמן זה יהיה יותר ברור.
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הצדיק
הושא שרציתי לדבר היום זה ושא עמוק ,חשוב מרתק ,מסובך שקשור לפרשת השבוע -
פרשת קורח .זה הושא של הצדיק .הרי קורח חלק על משה רביו כי לא הבין את משמעות
של התפקיד של משה רביו .הוא חשב שכראה משה רביו ממציא לו משרות ,מחלק
למקורבים שלו ,מה שלהבדיל היום אחו רואים שקורה לפעמים בפוליטיקה .שבן אדם
עולה לגדולה אז הוא דואג לחברים שלו .כמובן שזה יותר עמוק מזה ,אבל באופן פשוט זאת
הייתה הבעיה של קורח .האם משהרביו ממציא לעצמו את התורה ,את ההלכות את
המשרות ,או שזה בא מהשם .לכאורה זה די תמוה ,הרי הוא ראה מה שמשה רביו עשה
בשביל עם ישראל .יציאת מצרים ,השם עשה את כל היסים דרכו אז מה פתאום דווקא
אחרי מתן תורה ,כשהם כבר במדבר וכל זה הוא מתעורר לחשוד בו.
יש פה סוד של מידת הקיאה .בעצם זאת קיאה ,הוא קא בו ,למה יש לו ולי אין .אחו
יודעים מהקבלה שקורח ,משה רביו ואהרון היו גלגולים של קין והבל .משה היה הבל ,וקין
היה קרח ,החלק הרע של קין זה קרח ,החלק הטוב זה אהרון הכהן.
כמו ששם קין הרג את הבל ,והאדמה פתחה את פיה ובלעה את הדם של הבל ועשה על זה,
אז עכשיו בפרשת קורח ההפך ,הבל גורם לזה שהאדמה תבלע את קין ,את החלק הרע של
קין ,תעשו חשבון כמה שים עברו מקין והבל ועד משה וקורח.
התיקון הזה עוד משך ,עוד לא גמר בכלל .עוד פעם יסיון ועוד פעם הוא פל הוא לא
הצליח לתקן .קורח הרי שהייתה לו קיאה ,אם היה מתגבר לא היה קורה כלום ,היה
תיקון של מה שהיה אז.
גם שם הקיאה שהייתה כביכול ,קשורה לקירבה לשם הרי הבל הביא קורבות והוא הביא
קורבות ,השם לקח את הקורבות של הבל ולא של קין .אז פה אותו דבר הוא התעצבן על
זה שהשם בחר במשה.
אז לכאורה זאת קיאה לשם שמיים לכאורה ,אבל אחו יודעים שקורח לא היה אדם
פשוט בכלל! קודם כל שהייתה לו רוח הקודש .דבר שי כתוב בחז"ל שהוא ראה אש יוצאת
מהמקום והוא ראה עשרים וארבע משמרות של לווים ,כולם לווים ,עולים על הדוכן.
הוא ראה ברוח הקודש .הוא ראה שיצא ממו שמואל הביא ששקול כגד משה ואהרון .אז
הוא ראה דברים מעל לטבע הוא לא היה אדם פשוט ,אז איך הוא חלק על משה? מה הולך
פה .אחו יודעים שברגע שיש גילוי פים ,אז גם היצר מתגבר יותר.
כבר למדו את זה ,במדבר היה אמם גילוי פים מצד שי התחושות החזקות בתוך הפש
היו פי אלף ממה שהן היום קיאה זאת שהייתה קיאה ,תאווה זאת שהייתה תאווה ,אדם
לא יכל להתמודד עם זה ,לא יכול היה להתגבר על זה.
אז אפשר להבין איך אדם גדול כמו קורח פל ככה ,הרי "כל מי שגדול מחברו יצרו גדול
ממו" .אז היצר שלו גם יותר גדול .שואלים חז"ל בספרי הקבלה הרי קורח הוא גלגול של
החלק הרע של קין ואהרון הוא גלגול של החלק הטוב ,אז עד כדי כך הוא קיא בשמה שלו,
הוא קיא בחלק השי שלו .תיראו עד איפה הקיאה מגיעה .עכשיו ,המאפיין המיוחד
והמסוכן ביותר של הקיאה ,זה שהיא מסתעפת ומחתרתית .אדם למשל מרגיש קיאה
למישהו ,אז הוא מתבייש הוא מדחיק את זה ,שוכח מזה ,אחרי כמה שים יש איזה מקרה
שקורה יכול להיות שהוא דן אותו לכף חובה ,כי יש לו קיאה בפים.
הוא קיבל את הקיאה הזו וזה ישאר לו בסתר יושב ומקן כמו חש ,מחכה לרגע הכון.
ואז הוא פורץ לחוץ .ככה אפשר להבין איך אחרי כל כך הרבה שים עדיין הדבר הזה פעיל
כל כך ,לא תוקן.
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זה העיין של קיאה .עכשיו במערכת הזו של הקב"ה ,הצדיק ועם ישראל ,היא מערכת מאד
מורכבת ,מאד פרובלמטית ,מאד לא פשוטה ,זה לא כמו שאשים חושבים ,קודם כל יש את
השאלה מי צדיק? מי צדיק? ישו הצדיק הזה והצדיק ההוא ,צדיק שגר בתל אביב וצדיק
שגר בחיפה ,וצדיק בחו"ל ,אז מי הצדיק? למי אחו לך.
אחו יודעים מצריים ,יצאו ,אבל היה שליח של השם שהוציא אותו ,משה רביו.
והתורה? משה רביו תן לו אותה .להיכס לארץ? יהושע בן ון הכיס אותו .תמיד
שהייתה דמות רוחית שעמדה בראש והובילה את עם ישראל.
כשהדמות שהייתה מתוקת העם הלך במישור ,וכשהדמות שהייתה מקולקלת ,חלילה,
העם התדרדר יחד עם הדמות הרוחית .הה למשל ,היה מקרה של ירבעם בן בט .בהתחלה
הוא היה צדיק והוא בחר להיות מלך על ישראל ,הוא היה מיועד להיות משיח בן-יוסף
אח"כ מאיזה שהן סיבות הוא פל.
בהתחלה הוא פל ,לא רק פל הוא גם הפיל את האחרים .מע מהם לעלות לירושלים ,לבית
המקדש ומה שלא עשה ,ככה שבאמת העיין הזה שלהקשר של העם עם הצדיק זה לא
פשוט .אם למשה רביו יש רוח הקודש וגם לקורח ,להבדיל ,יש רוח הקודש ,אז העמך בקול
מי ישמע? עובדה שקורח הצליח לשכע את העם ללכת איתו.
למרות כל היסים ושהשם דיבר עם משה ,פים אל פים וכולי .הצליח ,היצר הצליח,
להשתמש בקורח להפיל אלפים בישראל בפח .אי סיכמתי קצת את הפרשה ,עבור על זה.
זה מדהים כל התהליך איך שזה הולך מדחי אל דחי.
רואים את הרשע איך הוא מתפח ,מתפתח ,כובש את האחרים .איך באים גד משה ,גד
אהרון שכל פעם מתבטלים ,מתפללים שזה לא יהיה ככה .מסים לפייס זה לא הולך הה
בא עוד קיטרוג ועוד קיטרוג משהו מזעזע איך שזה התדרדר כל זה עד בסוף של הפרשה.
אם כן ,מצד אחד אחו לא יכולים בלי צדיקים ואחו מצווים גם לשמוע בקול הצדיקים
אשר יורוך ,לא לסטות ימין ושמאל ממה שהצדיקים אומרים .מצד שי ,רואים שזה לא
הולך חלק בכלל.
לא הלך במדבר ,עובדה ,אשים תעו אחרי קורח והרבה פעמים בעם ישראל היו משיחי
שקר ,לא רוצה להזכיר את שמם ,אבל בכל התקופות קמו כל מיי אשים כאלה ואחרים.
אז יש הלכה ,הרמב"ם מדבר ,שאם בא אדם שיש לו כוח כזה שיכול להעמיד את החמה
באמצע השמיים ,אבל הוא אומר לך לעבור על דבר הכי קטן בהלכה ,אז זה ביא שקר.
כל הכוח הרוחי הזה לא שווה כלום ,זה מצד הטומאה .אז יש כוח מצד הטומאה ויש כוח
מצד הקדושה .מעיין שבפרשה משה רביו אמר להם שכל אחד ייקח מחתה וישים קטורת
מאתיים וחמישים איש ,אח"כ הם מתו ושרפו בקטורת ,העם בא והתלון למשה "אתם
הרגתם אותם".
זאת אומרת שהם בעצם ייחסו למשה כוחות מעל הטבע .לא שהשם הרג אלא משה הרג .אז
פה הקודה הכי עדיה ובעייתית בקשר של האדם עם הצדיק ,העיין של כוחות מעל לטבע.
אם יש לו כוחות מעל לטבע אז הוא בעל הבית עלי ,לא הקדוש ברוך הוא.
אבל אחו יודעים אצל הגויים ,ה"מהיגים" שלהם הרוחיים ,ה "צדיקים" שלהם,
מייחסים להם כוחות מעל לטבע ,אפילו יש תורות שמלמדות איך להגיע לכוחות האלה מעל
לטבע ,כביכול .ואם המורה של האדם יש לו כוחות יותר גדולים אז הוא יותר גדול ,יותר
קדוש ,יותר חשוב ,כדאי ללכת אליו.
ככה הם חושבים ,ככה הם מלמדים .ולא פעם מגלים בסוף ,אין שום כוחות ,זה היה הדמיון
של האשים .לא רק זה ,מגלים שאותם האלה הם גם מושחתים .מושחתים מאד .כמה
שיותר מושחתים ,כביכול יש להם יותר כוחות.
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זה מה שיוצא ,מי שראה ,מי שפגש ,מי ששמע מאשים שהיו במקומות האלה  -יודע.
עכשיו ,יש עיין של הלכה שלא רק פרעים מזה שעובד עבודה זרה ,לא רק אותו מעישים,
אלא מי שתן שיעבדו אותו עבודה זרה ,שעשה את עצמו אלוקה ,שעשה את עצמו אליל ,גם
אותו מעישים ,את שיהם ,את מי שעובד את מי שעבד.
אם כן ,הקשר עם הצדיק זה דבר לא פשוט בכלל היות במסגרת של הקדושה .לצדיק אין
שום כוחות ,אין לו שום כוח ,אין כוח מעל לטבע ,לאף אחד .יש את השם יתברך .יש מה
שחז"ל אומרים "צדיק גוזר ,הקדוש ברוך הוא מקיים ,הקדוש ברוך הוא גוזר  -צדיק
מבטל" .צדיק יש לו בגלל התפקיד שלו ,בגלל העבודה שלו ,בגלל השמה שלו ,בגלל כל מה
שהוא צריך לעשות ,בגלל מסירות הפש שלו .אז יש לו כוח ,איזה כוח? כוח של תפילה ,כוח
של בקשה ,כוח שלדבקות בשם.
לא כוח עם איזה גרטור שקובע פה כל מיי דברים .השם יתברך קובע ולא אף אחד אחר,
הצדיקים ,הכוח שלהם זה כוח הביטול ,הם מתבטלים .אחו רואים בפרשה שכל פעם
שהעם מרד ובאו גד משה ואהרון "ויפלו על פיו" ,משה רביו כמו פיוז ,להבדיל ,כשיש
איזה קצר ישר הפיוז קופץ.
לא משה מי ומה כשבאו גד השם ,גד הצדיקים ,דבר ראשון "ויפלו על פיו" ,הם התבטלו,
הם מסרו את עצמם על העם שלא יהיה קיטרוג .באו גדם והם מסרו את עצמם בשביל
לשמור על העם .כדי שלא תהיה הקפדה.
זה מראה שהם רועים אמים ,שמשה רביו היה רועה אמן .הוא לא דאג לעצמו ,הוא דאג
לעם .גם כשקורח הצליח לשכע הרבה מעם ישראל ללכת בדרכו לרע אז משה רביו אמר
לשם מה ,תיספה צדיק עם רשע? אחד חטא כל העדה צריכה לסבול? למרות שזה לא היה
רק אחד כי האדם הזה כבר הלך ושכע.
אבל הוא היה הראש זה שהתחיל והלך ועשה .אם כן ,הצדיקים אין להם כוח מעצמם כלום.
מה אמרו משה רביו ואהרון "וחו מה" ,אחו כלום .אברהם אביו עפר ואפר אמר
"אוכי עפר ואפר" ,דוד המלך "אי תולעת ולא איש ,חרפת אדם ובזוי עם.
" אז זה כבר ותן לו איזה קריטריון ,קריטריון מסוים איך לבחון מי הצדיקים האמיתיים
ומי לא .רבי חמן מברסלב בכל הספרים שלו כל הזמן מדבר על צדיק אמת .צדיק האמת,
צדיק האמת ,ומצד שי הרב של הקליפה ,מזכיר את זה פה ושם.
שיש רב מהצד השי ,מהסיטרא אחרא .אז התכוות הבסיסיות של הצדיקים האמיתיים זה
רחמות ,גמילות חסדים ,מסירות פש בשביל השם ובשביל עם ישראל .בשביל הפרט,
ובשביל הכלל.
הפחות שבפחותים הוא כמו הגדול שבגדולים ולא משה להם אם זה שיא או אם זה אדם
פשוט ,אם זה תלמיד חכם .כל אחד "חלק אלוק ממעל" .ככה מתייחסים .יש פה קודות
עדיות סה לפתח אותן.
המצב הרוחי של הדור קבע על ידי היחס של העם לצדיקים ,גם המצב הפרטי של אדם
עצמו ,לא רק של הדור ,של כל אדם ואדם ,איך הוא מתייחס לצדיקים ככה הוא ראה .איך
שהדור מתייחס לצדיקים ככה הוא ראה.
אם הדור מתקשר עם הצדיק באופן כון ,יש גילוי פים .הדור ,יחד עם הצדיק גורמים לזה
שהשם יתברך יתגלה לטובה .יהיה שפע ,גילוי פים ,יתבטלו גזירות וכולי .תשימו לב ,כל
היסיוות במדבר ,הקשים ,שאחו בוכים עליהם עד היום כולם זה יסיוות של חלקים
בעם גד הצדיק ,גד משה עם זה כשהוא עלה להביא את התורה ועשו את העגל.
איפה משה ,הם שאלו ,הוא לא חזר .אם זה המרגלים ,משה אמר משהו ,שזאת ארץ זבת
חלב ודבש ,המרגלים אמרו הפוך ,סתרו אותו .אם זה פרשת קורח ,אם זה מעשה פיחס .גם
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זה התחיל ,זימרי התחיל לצאת גד משה ,למה הוא לקח אישה לא מעם ישראל ,למה הוא
הרשה לעצמו.
כל הזמן קיטרוגים הם על משה .כתוב שחשדו אותו באשת איש .כל גבר וגבר חשד במשה
באשת איש שהוא אולי לא כשר מהבחיה הזאת .אז זאת קודה בעייתית .יש בזה ,יום יום
אי רואה ,טעויות של פרטים ,של קבוצות ,איך שהם מתקשרים או לא מתקשרים ,כון או
לא כון ,או בכלל לא עם הצדיקים.
לכן אי מדבר על זה .רוב העם לא קשור עם הצדיקים היום כי לא כל אחד זכה ללמוד
תורה ,יש הרבה שבכלל לא מביים מה המושג הזה .מי שכבר זכה ,הרב קשור בצורה לא
כוה .מעטים קשורים בצורה כוה.
מעטים מביים בכלל את המערכת .אם הדור שלו היה מקושר בצורה כוה אז היה גילוי
פים .הכל היה יראה אחרת ,שהייתה אחדות אמיתית בעם .חוסר האחדות בעם זה בגלל
הקודה הזאת שאשים לא קולטים מהזה צדיק ,לא קולטים איך להתקשר איתו ,לא
קולטים בשביל מה צריך להתקשר אתו ולא בוחרים גם כון לפעמים ,ויש הרבה צדיקים
מכל מיי סוגים ,עם כל מיי תפקידים ,מכל מיי שורשים וזה לא צחוק.
יש מה שקרא בלשון הקבלה "התלבשות המוחין" ,מוחין יורדים מהפרצופים העליוים
ומתלבשים בתוך ז"א ,זעיר אפין אחר גם הוא ותן לוקבא שלו ,למלכות .זאת אומרת,
כשיש השפעה רוחית יש התלבשות של המשפיע במושפע.
אדם בא לצדיק מסוים .צדיק שומע את העיין שלו ,אומר לו משהו או לא אומר לו ,או
מדריך אותו או לא מדריך אותו .איך שהוא מגיב ,מה שהאדם הזה קולט ,זה מה שיש .מה
שהצדיק אמר לו הוא קולט את זה בתוך הפש שלו זה כמו הריון רוחי.
כך שיש פה אחריות עצומה מצד הצדיק המשפיע ,מה הוא מכיס לאדם לראש .יש מצד שי
גם אחריות כבדה על האדם שמקבל ,גם יש בעיה כבדה אם הוא לא מקבל ,אם הוא בכלל
לא רוצה להיות קשור.
"כל ישראל ערבים זה לזה" .יש מערכת שלמה של קשרים בין השמות .מה זה צדיק? צדיק
זה משפיע ,צדיק יסוד עולם .הצדיקים ,התפקיד שלהם באופן כללי זה לתקן את עם
ישראל .לתקן ,להדריך אותם ,לקשר אותם עם התורה ועם השם יתברך ועם שאר עם
ישראל .עכשיו ,כמו בכל דבר יש דרגות ודרגות .הה בזמן משה ,משה היה גדול הביאים,
אבל היו עוד צדיקים יחד איתו כמו אחיו ,אהרון הכהן ,כמומרים כמו פיחס כמו יהושע,
כמו כלב ,היו גם כן צדיקים גדולים ,עצומים.
אבל משה רביו הוא היה מהיג הדור ,הוא ההיג את כל העם ,הוא היה הראש ,הראש של
כולם .אם כן ,כל צדיק וצדיק צריך לדעת עד איפה הוא יכול לעמוד בראש ,עד איפה אסור
לו לעמוד בראש .אולי צדיק מתאים לעמוד בראש של אלף איש לא יותר.
אולי אחד של חמישים איש ,אולי אחד של מאה אלף איש או אחד של מיליון איש ,אולי
אחד של חמישה עשר מיליון איש .אחו מצפים כבר הרבה שים למהיג שיעמוד לפי כל
עם ישראל ,זה המשיח ,שי המשיחים הם בדרגה כזו ובזכות כזו ובקשר עם השם שהם
יכולים להשפיע על כל העם ,הסוד שבזה שיש להם שמות כלליות ,גבוהות ,מהיחידה .הם
זוכים לקבל את היחידה ולכן הם יכולים להתקשר עם כל הסוגים של שורשים שוים שיש
בעם ישראל .אז אדם שהולך לבחור צדיק צריך א .לבדוק בתוך הפש שלו אם הוא אדם עם
טיות ספציפיות מסוימות בכיוון מסויים ,או  -רחבות.
אם אדם יש לו טיות ספציפיות למשל הוא דווקא יש לו טייה חזקה רק ללמוד הלכה .הוא
לא יכול ללמוד שום דבר  24שעות .אי מכיר למשל רב שהוא כל היום וכל הלילה עוסק
בהלכות מסוימות ,הילכות ידה.
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זאת המומחיות שלו .יש מישהו אחר שמומחה להלכות שחיטה .מאה שה הוא לומד
הלכות שחיטה כל הזמן .מישהו אחר  -הלכות גיטין .אז האשים אלה זיהו בתוך עצמם מה
מושך אותם ,מה בוה אותם.
מה הם צריכים לעשות ולפי זה הם בו וכמובן שהם פו לאותם הרבים המומחים בתחום
שלהם ושם הם דבקו וגדלו וכולי .אבל לא כל אחד רב ולא כל אחד מומחה אז מה בכל
זאת ,אדם כשהולך לשמוע צדיק צריך לכוון את האטות שלו האם המסרים שהוא מקבל
שם ,הן המסרים השכליים והן המסרים הרגשיים והן המסרים האידיאולוגיים קרא לזה.
האם זה מדבר אליו באמת ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו הוא מרגיש שזה המקום שלו ,או
לא .או ב  80% -או ב  70% -או ב  5% -או בכלל לא .יש אשים שבאים מצד ימין אשי
חסד ,יש אשים מצד שמאל.
יש אשים מצד האמצע .כל אחד בא ממקום אחר .אז הוא צריך להיות קשוב לפי שהוא
ותן את השמה שלו בידיים של מישהו .הוא צריך לבדוק אם התדרים האלה שהוא קולט
שם זה המזון שהוא צריך או לא .אז יש למשל אשים שהחיות שלהם באה מהקבלה .גם
בקבלה יש זרמים .יש את הזרם של הספרדים עם המסורת של האר"י ,הרגילה .יש את
הזרם של הרמח"ל ,יש אשי אשל"ג ,יש כל מיי אשים.
אדם צריך לבדוק איפה הוא מתחבר ,כמו מכשיר .כל מכשיר ישלו את המקום שלו .לא
מחברים אותו במקום הכון ,לא יפעל .אותו דבר .אז מצד האדם שצריך להיות מאד עירי
אשים יש להם בעיה הולכים לארבעה חמישה רבים וכל אחד אומר משהו אחר ,ואחר כך
האדם לא יודע מה לעשות.
"אבל זה רב גדול ,וההוא רב עק ,וזה גדול הדור ,וזה סגן שלו" .כון ,כולם גדולים השאלה
היא אם זה מתאים בשבילך .או לא מתאים בשבילך .מה הרב הזה אומר לך ,אם זה בוה
אותך או הורס אותך מסבך אותך.
הוא גדול ,זה לא אומר שום דבר .יכול להיות שבאמת הוא גדול ויש לו מאתיים אלף
תלמידים אבל אולי אתה לא שייך למאתיים אלף האלה .בספר "שער הגלגולים" האר"י
מדבר על זה ,הרב חיים ויטאל אומר ,לקראת הסוף שם ,כשהוא מדבר על החברים ,על
הקבוצה שלו ,שהוא היה אצל האר"י אז הוא אומר החבר'ה האלה והאלה והאלה היו
צריכים ללמוד עם הרב הזה כי הוא היסוד שייך להם ,הוא המשפיע שלהם.
החברים האלה והאלה לא התאימו לשם כי הם באים מכיוון אחר .אז היו צריכים ללמוד
ממישהו אחר .עד שיבוא משיח אין אחד שיכול להשפיע על כולם ,על כל הכיווים ,לכן,
כתוב ,שבדור הזה אחו היה עדרים עדרים שהאמת תהיה עדרת.
מה זה תהיה עדרת? עדרים עדרים .עד כאן חמד .אם באמת התלמידים מתכווים
בקדושה להתחבר עם הרב שמתאים להם והרבים מתכווים לקדושה להשפיע את מיטב
כוחותיהם ממיטב הטהרה שלהשמה שלהם ,מצוין.
אז יש משפיע ויש מקבלים ויש חיבור טוב .הוא משפיע בקדושה ,אלה מקבלים בקדושה,
מצוין מה יותר טוב מזה .הבעיה מתחילה שבאיזה שהוא מקום הקבוצות האלה מתחילות
לריב אחת עם השיה.
אם מצד התלמידים ואם מצד הרבים .המחלוקות ,מה שקרא .לא צריך להיות חכם גדול
בשביל להסתכל היום ולראות איזה מחלוקות יש .בין קבוצה זו לקבוצה אחרת ,לקבוצה
שלישית לקבוצה הרביעית כל המגזרים .זה מהמחלוקת של קורח מחלוקת של קורח זה
מחלוקת שהיא לא לשם שמיים .יש מחלוקת לשם שמיים ,זה בית שמאי ובית הלל .כל אחד
היה לו ציור אחר .כל אחד היה צריך להביא הלכה מכיוון אחר ,אבל הם המשיכו לאהוב
אחד את השי ולהתחתן אחד עם השי ולכבד אחד את השי.
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וזה המצב הכון של עם ישראל ,זה המצב הכון של הקדושה .ברגע שמתחילים לריב
שמתחילים לשוא ,שמגבילים את האדם שמשעבדים אותו ,שמטמטמים אותו ,צריך
זהירות .ואם רבי חמן מברסלב אמרכל הזמן צדיק האמת פירושו שיש גם צדיקים שהם
לא צדיק אמת.
ואז צריך הרבה זהירות .אז אי רוצה לתת כמה סימים שאדם ידע איך להיעזר .אי חושב
שצדיק אמיתי צריך קודם כל להבין כל אדם שיושב מולו .בדיוק מהקורה לו ,מה כואב לו,
כמו רופא .תארו לכם שאחד הולך לרופא וכואב לו הגרון במקום להסתכל על הגרון מסתכל
לו על הרגליים ,ותן לו תרופה גד פטריות.
אז מה? האדם הזה ילך הביתה מה יעשה .אי זוכר כשהייתי ילד סיפרו לי סיפור אמיתי
שהיה בחו"ל ,אימא אחת התקשרה לקרוב משפחה שלו שהיה רופא ,היא התקשרה שהילד
סובל מכאבי אוזיים וראים והדוד הזה לא יכל לבוא ,באותו זמן היה עסוק.
אמר תשימי לו ר גד כאבים ואי אבוא עוד מעט .שמה לו ר ,אחרי כמה שעות עוד פעם
מתקשרת שהוא מתפתל מכאבים .אמר ,לא יכול להגיע תשימי לו עוד ר .ככה איזה שלוש
פעמים ,בסוף הוא כבר הגיע וכשהוא בא מה הוא ראה? היא שמה לו את הרות באוזיים.
ואם כן הצדיק צריך לראות בדיוק ,לקלוט כלאחד איך הוא סובל מה יש לו ,מה כואב לו
מה הבעיה שלו ,לפי המצב שלו ,לתת לו דרך שבהדרגתיות לפי הכלים שלו יוכל לאט לאט
להתקדם.
הכווה לקדם אותו לאן? לקדם אותו לקשר עם השם" .ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו
ארץ" .הכווה שכל יהודי יהיה צדיק ,כל אחד יגיע למקסימום היכולת שלו לעבוד את
השם ,לא למיימום.
לכן ,צדיק שלא מבין אותך ,לא ותן לך את התרופה שאתה צריך ,לא ותן לך את הדרך
המתאימה .יכול להיות שהוא מאה אחוז יכול להיות שהוא מיליון אחוז ,באותו רגע הוא
לא הצדיק שלך ,חפש הלאה.
זה סימן .אם זה השליח שלך אתה תרגיש שבאה לך ישועה ,שבא לך אור שבא לך שכל
שאתה בה .אם לא ,יש עוד כתובות" ,הרבה שליחים למקום" .לא לעשות מאשים אפילו
הכי גדולים עגלים של עבודה זרה ,אסור ,אסור לעשות אלילים.
דבר שי ,כתוב בחז"ל שרב לא מתקא בתלמידיו ואבא לא מתקא בביו .אבא שרואה
שהבן שלו גדל והיה הכי טוב הכי חשוב .הוא שמח ,כולו מלא אושר ,מה יותר טוב מזה.
אותו דבר רב שמגדל תלמידים והם גדולים יותר ממו ,זה שימחה הכי גדולה.
לכן אם יש איזה שהוא רב שמוע ממך להתפתח ,מבחית לימוד תורה אי מתכוון ,שלא
מכשיר אותך אלא משאיר אותך תלמיד ,ותן לך מקום מסוים ומשאיר אותך בחושך לא
ותן לך כלים שאתה תוכל ללמוד לבד.
לא מאפשר לך ללמוד את כל סוג התורה שאתה משך אליהם ,אחד משך רק להלכה ואחד
משך גם למדרש ,גם לחומש ולת"ך ולכל מיי דברים .אז אם הרב לא מאפשר לך
התפתחות או מגביל אותך או לא ותן לך ללכת לפי הפימיות שלך באותו זמן הוא כבר לא
הרב שלך.
"עשה לך רב" .לך ,לא שיעשו בשבילך .זה לא עיין של ללכת לשכע רב הזה יותר צדיק,
הרב הזה פחות צדיק ,תבוא תיראה ,תבוא תכיר .איך שזה התחיל וזה הסיפור של הטלית
שכולה תכלת .שה .ואז הוא אומר הוא שמע הלכה ממשה ,הלך לבית שלו וסיפר לאישתו
והיא חיממה לו את הראש.
היא הסיתה אותו והיא אומרת מה משה אז הוא אומר טלית צריכים שיהיה לה ציציות
וחוט אחד תכלת וזה פותר את הטלית .אז אמרה לו כן ,אי אעשה לך עכשיו טלית שכולה
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תכלת ויראה מה משה יגיד אם פותרת או לא פותרת.
כמובן ,שמשה אמר שלא פותרת ואז צחקו עליו ,אז התחילה המחלוקת .גם בעיין של בית
מלא ספרי תורה חייב במזוזה או לא חייב במזוזה ,אז כמובן שזה חייב במזוזה .מה זה
בכלל הדבר הזה ,מה הקושיות האלה.
כביכול אם יש משהו שהוא קצת טוב ,עשה הרבה זה בטח מאד טוב .קל וחומר כזה ,זה
שכל טבעי ,אולי בטבע זה כך ,אם אי מרוויח ואי עושה יותר מאמצים אז אי ארוויח אלף
שקל זה יותר טוב .לא? הקדושה ותת את המידה הכוה .במסגרת של התורה אדם יכול
לעשות ליהות ,איפה כתוב שאסור ליהות ,מותר לו לשתות יין ,מותר לו לאכול בשר ,אבל
במסגרת הקדושה ,צריך לברך ,צריך שיהיה כשר ,צריך שיהיה לשם שמיים.
השם לא אסר את ההאות כדי שהה להתעג על השם ,להתעג לשם שמיים .אז הקדוש
הותת את הגבולות הכוים .לא מועת ,אם כן ,רב שהוא רב של קדושה ,צדיק אמיתי
צריך לתת את הדברים בפרופורציות הכוות.
זה עוד סימן .אם האדם שמדריך אותך ,למשל ,אתה אדם כזה שצריך פעילות גופית בלי
פעילות גופית אתה מתפוצץ ,יש אשים עם הרבה ארגיה .אם אתה הולך לרב ואתה כזה,
והוא אומר לך תשמע ,מה פתאום ,זה ביטול תורה אתה חייב לשבת כל היום ללמוד תורה.
אז האיש הזה ישב ללמוד תורה ,בסוף הוא ישתגע ,יתפוצץ ,הוא חייב לרוץ ,חייב לעשות
משהו ,ככה הוא בוי .זה פרופורציות כוות שמדריך רוחי אמיתי ,צריך לתת .זה קרא
בלשון הקבלה ,להתאים את האור לכלי.
פחות מידי אור  -זה חושך ,יותר מידי  -שבירת הכלים .אז זה עוד סימן .רבי חמן אומר
בספר ליקוטי מוהר"ן שצריך לבוא לצדיק לשלוש מטרות :לראות את פיו ,לתת לו כסף,
לעשות אצלו וידוי דברים.
זה שלושת הדברים האלה אדם מתקן את עצמו .זה שהוא הולך ורואה את פיו כתוב:
"ויהיו עייך רואות את מוריך" ,אם יש אדם צדיק ומסתכלים על הפים שלו וזה מוסיף
צדיקות לאדם שמסתכל .אם יש אדם רשע ,מסתכלים על הפים שלו ,וזה אסור לפי ההלכה
אז אדם קולט את הרשעות.
תחיל מהדבר השלישי שהוא וידוי דברים ,מה זה וידוי דברים? הדור שלו כל כך רחוק
מלהבין מה אדם זקוק ,בשביל מה הוא צריך לחפש צדיק שחייבים לפרט את זה .א ,ב ,ג ,ד.
לכן אי מפרט .מי שלא יודע לשאול  -את פתח לו.
רב הדור היום לא יודע לשאול בכלל בושא הזה .לכן אי מסה לפתוח את העיין הזה,
וידוי דברים זאת אומרת שאדם בא לתלמיד חכם או לצדיק ומספר לו על הפילות שלו,
שהוא כעס על זה ,וקיא בהוא ושהייתה לו תאווה כזו והתעצל פה ודיבר לשון הרע שם ,כל
אחד לפי מהשיש לו.
מה המטרה? המטרה שהצדיק יבין איפה האדם הזה פל ,וייתן לו כלים להתמודד.
יבוא שבוע אחר כך ויגיד ,טוב ,הה עשיתי שעורי בית פלתי במקום חמישים פעם ארבעים
ושמוה ,יופי ,עוד פעם ,יקרא לזה צ’ק אפ ,בודקים אותו .אי מבטיח שאדם במצב הכי
קשה שאם הוא ימצא אדם שיכול להדריך אותו וילך ויתקיימו כל התאים שעד עכשיו אי
אמרתי והאדם ילך ויעשה וידוי דברים שבוע אחרי שבוע במשך כמה חודשים יהיה אדם
חדש.
פשוט יקבל כלים ודרכים שיוכל לגמור עם העייים שלו .אז יש אשים שבאופן טבעי
מתמודדים ,אז זה מצוין .אבל גם שם זה לא מספיק .כשזה באופן טבעי זה כבר הרגל,
כשזה הרגל אז אתה חושב שאתה בסדר פה ושם אתה מסתדר עם עצמך איכשהו .אבל
צדיק רואה מעבר למה שאתה רואה ,על עצמך .הוא רואה את כל המכלול .סוף המטרה
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איפה אתה צריך להגיע ,איפה אתה מצא ,מה הדרכים ומה השבילים .יש אשים שבאים
והם לא רוצים לשמוע מה שאתה רוצה להגיד.
הם רוצים שתגיד מה שאתם רוצים לשמוע ,מכריחים אותך .יש כאלה שבאים ולא רוצים
בכלל שתדבר ,רק הם רוצים לדבר .השבוע שהייתה אישה אחת מאד מסכה ,עם הרבה
צרות ,לא עליו .גם אלמה וכל מיי דברים והיא ציפתה שאי אגיד לה דברים ,אי לא יודע
בדיוק מה ,מה שהיא רצתה .והיא סגרה כל הזמן .אישה עם הרבה צרות שהייתה צריכה
עזרה גם ממשית בקשר לעבודה ,כסף ,סידור עם הילדים כל מיי דברים ממשיים חוץ
מהבעיות הרוחיות.
היא לא תה שתעזור .אי כמעט אמרתי לה תראי ,מה את צריכה ללכת לרב ,את רבית,
לא תה שום פתח .זה אי יודעת ,זה כבר הבתי ,אז אי ציפיתי למשהו אחר .אז למה
אתה אומר לי ככה ,וסגרה את הכל.
לעומת זה יש כמה אשים שבאים שיש להם מוכות לשמוע ,אם זה כון הם גם מקבלים
את זה .מוכים לעשות מוכים להשקיע מוכים לבוא ואפילו עם המצב שלהם קשה אי
בטוח במיליון אחוז שהם יתקדמו.
כי הם משתפים פעולה ,הם באים בהכעה ,לא מצפים שבן אדם יהיה מטומטם וכל מה
שאומרים לו יגיד אמן ,זה גם לא כון .כי אם אדם מטומטם אז היצר גם כן יצל אותו עוד
יותר .אדם צריך להיות חכם ,חכם בקדושה.
אבל כשבא לקבל הדרכה צריך שתהייה לו אוזיים פתוחות לשמוע מה שאומרים לו,
שיהיה מוכן לסות .כמו שאדם הולך לרופא ,ותים לו אטיביוטיקה ,במקום לשתות את
זה ,זורק את זה לזבל אז מהעשה.
אם כן ,כשבאים לעשות וידוי דברים אז זה וידוי דברים .כמו שכשהולכים לרופא ,לפעמים
צריכים להוריד את הבגדים ,לא עים ,אבל מה לעשות ,מורידים .אם לא ,אי אפשר לתת
את התרופה .זה עיין של וידוי דברים שמדבר עליו רבי חמן.
שאדם יגיד את הרהורי ליבו וזה אסור להגיד בפומבי ולא בקבוצות ולא לאף אחד .זאת גם
הלכה פסוקה שדברים בין אדם לאשתו ,למשל ,אסור לו לספר בשום מקום .זה סודי
סודות ,מי צריך לדעת.
עכשיו ,העיין השלישי של הכסף ,זה מעיין רבי חמן הרבה מדבר ,וגם רבי תן על העיין
של הכסף .הוא אומר שאדם שלא ותן כסף לצדיק ,הצדיק לא יכול לתקן אותו .זה מעיין
מאד שמופיע פה בפרשה.
מה אומר משה רביו? שור אחד מהם לא לקחתי ,חמור לא לקחתי ,לא לקח .הוא לא לקח
כון ,הוא גם לא הצליח לתקן אותם ,במקרה הזה הם עשו בסוף .אז העיין של התיה
והלקיחה זה דבר עמוק .סביר את זה .מה זה כסף? כסף זה דם .זה דמים זה הפש ,זה
החיות .עי חשב כמת .אדם הולך ומשקיע את הזמן שלו לעבוד ,יכל להשקיע במשהו אחר.
מה הכי יקר לאדם? הזמן שלו .הזמן עובר ויגמר ,גמרים החיים ,וזהו זה מה שיש .אז
הזמן שלו הכי יקר והוא הולך ומזיע משקיע את הזמן שלו ,משקיע את הגלגול שלו את
הבחירה שלו ,את השמה שלו באיזו שהיא עבודה .מזה הוא מרוויח כסף .השאלה מה הוא
עושה עם הכסף .ברגע שהוא ותן מהכסף לצדיק בעצם הוא ותן מהדם שלו .אדם שותן
יכול לקבל .אדם שלא ותן לא יוכל לקבל .ואי ראיתי את זה בחוש ,במציאות ,את הדברים
האלה .שאשים שלא ותים הם גם לא יכולים לשמוע מה שהצדיק אומר להם.
האוזיים סגורות ,הם כביכול שומעים ,זה לא חודר לבפים .זה עיין שלומדים אצל הרב
אשל"ג ,לחם ביזיון וכל הדבר הזה .אם כן ,שלושת הדברים האלה זה מאד חמד .ללכת
להסתכל בפים של הצדיק ,לתת לו כסף ווידוי דברים.
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אבל צריך זהירות .אוי ואבוי אם אתה עושה וידוי דברים אצל אדם לא כשר .שאתה חושב
שהוא כשר ,אוי ואבוי .אי מכיר מקרים כאלה שהיו שהשם ישמור .אוי ואבוי אם תיתן
כסף לאדם לא כשר אז אתה מגדל את הקליפה לא את הקדושה.
אחד הדברים שאשים עשים זה שהם רוצים לתת צדקה השם מזמן להם אשים לא
כשרים .שייקחו את הצדקה ואז במקום שהם יזכו לשכר וכולי ,הם פגעים מהצדקה שתו
לאשים לא כשרים.
אחו יודעים שיעקב אביו חזר לארץ ורצה לפגוש את עשיו .מה כתוב שם? ארבע מאות
איש עמו .אומרים חז"ל שארבע מאות איש עמו האלה וצרו מארבע מאות השקלים
שאברהם אביו קה את מערת המכפלה ותן את זה לגויים.
מהכסף שאברהם אביו תן לגויים בשביל המערה מזה וצרו ארבע מאות הרשעים האלה
שהיו עם עשיו .תביו כמה שתיה של כסף יכולה לבות ויכולה להרוס .עד שאדם מחפש
צדיק כזה .אי זוכר פעם היה אצלי איזה מישהו ,בחור כזה עם הרבה חיפושים אז אומר לי
שהיה באיזה שעור של רב שדיבר על הושא הזה שרבי חמן מדבר על צדיק האמת ,כל
השיעור.
אז בסוף השיעור הוא אמר טוב ,אז מה הכתובת שלו ואיפה הוא גר .אז הרב עלב .ואי
הבתי את הבחור אתה מכיס לבן אדם לראש שיחפש צדיק האמת ואין לך כתובת לתת לו,
זה קצת לא עים .אז כתובת בטח אי אפשר לתת.
אבל קריטריוים שאדם ייזהר ולפי שאדם הולך ויאמר וידוי דברים וותן כסף וקשר
וההוא משפיע עליו צריך לבדוק אם זה שייך לו בכלל .אם זה לשורש שלו ,אם האדם הזה
מדבר אליו .אם הוא בוה אותו ,אם הוא הורס אותו ,אם הוא מחייה אותו ,אם הוא
מרחיק אותו .שהייתה אצלי איזה אישה אחת ,מסכה עם הרבה בעיות היא אומרת הלכה
לרב הזה ,אמר "יש לך קללה" .הלכה לרב אחר "עשו לך עין הרע" ,לרב שלישי "יש לך
קללה שלא תיפטרי מזה" .בקיצור לכל מי שהיא הלכה לא עזר והיא הייתה כבר מדוכאת.
עכשיו ,כל אלה שאמרו לה דברים שליליים ,הוסיפו לה קצת ,תארו לעצמכם איזה חבילה.
היא באה לכאן ,היא לא האמיה בכלל שיש תקווה .קללה מזה ,עין הרע מההוא ,ודבר
שלישי ,כל מיי דברים שהיא לא יכולה לעשות כלום ,מישהו קילל אותה ,מה תעשה?
מישהו עשה לה עין הרע? אז אותם האשים שהיא הלכה אליהם זה לא אותם האשים
המתאימים לה.
יש אשים אחרים שבטח היו עזרים .אז אדם צריך ללכת ,לאן הוא הולך ,מה הוא מקבל,
מי ותן לו .לא למסור את הפש שלו ככה בזול.
מצד אחד אחו אומרים ,קורח עשה דבר חמור ,מצד שי ,יש בזה לימוד טוב .כתוב ,היצר
הטוב הוא טוב .היצר הרע הוא טוב מאד .יש בו משהו טוב מאד ,יש בו איזה מעלה שהוא
מלמד אותו ,אחו לומדים ,גם מהפילות אחו לומדים.
אז עיקר הבעיה של קורח שהייתה שהוא באמת ידע מי זה משה רבו ,זה לא שפגש אותו
ככה ולא מכיר אותו .דבר שי ,זה בעיקר החוצפה שלו שישר הוא חלק בחוצפה והלך.
אולי אם הוא היה תופס את משה רביו בארבע עייים ,ואומר לו מחילה תשמע ,מורי ורבי,
יש לי מחשבה כזו עליך ,אי לא יודע ,זה כון ,או לא כון.
זה מצד היצר זה מצד הקדושה? יראה לי שהגזמת .אם הוא היה בא עם ביטול ,אפילו לא
עם ביטול אבל בצורה מומסת והתייחסות מתאימה .הוא בא ישר וחלק .אותו דבר
המרגלים גם הם באו ישר הוציאו דיבת הארץ.
הצדיקים האמיתיים לא בהלים משום דבר .גם אם יבוא בן אדם ויגיד ,תשמע ,אי חושב
שאתה חמור .טוב ,אז אי חמור מה יכול להיות? הרי המטרה היא לאהבן אדם המטרה זה
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השם .אדם זה שליח של השם אז מה זה משה מה אומרים מהלא אומרים.
מה זה חושב מה ההוא חושב .הרי כל אחד חושב ,לכל אחד יש יצר וכל אחד יש לו חבילות,
חבילות הצורה ,איך שהוא יגש ,לא התוכן ,איך שהוא יגש .כך אי חושב .לא ראיתי את
זה כתוב .זה רעיון שלי.
אז זה בעירבון מוגבל .אי חושב שמהמחלוקת שלו לומדים משהו טוב שצריך לבדוק ,לא
צריך להיות טיפש ,לא צריך לבטל את השכל לגמרי .אדם צריך להיזהר ,הוא מוסר את
פשו ,זה הדבר הכי יקר לו .למי הוא מוסר ,עד כמה הוא מוסר ,האם משעבדים אותו ,האם
לא משעבדים אותו .כל הדברים שהזכרתי .אדם חייב לדעת אותם .אדם חושב שביטול זה
פשוט לבוא ,מה שהרב יגיד קדוש ,שזה קדושה.
בדרגה מסוימת זה קדושה .הדרגה אחרת היצר הרע משתמש בזה .שאדם יפסיק לחשוב,
יפסיק להתמודד ,כל הבעיות שלו הוא זורק על מישהו אחר .הוא מאה אחוז .אם זה היה כל
כך מאה אחוז ,אחו הייו צריכים להיראות היום לגמרי אחרת.
אם אחו כל כך צדיקים ומתבטלים בפי הרבים ,כל כך יפה ,משיח היה צריך לבוא מזמן.
עובדה שזה לא ככה ,סימן שהביטול הפשוט הזה ,הילדותי ,התלותי ,הוא לא מספיק כון.
יש ,אשים שהם בדרגה הזאת ,טוב ,צריך לכבד את זה.
אבל האם זאת הדרגה הכי גבוהה? לא ,זאת לא הדרגה הכי גבוהה .יש פה מערכת מאד
מעיית בין הצדיק לבין הציבור .שהצבור אסור לו להיות תלותי בצדיק .אם משה רביו
לפי החשבון שלהם אחר לבוא ,בושש לבוא ,הם כבר עשו את העגל.
כי הם היו תלותיים .אז מה אם משה רביו לא בא .אז מה אם יח משה רביו פטר .הרי
בסוף הוא פטר .אז מה ,אז לא עובדים את השם? צריך לעבוד עגל בגלל זה .זה מראה
שהציבור הזה ,עם כל הכבוד היו תלותיים במשה.
לא היו באמוה אמיתית וישירה עם הקדוש ברוך הוא .לכן ,כשמשה קצת לא התאים
בדיוק למה שהם ציפו ,קיטרגו עליו בעטו בו ,לא חיכו לו ,התפרעו לגמרי .אז אסור
שהציבור יהיה תלותי במהיג הרוחי.
ואסור שהמהיג הרוחי יהיה תלותי בציבור ,זה יותר חמור ,זה הכי חמור .אם האדם
שמשפיע באופן רוחי צריך את הציבור שיתן לו כוח ,אוי ואבוי ,אוי ואבוי .משפיע רוחי
צריך להיות רק קשור עם השם.
יש תלמידים  -ברוך השם .אין תלמידים  -כך השם רוצה .זה שאר אצלי עשר שים ,יופי.
אחרי עשר שים הוא לא רוצה להישאר אצלי ,זכותו ,הרבה דרכים למקום ,יש השגחה ,יש
תיקוים במקומות אחרים.
העולם גדול ,מה זה? המהיג הרוחי תלוי בתלמידים שלו? אוי ואבוי לו .אם כן אחו
רואים שעד היום הדבר הזה לא תוקן .כל היסיוות האלה של עם ישראל עם משה רבו
במדבר.
כל חוסר הידיעה איך להתקשר עם הצדיק ועם השם ואיך לשלב את כל זה ,זה פילה אחרי
פילה ,זה מדהים תסתכלו בחומש .לא גומרים דבר אחד ,מתחיל דבר אחר .והכל על אותו
ושא ,הכל על אותה קודה.
זה עד היום לא תוקן ,אי בטוח במיליון אחוז שיש מהיגים רוחיים שיש להם השפעה
מאד מכרעת על העם ,וזאת לא הדרגה האמיתית שלהם ,הם לא היו צריכים להיות במקום
הזה .ואי בטוח גם להפך .שיש רבים וצדיקים למייהם ,אי מכיר כמה ,מאד חשובים,
מאד אמיתיים ,שהיו צריכים להיות במצב של השפעה רוחית יותר גבוהה ,ואים .ומאיפה
זה בא לדעתי ,מהעם .אחו ממליכים כאלה ואחרים.
אם אחו הייו רוצים באמת תיקון ,הייו מחפשים ללכת ולעשות את שלושת הדברים
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שאמר רבי חמן מברסלב ,שזה אמיתי .הייו מתפללים שהשם ישלח לו צדיקים אמיתיים.
כל יום אחו אומרים בתפילת שמוה עשרה "השיבה שופטיו בראשוה ויועציו כבתחילה,
והסר ממו יגון ואחה ,ומלוך עליו אתה לבדך".
תראו ,התפילה זה לא סתם מילים זה כל השלבים :השיבה שופטיו כבראשוה .השופטים,
משה רביו ,היו ותים את עצמם כל הזמן ,לא עיין של גאווה ,אשים עווים אמיתיים.
צדיק לפעמים יכול להיות שהוא צריך להיות חזק ולעמוד על כבודו ,זה כבוד התורה וכל
מיי דברים אבל בפים הוא צריך להיות חלול.
"וחו מה" משה רבו היה כמעט מלאך מצד שי הוא אמר אחו כלום ,מה אחו .היום
הטייה לחשוב שמי שיודע הרבה ,מי שלמד הרבה הוא צדיק .זאת הסיבה של החורבן של
עם ישראל .זאת הבעיה.
כי גם מחשב לפי הקריטריון הזה יכול להיות צדיק ,אם זה הכל .רק תלחץ על כפתור הוא
מוציא לך הכל .אם תהיה איזו תרופה לזיכרון פלא אז אולי אדם יוכל ללמוד ככה .במעט
שים לזכור הכל ,זהו בוא אליו.
הדור הזה יש לו תיקוים מרים עם הושא הזה ,מרים מאד וזה כתוב זה לא מה שאי
אומר .זה לא המצאות שלי .זה דור שישפוט את שופטיו .בית ועד יהיה לזות ,חכמת
סופרים תסרח .זה כתוב במסכת סוטה בסוף שם ואין לו על מי לסמוך אלא על אביו
שבשמיים.
אז אשים אומרים ,ווי איזה מצב קשה אין לו על מי לסמוך אלא על אביו שבשמיים .זה
מצב מצוין ,זה הכי טוב שיכול להיות .רק לסמוך על אביו שבשמיים .לא לסמוך על אשים,
לא לסמוך על שום מתווך ,על כלום.
שיבוא משה רביו עם משיח צידקו שזה יהיה ברור שזה הם ,סמוך עליהם .ביתיים ,צריך
זהירות גדולה .אי רואה יום יום קורבות וחורבות מהושא הזה .אם זה בפרט ,מאשים
שבאים ואם זה בההגה הכללית בעם מה שקורה.
אם כן אחד היסיוות המרים של הדור באופן כללי ,מי זה צדיק האמת ,מה זה קרא
להיות צדיק ,מי שליח השם באמת ,מי לומד את התורה בצורה כוה ובאמת ומי לא.
הדברים האלה לצערו ,בגלל כל התלאות שלהגלות סולפו והם במצב לא כון.
מי שלומד קבלה יודע שמאז החורבן הזב היה לראש ,והראש היה לזב .ככה כתוב
בכיתבי האר"י .זה שעבוד מלכויות כך קוראים לזה .שהאומות שולטות עליו ואחו למטה
והם למעלה.
הם היו לראש ואחו הייו לזב .המצב הזה שהגויים שולטים ,שלטו ,זה לא בא סתם
בגלל שהם יותר חזקים ויש להם שרירים יותר גדולים ,זה החולשה הרוחית שלו ,זה שאין
לו עבודת השם אמיתית.
זה שאחו לא מסוגלים להבין מה שקורה לו באמת ,לא לפחד להסתכל על הבעיות
האמיתיות ולעבוד על זה חזק ולהתפלל ולעבוד יחד עם מדריך רוחי ולצאת גד זה .אי
ראיתי אשים במצבים קשים קשים רק אם הם מוכים לשמוע עם יוצאים מכל המצבים.
היום בן אדם יכול ללמוד את כל החוקים של עבודת השם שאחו קוראים לזה עבודת פש,
יכול להתמודד יכול להבין מה שקורה לו איך קורה לו .לא מאה אחוז ,אין אף אחד מאה
אחוז ,לא שיהיה מושלם וצדיק תמיד מאה אחוז ,אין אף אחד מאה אחוז ,מאה אחוז זה
רק הקדוש ברוך הוא.
אבל ,באמצע הפילה הוא יוכל לעצור את הפילה במקום שיכעס עשר שעות הוא יכעס חצי
שעה .במקום שיהיה בדיכאון שים הוא יהיה בדיכאון עשר דקות .זאת אומרת שהפש
מתחילה להיות בידיים שלו ,הוא מתחבר עם השם ,עם התורה ,עם הצדיקים החיים ואלה
שבילים אל הדעת הפנימית
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שכבר בעולם האמת ,שואב מכל זה כוח בשביל לעבוד את השם באופן אמיתי ואז הוא יוכל
הוא יוכל.
אם האדם לא עושה את המאמץ אז ככה זה .שהייתה אצלי בחורה אחת שיש לה ,לא עליו,
כל הזמן חשק לגמור את החיים ואתה רואה שפשוט היצר בא ומתפל עליה עם כל
השיגיוות האלה ,והיא לא מחזירה לו מכה הכי קטה ,אז אחו היום מפתחים את העיין
של להיות גיבורים בתגובות שלו גד האויבים ,זה דבר כון "הבא להורגך השכם להרגו".
בטח שצריך שיהיה צבא פימי ,וכל השיכלולים והפעולות בתוך הפש .הבא להרגך ....הרשע
הזה ,היצר ,שבא להרוג את האדם השכם להורגו ,תן לו מכות ,תלחם .זה כתוב בשולחן
ערוך בהתחלה .זאת הלכה.
ככה מתחיל השולחן ערוך ,זה שאר בקרן זווית ,אז תארו לכם מה שקורח היה יותר
מובה ,יותר בוי באופן רוחי אמיתית ,והיה בעל קיאה כי הרי זה התיקון שלו אבל היה
יכול להתמודד עם זה .לא היה חייב ליפול .ככה כל הבעיות ,שאחו צריכים להתבון על כל
הפרשות בזמן שעם ישראל היה במדבר ולראות את הקודות .בצורה הזאת ,בדרך הזאת
שאי קצת תתי בשיעור הזה ,להסתכל ולסות להבין מה שהייתה פה הבעיה ,באמת מה
שהייתה הבעיה ,איך הגיעו לזה ולמה לא יכלו לשות את זה.
הקודה הזו של הצדיקים זה צו השעה .אי אומר את זה מכאב גדול כי אי רואה מה
שקורה לאשים שבאים ואי רואה גם מה שקורה בכלל .אם רק תבון יראה שיש פה
משהו קשה מאד .תיקון קשה ומר שאם עשה אותו זאת הגאולה ,לא עשה אותו -השם
יעזור לו.
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ביטול פשוט ומורכב
ערב טוב ,באמת קשה בזמים חשובים כאלה להחליט מה ללמד ,לא יודעים איפה להתחיל.
כתוב על משה רבו בגמרא במסכת שבת שהוא עשה על דעת עצמו שלשה דברים בלי
שצטווה מהשמים:
א( כשהשם אמר לו להגביל את בי ישראל שלשה ימים לפי מתן תורה שיהיו טהורים ולא
יהיה להם קשר עם האשה ,בעצם השם אמר יומיים ,בעצם הכווה הייתה ליומיים ומשה
הוסיף עוד יום על דעת עצמו.
ב( שבר את הלוחות ,השם לא אמר לו לשבור את הלוחות והוא שבר אותם.
ג( אחרי מתן תורה הוא פרש מאשתו לגמרי ולא היו לו יחסי אישות איתה .וכתוב שהשם
יתברך הודה לו על שלושת הדברים הללו שעשה ,זאת אומרת ,הסכים עימו שזה כון.
אז קודם כל זה מעיין ,אדם כמו משה רבו גדול הביאים חכם גדול כל כך שבזכותו
קיבלו את התורה ,אדם שאי אפשר בכלל לתאר את מדרגתו במושגים שלו .אגב ,הוא
מקובל ומכובד על כל העמים ,לא רק על עם ישראל.
והה אדם כזה גדול עושה רק שלושה דברים שלא צטווה ,הרי אחו יודעים שהאשים
הגדולים היום הם מחליטים ,הם קובעים והם עושים ההפך הגמור .מי שיש לו שררה כל כך
גדולה אז הוא כל הזמן עושה דברים לפי הבתו לפי חכמה ביה ודעת שלו ,והה משה רבו
אדם כזה עצום ובכל זאת כל הדברים שעשה היו על פי השם ,כל מה שאמר ועשה על פי
ציווי השם ,חוץ משלושת ה"ל ושלושת הדברים האלה שעשה על דעת עצמו ,השם הסכים
איתו.
אחו עושים דברים רבים על דעת עצמו ואי לא יודע אם יש מישהו שהשם מסכים איתו,
שאומר לו ,שמתגלה לו ואומר לו :כן עשית כון .והוא הכל עשה על דעת השם וכשעשה לא
על דעת השם ,השם הסכים איתו.
יש פה תהליך של ביטול ,יש פה תהליך של ביטול האגו שלו ,ביטול האישיות שלו כתוב:
“שכיה מדברת מגרוו של משה" שמשה רביו הפך להיות מין רמקול כזה ,להבדיל ,ציור
זך שדרכו השם היה מתגלה.
הרי אחת הפילות הגדולות ,מחלוקת קורח ,שקורח טען שמשה רבו מחלק תפקידים לפי
איך שהוא רוצה למקורבים שלו ,כמו שהיום מדברים על שרים ,להבדיל ,שמחלקים כל
מיי מישרות לקרובים שלהם ,וכמובן שמשה עשה הכל על פי השם ,שום דבר לא עשה על פי
עצמו.
הרי אחו לכאורה מצאים בחברה מתקדמת ,שיא ההתקדמות זה המימוש העצמי,
החופש כל אחד עושה מה שהוא מרגיש לפי תחושותיו ,לפי פימיותו הולך ועושה בוה
והורס .זה האידיאל של החברה שהאדם מגיע למימושו.
והה אחו רואים איש אלוקים כמו משה רבו שאי לא חושב שאף אחד מאיתו מתיימר
להגיע בכלל לדבר כזה והוא לא מימש את עצמו בכלל ועושה רק מה שאומרים לו .אם כן,
יש פה איזה שיוי מהותי ,היפוכו של דבר.
גם אותם אשים שממשים את עצמם כיום אים זוכים לגילוי פים ,שהשם יגיד להם :אי
מסכים אתך מה שעשית מאה אחוז .אם כן ,יש כאן שי כיווים שוים ביצול החיים :כיוון
אחד ,פיתוח האגו וכוחותיו ומימוש כל רעיון טוב שעלה על הראש ,להיות חופשי כציפור
ולעשות כל מה שאתה מאמין שזה ראה לך .ויש כיוון אחר כיוון של הביטול ,ביטול האגו
לפי רצון השם .הרי אחו רואים שמשה רבו לא עשה כל מה שהשם אמר לו ,הרי שלושה
דברים הוא לא אמר לו והוא עשה אלא מה ,גם כשעשה את שלושת הדברים האלה ,השם
שבילים אל הדעת הפנימית
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הסכים איתו.
אז מה קורה פה? אם הוא בביטול גמור ,איך הוא בכלל עושה דברים שהשם לא ציוה עליו?
מסתבר ,שבעין של ביטול יש שתי בחיות :יש ביטול פשוט ויש ביטול מורכב ,שמשה רבו
הוסיף מעצמו את שלושת הדברים האלה ,לא עשה את זה כי התחשק לו ורצה לממש את
עצמו.
יח במקרה ששבר את לוחות הברית הוא לא רצה להראות בזה שהוא גיבור ושובר את
לוחות הברית ,או שהוא כועס על עם ישראל ,או רוצה להעיש אותם ויש טעמים למה הוא
עשה ,הטעמים ידועים בחז"ל.
ארבעים יום היה בהר ,לא אכל ולא שתה ,עבר תהליך של זיכוך עד כדי כך ,שיכול היה
להתהלך בין המלאכים והיה צריך להתווכח עם המלאכים .המלאכים אמרו להשם יתברך:
מה אתה ותן את התורה לאשים האלה ,הם בי אדם? בכלל ,תורה זה דבר קדוש ,דבר
שהעולם עומד עליו ,זה מתאים לו למלאכים לא מתאים לבי אדם .אז הוא עה להם:
אתם צרכים תורה? אתם ,אין לכם בכלל בחירה ,יש לכם יצר? יש לכם משהו? אם אתם
עושים מה שהשם אומר ,איזה תיקון אתם מביאים? אז ככה ע"י ויכוח ,הוא זכה "שבית
שבי" ככה אומרים על משה ,היה צריך להלחם בשביל העיין הזה "שבית שבי לקחת מתות
באדם" שהוא קיבל את התורה לא סתם ככה מתה ,היה צריך להלחם עם המלאכים,
להתווכח איתם ,להוכיח להם שאחו צריכים את התורה וע"י זה הוא לקח את התורה.
זאת אומרת ,שהיה לו פה תהליך של זיכוך ועבודה אישית מאוד קשה .להגיע לבואה זה לא
דבר פשוט ,ק"ו למדרגתו .דבר שי ,היו לו יסיוות קשים במציאות ,מילדותו לו היה לו
רגע שקט ,היה צריך לעבור יסיוות אם זה שזרקו אותו ביאור אם אח"כ בבית פרעה ואם
אח"כ שהרג את המצרי והיה צריך לבחור באמת ,במסירות פש ,כמה פעמים אם אחו
מסתכלים על מסכת חייו תמיד הוא מסר את פשו בשביל השם ,בשביל האמת ,בשביל
התורה בשביל עם ישראל ,גם כשלא הגיע לאשים שימסור את פשו ,עד כדי כך לקח על
עצמו כזו אחריות ,לקח את לוחות הברית שהוא קיבל מאצבע אלוקים אחרי כזה תהליך
ושבר את זה תארו לכם ,אם להבדיל ,איזה מלך בא וותן לכם איזה מתה או משהו אומר
לכם לתת את זה למישהו ואתם באים ו"טראח" שוברים את זה מי היה מעיז לעשות דבר
כזה? ולא רק שהוא הסכים ועשה אלא גם השם הסכים עימו.
זה הביטול הפשוט ,זה הביטול של האגו באופן פשוט :ככה כתוב ,ככה אי מקבל ,כזה ראה
וקדש .השם רוצה ככה ,אי עושה ככה ,בתורה כתוב הפוך אז אי עושה הפוך ,לא הולך לפי
הראש שלי .זה דרגה מאד יפה ,מאוד חשובה.
האשים שומרי תורה ומצוות שרוצים לעשות משהו ,הם קודם כל שואלים רב האם זה
מותר לפי ההלכה או זה אסור לפי ההלכה ,אפילו אם הפסיקה של הרב תהיה קשה עליהם
ויצטרכו לוותר על דברים שלא רוצים בכל זאת הם מקבלים על עצמם.
עשה ושמע ,אם זה על פי ההלכה  ,100%אם זה לא על פי ההלכה אפילו יש את כל העולם
לא עושים .זה קרא" :ביטול פשוט" ,ביטול של הרצון שלך בפי רצון השם וזה הדרגה
שכולם צריכים ללכת בה.
אבל יש דרגה אחרת יותר גבוהה שלא כל אחד מגיע אליה ,זה דרגה של הביטול הכפול,
שאדם עושה פתאום דברים הוראת שעה (?),מהרגלו להתבטל באופן פשוט יצא רצון השם
בעולם זאת אומרת דברים שהשם יתברך מצפה שאחו עשה בלי ששאל אותו ,דברים
שקשורים לקידוש שמו ,דברים שאחו צריכים להיות בדרגה כזו רגישים לחיות לשם
שמיים ,להיות כ"כ קשובים לצורכי שמיים שברגע הכון קלוט את הדבר הכון ,שזה יביא
טוב ,שהשם יסכים איתו .לא שאדם ילך באיזה דמיון ויעשה דברים וזה סתם דמיון מצד
שבילים אל הדעת הפנימית
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היצר .אם כן ,כל בן אדם שרוצה איזשהו שררה מה הולך ועושה היום? הולך ועושה
קורסים ,הולך ועושה השתדלויות בטבע ,מועך אשים ,הולך על פרוטקציות לפעמים קצת
שוחד ,מה שיש ,העיקר להתקדם ומאמין בזה.
יש תהליך רוחי והוא לא כזה זה לא תהליך של ישות מבחית יש ,אלא של ביטול האדם,
האדם הולך ומבטל את רצוו כלפי שמים והתורה ,יותר ויותר ,בכל מעשיו ,בכל מחשבותיו
בכל רצוותיו ,בכל תחושותיו.
כמובן שזה דבר שלא יכול לבוא ביום ,כי גם מסים אותו ,זה שכתוב "מגלגלים זכות ע"י
זכאי וחוב ע"י חייב" .זאת אומרת ,שאדם שרוצה לחיות לשם שמים צריך שיהיו לו זכויות,
צריך לעבוד קשה ,צריך להתמסר ,אחרת הוא לא זוכה.
אם כן ,היום אחו ספוגים מתרבות המערב ,בהישגיות .לצערו ,ההישגיות הזו ההרסית
חדרה גם כן למקומות שלא היה צריך לחדור .השגיות שלעצמה זה לא דבר רע ,תלוי מה
רוצים להשיג .אם זה לעבוד את השם ,זה בסדר ,אם זה לעבוד את עצמו ,זה לא בסדר.
אם כן ,היום יש מצב שכל אחד רוצה לשלוט ,כל אחד רוצה להתשאות ,בגלל זה אשים
עולים גבוה ומתרסקים .כדי להגיע למצב כמו משה רבו שהוא סך הכל עשה שלשה דברים
מעצמו ,גם אלה שעשה זה כי הוא הרגיש מה צורך השעה.
הרי שהוא שבר את הלוחות ,למה הוא שבר אותם? כי הוא אמר :הה אי רק עליתי למעלה
להביא את התורה ואלה כבר עובדים את העגל? אם אי מביא את התורה ,התורה תקטרג
עליהם .אז בשביל לשמור על עם ישראל שבר את הלוחות ,הוא אמר :הם לא ראויים עכשיו
לקבל את התורה ,אם אי אתן להם את התורה הזאת ,את השפע הזה ,בזמן הזה ,שהם
בחרו לעבוד את העגל.
זה לא יביא תיקון ,זה יביא חורבן .אז הוא סגר ,שבר את הציור ,לא תן להם ,לטובתם.
שאדם ידע שלפעמים מהשמים סוגרים לו את הברז ,זה לטובת וזה כתוב ,ככה בקבלה ,כל
מה שאחו קוראים לזה "תיקון" ,מה זה תיקון? המעטת האור התאמת האור לכלי,
לפעמים סוגרים לאדם ,האדם קשה לו ,עצוב לו ,לא ראה לו.
כל מיי פרויקטים זה לא הולך ,זה לא יוצא ,זה מרחמי שמים ,מתאמים לו את האור לכלי.
כראה הוא לא ראוי ,אם היו ותים לו שפע הוא היה ותן את כל השפע לקליפות ,כל
השפע היה הולך ליצר .אז סוגרים לו על מת שזה לא יעבור ויחזק את הרע .כשהשפע
האלוקי מחזק את הטוב ,השם ותן ביד רחבה .כשהשפע האלוקי עלול ,עשוי לעבור לידים
של היצר ולחזק את היצר ,סוגרים את הברז .המגון הזה וצר עוד בבריאת העולמות,
בבריאת העולם .בהתחלה היה צימצום ואחרי זה היה צמצום .זה צמצום א' ואחר כך יש
צמצום ב' ,ויש מסך שלא מאפשר לשפע להיכס בכלי ,אם הכלי לא מתוקן.
אם כן ,מטרת השפע שותים זה על מת לזכך את הכלי .הכלי יכול לקבל שפע ,השפע חודר
לכלי בלי זכות ומשאיר בתוך הכלי רשימו ,יש קטרוג ,השפע מסתלק .אבל בתוך הכלי שאר
איזה רישמו ,איזה רושם של קדושה ,במשך הזמן יתעורר לדרוש יותר קדושה.
אז לכן משפיעים למשל היום עקרוות של תורת הקבלה לאשים שלא מוכים מבחיה
רוחית ,לא מתוקים מספיק ,כדי שיכס איזה רושם .על ידי הבטישה הזו של האור ,יכס
איזה רושם לתוך הכלי והרושם הזה יזכך את הכלי.
לכלי הזה של האדם יהיה השתוקקות לתיקון וסף וכך יהיה שפע וסף ,וככה הלוך וחזור,
ואם אדם בוחר בטוב והולך בתמימות ,אז הוא הולך ותקן .אלא אם כן אדם בוחר
בעקמומיות הלב ,בעצת היצר לדעת טוב ורע.
להתחיל להיות שופט להתחיל לחשוב :אם טוב או לא טוב ,אם עושים לו טוב או לא עושים
לא טוב ,אם השם ותן לו מה שהוא רוצה ,למה כן ותן לו למה לא ותן לו ,כל השאלות
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-60-

www.rachlin.org.il

האלה זה מצד הסטרא אחרא.
אדם צריך להיות שמח עם מה שהשם ותן לו ועם מה שהשם לא ותן לו ,כל מה שהשם
עושה זה לטובה .אפילו צער שזה קשה לסבול ,זה לטובה .אפילו מחלה שבאה לאדם ,לא
עליו ,ולא עליכם או כל מי צרות ,זה לטובת האדם ,זה לכפר על עוותיו ,זה להתקין את
כליו ,להכין אותם לקראת התגלויות גדולות יותר.
בתאי שאדם לא יקלקל ואם אדם קלקל שיעשה תשובה ,יעשה תשובה באמת כמו יהודה,
כמו דוד ,שהם גם היו בביטול .אם הם עשו משהו שלא היה צריך לעשות ,הם הודו .זה הכח
של יהודה .לכן הוא זכה להיות משיח ,הוא לא רימה ולא שיקר ,אמר :חטאתי ,טעיתי ,ולא
התבייש להגיד את האמת.
אם כן ,בשביל להגיע למצב כזה של ביטול כפול ,אדם צריך לעבוד שים בביטול הפשוט וזה
דבר שבשכל המערבי לא ראה לו ,מה פתאום אדם יבטל את שכלו? מה פתאום הוא ילך
בתמימות? מה פתאום אמוה עיוורת? ,זה משהו פרימיטיבי ,זה לא אור ,זה לא כון.
אבל האשים הרוחים האמיתים יודעים שזה כון ,ועוד איך .דרך של התמימות ,היא
הדרך הכי טובה .שאדם הולך ודבק בתורה ,דבק בשם ,דבק בחכמים ורוצה לקיים את
הכל בתמימות ובפשטות בלי חוכמות ,בלי שהוא יודע ,כן יודע ,באהבה ומיראה .ותן את
פשו ,אוהב את בוראו ,רוצה לעשות לו חת רוח ,רוצה להפוך להיות כלי זך להשראת
שכיתו בפשטות ,כי אוהב את הטוב ואוהב את השם ואוהב את ההסתר פים שלו ,אוהב
את דרכיו ,לא אכפת לו.
כמו שמישהו שאוהב אחר ,לא אכפת לו איך ההוא מתייחס אליו" .על כל פשעים תכסה
אהבה" אם יותר מחייך או פחות מחייך ,אוהב ,העיקר שיהיה איתו .כמו שאמר דוד המלך:
"אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש ,שבתי בבית השם כל ימי חיי ,לחזות בועם השם
ולבקר בהיכלו".
הוא לא ביקש כסף ,הוא לא ביקש כבוד ,הוא לא ביקש פיוק ,הוא לא ביקש כלום .רק מה,
קשר עם השם" ,אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי" גם
כשטוב לו ,גם כשרע לו.
גם כשאור לו ,גם כשחושך" ,לחזות בועם השם ולבקר בהיכלו" .זה בחית הקשר עם השם
יתברך" ,גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי ,שבתך ומשעתך המה
יחמוי" ,גם המכה וגם המשעת ,שיהם יחמו את דוד המלך ,העיקר שיהיה לו קשר
איתו.
וזה אחו צריכים לעבוד היום ,על קשר עם השם בכל הדרכים ,בעליות וגם בפילות ,גם
בגילוי פים וגם בהסתר פים ,גם כשוח וגם כשלא וח ,גם כשכואב הגוף וגם כשכואב
הפש ,גם כשכואב הכיס.
בכל זה "ואהבת את השם אלוקך בכל לבבך ובכל פשך ובכל מאדך" .בכל המקרים ,בכל
המצבים ,העבודה הזו שאו צריכים להגיע אליה זו עבודה שהיא הכה למשיח .כיון שברגע
שאחו עובדים את השם :בכל מקרה ,ובכל מצב ,אחו בי חורין ,אין ליצר שליטה עליו
יותר ,אין כיוון שהוא מצליח לתק.
עיקר הכווה של היצר זה לתק את האדם מהקדושה ,לתק את האדם מהחכמים ,לתק
את האדם מהשם ,לתק את האדם מהתורה ,לתק את האדם משמתו ,מציורו ,משורשו.
הוא עושה הכל כדי להראות לבי אדם דבר מסוים.
אפילו משתמש במצוות ,בא ומפתה את האדם למצוות כאלה ואחרות שזה לא מה
שמתאים לאדם ,שהוא צריך לעשות זה ,לא שורשו האמיתי ,זה לא עיקר תפקידו .מפתה
אותו לעשות דברים גם בקדושה ,העיקר להרחיק אותו מהעיקר שהוא צריך לעשות.
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"חכם עייו בראשו" ,כמה שאדם יותר מבטל את האגו שלו כלפי שמים כך הוא יותר שמור,
כך יותר טוב לו ,תאמיו .יותר שמח ,יותר מבסוט ,הכל הולך אחרת ,זה חיים אחרים כמה
שאחו יותר מבוטלים .לא בביטול של להיות בדיכאון ,מאהבה ,משמחה .כל יהודי יש לו
בשמה קודה שקראת "קודת קידוש השם" שמחפש מתי יוכל לקדש שם שמים ,מתי
יוכל למות על קידוש השם .טוב שאדם יקבל על עצמו כמה פעמים ביום למות על קידוש
השם ,בארבע מיתות בית דין :סקילה ,שרפה ,הרג וחק.
יהיה מוכן ומזומן למסור פשו על קידוש השם אפילו אם הוא לא מאמין בזה ,אפילו אם זה
ראה לו מזויף ,אפילו אם זה ראה לו רחוק מדרגתו ,שיחשוב על זה ,שיקבל על עצמו.
הדבר הזה לאט לאט יוריד לו כמה קליפות ,בעובי קיר של מטר.
יש קליפות משוריות כאלה כמו בוקר ,זה שאדם מוכן למות על קידוש השם ,אפילו אם זה
רק בדמיוו ,זה מתחיל להביא את שמתו להשפעה אמיתית על פשו ועל גופו וזיכוך כל
המציאות שלו.
אסור שאדם יעבור כמה שעות בלי שהוא מדבר עם השם יתברך ,בלי שהוא חושב על שמו.
לכן אמר השולחן ערוך "שויתי השם לגדי תמיד" זו מעלה של הצדיקים שהם חושבים את
שם השם י-ה-ו-ה כל הזמן מול העיים אפשר גם ש.ד.י כל אחד מה שהוא מרגיש.
אבל הם קשורים עם השם כל הזמן .זה לא משעמם ,זה לא לחץ ,זה שמחה .ואז האדם הזה
שהוא מתחיל להתמסר לשם מבטל את האגו שלו כלפי שמים .השם מתחיל להתגלות אליו
ולגלות לו את רצוותיו כדי שיוכל להגיע לשלב השי שזה הביטול ,הביטול הכפול ,זה
הבחיה הזו של משה רבו.
אחו לא משה רבו אבל כל אחד בדרגתו גם יש לו את הדרגה הזו ,כי הרי כל הספירות
כלולות בכולם .כמו שיש ארבע עולמות ,עשר ספירות ,בכל עולם חמשה פרצופים ,גם כל
פרצוף מתחלק ל  5 -פרצופים ,כל ספירה מתחלקת ל-עשר ספירות ,ככה עד אין סוף.
יוצא ,שבכל דרגה ודרגה יש לו את אותם הבחיות .אמם בדרגה אחרת ,אבל אותם
הבחיות קיימות .כך שאם משה רבו שכולו כלולים בשמתו הוא יכל להגיע לשי הבחיות
האלו של ביטול ,ברור שיש גם בו ,בדרגה שלו ,באפשרות שלו ,גם להגיע לשיהם :לביטול
הפשוט ואחר כך לביטול המורכב ,שאדם כבר כל כך חפץ לעשות את רצון השם ,כל כך
שרוף כמו שאומרים ,כל כך בוער לעשות רצון השם ,שהשם מראה לו באיזה פתחים ובאיזה
דרכים ובאיזה כיווים.
מעל השכל ,זה בא מעל המוסכמות החברתיות ,מעל הכל .זה בא בצורה כזו שאדם כבר ידע
מה לעשות ,איפה לעשות ,מתי לשתוק ,מתי לדבר ,מתי לחייך ,מתי לא ,מתי לישון ,מתי
לאכול ,מה לעשות ,מה ללמוד ,איפה לעבוד ,הכל מתגלה לו ,הולך ומתגלה לו .צריך לדעת
ששום תיקון לא יכול להיעשות במכה אחת כל תיקון העולמות ,זה הולך בהדרגתיות .כל
ירידת האורות חייבת לבוא בהדרגתיות ,דרך מסכים וציורות .על מת שכלי יוכל לקבל,
שלא תהיה שבירת הכלים.
לכן אי אפשר בבת אחת להפוך את כל הטבע ,אבל צריך כבר להתחיל .אחו מצאים עכשיו
בתקופה קשה ומסוכת לעם ישראל ,קורים דברים עמוקים מי ים .כל אומות העולם
עוזבים את כל עסקיהם ובאים להתעסק איתו ,לקחת לו את ארץ הקודש ואת ירושלים.
זהו דבר פשוט "עת צרה היא ליעקב וממה יוושע" ,זה כבר סימים ברורים של תהליכי
הגאולה .כל התהליכים האלה כתובים מראש ,את כל התהליכים האלה או רואים שזה
קורה מול העייים ,יש בזה כמה אפשרויות ,כמו בכל דבר.
יש פרד"ס  -פשט ,רמז ,דרש ,סוד .גם במציאות יש פרד"ס וגם במה שקורה עכשיו מול
עיו ,כל הועידה הזו של מה שקוראים לזה שלום יש בזה הרבה סודות ,יותר ויותר
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עמוקים .דבר ראשון ,אחו צריכים לדעת שהשם יתברך הבטיח ושבע שלא ימיר את עמו,
הוא לא יחליף את עם ישראל בעמים אחרים ,הוא לא ימיר את דתו ,הוא לא יחליף את
התורה בתורות אחרות והוא לא ימיר את ארץ הקדש בארץ אחרת.
אחו מסים להקות כלים לבי האדם ,לבות אותם מבחיה רוחית ,שיהיה להם גם
ידיעות בקבלה באופן מיימאלי ,כדי שיביו למה הם חיים ולתת להם כלים פשיים של
מלחמה ביצר וכיווים של תיקון ,על מת שמי שרוצה למסור את פשו להשם ,יוכל.
כל זה לקראת התפקיד האמיתי שלו ,שהוא :להיות ממלכת כוהים וגוי קדוש ,להביא את
כל העולמות לתיקום המלא ,כל הבריות ,להיות בחית אור לגויים .יש בזה שלבים ,אחו
מתקרבים לשלבים החשובים של גילוי משיח.
לעתיד לבוא כשיבוא משיח ,יקום בית מקדש ,בית שלישי ועל ידי עבודתיו בבית המקדש
אחו וכל לטהר את כל העולם מרוח הטומאה ,הרשעות ,הרע ,המחלות ,המוות ,לא במכה
אחת ,כל זה יעבור עד שגיע לשלבים של זיכוך והטהרות שאחו לא יכולים לתפוס בכלל
וכמובן שאם אחו גיע למה שגיע ,כל העולמות יתבסמו מזה ,יהיה טוב לכל העולמות.
זה לא רק לעם ישראל ,זה בחית אור לגויים .אבל יש לזה סדר ואי אפשר לשות את הסדר.
עכשיו היצר הכללי הסטרא אחרא מרגישה שהזמן שלה לעבור מהעולם מתקרב ,לכן היא
משתוללת לסות לעכב כמה שהיא יכולה.
ואיך היא יכולה לעכב? גיד בפשטות :דבר ראשון ,למוע מהיהודים לעלות לארץ .כל עוד
שהיהודים בגלות ,שכיה בגלות .כתוב ככה ,כל שמה ושמה של עם ישראל שמצאת
בגלות ,שכיה עמהם ,זה מוע את הגאולה .דבר ראשון ,זה למוע מהעולים לעלות לארץ.
דבר שי ,אם יש כבר פה יהודים אז להוציא אותם מכאן ,זה לא סתם ,שום דבר שקורה זה
לא סתם .מי שיש לו קצת ידיעות בקבלה ועייים לראות יכול לשבת ולהתמוגג מהגלוים
שהשם מגלה על מה שקורה לכלל ,לפחות על הפרט לא תמיד אפשר לדעת ,אבל על הכלל
רואים בחוש.
זה שיש קשר ,שהאומות קשרו קשר ,בקשר לתת לו כסף ערבויות לקלוט פה את העולים,
לבין הפסקת ההתחלויות ומסירת השטחים וכל ההשתתפות בועידה וכל העיין הזה ,זה
הולך הכל על וסחה פשוטה מאוד ,למוע מהיהודים לעלות לארץ.
כיוון שברגע שהיהודים יעלו לארץ יבוא משיח ,ברגע שיבוא משיח היצר ישחט ויכחד .אז
לכן רשעי העולם רוצים למוע ,רשעי העולם הם העפים של הסיטרא אחרא ,כמו שעם
ישראל הוא העף של הקדושה.
לכן ,הציגים של הסיטרא אחרא בעולם הם הרשעים .לא שכל גוי הוא רשע ,ישם חסידי
אומות העולם ,ישם גרי צדק ,ישם כאלה ששומרים שבע מצוות בי וח ,כל אלה
מתוקים .אבל השאר שהולכים גד השם וגד התורה וגד עם ישראל וגם הם רשעים גד
עצמם ,גד האחים שלהם ,רוצחים וכ"ו.
אז אותם הרשעים רוצים לעכב ואמרתי ,דבר ראשון לסות לעכב את היהודים לעלות
לארץ .מתי ,זאת אומרת ,הם מוכים לתת לו או ערבויות על מת שהיהודים יעלו ווכל
לקלוט אותם ,אם אחו וותר על שטחים.
למה כל העולם הם גד ההתחלויות? הכל קשור .ואי רוצה להבהיר אי לא איש פוליטי,
אם היתם שואלים אותי במי לבחור אי באמת לא יודע ,אי רק מדבר באופן רוחי כי
אחו כאן במערכה רוחית.
כל המערכה הזאת עם אומות העולם והועידה זה לא פוליטיקה ,יש פה ברורים רוחים
מרחיקי לכת לו ולאומות כל אחד ואחת מאיתו עוד מעט יצטרך לבחור מה הוא בוחר
בליבו ,לוותר על השטחים ,לא לוותר ,לוותר על ירושלים ,לא לוותר ,מה לעשות ,מה לא
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לעשות ,אחו כלומיקים ומהשמים דורשים מאיתו התייחסות ובחירה תכל"ס למעשה,
לא יעזור כלום ,צטרך להחליט באיזה שהוא שלב ,אז לכן כדאי לדעת את הרקע של הדבר
הזה ,הרקע הקבלי ,אז כמו שאמרתי הס"א מסה למוע להחזיר את השמות את האורות,
אחו מה זה שמות ,שמות זה החלק הפימי של העולם.
העולם הוא עולם חומרי ,כון ,ויש לו חלק רוחי כמו שלו ,יש גוף אבל יש לו בפים שמה,
אז עם ישראל זה הר"ן של העולם הזה ,הפש ,רוח ,שמה של העולם .העולם הוא עולם
חומרי .כון ויש לו חלק רוחי ,כמו שלו יש גוף ,אבל יש לו בפים שמה ,אז עם ישראל זה
הר"ן של העולם הזה ,הפש ,רוח ,שמה של העולם והאורות האלה צריכים להיות בכלי
שלהם ,הכלי המתאים שלהם זה ארץ הקודש ,שהאורות יחזרו לכאן.
הבירור בברית המועצות גמר כבר ולכן לא יכולים למוע מהם לבוא ,לא הצליחו ,לא
יכולים ,אבל יכולים לסות לעשות שהקליטה שלהם כאן תהיה קשה מבחיה כלכלית
וחברתית ,ולא לשתף פעולה בכיון הזה ,מסים לסגור ,לעצור ,לעקב ,זה כאן לא משה אם
זה ארצות הברית הוא הערבים או זה ביחד ,זה ישמעאל וזה אדום ,זה שתי קליפות שיהם
מתאחדים גד הקדושה ,זה לא משה מי היוזם ומי המבצע וביחד ,אם כן זה הדבר הראשון
למוע מהשמות של היהודים לעלות לארץ ולהוריד מכאן עוד שמות ,כל יום ,כל יום,
באים אשים ושואלים אם לעזוב את הארץ אם ללכת לסות בחו"ל להתפרס ,זו מגפה,
השם ישמור ,דבר שי כמו שבטח הבתם אם לא להוציא את השמות מכאן או למוע מהם
להגיע לכאן,
אז להוציא את הקרקע מתחת לרגלים זה הסוד שכל העולם עומד היום על כמה
קילומטרים שיש ביהודה ושומרון מה איכפת להם מה כואב להם על כל העולם על זה כ"כ
הרבה שטחים יש ,רוצים לעשות שלום יכולים לעשות מדיה פלסטיית ולתת להם מליוים
של קילומטרים עם פט עם הכל כ"כ אוהבים אותם הערבים כ"כ אוהבים את הפלסטיים
לא יכולים לתת להם מדיה דלוקוס ככה יפה בערב הסעודית בכווית בעירק אולי ?
באיזה שהוא מקום לא יכולים לפצות אותם לתת להם אישית דווקא פה דווקא הס"מ
המרובעים האלה חשובים הרי זה לא הגיוי מילא עם ישראל כשרצו ליישב אותו בחו"ל
בכל מיי מקומות הציעו באוגדה בכל מיי מקומות לעשות מדיה אחו עם הצח והמקום
שלו פה זה השם תן לו את המקום זה פה התיקון שלו,
אז לא יכולים אם עם ישראל היה מקים מדיה בחו"ל העולם היה חרב ,אם אחו הייו
מוותרים על ירושלים ,הייו מוותרים על א"י ,אין לו אפשרות כזו בכלל לוותר לא תו לו
מהשמים בכלל אלפים שה של רדיפות ושל אטישמיות ושל שאה ואחו חוזרים לפה
וחוזרים לתורה וחוזרים בתשובה ,איזה מין דבר זה ,זה דבר ורמלי? זה דבר הגיוי? זה
דבר כדאי? הרי כל דבר בעולם אשים עושים בגלל שכדאי להם ואיזה איטרס יש לו לבוא
לפה ,אלה לא תו לו כף מוח ,לא תו ליוה בכל העולם ,ואחו אחרי  2000שה חוזרים
לפה בדיוק כמו שזה כתוב ומתעוררים באופן רוחי בדיוק כמו שכתוב וכל מה שקורא
בדיוק כמו שכתוב זאת אומרת עם ישראל זה לא עם רגיל ,לא יכול למצוא מוחה בשום
מקום,
רק פה אין אין מוחה לאדם אלא בשורשו ,זהו בטובות וברעות ,השם מולך אותו לכאן לא
יעזור שום דבר לא כך שאר העמים ,לא אמרו שהערבים לא יכולים לגור פה ,יכולים לגור
פה ,אם הם לא רעים לא עושים רע מי רוצה להוציא אותם מפה ,יש בחית גר תושב ,אבל
הם לא רוצים סתם לגור הם רוצים לרשת אותו ,הם רוצים לרשת את ארץ הקודש ,לומר
שארץ הקודש שלהם ,זה גד רצון השם ,גד התורה ,זה גד התפקיד שלו ,זה גד כל תיקון
העולם.
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זה בדיוק צד הסט"א ,לעכב את העולם מתיקון .הם לא יכולים להחריב ,לא יכולים למוע,
אז לפחות לקחת או בכח או ע"י שיתוף פעולה איתו ,ששם השם ,בפה שלהם ,שם השם זה
השלום ,מה זה שלום" ,שלום" מלך שהשלום שלו ,משתמשים בשם השם ,כשבאים לגזול
אותו ולעכב את התיקון מהבריאה ,עכשיו מה אפשר לעשות ,מה אפשר לעשות יש פה כמה
סודות כמה כיווים ביחד אבל צריכים לדעת ,שאם פלה בדור שלו גזרה כזו וזו גזרה,
שתביו ,יש פה גזרה ,כיון שאין לו מספיק זכויות רוחיות ,אם היה לו מספיק זכויות
רוחיות לא יכלו לגזור עליו שום דבר להפך לא היה להם פה לפתוח את הפה ,אלא מה,
תראו כשבאים לבות כלי ,לתקן כלי ,על פי הקבלה ,קודם מתקים את החלק החיצוי זה
קרא תיקון חיצויות הכלי ,אחר כך את החלק הפימי ,זה שקמה פה מדיה זה היה תיקון
של חיצויות הכלי ,כותב התלמיד של הגאון מווילא שהיה לפי  400שה שעד שת תש"ן
זה השפעתו של משיח בן יוסף משת תש"ן ומעלה השפעתו של משיח בן דוד ,משיח בן
יוסף ,בא לתקן את חיצויות הכלי ,לקבץ את האשים ,לבות מדיה ,לבות ממלכה,
חוקים וצבא ומשטרה ומדע ,מה שהחלוצים עשו.
ואח"כ צריך לבוא השפעתו של משיח בן דוד הוא בא לתקן את פימיות השמות של
המדיה לכתחילה השם הרי מגלגל גילגולים בצורות שוות ומורכבות הרבה שליחים
למקום ,זה יכול לקרוא לזה תועה חלוצית ,או חלוצית סוציאליסטית ,או לא משה מה
העיקר הוא הביא את השמות לפה במסירות פש ,הקימו פה כלי ,קרא לזה אך שאתה
רוצה ,עובדה שאחרי שכבר התבססו הקבוצה הקיבוצית החלוצית כבר לא קיימת באופן
אדיאולוגי זה מתפורר עכשיו ,כבר לא יודעים במה להאמין בכסף ,באמריקה ,בלעבוד
כבהמה ,יש להם משבר אדאולוגי ,לא רק כלכלי ז"א שהציור הזה גמר עכשיו צריך לתקן
את פימיות הכלי ,אז אם אחו הייו מתעוררים בצורה כוה ואמיתית ,כל שמות עם
ישראל מכל המגזרים ,דתים ,חרדיים ,חילוים ,מכל הסוגים.
לרצות את השם ולרצות את התיקון האמיתי ולחמים עם היצר ומקיימים תורה ומצוות.
אז המשיח היה בא כבר ,היה גמר תיקון פימיות הכלי .אלא מה ,אחו עוד חושבים
במושגים של רצוות הכלי וכבר עבר הזמן לזה.
כבר משת תש"ן הייו צריכים להפיץ את מעייותו חוצה פימה ,הייו צריכים לבות
קומה שלמה באופן רוחי ,ואחו שבוים בכל מי שטויות ,בכסף ,שבוים בכל מיי
שיגעוות ,בכל מיי לחצים ,לא עושים את העבודה הכוה ,לא מוסיפים.
אי אפשר להגיד שלא עושים בכלל ,לא מספיק הדבר הזה גורם קטרוג .הרי לא לשם כך
השם הביא את היהודים לפה בחזרה .בגלל חטאו ועווותו אחו גליו מארצו ,אז לא
מספיק שיהיה לו פה צבא ,וכח וכסף צריכים תיקון רוחי.
לכן כל אותם החברה האלה שמאמיים בכח הזרוע יש להם זכויות .כמו שאמרתי הם מסרו
פשם ,דמם וגופם ,אין מה להגיד .אבל אין ביה רוחית עמוקה ,כמו שצריך .אולי
איסטקטיבית ,אולי מסורת ,לא משהו עמוק הם הולכים עכשיו לפגוש את אומות העולם,
והם כן יודעים על מה הם הולכים.
אומות העולם לא יודעים בראש שלהם את איזה אדון הם משמשים ,אבל מי ששלח אותם
מכיס להם את הרעיוות הכוים .והעימות פה לא ייגמר ,מכוון שזה עימות רוחי .הם
טועים לזה שהם העם הבחר ,גם הישמעאלים וגם הוצרים.
הם טועים שארץ הקודש שלהם ,הם טועים שהתורה האמיתית זה התורה שלהם .תביו,
על זה מבוסס כל העסק .לכן ,אם יתו פה ושם דברים יכול להיות שהסטרא אחרא ,חלילה,
תבלע חלק מארץ ישראל.
אז היא עד שהיא לועסת את זה ובולעת לוקח לה זמן ,היא תהיה רגועה .אולי תהיה
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מבסוטה עד שתתחזק לרצות את השאר .על פי ההלכה ,מותר למסור חלקים של ארץ
ישראל שיהיה ברור .אי אומר ,ייתן שקט של עשרים שה או שלושים שה ,שלא ימותו לו
בחורים.
אולי גם זה שיקול ,הרי בזמן שהיה שקטים קצת ,אולי וכל לעשות תיקון .אבל מבחיה
רוחית יש פה מכה ,יש פה סיגה לאחור ,זה משהו ורא .אם הם תופסים את ארץ הקודש,
הם לא חושבים רק על ארץ הקודש ,על ירושלים .למה הם דבקים על ירושלים? כי שמה
מרכז העולם ,שם תיקון העולם ,שם בית המקדש צריך להיות .אתם יודעים שעל פי ההלכה
אסור לגויים להכס לבית המקדש והם שולטים בהר הבית היום .מותר להם להיכס עד
לחלק מסוים ,שהיה בבית המקדש עד "החיל" ,לא להכס פימה .גם יהודים ,לא כל יהודי
יכול להכס לכל מקום .יהודי ,יש מקום לישראל ,ויש מקום ללווים ,ויש מקום לכוהים,
ויש מקום לכהן הגדול.
לא כל אחד יכול להכס לכל מקום ,זה תלוי בשליחות שלו ,בתפקיד שלו .אז זה שהם
לחמים על ירושלים זה לא דבר סתם ,אלה שם תיקוו של עולם ,שם השראת השכיה ,שם
אפשר ליוק את השפע ,ולכן הם מדברים על זה והם לא יוותרו.
מה אחו יכולים לעשות ,אחו צריכים להתחזק התחזקות גדולה מאוד :א) באהבת חים,
שלא יהיה מחלוקת ושאה מכל מיי קיצוים ,מכל מיי כיווים .יכולים היום להתחיל
חלילה לשפוך דמים ,זה אסור.
אהבת חים ,להרבות בלימוד תורה וקיום מצוות כמה שיותר וכמה שיותר מהר ,אין זמן
כבר ,שתדעו ,אז אין זמן עכשיו לחכות עשר שים עד שיראה לי ,לא יראה לי .כל מי שיכול,
שיוסיף .מי שלא שמר שבת ,שישמור.
מי ששומר חצי ,שישמור לגמרי .מי שלא היח תפילין ,שייח .מי שלמד דף גמרא אחד ליום,
שילמד עשר דפים או שלוש .כל אחד צריך להרבות באהבת חים ובקיום תורה ומצוות כמה
שיותר ,ושיתפלל על הכלל.
להתפלל על עם ישראל ,אחו בים למקום ,יש לו תפקיד חשוב וחבל שהסיטרא אחרא
תיתן לו מכה ותעכב את הכל .להתפלל על החכמים ועל המהיגים שלא יאמיו בכח הזרוע,
אין כח הזרוע .אמם צריך השתדלות בטבע ,צריך צבא ,צריך הכל ,אבל להאמין רק בהשם,
רק השם הוא זה ששומר עליו וותן לו כח לעשות חיל.
והביטול הזה שדיברתי ,צריך להתפלל ,שהעם כעם יגיע לביטול כלפי שמים ,לא רק
הפרטים .צריך שכל הזרמים בעם יחיו ביחד ואחד יתרום לשי בטוב ויתחברו הפשות
והשמות ולא היצרים .זה מה שצריך להתפלל כל יום ,לומר תהילים בשביל כלל עם
ישראל ,אין לו על מי לסמוך רק על אביו שבשמים.
לבכות ,לבכות עליו ,שערי דמעה לא עלו .אדם בא לו לבכות על שטויות ,אז יגיד שיהי
רצון שהבכי הזה יהיה על עם ישראל ,על השכיה שהיא בגלות ולא על שטויות .כמו שכתוב
שבזמן שחזרו המרגלים והוציאו דבת הארץ ,עשיו שמה בכיה סתם ,לא מוצדקת ,אז השם
אמר :אתם בכיתם סתם עכשיו תבכו בכיה לדורות.
אז היום כל מי שיש לו דמעות ויכול עוד לבכות ,זה טוב .שיבכה לשם שמים ,לא בשביל
שטויות .הבכי יכול לבטל גזרות ,כמו הכווות של האריז"ל ,זה כח רציי מאד .ולהתבון
בדברים לעומק ,מי שיכול ללמוד קבלה ,שיתעמק בדברים .חסידות ,מוסר ,כל מה שיכול
להוסיף אור ,כי הזמן זה זמן קריטי שופכים את דמו ,זה לא צחוק ,השם ישמור .אם תהיה
התעוררות הפצה של פימיות התורה ,של עבודת הפש וכל הדברים האלה ,לא מאוחר.
לא צריך להיות היסטרי ,צריך פשוט להתעורר ואז יש תהליך שקרא "כי ביתי בית תפלה
יקרא לכל העמים" הר הבית ובית המקדש יהיה מקום הירה לכל העמים .אבל יש לזה
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סדר בעולם התיקון ,יש סדר  ,קודם עם ישראל צריך להיות מתוקן ואחר כך הוא אור
לגווים ולא שהגווים רוצים לעלות לו לראש או רוצים להיות הבחרים ,הם רוצים לעשות
מה שהם לא צטוו ומה שצטוו הם לא עושים ,אז זה יביא רק אדרלמוסיה לעולם.
זה הסוד הפימי ,תדעו לכם ,ששום אידיאולגיה לא הצליחה לתקן את העולם .תשימו לב,
כמה אידיאולוגיות יש מכל הצבעים והכיווים ,כל העמים המציאו להם פילוסופיות וכל
מיי איאדיאולוגיות איך לתקן את החברה איך לתקן את העולם.
לתקן עולם במלכות ש-ד-י במלכות השם ,מי שברא את העולם מקולקל ,הוא גילה לו איך
לתקן אותו .ומי שלומד קבלה יכול לראות את זה בחוש ,איך הדברים מדויקים ,איך כל
מצוה מתקת מה ואיפה באיזה עולם ,איך כל עברה ועברה חוסמת את השפע והורסת את
העולם.
אז יש דרך ברורה ,אמיתית ,מורכבת ויפה ,צמאים לכו למים .עכשיו צריך לרוץ למים ,לא
מספיק ללכת ,השם יעזור שיתן למהיגים שלו חכמה ביה ודעת דקדושה שידעו מתי
להגיד כן ומתי להגיד לא ,שיהיה לו שלום אמיתי ,שוכל להגיע לתיקון אמיתי.
כיוון שהשם אמר לא מצאתי כלי להחזיק בו ברכה אלא השלום ,שלום זה דבר יקר וכל
שמה ושמה שיכולה לשבת וללמוד ולתפקד ולהתפרס בלי מלחמות ,בלי צרות זה דבר
גדול .אבל כל הדברים האלה עשים מהשמים ,כל הלחצים על ישראל זה בשביל שתעורר
לבוא לידי תיקון .זהו עד כאן יש שאלות?
ש .מבחית ההלכה האם מותר למסור שטחים?
ת .יש מחלוקת ,אם יש פיקוח פש ,אם באים האומות על עם ישראל במלחמה .זה לא
צחוק ,יש שק ביולוגי וכימי ,אז מותר על פי ההלכה.
אי יגיד לכם ,לאומות בכל מקרה לא יעזור להם כלום ,היום ,מחר ,ברגע שמשיח בא אז
הארץ תחזור אליו ,אפילו אם יקומו עשרים אלף מדיות פלסטייות .למה לעשות את זה
כרגע? תביו ,מה שאי רוצה לומר במלה אחת כמו שיש גוי בתוך האדם ,זה היצר שלו,
והוא מסה לשלוט על השמה ולתפוס אותה וליוק ממה ,ככה האומות מסות לתפוש את
ארץ ישראל וליוק .אז אם אחו בתוכו בתוך פשו לחם ביצר הזה ולא יתן לו אחיזה,
אז גם בתוך המציאות האומות לא תהיה להם אחיזה .לא בבית המקדש ולא בירושלים.
ההפך ,הם אולי יגידו :חברה תבואו ,תקימו את בית המקדש.
היו מקרים כאלה בהיסטוריה ,עם כורש ,שאמר להקים את בית המקדש .אז כל ההתפלות
הזו של האומות עליו ,על ירושלים ועל השטחים ,זה לא סתם ,יש לזה שורש רוחי ,זה
שאחו לא עושים את העבודה.
אם הייו עושים את התיקון ,הם לא היו מתפלים .אז אפשר להגיע לאיזה פשרה זמית,
כמו שאמרתי ,שיהיה קצת שקט או משהו .אבל לי ראה שפה אחו הולכים על דבר מרכזי
מאד ,זה בירור עצום ורב לא איזה עבודה קטה או משהו.
ש... .
ת .לא אמרתי שאמור להגיע ,אלא השפעתו מתחילה להיות מורגשת ,השפעה של משיח בן
דוד .יש על זה גם כן כל מיי דברים ,הרמב"ם אומר בספר שלו ,שיש שם פרק על הלכות
משיח ,שבעצם אף אחד לא יודע איך הדברים יהיו ,עד שיהיו.
באופן כללי ,עולם כמהגו והג מתי שיבוא משיח ויש הרבה סימים .כל הסימים כבר
קיימים ,זה ברור ,כלו כל הקצים רק תשובה מעכבת ,זה התעוררות .כתוב שמשיח זה בן
אדם .אם יש למישהו ספק ,הוא ילוד אשה מבית דוד ,אם זה משיח בן דוד.
והוא צריך להגות בתורה כדוד אביו ,בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה .והוא צריך לקיים
כמה דברים תכלס .משיח צריך לכוף את כל העם ללכת בדרך השם ,הוא צריך לקבץ דחי
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עמו ישראל ,הוא צריך להקים את בית המקדש ולהלחם מלחמות השם.
אם עשה את כל זה ועלה בידו ,הרי זה משיח .אם רק התחיל ולא עלה בידו ,אז הוא היה רק
מועמד להיות משיח ולא משיח .בכל דור ודור יש אשים שיכולים להיות משיחים ,אם
הדור זוכה ,עד עכשיו הדור לא זכה.
ש ... .ת .אם הוא בארץ או בחו"ל ,אי לא יודע איפה הוא מצא ,זה לא משה ,יש על זה
גם כן מדרשים ,אחד אומר שיושב בפיתחה של רומי ,אבל הדברים סתומים לא ברורים.
אבל מה שברור שצריך לקום איזה אדם יהודי ולהתחיל את התהליך הזה והוא לא יעשה
יסים ופלאות.
זה כתוב במפורש ,לא אמרתי איש פשוט ,אבל הוא לא צריך לעשות יסים ופלאות ,אלא
בהמשך שיארגן את כל העייים שאמרתי ,אז אחר כך יהיו יסים ופלאות ,אבל בשלבים
הראשוים לא .ת .כתוב שהשם יתברך הסתכל בתורה וברא את העולם כל העולם בוי על
פי הקבלה ,כל התיקוים שיש לעשות זה תיקוים על התורה .כל העולם הזה מקבל את
השפע הזה על פי המצוות ,האדם עצמו יש לו רמ"ח אברים ושס"ה גידים ביחד תרי"ג .אז
ככה יש כך וכך מצוות עשה ,כך וכך מצוות לא תעשה .אם הוא מקיים אותם ,הוא מקיים
את תרי"ג האברים של הפש שלו ,של הרוח שלו ,של השמה שלו.
אם הוא לא מקים אותם ,אז הוא מקלקל ,מקלקל לו ,מקלקל לכל העולמות ,וכל השפע וכל
הגלוי .כל העולמות בוים על פי התורה ומהמצוות ,לא רק במצוות של בין אדם למקום,
אלא גם מצוות שבין אדם לחברו וגם מצות של בין אדם למקום.
הרי מי שלומד קבלה ורואה את הכווות של המצוות ,אולי עוד יזדמן לו ואי ילמד אתכם,
אז הוא רואה .מבקשים מהאדם לכיוון כל מיי שמות ועייים ,זה מין הדסה רוחית כזו
וזה קשור לעשיה וזה קשור גם לחלק הפימי של הכווות הרוחיות.
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בקשת החוכמה מתוך התבטלות
הבירור בין טוב ובין רע הוא יורד במדרגות .יש בירור במחשבה לברר מה כון ומה לא כון.
זה הבירור שאחו צריכים לעשות עם הדעות הכוזבות .יש בירור שאחו צריכים לעשות
ברצוות ,ברגשות ,במידות ובתוך .יש בירור שאחו צריכים לעשות במעשים :ראש-תוך-
סוף )ראש -גוף-רגליים(.
הבירור הזה הוא לברור הטוב מהרע והרע מהטוב ,אוכל מתוך פסולת ופסולת מתוך אוכל,
זה בירור שצריך להיעשות ע"י הפרט וע"י הכלל ,ע"י הפרטים כולם .זה תיקון של עץ הדעת
וטוב ורע .והבירור הזה יש לו  6000שות התיקון שהקציב לו ה' יתברך וכיום אחו
מצאים בסוף החבית ,סוף התיקוים למטה ,גם שמה ,גם ברגליים  -עקבות המשיח ,גם
שמה בתוך הרגליים ,בתוך הקרסוליים ,למטה בעקבים ,גם שם יש ראש תוך-סוף ,גם שם
יש את העבודה של הבירור.
ככה אדם צריך לבות את עצמו מבחיה רוחית שיהיה מסוגל לערוך את הבירור הזה כמו
מתח עם אזמל חד ומדויק .לא סתם בדור שלו ,היתוחים האלה בעולם המדע ממש
מדויקים ,יתוחי מוח ,יתוחי לב ,זו השתלשלות ודוגמא בטבע ,בגופיות ,ליתוחים
שאחו צריכים לעשות באופן רוחי.
ברגע שאחו ברר את הבירורים האלו ,קודם כל מבחיה תאורטית בין מה כון ומה לא
כון זה כבר הישג גדול ,זו התחלת הגאולה הפרטית והכללית .אחרי זה שכבר דע מה כון
ומה לא כון ועמוד ,בע"ה ,במכשולים ובמשימות שיצר הרע הפרטי והכללי מסה להכשיל
את האדם הבא לברר ,אם צליח להלחם במלאך הזה ובשרו כל הלילה ,על הפכים הקטים,
כמו יעקב .אז וכל להיכס לארץ ישראל שמבחיה רוחית ,הכווה לגאולה ולבין השלם
של עם ישראל .אבל הכל מתחיל בהבדלה ,בהבדלה של האדם לדעת מהטוב ומה רע,
להבדיל בכל יסיון ויסיון להכיר את הדמויות  -מה כון ומה לא כון ,איפה הטעות ואיך
לתקן אותה.
ובזה אחו עוסקים  -זה תיקון הדעת .חוכמה ביה ודעת בקדושה .שוכל לעשות את
הבירורים בפרט ובכלל ,ואח"כ בע"ה וכל גם לעמוד במבחים .כיוון שאחרי שאדם משיג
השגה רוחית ,אז מסים אותו כדי שההשגה הרוחית שהוא השיג בבירורים שלו ,של ראש-
תוך-סוף ,יהיה לזה גם הוכחה בסוף ,מבחית סוף  -מבחית רגליים  -מבחית מעשים,
מסים את האדם במעשה ,אחרי כל ההשגות וכל הלימודים וכל הבירורים באופן מעשי
הוא צריך לעמוד ביסיוות ,גם בפרט וגם בכלל ,גם האדם הפרטי וגם עם ישראל כעם.
כפי שהאדם הפרטי צריך לרכוש חוכמה ביה ודעת בקדושה כדי לדעת איך להתמודד עם
כל היסיוות וכל הבירורים שיש לו לעשות בחייו ,כך עם ישראל כעם צריך לרכוש את כללי
החוכמה הפימית כדי שידע כיצד להיערך לקראת כל היסיוות הכלליים שכעם ה' יתברך
מגלגל על עם ישראל כדי לזכך אותו ,לטהר אותו ולרומם אותו.
זו המטרה הפימית של כל היסיוות של הפרט ושל הכלל ,להביא את הפרט ואת הכלל
לתיקון האמיתי ,זו מלחמת ה' בעמלק מדור דור .ולכן חשוב ללמוד ולעשות בושאים
האלה ,לקבל כלים לבירור האמת ,כדי שוכל לעמוד בכל המשימות שצריך לעמוד בהן:
הרוחיות ,המעשיות עד כמה שידיו מגעת.
כמובן שאם ה' יתברך לא מסיע ,האדם כמה שיהיה חכם זה לא יעזור לו שום דבר .אבל
מבחית ההשתדלות יש עיין שהאדם צריך להשתדל להכיר את ה' ומה הוא רוצה מאתו,
ואיך אחו תמודד עם כל הפילות וכל העייים.
בדור שלו יש עיין של התקשורת המודרית ,הדבר הזה ועד כדי שוכל להגיע לבירורים
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והיה רוחיים מהר ,בצורה כוה ושהעם יהיה שותף להשגחה האלוקית ,והאמת תתברר
ויהיה קל שהעם ירכוש את הכללים כדי שיוכל לעבוד בכל התפקידים והמשימות ,זו
המטרה בבחית האמת של כלי התקשרות.
מבחית הקליפה ,מבחית היצר הרע הכללי כמובן שהוא יכול להשתמש באותו כלי ובאותה
עוצמה שברגע אחד ,אלפים או מאות אלפים של אשים מקשיבים לאותו הדבר יכול
להשתמש ומשתמש לפעמים גם כדי להכיס ידיעות כוזבות ולבלבל וכו' .מבחיה רוחית זה
מתרחש בדור שלו ולא בדורות קודמים כיון שאחו מצאים כמו שאמרו לקראת סוף
התיקוים ,וצריכים להתכון לשלבים מתקדמים יותר של הגאולה ולכן יש צורך לאפשר
את היסיון הזה .בודאי שזה יסיון לא פשוט ולכן וצר הכלי הזה .כמו במדבר שה' סה
אותו והייו כאיש אחד בלב אחד ,היסיוות היו של כל העם וגילוי הפים והסתר הפים
היה של כל העם וכולו הייו באותה סירה כמו שאומרים ,כך גם עכשיו באמצעות כלי
התקשורת המודריים ,אחו שותפים ביחד ויודעים מה קורה ,הויכוחים והדעות ,יש במה
לבירור הדעות השוות ,החלק הראשוי של הגאולה הוא בירור ,בירור הדעות ,מבחיה
רוחית איפה האמת איפה השקר ,איפה היצר ,הרע מציע את הצעותיו ואיפה הקדושה,
ומובן שאם זה היה כל כך ברור חד וחלק בכל המקרים ,אז לא הייתה לו בחירה בכלל ,לא
היה יסיון ,לא היה קושי ולא כלום.
אבל מאז שהתערבב טוב ורע ,בעיין הזה של עץ הדעת טוב ורע ,אז אין רע בלי טוב ואין
טוב בלי רע ,צריך לרכוש כלים כדי לעשות את היתוח הזה ,את הבירור הזה בצורה
מדויקת כדי שוכל לתקן עולם במלכות ש-ד-י כל עוד שאחו לא צא לעשות את הבירורים
האלה ,או עשה אותם בצורה פרימיטיבית  -גסה ו"זרוק את המים עם התיוק" ,כמו
שאומרים.
ולא בחין בדקויות ובדקי דקויות ,אז סוף התיקון מבחית הגאולה מתעכב .הרי כתוב
בספרים שהגאולה תבוא כאשר אחו גמור לתקן ולהעלות את כל היצוצות שמעורבבים
גם כן בעיין עץ הדעת וקודם לכן שבירת הכלים ,והחטאים הפרטיים והכלליים שהיו לו
במשך הדורות ,עד שלא גמור לתקן ,מי שיבוא יבוא ,זה עיין ש"כלו כל הקיצין".
תשובה מעכבת ,תשובה  -תשוב "הא" ,ה"הא" שעשקה ע"י הסטרא אחרא מה -י-ק-ו-ק,
תשוב ותתחבר לאותיות שם ההויה .זה עיין של השתחררות משעבוד מלכויות .המלכות
היא בבחית ה"הא" האחרוה של שם ההוויה ,עשקת ע"י העווות של הפרט ושל הכלל,
רחמא ליצלן ,וע"י התיקון והבירור אחו מחזירים עטרה ליושה ,אחו מחזירים את
ה"הא" להתחבר לשם ההויה ובאופן מעשי ,ה' יתברך מתגלה בעולם ושולט בעולם כמו
מלך מלכי המלכים ,כמו שראוי לו.
בלי מסכים שמגבילים בייו וביו מבחית ההבות .זה עיין של התיקון ,זה העיין של
להשתחרר משעבוד מלכויות וכמו שאמר אפשר להקיש מדבר לדבר ,כפי שעם ישראל
משוחרר בעולם הזה משעבוד האומות ,הוא יכול להיות פחות עצמאי או יותר עצמאי כפי
תפקודו בתור עם ,זה משקף את המצב שלו הרוחי למעלה .אם יש עליה רוחית ,מעשית,
חברתית ,כלכלית ,פימית ,גם רוחית וגם מעשית ,אז כך כוחות הקדושה וחלים את
הקדושה למעלה ,ואם חס ושלום להפך ,אז גם להפך .אז היום כדי שצא מעיין שיעבוד
המלכויות חייבים בביה רוחית של כל פרט ופרט.
כיוון שה' יתברך חושב מחשבות "שלא ידח ממו ידח"  -זאת אומרת שכל שמה של כל
יהודי וכל יהודיה יש לה חלק בפאזל הגדול שבתיקון כל העולמות כולם ,אם יהיה אחד
שלא מגיע לתיקון ,מתרשל מאיזו שהיא סיבה ,לא מעוין לתקן את עצמו ,לא מעויין
להתאמץ ,לא מעויין לבות את עצמו כמעבדה של בירור רוחי ,אלא רוצה לחיות
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בשטחיות ובחושך אז הוא מעכב את התיקון של הכלל ,יש עיין של ערבות ,אחו ערבים זה
לזה.
ולכן כל יהודי וכל יהודיה צריכים להרגיש את עצמו כחלק מהכלל ,כחלק מהצוות שאמור
לתקן קודם כל את עצמו ולהפוך להיות צוות בפועל מבחיה רוחית ואח"כ להיות אור
לגויים ,לתקן את העולמות כולם.
זה התפקיד של עם ישראל ,לכן בחרו ,זה עיין של עם סגולה .לכן יש אחריות ,כל אחד
ואחד ישתלם מבחיה רוחית ,גם בעיין של "סור מרע" גם בעיין של "עשה טוב" ,גם עיין
של מלחמת היצר הפרטי והכללי ,גם עיין הדבקות בה' יתברך בכל המצבים ,רכישת
האמוה וככה אחו הפוך להיות ברמה הרוחית שאחו אמורים להיות כדי לגמור את
תיקון הבריאה ,ותבוא אז הופעתו של משיח ועבור אז לההגה של גילוי פים ,כאשר ה'
יתברך יתגלה בעולם לעיי כל.
רק אח"כ העולם יתעלה כפי שמדובר בספרים לדרגות בכירות של רוחיות .אם כן ,הכל
מתחיל בבירור של האמת והשקר ,של הדעות הכוזבות .יש בדור שלו הרבה מה לברר ,גם
שאחו דור מכיר ,גם שקורא וגם ששומע מה שקורה ומושפע ממה שקורה בכל העולם
ובכל העמים.
זה מראה שיש לו מעלות ויצוצות עשוקים בכל הרמות ,בכל הבחיות ובכל התחומים.
היום בא אדם שלא עוסק במדע ,יש לו ידע במדע ,פחות או יותר ,אדם שלא עוסק בכלכלה,
יש לו ידע בכלכלה ,בלי הידע הוא לא יכול לתפקד בחיים ,רמת הידע הכללי שלו בכל
התחומים בעייי הפש ,בעייי הפילוסופיה ,בגלל הכמות והאיכות והריבוי של היצוצות
שאחו צריכים לעבור היא גדולה.
אחו צוברים הרבה איפורמציה ורואים הרבה פלאים ,הרבה דברים ,חייבים להיות
מוכשרים כיצד להתייחס להם ,ולעשות את היתוח עם האזמל המדויק ,מה כון ומה לא
כון .ההפרש בין אור לחושך הוא מאוד דק ,זה אפשר לעשות אם אדם בוי טוב ,מבחית
ההשקפה היהודית שלו ,מבחית פימיות התורה ,מבחית עבודת הפש ,מלכודות היצר
הפרטי והכללי ,מה הוא מתכוון ואיך הוא מבלבל את האדם ,הרבה מסוגי היסיוות וסוגי
הבירורים אחו מוצאים בפרשת השבוע הזה ,פרשת בשלח.
על כל פים ,כשאחו רוצים לדעת מה הבירור שעומד בפיו ,אחו צריכים להסתכל על
המציאות כבמה .הבירורים של אותו זמן מתבטאים על הבמה .כל מה שמדאיג אותו בלב
ובמוח זה הבירורים שאחו צריכים לברר ,זה חומר הגלם שאחו צריכים לעבוד עליו ,גם
בפרט בבית ,במשפחה וגם בחברה ובכלל העולם כולו ,מה שעל סדר היום שם הבירורים
שצריך לעבור .מובא בספרים הפימיים שבכל רגע ורגע יש צירוף אחר של שם ההויה
שמהיג את העולם ,זאת אומרת שבכל יום ויום ,למרות שראה לאדם ששה עבד באותו
מקום שהכל היה אותו דבר ,זה לא אותו דבר ,כל יום יש תיקוים אחרים ,כל רגע יש
יסיוות חדשים.
כמו שאין קוצו של יוד מיותר בתורה ,כך אין שיה אחת מיותרת פשטית בחיי הפרט ובחיי
הכלל .בכל רגע יש לו את היסיוות של אותו רגע כדי לעסוק בפימיות כמו שהתחלתי
להסביר בעיין התקשורת.
מזמיים אותו משמיים להיות שותפים בבירורים שקורים בכל העולמות באותו זמן ,ע"י
שאחו רואים כל מיי מקרים גם בעם ישראל וגם באומות ,גם הפרט וגם בכלל ,בכל
התחומים בחול ובקודש ,זו הזמה משמיים שאחו תקן וברר את היצוצות האלה,
כלשון החסידות.
זו מסה רציית מאוד ,כל מה שאחו שומעים ורואים וחווים במשך היום ,אלו מסות
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שלמות של תיקוים שצריכים התייחסות ובירור .על פי רוב אחו עושים את ההתייחסות
והבירור באופן די שיטחי ,די ספוטי ,די לפי המצב הרגיל שאחו מצאים בו יום יום.
כפי בחית החוכמה ביה ודעת בקדושה שרכשו באותו רגע .אבל היום אחו רכוש חוכמה
ביה ודעת ברמה יותר גבוהה ,כך תהיה ההתייחסות שלו ,כך יהיו הבירורים מתבררים
ביתר קלות ,כולם בחוכמה יתבררו ,הבירור תלוי בחוכמה ,מלכתחילה אחו מסים
בושאים האלה ,כדי שוכל להתמודד.
שאלת שאלה גדולה :מצד אחד אחו דרשים לרכוש חוכמה כדי לברר את הבירורים,
מצד שי הרי בחוכמה יש עוג גדול ,האדם סקרן ואדם גם רוצה להיות חכם לפעמים,
לצורך זה שירגיש עצמו חכם ושאחרים יחשבו שהוא חכם.
זאת אומרת שברצון שלו לרכוש חוכמה יש גם עירבובים של טוב ורע .שלמה המלך ביקש
חוכמה וה' תן לו חוכמה ,הוא הגיע לדרגות עצמות ובכל זאת שם היה כראה חסר משהו
והוא הגיע אח"כ למכשול .דוד אביו לא ביקש חכמה "ראשית חוכמה יראת ה'" אחו לא
יודעים אבל לא תמיד אחו זוכרים ,יראת שמיים זה אדם שצריך שיהיה לו יראת שמיים
בכל דרגותיה :יראת העוש ,יראת החטא ,יראת הרוממות ,כל הדרגות.
צריך זהירות מאוד גדולה ,זה אחד הבירורים הקשים של הדור .הרי מצד אחד מחכים
אותו להיות חכמים ,לרכוש השכלה גם בחול וגם בקודש ,היום החיוך הדתי הוא תחרותי,
הישגי ,מי שחכם ,מי שמפולפל ,מי שיש לו זיכרון ,מי שיש לו תפיסה מהירה  -יופי ,כולם
רוצים אותו.
אם אדם בעל מידות טובות  -זו גם כן מעלה .אבל ההישגיות הפכה להיות כמו בעולם החול
 דגל ,יש בזה דבר אמת כי האדם מחויב לדעת את התורה ,צריך לדעת  -ידע .שאלה מההפרופורציות ומה הכמות הכוה שדרושה לידע לעומת הדרישה ליראת שמיים.
וכאן סחבו אחרי אדום ,סחבו אחרי הרצון לדעת מצד האומות ומצד החולין ומצד
המדע .ודאי שהמדע הביא ויביא הרבה תועלת לאושות ואין פסול בכך שהמדעים רוצים
חכמה ורוצים לגלות כל מיי סודות של המדיה ,של הרבה אשים ,ולעזור וללמוד
ולהתפתח.
אבל אחו יודעים שמתוך הרצון הזה לדעת בסופו של דבר יוצא גם הרבה סבל ,הרבה
מלחמות ,הרבה רע ,הרע גם כן קיבל כוח ,אם גילו את כוח האטום שיכול להביא חשמל
וקידמה מצד אחד ,אבל זה יכול גם לחסל את העולם.
אם מצאו תרופות שמחסלות כל מיי מחלות ,מצד שי זה יכול לגרום להתפרצות מחלות
חדשות .תמיד ההתעוררות של האדם והקדמה שאדם מביא על עצמו ועל הסביבה" ,עליה
וקוץ בה"  -מצד אחד אי אפשר להימע מכך ואחו רואים שה' מהיג את העולם בכיוון
כזה שהמדע הולך ומתפתח יותר ויותר מצד שי גם סכות כרוכות בידע.
קל וחומר בן בו של קל וחומר ,שמדובר בידע אלוקי ממש ,פימיות התורה ושאר העייים.
אם כן ,מצד אחד אחו דרשים לדעת את ה' ,לדעת את ההגותיו ,לדעת את עצמו מבחית
"מבשרי אחזה אלוק" אם לא כיר את עצמו איך עבוד את ה' כמו שצריך ואיך יתן לו את
המיטב שלו ,ואיך כיר את השותף שלו שבא להכשילו ,איך גבר עליו? חייבים להכיר את
כוחות הפש ,את החולשות ,כיצד אחו בויים ,מי אחו.
האר"י ז"ל אומר טוב שאדם ידע גלגול של מי הוא כדי לדעת בדיוק איזה תיקון לעשות,
אדם צריך לשאוף לדעת את שמו ,אפילו לדעת את שם הקליפה המולבשת עליו .מצד שי,
כמו שאמרו יש בזה סכה גדולה מצד הבירורים הקשים של הדור ,צריכה להיות רכישת
החוכמה הן בחול והן בקודש ,מה המטרה של זה? תמיד בכל דבר צריך לדעת מה המטרה,
אם יש מטרה אמיתית לשם שמיים ,מטרה קדושה לשם שמיים ממש בלי איטרס אישי.
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הכל מתחיל כשיש הרצון לקבל לעצמו כפי שאומר בעל הסולם ,הרצון לקבל לעצמו יכול
להיות גשמי ,יכול להיות ריגשי ,יכול להיות גם רצון לקבל לעצמו רוחי .ככל שהאדם פחות
מבורר ופחות זך ופועל בצורה אגואיסטית איטרסטית ,אז כל השגה שהוא ישיג ,גם השגה
רוחית ,זה בגדר קלקול וערבוב של טוב ורע.
בקשת החוכמה צריכה להיות מתוך ביטול של האגו ,זה דבר והיפוכו כביכול .אומר בעל
התיא :חכמה = כח מה ,זה ביטוי של האגו .בדרך כלל אחו מחוכים מגיל אפס להיות
מישהו ,להיות משהו ,לרכוש חוכמה.
כל הגישה שלו ברכישת ידע הן בגשמי והן ברוחי הוא על מת להגדיל את עצמו זו גישה
לא זכה ,זו גישה מקולקלת .המטרה שלו האמיתית והכוה זה לרצות לקבל ידע גם
בחולין וגם בקודש כדי שוכל לעבוד את ה' ,שוכל להיות עבדים אמים של ה' יתברך,
שוכל לעשות לו חת רוח.
כמו שאדם הולך ללמוד לאפות עוגה טעימה ובריאה כי הוא רוצה לעג את בי ביתו ,הוא
לא הולך לעשות את העוגה כדי שהוא ירגיש עצמו שהוא יודע איך לאפות עוגות ,או כי זה
מסקרן אותו ורא איך צריך לאפות עוגה ,אלא כי הוא רוצה להיטיב ,הוא רוצה לעשות
חת רוח למי שיאכל את העוגה.
ככה צריכה להיות ההשקפה שלו בקשר לבקשת החוכמה ,כ"קרדום לחפור בה" ,יכול
להיות בכל הרבדים של בקשת החכמה ,גם כשאדם הולך ללמוד את פימיות התורה יכול
לבוא מגישה תועלתית ,גישה שתגביר את האגו שלו או כדי לעשות חת רוח לה'.
גם כשאדם בא לעשות חת רוח לה' ,יכול להיות שהוא בא לעשות חת רוח לה' כדי לעשות
חת רוח לעצמו .אדם צריך להיות אמיתי .מה שעוזר לו לברר את הבירורים לעומק זה לא
לרמות את עצמו במידת האמת.
זה שאדם לא מושלם זה ברור ,כי אדם איו מלאך ,אבל שלא יהיה שקרן ולא ירמה את
עצמו ,לפחות שידע באיזה מצב הוא מצא .אם הוא יחזיק במידת האמת ה' יזכה אותו
לעלות מעלה מעלה ,לעבוד לשמה.
כשאחו תבון על תיקוי הדור ובקש מה' יתברך שיתן לו חוכמה כדי שוכל לעשות את
הבירורים ולגמור את תיקון הבריאה ,כדי שה' יתברך יוכל להתגלות בעולם הזה .מטרתו
לעשות חת רוח לה' יתברך ולא לעשות לעצמו חת רוח ,ואם אדם טרם רכש את הדרגה
הזו וזו דרגה מאוד גבוהה ,יתפלל על זה " -ריבוו של עולם תעזור לי שאי ארצה לעשות לך
חת רוח ולא ארצה לעשות לעצמי חת רוח" ,שבקשת החוכמה תהיה אמיתית כדי שהיה
כלים מתוקים ווכל להשרות שכיתך עליו כביכול.
יש ויכוח על טרמיולוגיה ,זה ויכוח מהותי ביותר ,הפערים הגדולים ביותר .אומם אחו
כאן האשים כמוו הפשוטים בתוך העולם הזה ,לא תמיד בחין אם האדם הזה באמת
לומד ומבקש חוכמה לשם שמים ,או עשרים אחוז לשם שמים או שמוים אחוז לא לשם
שמיים ,אחו לא בוחים ,אבל בשמיים כן בוחים ,אי אפשר לרמות אף אחד ,גם בית דין
של מעלה יודע אם זה לשם שמיים וכמה לשם שמיים וכמה לא.
איפה הפגמים שלו ואיפה צריך עוד לתקן .בעולם האמת הכל גלוי ,כאן בעולם השקר אדם
יכול להסתיר ,לסות להסתיר .זה הסוד שכתוב בזוהר ,שלפי שקבלו סודות ,ר' שמעון
התעטף ובחן ,כמובן שהטלית זה כדי למשוך מצד אחד חוכמה מקיפה ,יש אור פימי ואור
מקיף ,אור פימי זה מה שהכלי כבר השיג ,אור מקיף זה מה שעדיין לא השיג ,אז מצד אחד
זה כדי למשוך עליו מקיפים של קדושה ,מצד שי זה ביטול.
להיכס לתוך יראה לתוך שברון כדי שמשיכת החוכמה תהיה אמיתית לשם שמים ,יהיה
רצון לעשות חת רוח ,זה דבר חשוב מאוד שכמה שדבר עליו לא גמור .בימים אלה באים
שבילים אל הדעת הפנימית
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אלי כל מיי בחורים לשאול איזה מקצוע מתאים להם ,אז אי שואל מה רציתם ללמוד?
הם אומרים :ראית חשבון ,יהול עסקים ,עו"ד.
זה לא שייך לו בכלל ,מה קרה להם ,כולם רוצים אותו דבר? למה זה ,למה מעיין אותך
להיות עו"ד ,אתה מתאים להיות מורה לחיוך מיוחד ולא עורך דין " -שהיה מישהו שיהיה
כסף ושיהיה כוח".
עד כדי כך זה הולך ומתרבה הדבר הזה וזה מפחיד ,רואים אשים בכלל ללא כישורים
מתאימים ,הפש שלהם בויה למשהו אחר וכולם רוצים להגיע לעמדות כוח ועמדות
המפתח ,לשלוט ,להיות חזקים ,להיות מוצלחים ,שיהיה להם כסף.
רואים שהתלבשה עליהם השקפה זרה .לתפקיד האמיתי שלהם הם לא יצליחו עד שיביו
שפלו למשהו אחר .לא יתכן שכולם רוצים אותו דבר ,להיות עו"ד ,רואה חשבון או מהל
עסקים ,מאיפה זה ובע? ממה שאחו וסופגים כבר מלפי שאחו ולדים ,הרצון לכוח
והרצון לחוכמה ,לשליטה ,לאגו ,לוחיות  -רצון לקבל לעצמו .יש תופעה כאובה ומעיית,
ברוך ה' ,יש התעוררות בעם לחיפוש האמת ,הרבה אשים הולכים לכל העולם לחפש את
האמת .בודאי שיש דברים בגו ,המצרים של היום זה הודו ,חוכמת מצרים ,חרטומיה
וכוחות הטומאה שלה עברו להודו ,ולשם הולכים עשרת אלפים בחורים ובחורות ישראלים,
ילדים טובים ,לחפש את האמת ,מתוכם אלפים שארים שמה שים.
דווקא יצא לי לפגוש בזמן האחרון כמה כאלה ,התעייתי מה יש שם ,מה מושך כל כך
ואיזה אמת מצאו ,ויש דברים מדהימים .מצד אחד יש שם כל מיי גויים מוכשרים,
ערמומיים שיודעים לתפוס שמות ולעשוק אותם ,עם חיוך יפה על השפתיים ועם
איטרסים של כוח ושלטון.
אבל כלפי חוץ הכל טהור ,כולו אומר קדושה .רוב האשים שסביבם הם יהודים שלו,
ישראלים חמדים ,רוב רובם של המחפשים שם ,שמות ,אי לא הייתי שם אבל לפי
הסיפורים התחושה כביכול שאדם הולך באיזשהו שוק ומראים לו כל מיי סחורה ,כל מיי
סוחרים והוא בוחר לו לפי איזה שיטה ,לפי איזה פילוסופיה ועבודה זרה הוא יכס לראות
מה יצא מזה.
כמובן שכולם מדברים על אלוקים ,על התעלות ,על האושר הקסום ,איך להשתחרר מכבלי
הגוף העולם הזה ,איך להתעלות ,כולם מדברים על ארגיות ,זה מעיין .אי מדבר על זה כי
זה חדר לכל המקומות ,לא עובדים את ה' יתברך  -עובדים את הארגיות.
אז אם אדם הלך לאיזה גורו והרגיש שם חשמל ,אז האדם הזה הוא בטח לפחות סגן של
הקב"ה ,וככה השמות עשקות ,מה קורה כאן? זה לא דבר פשוט כל כך .זה ידוע שאברהם
אביו תן לבי קטורה שמות טומאה ,תן להם מתות ושלח אותם.
ושמה זה הפך במשך הדורות כראה ,לעבודה זרה ממש ,התתקות מאברהם ,אברהם הוא
אביו ,אברהם הגדול שבגדולים ,איש האמוה ,היה מוכן להישרף בכבשן ,איפה החלק
הזה? שארו רק כל מיי טכיקות של התבודדות ,התבוות ,הולכים לאיזה מקום לעשרה
ימים ,אסור לדבר ,כל אחד יושב שם עסוק עם מחשבותיו ,זה עסק משומן טוב מאוד
ומאורגן טוב מאוד ,קשה לצאת ממצרים ,כמו שהיה אז בלתי אפשרי לצאת ,ששמות עם
ישראל היו מכושפות במצרים ,החזיקו את בי ישראל בכוח כישוף ,כוח של טומאה.
ידוע מהספרים הקדושים שאם אדם בעל אמוה אמיתית בה' יתברך ,והוא עובד אותו כמו
שצריך שום כשוף לא יתפוס אותו ,לא כישוף ולא עין הרע ושום כוחות של טומאה .אם
אדם לא בדרגה הזאת יש סכה .ה' יתברך תן כוחות בטבע ,כוחות רוחיים כדי לסות את
האדם ,לבחור ,במה האדם יבחר ברע או בה' יתברך ,אז תהיה בחירה .בזמן של הסתר פים
הכל מוסתר ,זה זמן וח ,פחות יצר ,בשמן שיש גילוי פים ,אחו עכשיו עוברים לההגה של
שבילים אל הדעת הפנימית
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גילוי פים קמעה קמעה  -מתעורר גם היצר כגד.
מתחילים לצוף בכמה מקומות ,לסות לתפוס את היהודים שיבחרו בטומאה ולא יבחרו
בקדושה .כמובן שיש לו מה להציע ,אם לא היה לו מה להציע לא הייתה פה בחירה ,אדם
מתחיל לשבת ולהתבון ועשרה ימים לא מדבר ,מרגיש שיוי ,קודם הוא היה משוגע כל
היום בת"א או באיזה מקום אחר ,או שהיה בצבא והיה צריך לעבור כל מיי חוויות
שעוברים בצבא ,פתאום הוא מוצא את עצמו מול עצמו בשקט ,הוא מתחיל להסתכל בתוך
פשו ,זו התקדמות ,יש בזה משהו טוב ,התבוות זו מעלתו של יצחק אביו שיצא לשוח
בשדה ,התבוות ,תפילה ,התפעלות  -כולם מושגים של החסידות.
לא סתם שלחו להם עשרת אלפים יהודים ,יש מה לברר ,אבל את מי זה משמש? מי
משתמש בדברים האלה? מה טוב לתפוס שמות ישראל ,לשעבד אותם ,לתפוס כוח ,זה צדם
של הגויים ,הצד שלהם זה לשלוט ,באמת שמעתי שהם דורשים מאשים שישתחו להם
אפים ארצה.
כמובן גם מבחית האגו ,האגו חוגג ,יושב לו שם גורו ואלפים מסביבו רואה את עצמו
אלוק ,ודאי שהוא לא צריך שום דבר ,הוא מותק מהגוף ,ממי הם למדו את זה מפרעה,
בבוקר היה יוצא המימה פרעה.
יוצא שחלקים של פימיות התורה שלו עשקו בהודו" .הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו",
צריך להוציא אותם משם כמו שעם ישראל היה שקוע במצרים ,שמות קדושות ,היה צריך
להוציא אותם משם ,צריך להוציא את יצוצות האמת שיש שם.
מדוע היהודים האלה הלכו לשם? אי שואל אותם מדוע הלכתם לשם ,הם עוים לי :מה
אתה רוצה ,אין פה בארץ רוחיות .שאלתי :מה חסרים רבים ,חסרות ישיבות? הם עוים:
זו לא רוחיות .אין רמה רוחית זה רק ידע ,ללמוד תורה ,זה עול ,זה לא עים ,זה לא חמד,
זה לא מושך ,כשזה עולה זה יורד .האם הטעה שלהם כוזבת? האם זו התחמקות? אי
חושב שלא .יתכן שיש אשים או מקומות שלומדים תורה אבל לומדים את זה בדרגה
מסוימת ,לא מתעמקים יותר ,לא עוסקים בפימיות ,לא מתבודדים ,לא מתבוים ,לא
רוכשים כלים.
אז בודאי ,מי שבא היום לישיבה ילמדו אותו קבלה? מלמדים אותו חומש ,מה יעשה אותו
אדם שזקוק לפימיות התורה ,אותה שמה שמשתוקקת להתעלות להידבק בה' .יש שמות
עצומות בדור הזה שמחפשות חיות ,מחפשות איפה אפשר לקבל .זה סוד שכל שמה יש לה
את המזון שלה .האר"י ז"ל אומר :אם אדם משך להלכה זה תיקון שלו אבל אם הוא
משך למדרש אז זה התיקון שלו העיקרי ,אם הוא משך בקבלה אז זה התיקון העיקרי.
בודאי שכל אדם צריך לעסוק פרד"ס כפי יכולתו ,להתאמץ ,וגם חלקים שלא כל כך
מושכים אותו הוא חייב אותם ,גם לדעת וגם לקיים .אבל יש מקומות שמשם פשו יוקת,
שם הוא מתחבר עם ה' יתברך ,שם הלב שלו מתמלא אור כשהוא עוסק בזה ,שם יש את
התרוממות הרוח שלו ,שם התיקון שלו ,ברגע שהוא בוחר חלק מהפרד"ס שמתאים לו ,לא
רק שהוא מקבל את התיקון וליבו מתמלא באור ,ביראת שמיים ,אהבת ה' ,זה ותן לו כוח
אח"כ לעשות את שאר החלקים ,אלא זה גם מוריד שפע מהעולם המתאים לו ומרסן את כל
העולמות ,זה ותן שפע לעוד שמות שקשורות לעיין הזה ,יש בזה הרבה סודות.
"היה תמים עם אלוק" ,דרך התיקון שלי אי קשר לה' יתברך ועובד אותו .יוצא שאותן
השמות הקשורות לפימיות הן שמות גדולות מאוד ,יש להן תפקיד לתקן את כל
העולמות ,הם צריכים לבשר להמתיק פה את כל הדיים ,בזכות ההתערבות שלהם והלימוד
שלהם ,אם הם לא מקבלים כאן חומר מתאים להם הם יחפשו את זה במקום אחר.
ברגע שיהיו מספיק יהודים שיעסקו כאן בעבודת הפש ובתיקון אמיתי ודבקות בה' ,יעסקו
שבילים אל הדעת הפנימית
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בפימיות התורה ,מכאן כל אותם יצוצות שיש באומות שעשקו במשך הזמן מתורת
ישראל ,כל אותם טיעות יחזרו לכאן וכאן יהיה המקור ויבה בית המקדש ויבואו מכל
האומות לעבוד את ה'" ,כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" ,אבל אם מציון לא תצא
תורה ודבר ה' מירושלים ,מאיפה כן תצא?
ולכן אותם המקומות שקיבלו חיות עוד בזמו של אברהם אביו ואח"כ גם בזמן שלמה
המלך ,והחיות הזאת שארה שם עשוקה ואין כאן מספיק כוח רוחי שעוסק בעבודת ה'
באותם הגווים אז השמות האלו הולכות לשמה.
זה העיין שלא יגלו ישראל בין האומות אלא כדי לצרף עליהם גרים ,אז יש גרים ממש -
"גר צדק" שבזכות שיהודים יצאו לגלות הוא דבק ביהודים וחזר ליהדות ,ויש גם גרי צדק
לא מבחית בן אדם ,מבחית יצוץ ,מבחית חלקי פש מבחית רעיוות ,מבחית דרכי
עבודה ,הם עשוקים במקומות ההם ,השמות הולכות ואוספות את היצוצות האלה.
השאלה היא מה גובר על מה? יש פה הרבה עדיות ,דברים חשובים להתעמק בהם .יש
אשים ,ככה קיבלתי דווח שעושים סיבוב ,רואים שזה לא בשבילם ,חוזרים ולא פגעים
ומבייהם הרבה מתקרבים ליהדות ,יש כאלה שהולכים לשם שארים שם עוד זמן .מספר
חודשים ,לומדים כל מיי עייים ובסופו של דבר חוזרים לארץ ומתקרבים לפימיות
התורה .יש כאלה ששארים שם ומתדרדרים גם מבחיה מוסרית ,גם מבחיה תפקודית
וגם מרגישים שהם כבר לא שייכים לעם ישראל ,איך אמרו לי " -אבודים".
אי לא מאמין שיש שמה אבודה ,אבל ככה קוראים להם .מה ההבדל? אי לוקח את זה כי
זה יסיון של הדור ,גם כי זה מראה על כמה חללים שאחו צריכים לתקן פה אצלו ,וגם כי
מזה וכל להקיש לשאר היסיוות ,זה קשור לעיין שדברו קודם ,של חיפוש החוכמה,
חיפש הידע.
אם וכל להבין את השוי בבחירה של האשים שמתסים שמה ,בין הרבה דברים גם
ביסיוות שלו פה .בדרך כלל אדם מעורבב טוב ורע ,יש משרובו טוב ומיעוטו טוב ,ואחר
שרובו רע ומיעוטו טוב וזה בדרגות שוות ,הדרגות השוות בין בי אדם הוא מבחית הרצון
לקבל לעצמם לעומת הרצון להשפיע ,כמה רצון לקבל לעצמם יש להם ,כמה רצון להשפיע
יש להם ,כמה משפיעים על מת לקבל ,כמה מקבלים על מת להשפיע.
זה מפתח של בעל הסולם .כמה שמות שארים שם הרבה זמן ,הן שמות גדולות מאוד ,יש
להם צימאון גדול להגיע עד הסוף ,מראים להם תחילה של דרך של התבוות והתבודדות
כביכול התעלות ,אבל ,זו דרך שאין בה קיום תורה ומצוות.
אז מצד אחד זה קל ,פתאום השמות כסות לזה עם כל הכוח ,לכאורה הם היו מוכים
לשמור תורה ומצוות אם היו מאמיים בזה ,היות שהם לא קיבלו חיוך ,הם "תיוקות
שישבו" ולא מאמיים בזה ,אפשר לעסוק ברוחיות בלי עול תורה ומצוות.
בהתחלה יושבים ומתחילים להתעדן ,מתחילים להתעלות ,מתחילים לחזור פימה ,עד כאן
התהליך ,לכאורה חיובי כולו .אבל אם האדם באמת אמיתי הוא ימשיך להתעמק ולבדוק,
הוא ימצא שהמורים שם לא בדרגה באמת כמו שהם ותים את ההרגשה ,האדם ירגיש
פגמים מוחשיים יותר או פחות ברמה הרוחית של המורים שם ,שחיתויות גלויות או
סמויות ,כולל עושק ושימוש בשמות ,אז מצד אחד הוא קיבל אור ,הוא קיבל התעלות אבל
מצד שי המורה אוכל אותו ,הוא לא יודע מה לעשות ,הוא גם מפחד שלא יהיה לו תחליף,
לאן הוא ילך ,איפה הוא ימצא ידע? כואב לו כאב עצום בשמה עד כדי כך שהוא לא יכול
להתמודד עמו  -על זה שהמורה שלו פגום ועל זה שאין אולי ידע במקום אחר ,הוא חשב
שהוא כבר מצא את האמת ואת רוחו ואת שמתו וכבר מצא את הכל ,פתאום הכל התהפך
על פיו ,הוא לא יכול לשאת את זה ,זאת אומרת שהמסכות של עצמו ,הרחמות על עצמו,
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הרצון שלו לאמת המושלמת למורה המושלם ,הקושי להודות בטעות ,לתקן את דרכיו
ולהתתק ,ההתמסרות ,הרצון לקבל עוג רוחי בלי להתחייב על משהו יותר רציי ,זה גורם
לו להשתעבד ולהישאר שם .כמובן ,שאותם מורים מומחים איך לתפוס שמות ואיך
להחמיא להם ,לגייס אותם לעבודה שלהם ואז האדם מבולבל ומגיע לכאבים וראיים
פשיים .הוא לא יודע מה כון ומה לא כון ,צריך לבחור.
אם האדם הוא איש אמת בסופו של דבר הוא יצא משם ויבחר באמת ויראה את השקר .אם
האשים האלה היו חוקרים יותר היו רואים עבודה זרה ,לא עבודת ה' ,רצון לקבל עוג
לעצמו ,לפתור את הבעיות הפימיות ע"י כל מיי קסמים ,להגיע לכל מיי רווות ,לא
להיות עבד ה' ,להשתחרר מכבלי הגוף והגלגולים ,לא לעבוד את ה' לשם שמיים ,שמה
הדקויות.
יש רצון לקבל לעצמו בדרגות רוחיות של חוכמה מעורבב עם רצון של תיקון ,יש רצון של
תיקון אבל זה עטוף כל כך הרבה דברים אחרים ,ליתוח באמת צריך לייזר סופר סופר דק,
לדעת מה כון ומה לא כון.
אי מדבר על אשים שלא חוכו כדתיים או חוכו כדתיים ברמה כזו שזה היה להם
שטויות ,הם רצו לחפש משהו יותר עמוק .פעם חשבו שרק חילויים הולכים להודו ,היום
שמעו שגם דתיים הולכים להודו.
זאת אומרת החיפוש לרצות את ה' ,להידבק בו יתברך ולהגיע לגילוי פים זה תהליך שבוער
בשמות ישראל ,במיוחד בשמות היותר גדולות וזה רק יגדל הצימאון הזה הולך וגדל .אם
אין מי שיספק את הדרך זו בעיה מאוד קשה ,כמו אדם שצריך סם יחפש את הסם בכל
מקום ,להבדיל.
מובן שבתורה יש התשובות רק צריך להביא את התורה למצב שאדם יוכל להתחבר עמה
ולעלות דרכה .לפעמים לאשים האלה יש ההרגשה שלימוד התורה זה דבר בפי עצמו ,הם
לא רוצים ללמוד את התורה הם רוצים עבודת ה' ,רוצים תיקון ,רוצים אהבה ,רוצים
להידבק בה'  -אהבת ה'.
אם אחו הייו מראים להם שהתורה היא לא רק לימוד תורה בלבד אלא זה מכשיר אותו
לעבוד את ה' ,זו דרך תיקון לעבודת ה' אז הייתה מתחברת להם התורה עם ה' ,אבל
לפעמים אחו עוסקים בלימוד התורה לא לשם שמיים ,לא בכל העומק ולא מתוך דבקות
בה' יתברך ,אז התורה מותקת מותה כביכול.
אחו חייבים להתבון בעין אמיתית על הבעיות והבירורים ולא לפחד ,כדי שוכל לתקן את
העולם בדור שלו לעשות חת רוח ,ושלא יהיה מצב שהשמות בורחות מבולבלות והיצר
הרע יוצא מבסוט שעשק אותן .זו מלכודת של היצר הרע ,מלכודת פתוחה לעשוקים ואין
מושיע ,רחמא ליצלן .לכן אפשר להגיד מה שכתוב בספרים הקדושים :אם יש צדיק,
תלמיד חכם היושב בחדרי חדרים ,עוסק בתורה לשמה ומתעלה ,כל העולם מתוקן על ידו
וכל העולם עולה בדרגה.
אם האדם לא מגיע לדרגתו האמיתית ,אוי ואבוי לו ,כך כתוב בזוהר :שאם ראשי העם לא
מגיעים אך הדרגה האמיתית שלהם אז להפך כל העם יזוק מהם ,כך מובא בפרשה ,פרשת
"בא" ,מי הם ראשי העם? החכמים ,החכמים צריכים לתת דעתם על כלל עם ישראל.
מה מצב השמות? מה הם יסיוותיו של הדור ,להשתדל לתת לדור כלים זו העבודה שלו,
זו עבודת ה' שאחו צריכים לעשות .כל דור עם העייים שלו ,מה עשה? אחו בחרו לזה,
זה המצב! ככה ה' הכיס אותו לתוך הדור הזה ,זו עבודה ,צריך להתמודד.
אם יושב אדם ועוסק בתורה לשמה ומבקש חוכמה מה' יתברך כדי לעזור ליהודים לתקן
את העולם ,יכול שהוא יושב באיזה מקום ואף אחד בכלל לא שומע עליו ולא מכירים אותו,
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אבל חכם ההתגברות שלו לשם שמיים.
בחור אחד שיושב בהודו והוא מבולבל ,איך יחליט מהי האמת? פתאום יקבל מוחין
דקדושא ויהיה לו הכלי להבחין בין אור לחושך ,לעשות הבדלה ,הוא יקבל כוח ולא ידע
מאין זה בא ובזכות מי ,אבל  -ישראל ערבין זה לזה ,יש ערבות.
אם הראש מתעלה  -כל הגוף מתעלה .אם הראש ,המכ"ל בחברה לא מתפקד כל החברה
פושטת רגל .לכן יש חובה גדולה לכל ראשי העם ,ראשי הישיבות  -להתעלות יותר ויותר,
לא לדרוך במקום ,לא רק מבחית לימוד התורה אלא גם מבחית הדבקות שלהם,
במושכלות הקדושה ,הרצון של העם לקבל חוכמה על מת להשפיע חת רוח לה' יתברך ,על
מת לעזור לתיקון עם ישראל.
אז בע"ה כמו בימי שלמה המלך ,היו באים מכל העולם לראות את חוכמתו לא יכול לחפש
חוכמה במקומות אחרים .אז יש לו פתגם" :חוכמה בעמים  -תאמין ,תורה בעמים  -אל
תאמין" חוכמה יש בעמים ,טכיקות ,ידע ,רפואה ,תורה יש רק תורת משה ,אז אם הם
אומרים לך שזו תורה אל תאמין.
יש לו כלל שגם אם יבוא ביא ויעצור את השמש באמצע השמיים אבל הוא יגיד לעבור על
דבר הכי קטן בהלכה ,זה ביא שקר ואסור לשמוע לו ,זה כל כך פשוט .אם אדם מצא
במקום כמו הודו ועומד להשתחוות לפי גורו ואומרים לו לאכול משהו שאסור לו לאכול,
או ההגות שאסורות על פי התורה ,או שאר עייים שאדם יכול להיכשל בהם ,שם לא
שומרים ציעות כמו שצריך ,זה כבר צריך להספיק לו להבין שגם אם גיד היו בדרגה של
ביאים כמו של אברהם אז זה לא הדרך שלו ,זה לא מקומו  -אסור לו לשמוע.
מה שדק וקשה  -והתחלתי להסביר זה העיין של "הוקוס פוקוס" ,אשים שדיברתי אתם
דהמתי לראות שהרצון שלהם ,ההתלבטות שלהם להישאר בקרב אותם אשים או לא ,זה
תלוי אם ראו אצל האיש הזה משהו מעל הטבע ,הרגישו ארגיות ,או ראו דברים ,ראו שזה
כולל מחשבות ,ראו איזה לב ,זה דומה לחרטומי מצרים כאשר באו משה ואהרון ועשו
אותות באו גם החרטומים ועשו אותות ,בעיין הזה :הה אחו גם גדולים ,גם לו יש כוח
מעל הטבע ,גם אחו שולטים ,מי זה ה'? אי בראתי את היאור ,אחו חזקים וגדולים,
שולטים בכל העייים.
למה האדם משך להוקוס פוקוס? כי הוא רוצה גילוי פים ,השמה שואפת להידבק בה'
יתברך ורוצה את פי ה' ,היא רוצה גילוי שלו ,היא רוצה קירבה ,היא רוצה להרגיש שיש
משהו מעבר לחומר.
אם משהו באיזו דרך של כישוף או להטוטים ,באחיזת עייים או בהיפוזה ,בדמיון ,יכול
לתת אז האדם רוצה לקבל את זה .בזמו כשהיה יצר של עבודה זרה ,בעבודה זרה היה עוג,
עבודה זרה הייתה מספקת ,היה בזה גילוי ,זה לא סתם כמו שאחו חושבים שהיה סתם
פסל שהיו משתחווים לו ,זה היה יסיון של אז ,ה' סיפק כל מיי הוקוס פוקוס דרך העבודה
הזרה כדי לסות את הבריות.
גם היום כשמתחילים להתקרב בזמן של גילוי פים ,ה' יתברך ותן כל מיי הוקוס פוקוס
וכל מיי כאלה כדי לבחון את האדם .שאלת השאלה :מה ה' רוצה מתיוקות ששבו
שיושבים בהודו ומאמיים בזה? כאן יש את העיין שבודקים את האדם לפי דרגתו ,גם
תיוק ששבה ולא למד תורה ולא יודע מה טוב ומה רע ,מה אמת ומה שקר ,בשמיים גם
בוחים אותו על פי הידיעות שלו עצמו ,על פי הרמה שלו עצמו ,על פי הרמה המוסרית
שהוא בעצמו מאמין.
כאן יש את הפילה של אותן שמות ששארות עשוקות שם ,שבאמת מראים להם בעליל
שהם עוברים על העקרוות שהם קבעו לעצמם ,על המוסר שקבעו לעצמם ובכ"ז בגלל
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איטרסים ובגלל עוג ובגלל דחף הם שארים ,לא בוחים אותם אם הם שומרים שבת או
לא ,כי את זה הם לא יודעים ,בוחים אותם האם אותם הגויים עומדים בסטדרט שאותן
שמות קבעו לעצמן או לא .ברגע שהם רואים שהתיאוריות או הטכיקות לא עומדות
במבחן האמת הפימית של עצמם ,הם צריכים לקום וללכת גם אם זה מפחיד וגם אם זה
קשה ,יש לחץ חברתי ויש עוג של קליפה כזו או אחרת ,צריך לקום וללכת  -להיות אמיתי.
מחייבים אותם על ההשגה של האמת שלך ,מי שרוצה ליהות ומי שלא רוצה שיכאב לו ומי
שבא להתרגל לאבא החמד הזה שמדריך אותו ,כביכול הוא לא יכול לצאת ושאר שם.
אותם אשים ששארים כמה חודשים וכן מצליחים לצאת משם הם אשים שהחושים
שלהם פגמו פחות ,מידת האמת בוערת מבפים ,הם רואים סתירות ורואים דברים שלא
ראים להם גם לפי תועלת עצמם וגם לפי תועלת אחרים ,ולפעמים יש דברים שיש להם
זכות אבות ומסורת ישראל וצורם להם לעבוד עבודה זרה וצורם להם חוסר הציעות
ורואים כל מיי בגידות ואז הם בורחים יותר מהר ,ואלה שרק עושים ככה ובורחים זה יכול
להיות מצד אחד אולי משטחיות ,שלא מעייים אותם דברים כאלה .מצד שי גם זכות
אבות  -תמימות" ,שומר פתאים ה'" יש בזה גם הרבה דרגות בייים ודקויות .אי לא יכול
לפרט את כל הפרטים אבל אלו לפחות כללים להבה .יוצא ,שהתיקון האמיתי כאשר אחו
רוצים חוכמה מבחית ביטול האגו שעבוד את ה' ותקן את העולם ,זה שתהיה לו אמוה
תמימה ,החוכמה הכי גדולה זה אמוה תמימה בה' ובמשה עבדו ובתורתו ,לזה אחו
צריכים חוכמה לתקן עולם ולשרת את ה' יתברך ולא לשרת את עצמו כדי שישרתו אותו,
ולא כדי להתפח בגאווה על פי מידת ההשגות שהשגו.
זו קודת מפתח להבין את שיעבוד מצרים ,את שיעבוד הודו ושיעבודים אחרים .הדור שלו,
יש לו כמה שיעבודים שאחו משועבדים להם ,כמה דעות כוזבות שצריכות בירור .היום
עסקו בבירור של הרצון לקבל חוכמה ,לאן זה מוביל את האדם אם זה לא לשם שמיים,
שבמקום שהתורה תהיה סם חיים היא הופכת להיות להפך ,גם פה בארץ ישראל
ובירושלים.
אם אדם ילמד לא לשם שמיים גם כן התורה תהפוך לו סם מוות במקום סם החיים ,זה
קלקול אחר שצריך לדון בו בפי עצמו .יש לו עוד הרבה דברים לברר בעיין המדע ,בשים
קודמות עסקו הרבה באבולוציה ,הפסיכולוגיה ,כל תורות הארגיה ,הרדיפה אחרי הכסף,
להיות ככל העמים ,כל מיי תיאוריות ו"אמיתיות" שאחו מאמיים להם בלי לברר אותם,
יש בהם חלקי אמת ויש גם חלקי שקר ,סיו קצת לברור את הבחירה בהודו יש שם חלקי
אמת ,הרצון לתיקון ,הרצון להתעלות ,הרצון להתבון ,להגיע לאמת ,להגיע לפימיות
והמגע עם הטבע ועבודת החבורה ,בכל הדברים האלה עוסקת החסידות ,תורת החסידות
של הבעש"ט וגם של הרשב"י מאז ומתמיד ,כל המושגים האלה באים מהקדושה צריך
לדעת את מה זה משמש ואת מי זה משמש ,אם זה מביא עילוי או שיעבוד ופילה שמי יודע
איך צא ממה.
האם זו עבודת ה' או עבודת האדם ,הרצון לקבל חוכמה הוא רצון לקבל .אדם צריך לרצות
לעשות חת רוח לה' זה הרצון להשפיע ,שיהיה הרבה רצון להשפיע ומעט רצון לקבל ,זה
כשמדובר בעיין החוכמה ,שיקבל את החוכמה ויקבל מזה שהוא מקבל את החוכמה,
שהיצר לא יתפוס על זה ,שיעשה כאילו הוא מבקש את החוכמה ולא מקבל את החוכמה,
שישתמש בחוכמה לשם שמיים ,הרבה זמן ,אחרי שאדם מוכיח את עצמו ומוכיח לעצמו
במשך שים שהוא עובד לעשות חת רוח לה' ,ולא מבקש את החוכמה בשביל להרגיש את
החוכמה אלא כדי לעשות חת רוח ל' וגם לא ישים את דעתו כמה הוא חכם ובאמת כאשר
הוא כבר בטוח ,עד איפה שידו מגעת שהוא חי לשם שמיים ומתקדש אז הוא יכול להגביר
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את הרצון לעשות חוכמה כדי לעשות קידוש ה' עוד יותר גדול.
ובודאי אם החכם הוא חכם מאוד ,אז קידוש ה' ככל שיהיה יותר חכם יהיה יותר גדול ,הוא
ידע יותר תורה וידע יותר דברים ,לכן הגאון מוילא למשל ,היה בקיא בשבע חוכמות חוץ
מהתורה וברור שהיה מכיר את כל התורה ,אבל גם עסק בחוכמות אחרות כדי לגאול את
עם ישראל שהיה בבחית יצוץ משיח בן יוסף.
בודאי שיש חכם ובקיא בכל החוכמות ,זה קידוש ה' ,כמו הסהדרין ,הרי ידוע שיוסף
הצדיק למד שבעים לשון בלילה אחד ,המלאך לימד אותו ,הרי הוא היה צריך להיות מלך
על כל העולם ,הוא היה אדם חשוב ,שלט לא רק על מצרים שלט על כל העולם ,היה צריך
לדעת שבעים לשון ,למה הוא לא ידע קודם ,למה הוא לא עשה קורסים לשפות? אי חושב
שזו הייתה בחיתו של יוסף ,העבודה לשם שמיים זה לא לבקש חוכמות סתם ולכן ברגע
שהיה צריך אותם כלים לעבודת ה' ,אז בא המלאך ולימד אותו ובלילה אחד ידע את הכל.
זה העיין הזה שההתבטלות ,הרצון לעבוד את ה' ולשרת אותו ולא למשוך לעצמו חוכמה
ועוצמה רוחית ועוג ,וממילא כאשר כבר מגיע הזמן והאדם צריך לקדש שם שמיים ברבים
אז ה' יתברך ייתן לו את החוכמה שצריך ,זו לא הזמה שלא ללמוד תורה ,זו הזמה ללמוד
תורה אבל להשתדל לשם שמיים ,התחושה של אדם שלומד תורה לשם שמיים ,היא לא
תחושה שהוא חכם הוא יודע הוא מבין והוא שולט אלא זו תחושה שהוא מרגיז כמו ילד,
כמו תיוק שרק עכשיו הוא בא ללמוד ,הוא ילד תמים ,כמו שהוג "בחדרים" כשתיוק בא
ללמוד בפעם הראשוה מורחים את אותיות הא-ב בדבש והוא מלקק את הדבש ,ככה לאדם
שלומד לשם שמיים יש אותה תחושה של תיוק שמלקק את הדבש ,ככה הוא מרגיש עם
התורה ,הוא לא מרגיש שהוא שולט והוא יודע והוא זוכר ועושה רושם לפי כל הבריות.
זה ידוע שהיו צדיקים שהיו מסתירים את תלמידיהם ,אדם צריך להסתיר את תלמידו גם
מעצמו ,להרגיש כל הזמן שהוא עם הארץ ,שהוא עוד לא התחיל ללמוד ,שהוא עוד לא יודע
כלום ולהאמין בזה.
אגב ,זו האמת כי לתורה אין סוף .יש תהליך שקרא "מרחוק ה' ראה לי" ,לפעמים אדם
קרוב למלך אז הוא לא מעריך אותו עד שהוא הולך לגלות ,פתאום הוא מעריך אותו ,זו
תופעה שגם בארה"ב ,יוצאים הרבה יהודים מהארץ ושם פוים לשורשים וחוזרים
בתשובה" ,מרחוק ה' ראה לי" פתאום יש התעוררות.
היה מישהו שהיה בחו"ל ,בהודו ,בארה"ב ובאירופה שים חיפש ,הגיע לפה ,הוא אומר לי
שעכשיו הוא בא מהכותל ,איזו התרגשות ,איזה מקום ,איזה ארגיות יש בכותל .שאלתי
אותו כמה זמן לא היית בכותל?
עה לי :מילדות ,אז הוא היה צריך להיות בכל המקדשים בהודו והוא סייר בכל המקומות
בעולם כדי לבוא בחזרה ולהרגיש מה זה הכותל ,קודם הוא לא הרגיש ,זה עיין של איכות
היצוצות ,זה עיין של געגוע לאבא" ,מרחוק ה' ראה לי" ,זה עיין של הגלות של כל
הדורות מרחוק השמה מתגעגעת " -יאורו פי ה'" .הפתרון כמו שאמרו הוא שאחו
שתלם בעבודת ה' ,תעסק בהתבוות ,היטהרות ,התקדשות ,לך מחיל אל חיל ,שתדל
לעבוד את ה' לשם שמיים כל הזמן יותר ויותר ואז אותן השמות שהולכות לחפש את
הקדושה במקומות ידחים ,הקדושה ממילא תחזור לפה ואז לא יצטרכו לצאת לגלות ואז
יהיה תיקון השמות.
שאלה :עשרה חודשים הייתי שם ,מתוכם שבעה חודשים למדתי בודהיזם ובסך הכל אי
לא רואה שהכל שלילי שם ,יש הרבה דברים שפה בארץ) ,קשה למי שמצא בעולם הדתי
להבין את זה( אבל בעולם החילוי יש אשים שלא יכולים להתקרב בשום אופן לעולם
הדתי ולא יעזרו כל השכועים ,גם אם הולכים לפימיות התורה ,אי רק אתן דוגמא ,לפי
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שבוע הייתי בצפת עם חיכים שלי וביקרו בבית הכסת של האר"י ז"ל ,ביום שבת בזמן
מחה ,ודווקא שם התחילה המחלוקת בין אחד שבא להתפלל ובין יהודי שבא בקבוצה
מאורגת ורצה לצלם.
אז מצד אחד אפשר לדבר על פימיות ועל הרבה דברים ומצד שי ,אשים יש להם עייים
והם רואים שאשים לא מקיימים את הדברים האלה ויש הרבה סתירה ,וזה דבר שמאוד
מפריע לי .יש עוד כמה דברים שמאוד קשים ,כל עיין ההבדל בין ישראל לגויים ,שאחו
לא רואים את זה ,פתאום באים ומדברים על הגאווה היהודית שאחו בוא ותקן את
העולם ,זה לא שמע במקום ,חוץ מזה יש את עיין של שיויון האישה ,זה מאוד קשה
במיוחד בזמן הזה שיש שאיפה לשוויון ומצד שי אחו רואים שיש הרבה השפלה של
האישה בעולם הדתי ,כל הדברים האלה מביאים לידי בריחה ,כל הבריחה והתרחקות,
צריך לבוא באיגוף למטרה ,דווקא מרחוק יש פתיחה לדברים האלה ,שבסה"כ הרבה
דברים מאוד דומים ליהדות ,עד כמה שאי יכול להבין ,ע"י געגועים וע"י שמביים פתאום
מהי השפה העברית ,זו הדרך היחידה לחזור ,אי חושב שאי הייתי שאר בארץ ולא הייתי
וסע ,היה התהליך של חזרה בתשובה מתעכב אם בכלל היה מגיע ,חוץ מזה יש שם כמה
קודות טובות שאי מצאתי לפחות ,לדוגמא :כל עיין הציעות ,אז פה מדברים על ציעות
ושורפים תחות ושמה גם מדברים על ציעות ומעבירים את זה בדרך יותר מעמיקה של
דברים ,ע"י התבוות באמת מביים מה העיין בכל היצר הזה ,כמה הוא תפל ,זה ראה
הרבה יותר לעיין וגם הרבה יותר מעשי כמובן.
חוץ מזה יש את העיין של האלימות שפה בשם התורה יש הרבה מאוד אלימות ושם עם כל
הדבקות בדרך הרוחית ,הם באמת זהרים מאלימות ,בעולם המעשי הם לא מגיעים לזה,
לא בצורה מילולית ולא בצורה פיזית ,יש שם הרבה דברים שזו הדרך היחידה בשביל הרבה
אשים להגיע למקום כזה ,ושם יש עוד בעיות לדוגמא :שאומרים שפה בארץ אי אפשר
ללמוד קבלה או פימיות אם אין את החלק של ההלכה ,זה מרתיע מאוד הרבה אשים.
רציתי לשמוע את דעתך? תשובה :קודם כל מה שה' יתברך עושה הוא עושה לטובה ,גם אם
לפעמים זה סתום ולא מובן .אי הבאתי את בירור הקודה על הודו לא מתוך ביקורת
שלילית או קטלית אלא ביסיון להבין ,מה קורה ולמה זה קורה? האם זה הכרחי? מה
הדרך ,האם יש אפשרות לשבור את העיין הזה.
בודאי שאם העולם החרדי והדתי היה מתוקן והייו בדרגה שאחו צריכים להיות הכל
היה ברור כבר היום ,יש כלל אחד הדור הזה שהדור האחרון ,זה מובא בספרים ,שהדור
מקולקל מבחוץ ומתוקן מבפים.
זאת אומרת שגם כשאחו רואים כל מיי קלקולים בעם ישראל ,אז קשה להבין מה זה,
אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה ,אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים ,אלו
מגלים עריות ,כמו שהיה בזמן קריעת ים סוף ,שהסטרא אחרא קיטרגה" למה אתה הולך
לעשות להם ס ,הם למעשה גרועים כמו אלה ואולי אפילו יותר וזה העם הבחר איפה הוא
מקיים את תפקידו? אדרבה ,אתם העם הבחר תתהגו במאה אחוז ,תתו דוגמא לכולם.
בחוש אחו רואים שהדוגמא לא תמיד חיובית או שלילית .אז קודם כל יש את העיין הזה,
שהרבה עבר על עם ישראל במשך הדורות ,עשיו בירורים מהראש עד העקבים ,אחו בסוף
הבירור למטה ,כל הבירורים הן שעשיו ע"י חוכמה והתגברות וע"י קיום מצוות וקידוש ה',
והן בירורים שעשיו באופן פסיבי ע"י סבל.
אין עם שרצח על קידוש ה' כמו עם ישראל ,במשך כל הדורות" ,כי עליך הורגו כל היום"
כמויות הסבל שעם ישראל עבר ,בכ"ז דבק בה' ובתורה בכל זאת חוזרים בתשובה ודבקים
בה' יתברך ,זה תהליך שלא קיים בשום עם.
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זה שעם ישראל עם בחר ,עם סגולה ,זה לא שעם ישראל קבע לעצמו שהוא עם בחר ועם
סגולה ,ככה מקובל עליו מפי ה' יתברך ,ככה הוא אמר הוא בחר בו ,תן לו את התורה,
הוא התגלה .אז קשה היום כשהוא לא מתגלה ולא מדבר להישען באמוה פשוטה ,להאמין
שכל היה בהר סיי אבל ככה היה ,הוא התגלה לו ומסר לו את התורה ,הוא בחר אותו
בתור עם וזה מה שהוא רוצה ,אז או שמאמיים בזה או שלא מאמיים בזה.
אבל לעתיד לבוא זה יתגלה שאכן כך ,גם מובא בגמרא שה' יתברך רצה לתת את התורה גם
לשאר העמים לפי שהוא תן את זה לעם ישראל ,העמים לא רצו לקבל כי זה עול ,זה קשה,
לא לרצוח לא לגוב ,לא לאוף ,לא לעשות.
עם ישראל אמרו עשה ושמע ,אז אומרת הגמרא שכמו שאחו עשיו אותו חטיבה אחת
וקיבלו שה' אחד ושמו אחד ,מאז שחר ילדותיו כאומה ,מאז אברהם יצחק ויעקב ,ככה ה'
יתברך בחר בו ועשה אותו חטיבה אחת וקבע שאחו העם הבחר שלו.
העיין של העם הבחר זה קשה מאוד ,לכן כבר קבעו חז"ל ש"גדול מצווה ועושה מזה
שאיו מצווה ועושה" ,זה שאחו מצווים לתת צדקה וותים ויש איזה גוי שאיו מצווה
לתת צדקה והוא ותן ,זה שמצווה ועושה הוא גדול יותר ,אז אומרים :זה צוו עליו אז הוא
עושה מה שציוו עליו ,מה גדול כל כך? ההוא לא צווה ומתדב לעשות ,זה בא ממו ,הוא
יותר גדול לכאורה.
העיין שגדול המצווה ועושה ,מי שמצווה ועושה גדול ממי שלא מצווה ועושה ,לכאורה זה
הפוך ,זה שמתדב וותן יותר גדול ממה שצווה ותן .זה שיצוו עליו ותן יש לו את יצר הרע
שאומר לו לא לתת כחלק מהציווי המערכת המצוות ,זה שיש שותף שהוא מפריע לקיומן.
אז אדם שמצווה ועושה צריך להתגבר על היצר שאומר לו לא לעשות ,הוא יצר חזק מאוד,
אז שאיו מצווה ועושה ,היצר אין לו עבודה אתו ,זה לא התפקיד שלו ,זה הסוד .זאת
אומרת שאם אומות העולם היו מקבלות את התורה ואז הם היו מצווים לעשות את כל
המצוות וכל הדברים ,האם היו עושים את זה יותר טוב משעם ישראל עשה את זה בכל
הדורות ועוד יעשה" עד בא המשיח ,זאת הבחיה שצריכה להיות כשאתה משווה בין
ישראל לכל העמים ,האם הם היו יותר מתוקים מאתו היום ,אם היו עוברים מה שאחו
עברו?
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העבודה בהעלמות העצמית
בעבודת השם ,יש דרגות שוות .שוות מאד ,שוות משוות .כל המחלוקות שבקדושה,
שבזרמים השוים שבעם ישראל ובעים מכך שכל צדיק .כל ראש ציור שהוריד את התורה
הספציפית שלו לעולם ,היה בדרגה רוחית אחרת מחברו.
כפי מספר היהודים כך מספר המדרגות .כפי שידוע שיש עיין שקרא ירידת הדורות.
הדורות הראשוים הם לא כמו הדורות שלו .גם בעומק של ידיעת התורה ,וגם בעיקר
בעיין של הלב .לב ועבודת השם לשם שמיים.
יש התגשמות במשך הדורות .גם כשהיו חכמים וצדיקים באותו דור ,לפעמים מפריד
בייהם שרש שמה אחר .אחד מצד הדין ,אחד מצד הרחמים ,אחד מצד החסד .כל אחד
מוריד תורה לפי שורשו ,וכל אחד לפי שורשו יש לו את תפקידו לעשות בעבודת השם בעולם
הזה.
ולכן כל המחלוקות האלה בין החכמים עצמם .הם לא חולקים בדרכי עבודת השם באמת.
הם יודעים שיש חלקים בעבודת השם ,והם שוים אחד מהשי .אלה שבדרך כלל טו לעיין
המחלוקות זה התלמידים ותלמידי תלמידיהם.
כיוון שהם היו כבר בקטות ד'מוחין לעומת גדלותם ותפארתם של הרבים שלהם .ואז כמה
שהתרחקו מהמקור ,ככה התרבה החושך והמחלוקות .אבל בעצם כל הציורות בעם ישראל
ביחד ,מהווים את עבודת השם.
כמה שהשמה של מייסד דרך מסוימת יותר כללית ,יותר רחבה ,ככה הוא יכול לכלול
בדרכו יותר ויותר סוגים שוים ומשוים בדרגות שוות ובשורשים שוים .כל אחד יוכל
להדריך בהתאם למצבו ,בהתאם לתפקידו ,בהתאם לצרכיו .מה שהיום אי רציתי קצת
לשוחח ,זה על דרגה אחת בעבודת השם ,שבעצם העובד את השם איו מרגיש את היותו
קיים ,את היותו עובד השם .וכאן יש עליה בדרגה כמו בין יום ללילה ,כמו קריעת ים סוף
בין כל אותן הדרגות השוות של יראה ואהבה בהם עובדים את השם לבין הדרגה הזו .של
אותם הצדיקים שהם דבקים בשם .והם לא מרגישים את ישותם כעובדי השם .כתוב בעולם
האצילות“ :לא יגורך רע" .שבעולם האצילות אין רע .עד עולם האצילות :בריאה ,יצירה
עשייה ,יש שם רע ,בפרופורציות שוות.
בעשייה רובו רע .עד שמגיעים בסופו של עיין ,ומתהפכות היוצרות .בעולם האצילות "לא
יגורך רע" .עולם אצילות ,עולם המחשבה ,עולם החוכמה .א"ק  -אדם קדמון  -עולם הכתר,
עולם הרצון.
יוצר השמות אציליות .הן עלו במחשבה ,הם התעלו במחשבה ,למצב של דביקות בשם ואין
בייהם חוצץ .ולא מרגישים ישות פרדת .לא מרגישים שהם עובדים את השם .הם
מחבקים את השם.
הלב שלהם דבוק למחשבת הבריאה שהיא לתקן עולם במלכות שדי .ואין הפרש בין כוות
הבורא לבין כוות אותם צדיקים .יען שהם הגיעו לכזו דרגה שכל מאוויהם הם ציור
לעבודת השם .לעשות רצון השם ,אבל תוך כדי העיין הזה הם לא מרגישים את עצמם ,לא
מרגישים את עצמם בכלום.
לא מתעסקים עם עצמם לבדוק איפה הם ,מהם ,למה ואיך .לא חפצים גם לדעת את
החוכמה .לא מעיין אותם שום דבר .רק הקירבה" .קירבת אלוקים לי טוב" .הקירבה לא
לצורך להרגיש את הקירבה.
הקירבה לצורך להיות חלק ממתקי העולם .לעשות חת רוח להשם .מה שאי מסה
להסביר זה לא מודע .זו עבודה לא מודעת .זו עבודה של התמזגות בין עובד לבין השם
שבילים אל הדעת הפנימית
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יתברך .כאשר המציאות של האדם בעצם מציאות רגילה.
זו דרגה של הסתר שאדם סתר מתוך עבודת השם .צדיקים סתרים .הדרגה הזו שאי
מדבר עליה זו דרגה של הסתר בתוך עבודת השם כך שגם היצר לא יבחין ,וגם האדם לא
מודע כל כך .כמו אדם שיכור ,כמו אדם חצי רדום.
קצת מודע .המודעות עמומה .ודאי יגידו מה אתה מביא לו כל מיי סיפורים .דרגות כאלה
גבוהות ורמות ,אי אומר שזה לא סיפורים ושזה לא דרגה כל כך רמה ורחוקה .אלא יותר
כון זה דרך בעבודת השם.
כשהאדם מתמזג עם השם יתברך ,ועם מטרת הבריאה והולך ומתמזג בכל זמיו ,בכל
כוחותיו ,בכל כספיו .מזדהה הזדהות מוחלטת .איך לקרוא לזה  -מתמזג בתוך הרקע .הוא
לא בולט ברקע של עבודת השם הוא בלוע.
ושם עבודה אחרת לגמרי .מבחיה פימית .גם בדרך הזו הכל יראה אחרת .מבחית
שאחו מדברים על האדם שצריך שיהיה לו ביטחון בהשם .זה אחד הדברים הכי גדולים,
הכי חשובים .ביטחון חי אמיתי חם .בהשם יתברך .ישועת השם כהרף עין .להאמין בכל
ליבו שהשם יעמוד לימין אביון .להאמין בכל ליבו שכל מה שקורה זה לטובה .כל עכבה היא
לטובה .להיות כל כך דבוק בהשם יתברך שלא יהיה לו טרויא על שום דבר.
זה עדיין בחית ישות שעובדת את השם .הלוואי שאחו גיע לאלפית מזה ,גם טוב .אבל זה
לא הדרך והמדרגה הגבוהה .יש קפיצת הדרך זו המדרגה השיה ,שאדם לא צריך אפילו
לעבוד על ביטחון בהשם.
כאילו לא קיים הבן אדם .כאילו כמו בתוך חלום ככה .סהרורי .עובד את השם בלי לשים
לב אפילו .זה דרגה גבוהה של טהרה .של קדושה .שם הצד השי לא יכול לגעת .כי האדם
אוטם את עצמו במעטה גדול ועב של תמימות.
ומבקש מפשו לא לדעת כלום .לא רוצה לדעת שום דבר .לא את החכמה ולא סודות ולא
כלום .חפץ וכאילו לא מרגיש אפילו שחפץ ומה חפץ .בדרגה של העלמות .אולי כמו שכתוב
שמשה עלה אל האלוקים.
דבר כזה .כל הדורות האלה שעברו מאז האדם הראשון ,וכל גדולי ישראל עד היום ,עד
הרגע שיבוא משיח ,זה הכה לקראת זה שהאדם יעבור את כל הפילות ,את כל היסיוות,
את כל ההתרחבויות ,בכל הכיווים  -מחשבה ,דיבור ,ומעשה ,ויכס לכל הגיהומים ,וילך
את כל הגלויות עד אשר מכל חור ,מכל תחתית שאול ,יוכל לעבוד את השם.
יהיה מבסוט ,לא יתתק מהשם יתברך .כל היסיוות ,וכל הגלויות וההסתרים ,זה רק
בשביל זה .כל פעם שופל על האדם יסיון חדש ,תרדמה ,והוא בהל והוא ופל ,הוא
מתרסק ,זה עוד איזה במה חדשה ,ועוד איזה פיה ידחת שקיימת ביקום הרוחי ,לשם
הוא שלח וופל ,על מת שמשם יעבוד את השם.
וזה חידוש .זוהי התחדשות .אם כן אדם מטיבעו מעויין לעבוד בלי הרעת תאי עבודה .לא
מוכן שירעו לו את תאי העבודה .אם הוא היה כבר טהור ,הוא לא רוצה ,חלילה ,והוא
צודק ,שיהיה פחות טהור.
אבל השם יתברך זקוק שהאדם יעבוד אותו מכל פיה .מכל פיה ופיה .זה הסוד של
הגלות .שלא גלו ישראל אלא כדי לצרף לעצמם גרים בזמן ההשכלה .יהודים שמעו על
השכלה ,עזבו את התורה ,ולא חזרו לעבודת השם.
בזמן הקומויזם .יהודים שמעו על הקומויזם .דהמה שמתם ,התרחקו מהתורה ולא
חזרו .בזמן תקומת המדע .היהודים דהמו מהמדע .בזמן ההפקרות ,היהודים דהמו
מההפקרות ,אבל מכל הגלויות האלה ,של ההשכלה ,של המדע ,של הקומויזם ,ושל כל
התיאוריות ושל כל החורים ,משם היהודים חוזרים ,אחרי דור ,שיים ,שלושה .בגלגול כזה
שבילים אל הדעת הפנימית
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בגלגול אחר .חוזרים להבין את האמת .מתוך החושך הרחוק לאיפה שהגיעו .משם הם
מקבלים את מה שקרא חיסון .חיסון רוחי .את הוירוס הזה ,הם כבר מכירים ,זה לא
ירחיק אותם מהשם יתברך .עד שכל הוירוסים והמפלצות יופצו בעולם ,היהודים יפלו בהם
ויתחסו .ומתוך החוסן הפימי ,ישאפו להגיע שוב להידבק בהשם ובתורתו .זה סוף תיקון
הבריאה .כל עוד שיש מפלצות ,ופיות וסדקים ,וחורים ותהומות שמפחידים את השמה
היהודית ,שמא יש משהו יותר מעיין ,משהו יותר מושך מהשם יתברך ותורתו ,כל עוד יש
חורים וסדקים כאלה ,שזה שם עוד לא פל יהודי וקם ,מתעכבת הגאולה.
כיון שבסופו של דבר ,אחרי כל השים האלה של כל היסיוות ,אסור ששום שמה תופחד
מעץ הדעת טוב ורע ,שלא תתפתה בכלל ,ושזה לא יעיין אותה ,השמה צריכה להיות
מחוסת .שלא יהיה שום פיתוי שיוכל להרחיק אותה מהשם יתברך.
הועם והעוג של קירבת השם בתוך הלב היהודי צריך להיות כל כך חזק ,כל כך מחמם ,כל
כך חי ,ששום דבר אחר לא יהיה מספיק מושך ,מספיק חכם ,מתוחכם ומדהים .או מפחיד
או מבהיל ,או מפתיע ,בשביל להרחיק אותו מהשם יתברך.
כמו אותו ילד שרוצה להיות גיבור ,ולעמוד מול גלי הים ,הוא עומד וכל פעם בא איזה גל
ומפיל אותו ומעיף אותו .אבל לאט לאט הוא רוכש מיומות .הוא כבר יודע שאת הגל הזה
הוא צריך לקפוץ מעליו ,הגל השי צריך לשחות יחד עם הגל ,והגל השלישי להיכס מתחת
למים.
וככה הוא היה רגיש לכל גל מאיפה הוא בא ,ומה לעשות אתו .מיומן עד שבסוף שום גל לא
יכול לטלטל אותו בלי תקה .ככה עם ישראל ,כשל במה שיכשל ,עבר מה שעבר ,גלה
לאיפה שגלה ,ומשם התעורר מתוך חוסן פימי אמיתי ויצחי.
עד שיעיד עליו יודע תעלומות ,שלא יחזור לסורו .זה סוף תיקון העולם ,ושם יבוא משיח.
האפשרות שאחו גיע בע"ה במהרה למצב הזה .והיא תלויה בהתמסרות שלו האמיתית
בעבודת השם האמיתית מבחית עבודת הפש האמיתית.
שהיה מפותחים באופן אמיתי .פימית .מתוחכמים .תמימים ומסורים ללכת לכל שליחות
פימית אליה השם יתברך יפה אותו ,ולפקוח עייים ולדעת איך לקום ,איך להבין כל
פילה ,כל יסיון.
איך מתוך כל חור לעבוד את השם .הגיע אלי איזה אחד מאזור הדרום .עם זקן ארוך .כל מי
שהיה רואה אותו היה קם בפיו .הוא בא מרחוק ואומר שהוא בא כיון שאין לו יראת
שמיים ,אין לו יראת חטא ,אין לו יראת העוש ,אין לו שום דבר .לא לומד תורה ,בקושי
מתפלל .כלפי חוץ האיש תלמיד חכם .בתוכו ריק .והבור ריק אין בו מים .אבל מה יש בו?
חשים ועקרבים .איך הוא הפך להיות גרוטאה רוחית? "מצוות אשים מלומדה".
זה קרא להחזיק את החיצויות ,והפימיות הלכה והתייבשה ממו ,והשמה בוכה ,והבן
אדם רוצה תיקון .תיראו איזה דבר יפה .בתוך החושך .איזה חושך וראי .האיש הזה הוא
תיוק ששבה בקדושה .לא תיוק שישבה בגויים .התייבשה לו השמה .בודאי שזה לא
בסדר.
הוא רוצה תיקון .להחיות את הלב שלו מחדש .לעבוד את השם .השמות מהסוג שלו ,יש
תהליך די מפחיד ,שמוסיפים ידע ,מוסיפים חכמה ,אבל אחרי כמה זמן הידע והחכמה
הופכים להיות עוד הפעם מצוות אשים מלומדה.
כי לא הפימו את התורה ,והתורה הופכת להיות להם סם המוות .במקום סם החיים .כמה
למדו ,אבל למדו בלי חשק .אי אגיד לכם אסור ,אסור לוותר על החשק דקדושה ,אסור
לוותר על השם יתברך .אסור ליהודי לוותר.
אם אדם מרגיש שהלב שלו מתייבש ,שיזעק ויצעק ,שיקפוץ ויבכה ,שירוץ .לא יודע מה
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שיעשה .שלא ישב בשקט .שלא יחכה עד שמתייבשת לו השמה .אם אדם מרגיש לא טוב,
שלא ישלים .שידבר עם השם יתברך.
הבעש"ט הקדוש .היה מברך את הילדים כשהיה עוזר לרבה בחייד'ר .היה אומר להם
שיהיה לכם לב חם .זו הייתה הברכה שלו ,האיש הזה שיחיה ,התקרר  -כפא כמו מת ר"ל.
הלב מת .אם הלב מת ,ולא מתקן את זה ,האור מסתלק .מה שאר  -שלד .חשוך .החסידים
שמרו על העיין הזה .מהג של מקווה ,שמירת העייים ,שמירת המחשבה ,העלאת
היצוצות.
מה שאר מתורת הבעש"ט .מה בשימוש? ראיתי בפים שלו שהבן אדם לא רק עצוב .הוא
גם בודד .שאלתי אותו אם אין לו איזה חבר" .עשה לך רב ,וקה לך חבר" .בשביל מה צריך
אדם חבר? אדם צריך חבר בשביל לפתוח את ליבו.
מה שכואב לו .ראיתי שעם אשתו אין לו שיח חופשי .הוא לא יכול לדבר איתה מה שכואב
לו .אין לו גם חבר ,ואין לו רב .רשמית יש לו אבל תכל'ס אין לו .אין לו חבר .למה אין לך
חבר? אין לו חבר כי אין מי שיבין אותו .ואין מי שהוא יוכל לסמוך עליו שהוא ישמור סוד.
הכל הפך להיות העמדת פים .אז הוא צודק.
החבורה ,החברותא .אהבת החברים .ברית בין החברים .מסירות פש אחד לשי .שיחות,
עבודת השם" ,בבית האלוקים הלך ברגש" ,השם יעזור .בזכות דוד המלך .דוד המלך שכל
אהבתו הייתה ברגש ,בהתלהבות ,באש של קדושה.
שמצא את השם יתברך בכל חור שזרקו אותו .יהי רצון שבזכותו יזכה האיש הזה ,ויזכו כל
מי שזקוק ,וזכה כולו ,לעבוד את השם באהבה ,בחום בהתלהבות ,בקירבה .שהשם יהיה
קרוב אל ליבו .שהיה קרובים אליו .צריך להתפלל .בזמן הזה מבקשים את דוד מלכו .זה
הבחיה שצריך לבקש .את הלב של דוד המלך .דוד המלך ,זר הבריאה .אותו צריך לבקש.
את החום והאהבה ,ואת ההתלהבות והמסירות.
והאמות והדביקות .ממו זה בא .אחו יודעים מהספרים שמשת תש"ן מתחילה
השפעתו של דוד המלך .תיקון הפימיות .כשהאדם לומד ,קורא תהילים ,הוא צריך לא
לכוון לצרות שלו ,לא לצרות שלו בלבד ,אלא גם לצרות של עם ישראל.
הוא צריך לכוון להידבק בדוד המלך .הוא התהילים .התהילים הם דוד המלך .צריך ללמוד
את שמתו של דוד .להידבק בשמתו של דוד .אז בכוחו העצום והאיסופי ,הוא ירים אותו
בזכות מסירות פשו ,מכל הבורות.
מכל הפיות והסדקים .יעלה את כל שמות ישראל ,לעבודת השם דרך כל ההסתרים,
והריחוקים ,הייאושים .הקירבה העליוה של הדבקות ,האצילות שלו בהשם יתברך .השם
שבע לא לאכזב את דוד ,דוד המלך תמיד שאר ילד טהור.
גם כשהיה מלך גדול היה ילד של השם ,ילד שעשועים של השם יתברך .פימיותו שארה
תמימה ,טהורה כמו של ילד מצד אחד .מצד שי ,כל החכמה והיסיון והגבורה והעורמה,
של גדול הגיבורים בעבודת השם.
תמים תהיה עם השם אלוקיך .צריך להתפלל שהעבודה הפימית של דוד המלך תיוודע
ברבים .בזכות כל מה שעבר ,וקיבל את הייסורים באהבה ובשימחה .שתהיה לו היכולת
והכוח גם לעבוד את השם יתברך ,בלב ,עם לב חם.
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אותות המצוקה
מתי בעזרת השם גיע למצב שאדם ימע את הפילות ,פשוט לא ופל .הדבר לא פשוט,
בהתחלה ,כשאדם עוד לא בוי מבחיה רוחית ,לא מודע למלחמת היצר לא מודע למציאות
הפימית והחיצוית שלו הוא ופל כל הזמן ,הוא לא יודע אפילו שהוא ופל .הוא לא יודע
בכלל שהוא הועמד ביסיון ,הוא לא מבין את כללי היסיון ולא מבין את כללי המלחמה
ולא יודע שעליו להתגבר.
במשך הזמן כשהוא מתחיל לזהות את הפילה מהר ,ולצאת ממה מהר .אבל המטרה היא
למוע את הפילה ,ככל שאפשר .אמם ,בכל שלב ושלב יש פילות ,כי אין אדם שהוא
מושלם .אצל האשים הרגילים בדרך כלל בעולם המעשה ובעולם הדיבור ,אצל אשים
בדרגה יותר גבוהה יכולה להיות פילה ברגש ,פילה במחשבה ,פילה ברצון.
זאת אומרת שאדם ופל ממדרגתו .ככל שאדם מתקרב להיות יותר צדיק הפילות שלו יותר
עדיות מצד אחד ומצד שי יותר חמורות כיון שהשם יתברך מקפיד עם חסידיו כחוט
השערה .זאת אומרת בדברים דקים במחשבה היא חשבת אצל הצדיקים לפילה עצומה.
פילה קטה ברצון ,כ"ל .בכל זאת אם יש פילה הדבר גורם הסתלקות האור והצדיקים
מרגישים שהעולם חשך" .הסתרת פיך היית יבהל" .וזה לא תעוג גדול .זה כואב לא
פחות מאשר האדם שעושה איזו עבירה באופן ממשי.
ולכן ,מובא שאם ראית תלמיד חכם עובר עבירה אל תהרהר אחריו שמא עשה תשובה .כיון
שבאותו זמן שאתה רואה אותו וחושב שהוא עושה עבירה ,אם הוא תלמיד חכם הוא לא
יכול לעשות עבירה ,אין זו עבירה.
הכווה שאם הוא היה עושה עבירה הרי היה רשע לא היה תלמיד חכם .תלמיד חכם אמיתי
לא עושה עבירות .הכווה ,עבירה בפימיות .איזו מחשבה לא מדויקת ,איזה תיקון שעשה
לא מספיק כון .איזו טעות בההגה ,דקי דקויות.
לכן כאשר צדיקים עושים טעות ,מה המטרה של הטעות הזו? יש בזה כמה בחיות .א .לתקן
ולהעלות עוד יצוצות שקשורים לפש או לשמה שלהם שעדיין לא תוקו יכול להיות
יצוצות שעדיין עשוקים בקליפה עוד מזמן שבירת הכלים או עוד מזמן חטא אדם הראשון
על ידי זה שאיזה צדיק יש לו קצת ירידה במחשבה או ברצון או ברגש או בהשגה ,חשך
קצת מאורו ,לשיה אפילו ,חתך קצת החוט של הדבקות ואז הצדיק מתגבר כארי כי הוא
מצטער מאד על זה ובזכות התשובה שהוא עושה ,ההתגברות שהוא מתגבר איזה יצוץ
שהיה עשוק במעמקי הקליפות יש לו זכות לצאת משם .זה מצד הזה .אם זאת שמה
כללית .אם הצדיק מבחית שמה כללית אז כל הכלל שקשור עמו עולה ויורד גם כן
בהתאם למצבו הרוחי .לפעמים יש כמה אשים שצריכים זיכוך ואין זכות יש קיטרוג כתוב
שהצדיק אסף ,הצדיק אבד.
רחמא לצלן .לא חייב להיות ממש מות .אבל כל הסתלקות של האורות למקומם והגוף
הולך למקומו ,לאדמה .לכן רשעים בחייהם קראים מתים .כיון שהשמה מסתלקת מהם,
שאר רק מיימום של חיות להחזיק את הכלי אז זאת בחית מוות רוחי.
ככל שעולים בסולם יעקב בעבודת השם כך אם יש איזה מכשולים ,איזו פילה דקה
שבדקה ,המטרה הפימית ,כמו שמובא בכל ספרי החסידות העם אלימלך עוסק בזה
הרבה ,היא שבעזרת התגברותו של הצדיק יעלה עמו את כל הכלל ,את כל העולמות ,את כל
אותם היצוצות שעדיין לא הייתה אפשרות להעלות אותם.
מובא בכתבים של האר"י שאסור שיהיה הפרש יותר משלוש מדרגות בין העליון לתחתון,
ריק ,חייב להיות קשר בין הראש לבין הסוף .אם יש הפרש יותר מידי גדול ,לא טוב ,אי
שבילים אל הדעת הפנימית
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אפשר ,לפעמים הצדיקים מתעלים יותר מידי וההמון שאר למטה מידי ואז אתה עייף ויגע
ואז בא עמלק כמו שאמר למשה "לך רד כי שיחת עמך" ,אתה צריך לרדת כי העם שיחת,
לרדת בשביל להעלות אותם .משה רביו צרף את הערב רב כי הוא חשב כבר שהגיע הזמן
לגמור את תיקון העולם .באמצעות הערב רב להביא את תיקון האומות ולהביא את
הגאולה .היות שמחשבתו של משה רביו וודאי הייתה לשם שמיים ,כפי שמחשבתו של
יצחק שרצה לברך את עשיו ,הייתה לשם שמיים שיהם חשבו כבר להביא את התיקון לא
רק מצד הקדושה אלא לזכך את הצד של קליפת גה ,בחית הערב רב ולגמור את תיקון
האומות ולהביא את הגאולה הסופית.
אבל עדיין לא היה הזמן .מה זה שעדיין לא היה הזמן? כל פעם אחו שומעים שצדיקים
כאלה ואחרים יסו להביא את הגאולה ועדיין לא היה הזמן .עדיין לא היה הזמן פירושו
שעדיין לא תוקו כל התיקוים שהיה צריך לתקן ,ולא הוצאו כל היצוצות שהיה צריך
להוציא מהקליפות ולברר אותם ולהעלות אותם.
זאת אומרת זה לא שלא היה הזמן כי הקב"ה רצה לאחר את הקץ אלא כיון שהעבודה לא
עשתה  .אם טרם עשתה העבודה איך אפשר להביא את הגאולה? הגאולה זה תיקון
העולם ,סוף תיקון העולם.
השלב הראשון של עולם התיקון .אם כן המטרה להגיע לדרגה כזאת של קדושה ודבקות
ועירות במלחמת השם בעמלק שלא יפול בכלל ,אפילו בהרהור קל אפילו טעות קטה,
שלא לדבר על דיבור או על מעשה .זה העיין שמשיח מחולל מפשעיו .זה שוב פעם הקשר
בין הצדיק לבין האומה שהיות שאחו אולי לא עושים מספיק תשובה משיח סובל חולאים
עבור ישראל כדי לבטל גזירות ,שמתו של משיח בן דוד.
איך אחו עלה בסולם הזה שלאט לאט תהייה לו פחות פילות? הרי החיים הם לא חיים
קלים .האדם חי בלחץ מתמיד בגוף ובפש וברוח לחם את מלחמת הקיום והדבר לא קל
בכלל יש יסיוות כל הזמן.
בעבודה ,ברחוב ,בבית ,עם האישה עם הילדים ,עם עצמו ,אין רגע מוחה .איך גיע למצב
כזה שוכל למוע את הפילה .הושא שרציתי לברר היום בושא הזה ,זה עיין של אותות
מצוקה שאחו צריכים לתת עליהם את הדעת.
יש כמו שהזכרו קודם תהליך שקרא בפימיות התורה "שבירת הכלים" ,ויש בעיין הזה
הרבה הסברים עמוקים .אבל באופן פשוט ,היו כלים ,משכו אור ,האור לא היה מותאם
לכלי אפילו לא יכל לשאת את האור ורצה לקחת לעצמו עוד יותר ולכן הכלי ישבר והאור
הסתלק.
זה קרא שבירת הכלים .שבירת הכלים מתרחשת באדם ,בעולם הזה ובכל יום ,לפעמים
כמה פעמים .זאת אומרת דבר דומה לשבירת הכלים .למשל ,אדם שעובד יותר מידי קשה,
לוקח על עצמו יותר מידי דברים פתאום יום אחד טראח! מתמוטט ,או מבחיה פשית או
מבחיה גופית או משתי הבחיות .גם בעולם הכלכלה אותו דבר .כשחברה מסתבכת
מבחיה כלכלית .כל התהליכים הגשמיים יש להם שורש רוחי .כל הסיבוכים האלה
ההתמוטטויות הפשיות הגופיות החברתיות הכלכליות הכל זה עיין של התאמת אור
לכלי ,צריך להתאים את האור לכלי וצריך להיות ער מאד מאד לאותות המצוקה.
כל אחד משדר לפי שהוא מגיע לשבירת הכלים אותות מצוקה .הרבה משברים היה אפשר
למוע ופילות של אדם עם עצמו של אדם עם אשתו ,של אדם עם ילדיו של אדם עם
מעסיקיו .בכלל הייו יכולים לחיות חיים יותר מתוקים ויותר חלקים אם הייו מודעים
לסימי המצוקה של הבריות.
שהבריות משדרות .גם אחו בתוך עצמו להיות מודעים לגבולות שלו ,לסימים שלו וגם
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לסימים של הסביבה .אותות המצוקה של הסביבה .זה א-ב של חיים בצוותא שאחו
צריכים לתת את הדעת כדי למוע את הפילות כדי להגיע למצב של אדם מתוקן ,לתקן
אדם במלכות שדי.
שדי זה שם שקשור ליסוד ומלכות מקבלת מהיסוד .שדי הוא המשפיע ,מלכות היא
המקבלת זאת אומרת לתקן עולם במלכות שדי .שיהיה האור מותאם לכלי כדי שלא תהיה
שבירת הכלים .שתהיה בבחית תיקון הדרגתיות והתחשבות ,עבודת צוות .למשל ,יום יום
באים אשים עם בעיות של שלום בית ,בעיות של חיוך ילדים .אם אפשר לעשות מכה
משותף ,כמובן שיש מקרים שהתיקון שלהם מאד קשה ,יש מקרים שאחד מבי הזוג
בהחלט יותר מקולקל מהשי והוא גורם את כל העייים יותר.
לא בהכרח בתמיד כשיש בעיה בין בי זוג שיהם אשמים באותה דרגה או שיהם גורמים
לבעיה באותה דרגה .אבל ,מה שמשותף לכולם שלא מודעים לשי ,לצד השי .לא
לרגישויות שלו ולא לאותות המצוקה וליכולת הקיבול והרבה פיצוצים היו יכולים להימע
פשוט עם קצת הכרה ותשומת לב ,אכפתיות ,רגישות לזולת.
הדבר הזה רחוק מאתו לצערו .בחברה המודרית שאין לו זמן לשום דבר וכל אחד דורס
את השי ,אפילו כשהוא לא רוצה ,בכלל הצפיפות והלחצים ,לא כל כך שמים לב לעיין הזה
שיכול למוע הרבה מאד משברים.
למשל ,הבעל מגיע עייף אחרי יום עבודה של שלוש עשרה שעות ,מגיע הביתה צמא ,רעב,
כואב לו הראש ,כל הגוף כואב לו עצבי בגלל שהרסו אותו בעבודה לחוץ מה יהיה עם הכסף
מאיפה ישלם את החובות ,מגיע הביתה ואז ישר הילדים מתפלים עליו מספרים לו כל מיי
צרות שיש להם.
האישה אין לה זמן להתפות אליו בשום דבר כי היא עסוקה עם כל עבודות הבית והלחצים
של הבית .ואז מתחילים לבקש ממו אבא אי צריך כסף אי צריך זה אי צריך ההוא לא
ותים לו לא לשתות מים ולא לשבת לא להתרען ולא לוח.
כולם עטים עליו .זה מתכון פשוט לזה שהאדם יתפוצץ יתחיל לצעוק .בדרך כלל הבן אדם
לא מתחיל ישר לצעוק הוא מתחיל להגיד .חבר'ה ,תו לי רגע ,אי צריך להתאושש ,באתי
עייף .הרי מי בכלל יכול לדעת מה עבר עליו כל היום .ילד בודאי שלא מבין מה זה ללכת
למלחמת הקיום האישה יכול להיות שהיא יודעת ,יכול להיות שלא .על כל פים הה מתכון
ברור ופשוט ,שאדם משדר מצוקה ,עייפות ,תשישות ,עצבים ,ורוצה שקט ,רוצה להירגע
ולא ותים לו.
לא מרפים ממו רגע .הוא לא אכל הוא לא שתה הוא לא התקלח ,עכשיו כולם עליו .זה
שמע דבר פשוט וברור אבל הלוואי וזה היה מיושם במציאות המצב שלו היה יראה הרבה
יותר טוב .ואז אדם מגיע בזעיר אפין לשבירת כלים.
העומס עליו יותר מידי ,אז הוא מתחיל לצעוק .אז כשהוא מתחיל לצעוק הילדים אומרים,
איזה אבא יש לו שלא אוהב אותו ,לא איכפת לו מאתו ,לא מעיין אותו .ואז מלחיצים
אותו עוד עד שבסוף הוא בורח מהבית או שהוא שובר משהו או שהוא מרביץ למישהו .או
שהוא מתייאש ולא מדבר יותר עם אף אחד והולך לישון עם הבגדים .העיקר שיתו לו
שקט .זאת דוגמא קלאסית ,אי שומע את זה כל יום .גם הפוך ,האימא מגיעה מהעבודה
והיא צריכה לסדר את הבית ,ולהכין את הכל ואז מתחילים הלחצים של הילדים שלא
מוכים בשום אופן להתפשר מי ישחק עם המחשב ומי ישחק עם משהו אחר ולא שומעים
בקול ההורים וצריך להגיד להם כל דבר מאה פעמים ,מתחילים לריב.
במקום שהאישה תוכל לשתות כוס מים ולוח אחרי העבודה היא צריכה להתחיל להפריד
בין היצים .יום יום יום יום העומס הזה גדל בסוף אין לה כבר סבלות גם היא מתפוצצת.
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זאת גם שבירת הכלים.
וגם במערכת שבין בעל ואישה אותו דבר .גם בעבודה אותו דבר .ובכל מקום .יותר מידי
האדם עסוק רק עם הצרכים שלו .לא איכפת לו מה השי מרגיש ,מה עבר עליו ,מה כואב
לו ,שום דבר .העיקר ,איסטט ,באותו רגע צריך לקבל את תשומת הלב שלו את מה שהוא
דורש.
אם לא ,הוא הורס את העולם .הוער שלו הולך במתכות הזו וככה מתחך .ככל שותים
להם יותר אורות התיאבון גדל והתחרות גדולה .ככל שיותר כסף יותר השקעה ,יותר
עייים הוא רוצה עוד זה כבר מובן מאליו ,זה לא מספיק לו ,והלחצים גוברים.
זה הכל פטטים של יצר הרע המשפחתי לפוצץ את העולם .האדם עצמו צריך להיות מודע
למגבלות שלו .אם הוא יודע שאחרי שתים עשרה שעות הוא ממוטט שלא יעבוד שתים
עשרה שעות שיעבוד עשר שעות ,אחת עשרה שעות.
אם הוא יודע שאם הוא יבוא הביתה ולא הספיק להתאושש וכולם יתפלו עליו יהיה פיצוץ
אז שיוח מחוץ לבית .עד שהוא כס לבית ,או שיסביר לבי המשפחה שיעזבו אותו בשקט,
מראש ,יעשה חוזה איך מקבלים את פיו.
וכך הלאה ,שאדם ידע את הגבולות שלו ,שלא יעבור אותם .יאכל ,ישן ,יוח ,יעשה מה
שצריך כדי לא להגיע חלילה וחס לשבירת הכלים .שידע את אותות המצוקה של עצמו ויכיר
גם את אותות המצוקה של הסביבה ,ויתחשב בזה .ולא להיות מכשול לאחרים ,לגרום להם
לפילות .אדם כל הזמן רוצה לתקן את עצמו ,להרגיש את עצמו שהוא קי ,להרגיש את
עצמו שהוא בסדר בעולם הזה בעולם הבא .לא איכפת לו מהסביבה שלו.
זאת אומרת שהוא שליח להפיל הרבה אשים .אדם צריך לשים אל ליבו ,האם הוא לא
מכשיל את הרבים? האם הוא לא מכשיל אשים שסביבו על ידי זה שהוא לוחץ אותם ולא
רואה את אותות המצוקה .לא איכפת לו מהם .בחיים הציבוריים הדבר הזה חמור ביותר.
הזדמן לי ללכת לחדש איזו תעודה באיזה מקום .כל הפקידים מתפלים ,אפילו שאלה
פשוטה ,לא רוצים לתת לך לדבר בכלל .יש התעללות בציבור.
זאת ורמה ,רחמא לצלן .כל מי שמשרת ציבור צריך לעבוד על העיין הזה ,שהוא משרת
את הציבור בשביל זה הוא מקבל משכורת ,להתהג בדרך ארץ וכבוד לאוש להקשיב לבי
אדם לעזור להם לא לרמוס אותם.
אז השררה ,התפקיד לא תן לאדם בשביל לעשות רע לאשים אלא בשביל לעשות להם טוב.
מלך ביהדות הוא בבחית עבד ,עבד אמן ,עבד של הציבור .לא להפך .גם בהיגה ,כל יום
מתים אשים מתאוות דרכים ,כל זה גם ובע מזה שאדם לא רואה את אותות מצוקה של
עצמו ובודאי שלא איכפת לו מהמצוקה של הזולת.
רק חושב איך לעקוף ואיך להגיע ראשון איך לחך את השי איך להלחם על זה .הדבר הזה
חדר לכל שכבות העשייה שלו ,בפרט ובכלל .זאת מגיפה .וזה עולה בפילות בגוף ובפש גם.
לזה צריך לעשות רביזיה רציית וטיפול בעיין הזה מאד.
לתת את הדעת ,מה אתה גורם בסביבה .מה אתה גורם לבי אדם .כמה תיקוים אתה גורם
לבי אדם וכמה קלקולים אתה גורם להם .לא להכשיל את האשים .צריכים לשוחח על זה
עם הוער ועם הילדים.
בכל בית ובכל מסגרת חיוכית .לדבר אל הסלע ,הסברה ,דרך ארץ .שום דבר לא בוער.
אחו חוכו בחברה הזאת שאדם צריך תחרותיות והישגיות ודורסות וכוחיות
ומצליחיות .חלק מהדברים האלה הם כוים במידה וזה עשה לשם שמיים לתיקון
העולם ,מתוך עווה וחלק פסולים לחלוטין.
זאת האטמוספירה שאחו חיים בה ,גרועה ביותר .כל אדם לפי שהוא מתפרץ לפי שהוא
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מתעצבן ,יש לו סימי מצוקה .לא ללחוץ אותו לא לפוצץ אותו .גם בעבודה ,לא רק
במשפחה .קל וחומר ,בן בו של קל חומר עם האישה והילדים.
כל אחד צריך ללמוד לכבד את יכולת הקיבול של השי .יש יכולת קיבול .בן אדם יכול
לספוג ,לספוג ,לספוג ,די ,יש לו יכולת שהוא לא יכול יותר מזה .כושר ספיגה בודאי שאדם
צריך להשתדל להגדיל את כושר הספיגה שלו ללחצים פימיים וחיצויים ומצד שי צריך
להכיר את זה אצל הזולת ולא לשבור את הכלים .להקשיב ,להקשיב ,להקשיב לשי .לא רק
להקשיב למה שהוא אומר אלא איך הוא מרגיש ,מה קורה לו בפים .ולא להיות גורם
שיחטיא אותו ויפילו אותו ,בכעס ושאר עייים .כל זה ובע מאגואיזם רצון לקבל לעצמו.
אדם קרוב אצל עצמו .אם האדם ייתן את ליבו וגם יכיר את איתותי המצוקה של הילדים
שלו הוא לא ישבור אותם .לפעמים לאדם יש רצון טוב .אפילו רצון של קדושה לחך את
הילד ,מרב שהוא משפיע עליו קדושה ,בסוף הילד בורח מהבית ולא רוצה יותר לשמוע שום
דבר על הקדושה.
השבוע הגיע מקרה כזה מאד מצער של ער שהידרדר ממש לשאול התחתיות שאי אפשר
לתאר את זה וכשאי מסתכל עליו אי רואה שהוא ילד טוב סה"כ בחור טוב ,הוא לא איזה
פושע ולא איזה רשע הוא רוצה לתקן אפילו.
אז הוא עצמו אומר לי הגעתי לשפל המדרגה האושית ,למה? כי אבא שלי היה לוחץ אותי
יותר מידי ,אם הייתי אומר משהוא היה זורק אתי מהבית ,אז זרק אותי מהבית הלכתי
לרחובות ,לא היה לי כסף לא היה לי איפה לישון ,ככה הוא התדרדר.
פשוט .כל זה מבחית פימיות התורה קרא להתאים את האור לכלי .להתאים את האור
לכלי .לא להביא את המערכת לעומס יתר ,בשום עיין .זה מצד היצר .אמם כשאדם עובד
לשם שמיים ורוצה לעשות דברים לטובת הכלל לטובת השכיה הקדושה הוא צריך לשאוף
עשרים וארבע שעות לעבוד את השם.
זאת השאיפה .אבל צריך להגיע בהדרגתיות למטרה הזאת בשום אופן לא על חשבון לשבור
את האשים סביבו ולא על חשבון לשבור את עצמו .לאט לאט לאט לאט עולים עוד מדרגה
ועוד מדרגה במסירות ועולים.
ואם רואים שעברת את הגבול  -מרפים ,פתח הפתח ,כסים" .איזהו חכם הרואה את
הולד" אדם צריך להיות רגיש כמה להעמיס על עצמו ועל האחרים .ובהחלט כשהוא
מתחיל לראות סימי מצוקה לקחת אותם בחשבון.
אם בכל משפחה כל אחד ידע את הגבולות של השי ,ויכבד ולא יביא את השי לידי פיצוץ
לא יהיו גירושים יהיו חיים של גן עדן בכל בית .לא יהיו בעיות עם הילדים ,כמעט .פשוט זה
עיין של איכפתיות ,איכפתיות והתבוות.
כמו שאמרתי ,זה יראה דבר פשוט ,דבר מובן מאליו ושכולם יודעים אותו אבל לא
מיישמים אותו .לפעמים מספיק שאי אומר לאיזה זוג שעומד להתגרש ,תראי ,בעלך לא
אשם במה שהוא עושה הוא עבר את הגבולות שלו.
פשוט לא מסוגל ,באופן שלו בדרגה שלו זה כל מה שהוא יכול ,מה את רוצה ממו  .או
ההפך ,אשתך עושה את מה שהיא יכולה ,אתה לוחץ מידי דורש דברים שהיא לא יכולה
לעמוד בהם .זאת אומרת ותן פרופורציה ומראה איך להתאים את האור לכלי .שיחה אחת
של שלוש דקות יכולה להציל משפחה שלמה .פתאום האדם ,פתחות לו העייים ,באמת
אולי אי לוחץ על האישה והיא לא מסוגלת יותר ממה שהיא עושה .אולי זה כבר מעבר
ליכולת שלה.
אז אם זה מעבר ליכולת שלה אתה חייב לפוצץ? למעוך ,להשפיל? מה שמדהים שמכל
הדברים האלה בדרך כלל האדם יזוק קשה .אם הוא פוגע באשתו ובילדים שלו הוא סובל,
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הוא יזוק ,אז אין לו אישה.
ואין לו ילדים .וגם להפך .זאת אומרת מצד האגואיזם האדם רוצה שיהיה לו רק טוב .הוא
רוצה שיתייחסו רק לעייים שלו .הוא מרכז העולם .אבל אפילו מבחיה איטרסטית היה
כדאי לו להיות יותר דיב.
כי אם הוא היה משקיע קצת מהצד החיובי של להקשיב לזולת ולעזור להם במקום למעוך
אותם ,הוא היה מרוויח .אז היו באמת רוצים אותו לא מתוך כפיה אלא מתוך אהבה,
התייחסות .על זה אמר "דרך ארץ קדמה לתורה".
אחו מדברים הרבה ואהבת לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה .גדול זה בחית חסד מגדולה.
גדול ,חסד .רב חסד .להתאים את האור לכלי שלך ושל אחרים .זה בחית דעת ד'קדושה.
חכמה ביה ודעת.
הדעת הוא המכריע חכמה ביה ודעת באמצע .הדעת הוא המכריע .צריך דעת קיה דעת
ד'קדושה .דעת עליון ודעת תחתון .דעת כוה בעייים העמוקים ודעת כוה בעייים
הפשוטים הגלויים של החיים.
צריך את שי הדעת ,לתקן אותם ,שיהיו מאוזים שהדעת תהיה מאוזת .אדם יהיה בחית
פוסק את הפסיקה הכוה בכל עיין ועיין .אין רגישות אין רגישות לא משתמשים בזה.
העולם ברא על ידי צמצום ,הסתלקות האור לצדדים ,אור האיסוף ברוך הוא ,צמצם את
אור חסדו לצדדים ויצר חלל פוי.
בחלל ישאר רק הרושם ,חכמיו קוראים לזה רשימו .האור הסתלק ,השם יתברך רצה
להיטיב לבראיו בשביל זה ברא את העולם .על מת להיטיב לבראיו סילק את האור
לצדדים ,כדי שיווצר חלל פוי כדי ששם ייבראו עולמות כדי שיהיה שם כבר טוב ורע
שתהיה בחירה בין טוב לרע.
זאת אומרת שבמחשבת הבריאה .המחשבה הראשוה של מחשבת הבריאה היא להיטיב
לבראים כבר היה מושרש שם העיין של אור וכלי .כיון שאם אתה רוצה להיטיב אז אתה
צריך שיהיה משהו שיקבל את ההטבה.
ואם הוא מקבל את ההטבה הוא בחית כלי .אם אתה המיטיב אתה המשפיע שלו ,ותן לו.
כבר במחשבת הבריאה היה כלול העיין של אור וכלי .אבל עדיין לא היה רצון לקבל
משתוקק כיון שמי הוא יקבל ,זה היה מצא בתכית ,בכוח ,לא בפועל .כל הבריאה גרם
התעלות מרגע זה שהשם יתברך החליט שהוא בורא את העולם עד סוף התיקון זה הכל
עיין של אור וכלי .ואיך הכלי ראוי לקבל את האור הזה או לא .כמה אור הוא יכול לשאת
כמה הוא לא יכול לשאת ,התאמת האור לכלי.
זה כל הקבלה על רגל אחת .שהשם יתברך רוצה להשפיע ולהיטיב האדם צריך שיהיה לו
כלי מתאים .לקבל את ההטבה .אומרים חז"ל כלי מתאים זה כלי מזוכך .מזוכך פירושו
לקבל על מת להשפיע חת רוח לשם.
זה קרא השתוות הצורה להשוות את הצורה לבורא יתברך" .מה הוא חון אף אתה חון"
מה הוא משפיע אף אתה משפיע .הוא ודאי אין אצלו רצון לקבל ,אצלו יש רצון לקבל ,זה
ההבדל .אבל רצון לקבל צריך להיות מתוקן על מת להשפיע חת רוח לשם יתברך.
ולכן זה קרא תורת הקבלה מלשון לקבל .קבלת האור .פשוט מאד .כל העקרוות העצומים
של פימיות התורה הם פשוטים ביותר ברורים ביותר ,רק צריך להתבון בדרך הכוה
ולהקיש מהם לחיים שלו ,ליום יום.
ולדעת מה העיקר שצריך לתקן .ואיך לתקן .איך זה משפיע על כל העולמות וברגע שאחו
תחיל לשים לב לזולת הקרוב והכללי ורצה לעזור ולא לפגוע בהם ופסיק להיות עסוקים
רק עם האגו והצרכים של עצמו.
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זה קרא תיקון הבריאה ,הדבר הזה יכול לגרום בקרוב בעזרת השם לאהבת חים במקום
שאת חים ,פשוט מאד .לאהבה ,לאחדות אמיתית ולסוף תיקון הבריאה אחו כבר בסוף.
ששת אלפים שה ,הסוף שלהם מתקרב.
צריכים לתקן כמה שאפשר ,הזמן דוחק ,התיקון צריך להתחיל מהדברים הפשוטים.
מהתייחסות מדרך ארץ ,התייחסות לעצמו ולזולת ,בדרך הכוה" .לא עליך המלאכה
לגמור" ,מצד שי "אין אתה רשאי להיבטל ממה" זה התאמת האור לכלי בדיוק.
ללמוד מה שרע לזולת ,לא לעשות להם את זה .לא לבחור ברע .הרבה מושגים שלא
מהיהדות השתרשו בתוך התודעה היום יומית שלו ,פרטית וציבורית כללית כגון קמה
ושאה וטירה ואי אראה לו ויפוח האגו ואי ועוצם ידי.
כל הדעות הכוזבות האלה וההרגלים הפסולים הם לא מצד הקדושה בהחלט שלא .אבל
בחיי היום יום אחו משתמשים בזה רחמא לצלן .אם עקור את כל התופעות האלה הן
לא תופעות של צד הקדושה ואסור לו לספוג את מידותיהם ה"עלות" של עשיו וישמעאל,
כפי שמובאות בתורה ,כדגם .עשיו ,ציד בפיו ,ישמעאל פרא אדם .אלה לא הדוגמאות
הכוות .אברהם ,יצחק ויעקב הם הדוגמאות הכוות .כיון שהעולם הפך להיות כפר
גלובאלי וההשפעה ה"תרבותית" היא מאד חזקה ,אחו צריכים לסן מה שייך לקדושה,
מה לא שייך לקדושה.
כל מה ששייך לעשיו ולישמעאל אז זה מתאים לעשיו ולישמעאל .אחו לא עשיו וישמעאל.
כל ההשפעות הזכות לא רק מבחית דעות אלא דרך התהגות ,דרך החשיבה ,התהגות
ודרך חשיבה צריך להיות על פי התורה אך ורק על פי התורה זה שאדם שומר מצוות ותורה,
אפילו לומד תורה הרבה והוא תלמיד חכם אבל אם הוא משתמש בבחית כוחות .אם הוא
לא רגיש למה שהוא עושה לזולת ,אם הוא הולך בדרכי הטבע העקומים של עשיו וישמעאל,
אוי ואבוי לו .אוי ואבוי לו .זה עושה חילול השם גדול מאד .לכן אחו צריכים להתבון
היטב בדמויות המופת שלמדו את האומה הישראלית ולספוג מהם דרכי קדושה.
שרבותיו לימדו לדורות וללכת רק על פיהן ולסן מתוכן החוצה ,לברר החוצה את כל
ההשפעות השליליות ,ולהחזיר את כל הדרך ארץ למקומו הכון ,לתוך חייו לתוך משפחתו
ולתוך כל עיייו במחשבה דיבור ומעשה.
כל החלק הפשי של התורה מוזח ,לא מספיק מפותח ,לא מספיק מפורט ,לא מספיק למד,
לא מספיק משתמשים באופן מעשי בכללים האלה .יש דברים ששייכים לקדושה ,יש דברים
ששייכים ל"לעומת זה".
זה שאדם מתחשב באשה שהאישה מתחשבת בו ,הכל כתוב וידוע .אבל צריך לעשות
מאמצים גדולים להכיר את הקודות הרגישות כדי לא לפגוע .אם אישה לא יודעת לבשל,
היא לה בתה בתור בשלית גדולה אז שהבעל יבין שזה המצב.
או שהוא מבשל ,או שיקה לה אוכל מבושל ,לא צריך לדרוך על היבלת הזו כל הזמן .לשגע
את האישה כי היא לא יודעת לבשל .כי כל אישה צריכה לדעת לבשל? אם האישה לא יכולה
לארגן את הבית כמו שהיא רוצה ,אולי היא לא מסוגלת.
אם הבעל לא מסוגל להביא פרסה כמו שהיא רוצה ,אולי הוא לא מסוגל .מי אומר שהוא
לא רוצה? אולי הוא לא מסוגל .כל אחד בוי בשביל להביא פרסה? לא ,יש אשים יותר ,יש
אשים פחות ,יש אשים שקשה להם בחיים.
תסתכל מה קשה לזולת ,מה קשה לחבר שלך .מה קשה לאשתך ,מה קשה לבעלך .כדי לא
לדרוך על זה ,לא לעשות רע" .סור מרע ועשה טוב" .לא לעשות רע .לא להתמכר לזה .זה לא
חשוב .מה שיש אצל האחרים או מה שאומרים ברדיו או בטלוויזיה או בעיתוות מה כון,
או בפסיכולוגיה .היחיד שיודע מה כון זה התורה .התורה ,תורת אמת .התורה מורה לו
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את הדרך הכוה .הצדיקים הם דוגמאות לדרך הכוה ,אחו צריכים ללמוד מהם את
אורחות החיים הפשוטים ,לחזור לשורשים.
לחזור לדרך הפשוטה ,לשלוות הפש לעבודה הפימית .לתקן את עצמו ,לעשות חת רוח
לשם יתברך .כל הבריאה הזו תלויה בעיין של תיקון שבירת הכלים .לומדים את זה כל
יום ,מי שלומד פימיות ,יודע.
העלאת היצוצות משבירת הכלים זה יביא את הישועה .להתחשב בזולת ולא לשבור אותו
זה בתיקון הזה לא להביא לשבירת הכלים .זה לא מצווה לשבור את השי ,לפוצץ אותו ,זה
לא מצווה.
גם בין האחים ,זה גע שפשה בכל משפחה כמעט ,אי אפשר לדבר על זה ולקטרג חס ושלום
על כל המשפחות .אבל יש פתח שזה ייכס בכל מקום .וצריך לעקור את זה מהשורש .הקשר
בין האחים ,אגואיסטי ,דורסי ,כוחי ,בלי כבוד.
בקמות .גם אוהבים אבל גם פוגעים אחד בשי ,יודעים את החולשות של השי ,לוחצים
עליהן ,לוחצים עד שבן אדם מתפוצץ .כל ושא האלימות ,האלימות במשפחה ,אלימות
ברחוב ,אלימות בעבודה ,אחו חיים חיים של אלימות ,כל מי שמרגיש את עצמו חזק ,הוא
הבוס.
זה לא על פי הקדושה .צריכים להסביר לילדים לכבד את האחים ,לעשות להם שיחות,
תכבד את האח שלך .עכשיו הוא לא מרגיש טוב ,אל תלחץ עליו ,תן לו לוח ,אחר כך תדבר
אתו .תוותר לו ,וכך הלאה.
כדי שהשכיה תוכל לשרות בבית ,צריך שיהיה שלום שתהיה התחשבות הדדית אחד לעזור
לשי .גם אם פורץ חיכוך ,מבוגרים לא צריכים להיגרר אחרי הילדים .צריכים לשבת בישוב
ראש ,ישוב הדעת ,לתח מי צודק מי לא צודק ,ומה צודק מה לא צודק ,מי עבר את
הגבולות ,מי לחץ את השי מעבר למה שהוא יכול לסבול ואז לתת את המון הכון לכל צד.
בעיקר להפריד ,אם יש סכסוך .אי שומע יום יום הורים שבאים לספר לי ,הילד מרביץ לו,
האישה מרביצה ,הגבר מרביץ ,הילדים מרביצים .אחד יכול להרוג את השי ,גם  ,רחמא
לצלן ,הרב ובע מכך שלא קולטים את אותות המצוקה.
לא מודעים מביאים את השי להתפוצצות .יש לך איזה איטרס ואם השי לא ממלא אותו
אז אתה תפוצץ אותו .איזה מן דבר זה .מאיפה בא הדבר הזה הוסחאות האלה ,מאיפה הן
באו? מאיפה חדרו אליו? מאיפה זה בא? זה ככה זה ,אי רואה את הוער יש לו חוקים
כאלה.
לא פלא שאחד דוקר את השי בסכין באיזה מועדון ,לא מפליא .זה פגם שעובד מהראש עד
הרגליים .מהפרט ועד הכלל ,חוסר איכפתיות ,חוסר התחשבות בזולת .ולהכשיל את השי
להביא אותו למציאות שהוא לא יכול לעמוד בה .ואח"כ יש לך מליון תירוצים" .אתה
רואה ,הוא כזה ,הוא כזה" אבל אתה הבאת אותו לזה .צריך הרבה אמות ,הרבה תפילה,
הרבה סיעתא דשמיא ,איך להל את העייים כדי שלא יהיו פיצוצים.
אוהב שלום ,רודף שלום ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה .גם במקומות העבודה ,כמו
שאמרתי ,כל דבר ודבר .ואם אחו תפלל השם יעזור לו ,צריכים להכיס את התפילה
לעייים הקטים האלה.
הקטים שהם גדולים .יעקב אביו כפי שידוע התעכב כי חזר והתעכב בגלל פכים קטים .זה
מסמל שלפי הגאולה אחו תעכב בדברים קטים ,ביסיוות קטים .כל מהיג שהוא
בבחית הקדושה ,יסו אותו קודם בדברים קטים ,זה הדברים שהם לא קטים בכלל.
לדעת לסלוח ,לדעת לבקש סליחה .לפייס את האח ,לפייס את הבעל ,לפייס את האישה .לא
בושה ,גם אם היה פיצוץ וגם אם הייתה פילה לתקן את זה מהר .לא לשמור משקעים.
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בקש ממך סליחה  -סלח לו במקום ,תשכח מזה .כל אחד צריך לדעת במשפחה מה מידות
הקשות שלו .איפה יצר הרע תופס אותו ,ושהוא צריך לעבוד על זה .אם יש ילד שהוא קמן
אז מתי שהוא כועס אי אפשר להסביר לו הרבה רק כשהוא יירגע צריך לתפוס אותו לשיחה
"חביבי אתה קמן ,השם ברא אותך עם המידה הזו ,אתה צריך לתקן אותה ,היצר הרע
משתלט עליך וגורם לך לקום.
יש לך חוש צדק ,בסדר גמור ,אבל לקום ולטור זה אסור ,תעבוד על זה .אתה עקשן ואתה
כעסן אתה תאוותן ,תעבוד על זה ,חביבי ,כיון שאם לא ,כל החיים אתה תסבול וכל
הסביבה תסבול ,ואתה מעכב את הגאולה ,מחכים שתגמור את הזיכוך של העיין הזה".
ההורים צריכים להיות מודעים היטב גם הם בי זוג בעצמם שתהיה מפה של תיקון
המשפחה ,איפה קודות החולשה ,איך היצר בא ,באיזה מלכודות הוא מכיס את המשפחה
ולמוע את זה מראש .לא שזה יהיה סתם ככה ,זה לא סתם ככה.
אם לא יהיה לו שלום בית ,לא יהיה כלום .אם יש לו שלום בית יש השראת השכיה .זאת
הקדושה האמיתית .אף אחד לא מלאך ,שלא תחשבו שמישהו מושלם אף פעם לא ופל .לא,
כל בן אדם הוא בן אדם אבל הכיוון ,הכיוון צריך להיות ברור.
אי רואה בכל המשפחות ,הדברים חוזרים על עצמם ,אותן המלכודות ,אותן החולשות,
אותן המכות ,אותם החורבות .עוד פעם ועוד פעם שה ועוד שה ועשר שים ועשרים שה.
כל הזמן אי שומע אותו סיפור ,היא אומרת ככה הוא אומר ככה .ואף אחד לא מתקן מה
שצריך לתקן .דברים שאפשר לתקן אותם .כל משפחה ומשפחה יש לה את המפה שלה.
המפה הרוחית שלה ,גם מבחית המעלות וגם מבחית החולשות ,מה לעשות? איפה
שהחולשות שם היצר הרע המשפחתי כס.
כמו שיש יצר הרע הכללי שלחם גד כל הקדושה ויש יצר הרע הפרטי שלחם גד האדם
ויש יצר הרע משפחתי ,תדעו לכם את זה .שהוא ,איך אמר את זה פעם מישהו שבא לפה,
הוא אומר כן ,שהוא יש לו פסיכולוג ,ולאישה יש פסיכולוג ,ולכל ילד יש פסיכולוג וחוץ מזה
יש פסיכולוג לכל המשפחה.
אז ככה כגם היצר הרע אותו הדבר .יש לכל אחד היצר הפרטי שלו ויש את היצר הרע
המשפחתי זה המתאם בין כולם .הוא עובד באומות ,אומן ,אומן גדול .הוא מודע לכל
החולשות של כולם והוא עושה את הדייסה.
וככה חרבות משפחות משפחות כל יום ,כל שבוע  ,עוד גירושין ועוד גירושין ועוד פיצוצים
ועוד שים מוכות ועוד בעלים מוכים ,גם יש .ועוד ילדים הולכים לאיבוד ,ועוד שיאה .על
זה עובד היצר הכללי אומר "תן להם ,שיעסקו בקדושה ,שיעסקו בתורה שיתעלו ,אי אטפל
במשפחה כבר .יש לו סיף בכל בית הוא אומר ,אין מה לדאוג ,הכל תחת שליטה" .כך
אומר היצר הגדול.
"אחו עבוד על כל משפחה לחוד ,שילמדו ושיתעמקו לא יעזור להם .לכן אחו צריכים
להכיר את היצר שלו ,את היצר של הזוג ,את היצר של המשפחה ,איך הוא עובד להפריד
בין ההורים לבין הילדים .המסכת המשפחתית הזאת ,כל זה אפשר למוע ,ולהכיר את
הגבולות של כל אחד ,מה הוא יכול לעשות" .אי יקיתי ,אי עשיתי ,הוא לא עשה כלום".
אולי הוא לא יכול לעשות את זה .אולי הוא כן ,אולי הוא סתם עצלן.
צריך להכיר את היכולת של כל אחד .כל אחד ואחת במשפחה יידרש לפי היכולת שלו
ותהיה לו תכית שתשפר את היכולת שלו .מכל הבחיות .ולא לעשות לחצים מטורפים
שהם לא מציאותיים ולא להשוות שום משפחה למשפחה אחרת.
כל משפחה יש לה את היצר שלה .היצר המשפחתי שלה .יש לו את המשפחה ,יש לו מפת
קרב הוא יודע איך להכיס .למשל ,אם האבא כעסן ואם האימא רשלית ,אם האבא קמצן
שבילים אל הדעת הפנימית
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ואם האימא בזבזית כבר הוא יודע.
שיש לו את החומר גלם ואז הוא מביא את הילדים שהם בדרך כלל הקטליזטורים שיש
להם את המרץ ,שיהיו בריאים ,הם גורמים לפיצוץ .כל זה צריך להיות מודע ורשום .להבין
שהיחידה הקטה הזאת משפיעה על כל עם ישראל ועל כל הבריאה ,על כל העולמות .אם
אדם מתגבר בתוך ביתו הוא עושה חת רוח לקדוש ברוך הוא ,הוא משרה את השכיה על
ישראל .הוא ותן כוח .למה ארץ ישראל בסכה? כי זה הבסיס .זה הבסיס ,זה הקרקע כמו
שאומרים.
כי אחו והבסיס לא מסודרים .אז הקרקע שמטת תחת הרגליים שלו רחמא לצלן.
הבסיס של עם ישראל זה שלום בית .שלום בית זה תיקון של אדם וחווה שהיה שם ,גם לא
היה בסיס כמו שצריך בדרגה שלהם ,מבחיתו ,היו אברהם יצחק ויעקב ושותיהם,
האמהות הקדושות.
אחו רואים גם את כל הבעיות שהיו של שלום בית ,חיוך ילדים .זה לא דברים פשוטים,
זה דברים עמוקים .אחו הקטים ,בדור האחרון הזה דרשים לתקן את העיין הזה.
אשים חושבים שאם הם יעברו בית הכל יסתדר.
יחליפו מזוזות ,יופי ,יהיה שלום בבית .זה בטח אולי הכל כישוף מהשכה מלמעלה .זה
ממול עשה לו עין הרע .כמובן שיש דברים מהסוג הזה גם אבל אם יש בית של קדושה אף
אחד לא יכול להשפיע ,וודאי שצריך מזוזות אבל זה לא מספיק המזוזות רק לבטל כישופים
מעין הרע.
צריך שתהיה אחדות במשפחה ,שכל המשפחה תדע ותהיה מודעת בעבודת השם .בגלל כל
ריב וכל שיאה קטה זה עושה בכל העולמות ובכל המקומות .זאת עבודה קשה ורא ,אבל
אין לו ברירה ,צריך הרבה הרבה אמוה ועוד יותר בלי סוף סבלות וגם אם משהו ופל וגם
אם עשה פיצוץ לא ורא ,לקום.
אחו ייאש את יצר הרע הוא חושב שיכיס אותו לייאוש ,אחו כיס אותו לייאוש .מה
שהוא עושה אחו למד ממו .הוא מתמיד גדול ,אחו למד להתמיד ,ממו .זה קרא
לעבוד את השם בשי היצרים.
ללמוד גם ממו איך לעבוד את השם .הוא יש לו תכיות ,גם אחו עשה תכיות .ובעיקר,
אם יש איזה פיצוץ לצאת ממו מהר .להבין איפה היו הקודות שכשלו בהן ,לעשות
תשובה אמיתית .לבקש סליחה ,אם צריך גם מהילדים וגם מהאישה ולהתחיל מהתחלה,
כאילו לא קרה כלום.
גם אם זה קרה מאה פעמים ביום ,עוד פעם .במשך הזמן כאשר המערכת בויה על אמת וכל
אחד מבין שהוא טעה וצריך לעשות את התיקון שלו ,בסוף לא יהיו פיצוצים בכלל או
מעטים מאד ואם יהיו ,לא ורא.
לא בגלל איזה ויכוח הילד צריך לברוח לרחוב ולהידרדר לפשע אחר כך בגלל שהאבא אמר
לו איזה מן דבר זה .זה כשהדבק לא קיים כי אין בסיס ,אין בסיס של קדושה .אם היה
בסיס אמיתי היה פיצוץ ,הייתה פילה ,בודקים מה קרה ,עושים תיקון וממשיכים הלאה.
אף אחד לא צריך לברוח מהבית ואף אחד לא צריך להתאבד ,לא חייבים להתגרש .זה
האלף בית .כמו שאדם ,בהתחלה הוא עובד לבד ,ואח"כ יש לו פועל אחד ,אח"כ יש לו ששה
פועלים .אם הוא לא מסתדר עם ששה פועלים ,איך הוא יסתדר עם שש מאות פועלים.
קודם כל שמקסימום תפוקה ויעילות בששה פועלים אח"כ הוא יכול להרחיב לשש מאות.
אם זה לא יוכיח את עצמו אז בגדול זה יוכיח את עצמו? ככה עם ישראל .אם האדם לא
מתקן את עצמו ,אם הזוג לא מתקן את עצמו ,אם המשפחה לא מתקת את עצמה ,אז מי
יתקן את עצמו? על ידי מה? על ידי זה שיגידו שתהיה יותר יהדות בבתי ספר? שידעו יותר
שבילים אל הדעת הפנימית

-96-

www.rachlin.org.il

טוב פרשת השבוע? אלה דברים גדולים אבל הכל מתחיל מהבסיס ,מהחיוך האמיתי,
הבסיסי העבודה.
הידעות  -כל אחד יכול להיות גאון .עוד מעט ויוכלו בטח להשתיל בתוך המוח כל מיי
אלקטרודות ואדם ידע את כל הש"ס .אבל ,התיקון הפימי אי אפשר להשתיל אלקטרודות.
אדם צריך לעבוד.
השם יעזור ויאיר את עייו ,צריך להתפלל .אמרתי קודם ,התפילה ,התפילה צריכה להיות
על העייים האלה ,כל בעל כל אישה צריך להתפלל על שלום בית ועל הילדים ,וגם שהשם
יגלה לו איפה היצר תופס ויתן לו כוח לפוצץ אותו.
כל הזמן ,יותר ויותר .ואם אחו רואים גם איזה תכוות ואיזה מלכודות שקשה מאד
להתמודד איתן צריך להתפלל על זה יותר .ולבקש דעת משמיים איך להוג .תדעו לכם ,הכל
על ידי תפילה.
תפילה ,כדי לעשות לו חת רוח .מי שרוצה להיות עבד השם .לעשות לו חת רוח ,צריך
להתפלל כדי שהשם יראה לו איך לתקן את העייים ,השם יראה לו ,אין שום ספק ,מהר,
בשיות .איפה הטעות ,איפה הפילה ,איך לתקן אותה ,איך לשפץ ואיך להמשיך הלאה.
ובמשך הזמן יימצאו גם פתרוות פתרוות מיידיים למשברים מיידיים והתיקון יהיה יותר
קטן ,יותר קל ,יותר מהיר .תהיה פחות שבירת הכלים ,יהיה פחות מה לתקן .בכל בית,
אפילו הכי מטורף ,אם אשים מוכים לעבוד ,אפילו אם כמה מבי הבית מוכים לעבוד,
יכול לחול שיוי גדול .ועם אותם הקשים ביותר ,גם בהם אפשר לטפל ,זה כבר צריך יותר
הדרכה אבל זה אפשרי ,אפשרי .כל זה בא על ידי כך שדים את השי לכף זכות ,רואים את
הפגם שלו ,רואים את הקושי שלו ,את האופי הוראי ואת חוסר העבודה ודים אותו לכף
זכות .אומרים ,תיראה האדם הזה יכל להיות הרבה יותר גרוע .ברוך השם שיש לו גם כמה
קודות טובות ומסים לתת לו פתח על ידי תפילה ועל ידי דיבור שיתחיל לעבוד על עצמו
ולתקן את עצמו .באיזה שהן דרכים .אין ייאוש כלל וכלל .אין ,אי רואה שמות שעכשיו
מתעלות ,חוזרות בתשובה ומתקות ומתעלות יותר ויותר שלא היית מאמין בחיים שלך
שמישהו כזה יכול לתקן את עצמו .פתאום יש איזו התעוררות ,מאיזו שהיא סיבה ואותו
אדם הופך להיות צדיק וזה ילך ויגדל יותר ויותר העיין הזה בעזרת השם.
אחו כבר רואים שהאור מגיע למקומות הכי מוכים .הכי מוכים .זה סימים מעודדים
מאד של גאולה שהאור מתפשט באמת בתוך הכלים והאטיביוטיקה הזאת שאחו
קוראים לה עבודת הפש ומלחמת היצר חודרת לכל השכבות ויותר ויותר אשים מתחילים
להשתמש בעייים האלה ,זה מתחיל לתת את אותותיו ,אחו שומעים את זה מכל הארץ.
זה מתחיל לחדור לתודעת האדם שיש לו מלחמה הוא צריך להלחם ,זה דבר עצום .ככל
שהדברים יחדרו יותר ויותר ככה יהיו יותר טוב ,יותר ישועה עד שהשם יתברך בעצמו
יתגלה ,במהרה .פשוט מהדברים הפשוטים ,אסור ששום סדק ושום חור קטן יישאר חשוך.
האור צריך להגיע לכל מקום באישיות ולכל מקום במשפחה ולכל מקום באומה .וזה
מתחיל מהדברים הקטים והקרובים אליו .מבחית הקבלה יש ראש ,תוך ,סוף .כשאדם
לומד תורה הוא לומד את זה בראש.
למה כתוב "והשיבות אל לבבך"? צריך להשיב את זה ללב .זה לא  -לבד ,אדם יכול לדעת
הכל ,להיות גאון הכי גדול אבל זה שאר אצלו בראש זה לא עובר ללב ולא לגוף .ואם אדם
יש לו יותר מידי ידיעות בראש וזה לא עובר ללב זה מפח את הראש.
כשזה עובר ללב זה שלב ראשון ,ואח"כ זה צריך להתפשט בכל האיברים .ככה מובא.
כשהמוחין מתפשטים בכל הקומה זה לא שאר רק בראש .בהתחלה זה בא דרך הראש עד
החזה ואח"כ צריך מהחזה ולמטה.
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צריך להשתדל שזה יגיע לכל דבר ודבר "בכל דרכיך דעהו" .בכל דרגה ,גם באדם הפרטי
שגם כשהוא עוסק בצרכים הבהמיים שלו יהיה קדוש וגם שהרגשות שלו והמידות שלו יהיו
מתוקות לא רק הראש אלא כל הגוף.
לכן אפשר להבין מה שאמרו הצדיקים ור' חמן שכל צעד וצעד שהוא עושה אם אשים היו
יודעים מה הוא עושה היו מתפלאים התפלאות עצומה .למה? כיון שהצדיקים הם
מתוקים ,ראש ,תוך סוף ,אז וודאי שכל צעד שהם עושים ,מתקים.
כי המציאות שלהם היא מציאות של קדושה זה לא שאר רק בראש .וזה גם בתוך האומה
צריך להיות ככה ,שהאור יגיע גם לציפוריים של הרגליים ,כמו שאומרים ,לכל מקום ,לכל
הקומה .זה התפשטות האור ,זה הפצת התורה בכל עם ישראל.
שגם הרחוקים ביותר המצאים שם רחוק באיזה מקום הכי רחוק תהיה להם ההזדמות
להבין את הדברים העמוקים ולתקן להפוך להיות שותפים בתיקון .אחו צריכים שותפים,
כל עם ישראל שותפים בתיקון.
לעבוד את השם יתברך ,שכם אחד ,כולו ביחד .ואחרי שאחו היה כולו שותפים בתיקון,
גם הטוב שבאומות העולם יצטרף וגם הם יהיו שותפים .ואז יהיה שלום ויהיה שגשוג ,יהיה
עולם חדש.
זה סתם ,ראש ,תוך ,סוף .כאשר השפע לא עובר המוחין שארים עד החזה ולא יורד למטה,
הגוף מת ,אין לו חיות .זאת אומרת שאם אחו תפלל לשם יתברך שיתפשטו מעייות
צריכים להתפלל שיתפשט ראש ,תוך ,סוף.
ושהאור יגיע לבחית העקבים ,י' בעקב ,בחית יעקב ,ואחו שקיע את כל השמה בתיקון
שלו ושל המשפחה ושל כל עם ישראל .וותים את שמתו עד שהקטן שבישראל ,הפחות
שבישראל ,האדם הפשוט ביותר ,יהיו לו את הכלים לעבוד את השם ולהתעלות ,אז תבוא
הגאולה.
אחו יראה ,בחוש יותר ויותר אשים מתחילים לעשות את העבודה הכוה ,כולל האשים
הפשוטים ביותר .שהם לא גאוים הם לא יכולים לקלוט דברים עמודים הם יקלטו הכל .גם
את עבודת הפש המעשית.
וגם את השורשים היותר עמוקים והיותר עמוקים .אז יראה אשים מתאמצים בכל כוחם,
כל כוחם ,להתגבר עוד קצת ועוד קצת להלחם בו כדי לעשות לו חת רוח .אי כבר רואה את
זה כל יום ,אשים מאד פשוטים עושים עבודה פלאה.
מתעלים התעלות אמיתית הלוואי עליו .בתוך כל החושך וההסתר התאוות והצרות,
והקשיים אשים מתעלים וקמים .קמים ומתחילים להלחם .על זה צריך להתפלל שכל אחד
מאתו יזכה לעיין הזה וכם לא רק להתפלל ,לעשות את כל המאמצים לתת כלים לכל העם
מהחכמים עד הפשוטים ביותר שיוכלו להבין מה שקורה להם ,איפה שהיצר הפרטי,
המשפחתי והכללי תופס אותם ולא לשתף איתו פעולה ,להתחיל להלחם בו.
לצאת מהפילות ולתקן את השבירות ואז תהיה העלאה של כל היצוצות ובסוף הברור,
בסוף ההעלאה  -יבוא משיח .ככל שעשה את העבודה הזו מתוך אהבה ומסירות ובמהירות
ובזריזות ככה ייטב לו ולכל העולם ולא תהייה גזירות ולא תהייה בעיות ולא יהיו
אסוות .כיון שהדין מתעורר כי העבודה לא עשית .ברגע שהעבודה עשית הדין מתק
בשורשו .בעשרות השים האחרוות היו כמה פגמים מבחית עבודת הצוות של ראש תוך
סוף בעם ישראל .כמו שלהבדיל אוטו למשל תקע אז מתחילים לבדוק מה הבעיות של
האוטו אז ככה בבעיה של הקומה השלמה של עם ישראל ,אחו מתחים את הבעיה הזאת,
אחת הבעיות היא שהאור שאר בראש ולא הגיע לרגליים ,ולא הגיע מתוך כמה עייים
שהמשפיעים צריכים מאד לרצות ולהשפיע וגם להוריד את ההשגה שלהם לדרגה
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שהמושפעים יוכלו לקלוט אותה ,וצריכים לתת את האור הכון ,להתאים את האור לכלים,
כי יותר משהעגל רוצה ליוק הפרה רוצה להייק ולהגיע למקומות שכל אדם איפה שהוא
מצא בלי לדון אותו ובלי לשוא אותו ובלי להרחיק אותו ולתת לו כלים מתוך אהבת
ישראל מתוך הזדהות איתו ,להקים אותו מן העפר.
כשאדם מקים שמה אחת מישראל מהעפר זה כמו להקים את השכיה מעפר .עוד שמה
ועוד שמה זה כלל עם ישראל .מבחית כסת ישראל ,כסת זה מלשון כיוס ,אחדות ,ביחד,
כלי ,צריכים להגיע לכל אחד ואחת איפה שכל אחד ואחת מצאים בבחית מיקום גשמי,
גם המיקום הגשמי מראה על מצב רוחי וגם במצב הרוחי ומתוך אהבה גדולה ביותר
לשרוף את כל הקליפות שעומדות ומפרידות ולהבין איפה האדם הזה תפוס ,לתת לו כלים,
לתת לו יד ,להתפלל עליו ולהוציא אותו משם ,להקים אותו על הרגליים.
ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ככה כל הקומה תקום על הרגליים .זה העיין הזה של
התפשטות המעייות בצורה המוית ביותר ,המוית ביותר .עוד לא עשיו כלום ממה שצריך
לעשות .צריך להגיע לכל מקום ומקום וככה יהיה מוחין ד'קדושה לכל כלי וכלי.
ומי שקטן קטן ,ומי שגדול גדול ,זה לא משה" .והריקותי לכם ברכה עד בלי די ".זה קרא
שהשפע יזרום בכל הקומה .הדעת תתרבה בכל הקומה מגדול ועד קטן .כל אחד ידע איך
לעבוד את השם.
לא רק מבחית גודל אלא גם מהיסיון הגדול עד היסיון הקטן .הדברים הגדולים והכבדים
וגם הדברים הקטים .גיע למצב שאדם עובד את השם גם בחדרי חדרים גם שם לשם
שמיים ,בלי שאף אחד יודע ,בלי שאף אחד רואה.
צריך להתפלל על זה ולמסור את פשו וכל כוחותיו לעיין הזה .אין לו פתרוות אחרים.
כל מיי פתרוות חיצויים ,הכל שטויות .זה רק אחיזת עייים .הפתרון היחידי "אין ישראל
גאלים אלא בתשובה".
עשה תשובה שלמה ,תשובה מבחית תשובת ה' ,להקים שכיה מעפרה .כדי להקים שכיה
מעפרה קודם כל אחו צריכים לקום מהעפר ולא להפיל אחד את השי בתוך העפר .שלום
המשפחה זאת התחלה .יהיה רצון שזכה .עד כאן .עוד כמה מילים בקשר לטיפול
במשברים מידיים בתוך המשפחה .קודם כל אמרו ,העיקרון הראשון" ,סור מרע" .אם
אתה יודע שאם תפתח את הרדיו בקולי קולות תרגיז את אבא אל תפעיל את הרדיו בקולי
קולות.
ואם האישה יודעת שהילד לא אוהב לאכול ספגטי אל תכיי לו ספגטי .וכך הלאה כל אחד
בביתו לפי הרגישויות של המשפחה .שיידע מראש מה לא לעשות ,לא לעשות .ובכל זאת,
כמו שאמרו אחו לא מלאכים לפעמים עושים גם בטעות.
ברגע שמתחיל להתלקח העיין אפשר להגיד תשמע ,אחו ברר את זה ואחו טפל בזה,
תירגע ,בשקט כל אחד יעשה את החשבון .קודם כל להרגיע את המצב מיידית ,להפריד בין
היצים כל אחד לחדר אחר ,להירגע.
ואחר כך לתח בשקט ,באמת ,לפי מידת האמת ,מה קרה פה ולמה קרה פה ואיפה היצר
תפס ומה לעשות כגדו ואז להגיש את המסקות ,להסביר אותן .הה זה עוד פעם מתלקח
אז טוב ,חשוב ,בדוק.
יכול להיות ש  99%האדם טעה אבל אולי  1%הוא צודק אז על האחוז הזה להגיד לו שהוא
צודק ועל התשעים ותשעה אחוז שהוא לא צודק להסביר לו למה הוא לא צודק .הסברה,
דיבור רך ,קודם כל להרגיע ,להפסיק מייד עם מה שמרגיז ולהרגיע את האשים.
אחו מצאים בהרבה משפחות במצב של פיקוח פש .וזה הולך וגדל .אז קודם כל להרגיע
את הרוח ,את הרוחות .ובזמן שיש שקט בבית כבר ,אחרי שטופל המשבר בזמי הרגיעה עד
שבילים אל הדעת הפנימית
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למשבר הבא להחדיר את החומר של עבודת הפש להבין שיש מטרה משותפת ,שיש יצר
משותף ושהוא רוצה להכשיל.
להבין את הקודות ,להכין את המפה .להסביר לכל אחד שתהיה מודעות .וכאשר המשפחה
חלילה ופלת באיזה פיצוץ ופילה וכשלת שכל אחד יבין שהצוות ,שהצוות כשל .מה זה
משה מי כשל ,הצוות לא עמד במשימה.
כראה שהמיוים לא היו כוים וכמה מהחיישים לא עבדו כון והידרדרו למה
שהתדרדרו וצריך לעצור ולעשות תיקון .כל אחד צריך לעשות איזה תיקון .כל אחד לפי מה
שפגם .צריך שתהיה מודעות משפחתית לעיין הזה של המלחמה היום יומית הזו.
משפחתית ,חוץ מהפרטית של כל אחד וחוץ מהעייים הכלליים וכך ,למרות שתהייה
פילות ולמרות שיהיו עייים היחידה המשפחתית תתקדם .ויהיה שיתוף ,שיתוף ואהבה
ולא לשמור על משקעים וככה המשפחה תלך ותתקדש יותר ויותר .ותעלה מעלה מעלה עד
שיגיע מצב שכל הפילות האלה כבר לא יהיו  .כשתהיה בחית עולם האצילות "לא יגורך
רע" ,הערבוב של טוב ורע בעשייה ,יצירה בריאה .בעולם האצילות "לא יגורך רע".
אז אם אחו על ידי עבודה מאומצת עלה לבחית עולם האצילות "לא יגורך רע" ,שם
גמרים כבר היסיוות האלה .יכול להיות שיהיו יסיוות אחרים אבל הגסים הפשוטים
האלימים ,זה ייגמר .ככל שתעלה ,זה ייגמר ,לא תהיה שם אחיזה .ליצר לא תהיה אחיזה
לתפוס .יש שאלות?
שאלה :איך מזהים את הקיבול של הכלים?
תשובה :קודם כל באמת אתה צודק צריכים לעשות רשימה ,צריך לשבת ,לעשות רשימה,
מה מרגיז ,כל אחד מהבית ,מה קודות החולשה .איפה הוא רגיש  ,אחד שוא רעש ,אחד
שוא אור ,אחד שוא חושך ,לא יודע .ולתאר בדיוק איך הפילה קורית .ולסות להבין איך
זה משתלשל איך זה מתחיל ,מאיפה זה מתחיל .למשל יש אשים שמאד עצביים כאשר הם
רעבים.
תן לו קודם לאכול והוא לא יתעצבן .או אם מעירים אותם לא בדרכי ועם "קום קום לך
לעבודה" הוא מתעצבן .אבל אם תשים לו מוסיקה הוא יקום מבסוט .למה לעשות צרות.
ככה כל אחד עם הרגישויות שלו עם השיגעוות שלו צריך להיות ברור ,מובן ,מה מרגיז את
מי ואת זה לא לעשות ,להשתדל כל המשפחה את זה לא לעשות.
זה סור מרע .ועשה טוב ,מה עושה טוב ,אימא אוהבת פרח ,תביא לה פרח .קית אותה ,יופי
היא שמחה עכשיו שעתיים .וככה ,לעשות תכית של סור מרע ועשה טוב מה כל אחד ואחד
אוהב מה כל אחד ואחד שוא.
ואם יש יגוד איטרסים לפשר בייהם ,זה יוותר פה וזה יוותר שם .זה צריך להיות ככה ,כי
ככה זה כי אחרת אוי ואבוי לו.
שאלה :מה קורה כשמישהו לא מוכן לוותר?
תשובה :לאט לאט הוא יהיה מוכן לוותר ,לפעמים אדם מתעקש כי תופסת אותו עכשיו
הגאווה והוא לא מוכן לוותר אז אם זה דבר שאפשר לוותר לו תוותר לו אח"כ כשהוא כבר
רגוע ועבר הזמן תגיד לו "חביבי ,אתה באותו יום התעקשת על זה וזה וזה וזה אתה יודע
שזה לא בדיו ככה.
יכולת פה לוותר וזאת פילה ,צריך לעבוד על זה .אבל כמובן כל זה בעדיות כדי שיגיע
למצב שכן יהיה מוכן לוותר .אי ראיתי הרבה אבות למשל שהם קשים ,גאוותיים,
אכזריים ,לא מעיין אותם כלום ,הם בתוך עצמם יכולים להרוג את כולם .זה חומר גלם,
זה המצב צריך לעבוד על זה .צריך לחשוב איך להגיע למצב שהאיש הזה יתחיל לעבוד.
שיהיה מודע למה שהוא גורם לעצמו .הדבר הראשון זה להקרין לו אהבה שלא תלויה
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בדבר .אהבה מהלב .לאהוב אותו ולהיטיב עמו .זה כבר מוריד את המחיצות .אחרי שאתה
אוהב אותו ומיטיב איתו במשך הזמן לאט לאט אפשר לטפטף משהו .אפשר להביא לו
מאמר אפשר להביא אותו לייעוץ אפשר לעשות משהו לאט לאט עד שזה יחדור.
ואם שום כלום לא עוזר ,גם להתפלל כמובן .ולאט לאט ייכס ,אפילו סלע ,כל פעם טיפת
מים זה עושה חור ,זה ידוע .אין ייאוש .עכשיו ,אדם שכל החיים שלו רגיל לדרוס את כולם
לא מעיין אותו כלום מאף אחד הוא אכזרי ואין לו מצפון ,אל תצפה שביום אחד יהפוך
להיות מלאך.
אז אדם כזה אם פעם אחת יתגבר .אם יהרהר תשובה פעם אחת זה בשבילו דבר עצום ,דבר
עצום .כמו שבחיוך מיוחד ,אותו דבר .ילד למשל ,מפגר ,במצב של פיגור עמוק ,בשבילו
לעול עליים ולהתלבש לא חושבים על זה בכלל .בשבילו זאת משימה שאולי אתה צריך
לעבוד עליה חמש שים שיוכל להוריד את המכסיים ,להלביש את המכסיים ואולי בכלל
לא יגיע לזה .אז בכלל שיבין אותך וישים את הידיים על המכסיים אתה כבר השגת הישג
עצום.
ככה לו האשים ה"ורמאליים" מה שקרא צריך לעשות תכית לפי המצב שלו .וכל
התקדמות קטה במצב שלו זה דבר עצום .לשמוח על זה ולתת לו עידוד ,לדבר על זה .אז
הוא יבין מצווה גוררת מצווה ,עבירה גוררת עבירה כל התקדמות קטה שאתה מעודד
ואתה מעריך את זה אז הוא יתקדם עוד קצת ועוד קצת ועוד טיפה ועוד טיפה יכול להיות
שבמשך הזמן יהיה שיוי עצום.
כל ההתחלות קשות אבל עוד לא ראיתי בן אדם שאי אפשר לשות אותו ולהשפיע עליו
ולהביא אותו לתיקון ,לא ראיתי .כל אחד יכול להגיע ,זה קשה ,יש מקרים מאד קשים אבל
אם עושים את המאמצים בסוף יש תוצאות.
שאלה :הרב דיבר קודם על השם ש-ד-י שקשור ליסוד וליסוד יש גם את הצד של פילה וגם
את הצד של עצירת הפילה .מה שראיתי בלימוד בחוברות בעיקר מודגש הצד דווקא בעיין
של עצירה לראות את השם הזה והשאלה אם יש גם את העיין שלהשתמש בשם הזה
בתיה.
תשובה :אי לא חושב .עדיף בי-ק-ו-ק .בעיין הזה שומר דלתות ישראל ,ש ד-י זה עיין של
שמירה .עדיף השם של ההשפעה ושל הרחמים זה י-ק-ו-ק.
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זריזות ורוח הקודש
אומרים חז"ל שהזריזות מביאה לרוח הקודש ,זה מובא בספר מסילת ישרים של הרמח"ל.
מה קשור זריזות עם רוח הקודש? גם אי חושב שלהגיע לדרגת רוח הקודש ,חז"ל אומר:
צריך לעשות עבודה רוחית מאוד קשה ,צריך בשביל זה לקיים תורה ומצוות ,צריך בשביל
זה לתקן את כל הפימיות ,לזכך את המחשבות ,את הרגשות ,רצוות ,להלחם ביצר בצורה
רציית ומתוחכמת.
אם בן אדם לא יהיה זריז ,מתי הוא יספיק להגיע לכל זה ,הרי החיים עוברים מאוד מהר.
ורק בשביל הקיום הגשמי אדם משקיע את רוב הזמן שלו ,את רוב הכוחות שלו ,כל
התפקידים היום יומיים שיש לו ,גמר לו הזמן ,אז וודאי שאדם חייב להיות זריז  -זה דבר
אחד.
דבר שי  -אי חושב שהזריזות צריכה להוציא מן הכוח אל הפועל ,כי אדם ולד עם כל מיי
כוחות ותפקידים שהוא צריך לעשות ,אז צריכים להשתדל להוציא את זה מן הכוח אל
הפועל .כשמדובר בתפקידים מרכזיים שקשורים למערכת הקדושה ,הסטרא אחרא והיצר
יסו למוע ,כמובן.
הדרך להתגבר על זה ,זה להיות זריז יותר מהיצר ,שלפי שהיצר יתחיל להתארגן ,אדם כבר
יוציא ויעשה מה שצריך .לעיין הזה של הזריזות ,אחו רואים שכל גדולי ישראל היו
זריזים במצוות .אברהם אביו "וישכם בבוקר" וישכם  -קם מוקדם ,מסופר על ,סיפרתי
לכם כבר ,אי חושב ,על החפץ חיים ,שהיה אדם זקן ומבוגר ,הוא פטר מעל לגיל  ,90והוא
אומר שיום אחד ,שכבר היה אדם מבוגר מאוד ,בא לקום מוקדם בבוקר ללכת לבית
הכסת ,אז היצר ראה ואמר לו :אתה זקן ובחוץ קר ,מה אתה קם? תוח ,תישן ,זה לא
מתאים ,אז החפץ חיים עה לו :אתה יותר זקן ואתה כבר קמת ,אז הוא כך עה.
אם כן ,גדולי ישראל היו זריזים מאוד ,זריזים ושקדים ,הם גם הצליחו לתכן ולבצע
דברים כלליים ,וגם דברים פרטיים ,ופירטי פרטים ,וכל אחד מהם כס לתפקיד שלו,
והתמסר לתפקיד שלו בצורה חזקה מאוד ,בהתמדה גדולה מאוד.
שי הדברים האלה חסרים לו מאוד ,בדור שלו  -הזריזות וההתמדה .היצר מאפשר לאדם
להיות זריז ומתמיד בעייי העולם הזה ,אולי ,עייי כסף ,ראיתם בטח כל מיי עצמאים
וסוחרים שהם זריזים מאוד ,ומתמידים מאוד ,בשביל עוד כמה שקלים עושים עוד
מאמצים ,ועוד מאמצים.
אבל ,בעייים רוחיים היצר לא מאפשר לאדם להיות מתמיד ,ולא להיות זריז .האדם גם
צריך כל הזמן שיהיה לו חוש לבדוק האם הוא עוד ממשיך ללכת בדרך הכוה ,או סטה
ממה ,ואם סטה ממה שיהיה לו את הכוח ,את היכולת והזריזות ,לחזור בחזרה לדרך
הכוה .כי אדם צריך כל הזמן לבדוק כל צעד וצעד ,כל שעל ושעל שהוא הולך ,האם לא
סטה מן הדרך ,האם הוא לא הולך בדרך לא כוה .כי כמה שיותר מהר האדם ירגיש שהוא
סטה מן הדרך הכוה ,ויחזור לדרך הכוה ,אז זה יותר מהר ,יותר קל ,היצר לחם על כל
דקה ,שתדעו את זה ,על כל דקה ודקה.
באו פעם לאיזה צדיק ,בא איזה מישהו ושאל אותו :אם יש לו שעה ליום ,מה ילמד  -מוסר
או גמרא? אמר לו הצדיק :תשמע ,אתה תלמד מוסר ,הוא אמר :מה זה אי אלמד מוסר,
ומה עם גמרא? אז הוא אמר לו :תשמע ,אם אתה תלמד שעה ליום מוסר ,אתה תבין שיש
לך הרבה יותר זמן ללמוד גמרא ,הוא כבר יכס לביקורת עצמית ויגלה שיש לו זמן.
מה אי יגיד לכם ,אחו לא מודעים בכלל לחשיבות של הזמן ,הרי הזמן זה דבר הכי חשוב,
אפשר לצל אותו היטב ,ברבע שעה אפשר לעשות מצוות גדולות ,בעשר דקות ,אפשר ללמוד
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ברבע שעה דף גמרא ,אפשר לעזור לבן אדם ,אפשר גם לא לעשות כלום ,אפשר גם לעשות
רע.
אז יש מלחמה ,היצר הרע הוא לחם על כל דקה ודקה ,לבזבז לאדם כל דקה ודקה לשווא,
לבזבז לאדם את הכוחות שלו ,סתם ,ולא לתת לו להתמיד בשום עיין שבקדושה .אומרים
חז"ל :שאם בן אדם ,קשה לו לקום בבוקר ,אם הוא יתאמץ חמישה ימים ,יתמיד בזה,
לקום בבוקר מוקדם ,אחרי חמישה ימים כבר יהיה לו הרגל ,יהיה לו קל ,העיין זה רק
להתמיד חמישה ימים ,גם בעייי דיאטות ,כולם יודעים שהשבוע הראשון זה השבוע
הקשה ,ואם אדם מתמיד ,ידבק להתמדה הזו ,אז כבר קל .עכשיו ,גם אדם שמתמיד ,כמו
שאמרתי ,מצד אחד צריך להתמיד בעייים החשובים ,ומצד שי לבדוק ,כל הזמן לבדוק,
אם אדם לא טעה ,אם היצר לא רימה אותו ,ואם היצר לא מבזבז לו את הזמן בדברים
חשובים ,אבל לא הכי חשובים.
המפתח ,כדי שהאדם ידע איך להתהג ,ואיך למלא את החיים שלו בתוכן אמיתי ,שהוא
יחפש מה המיטב שבו ,ואת זה הוא יחליט לתת לה’ יתברך .אז אחד המיטב שלו זה שהוא
חמד עם אשים ,אז הוא צריך לעסוק עם אשים ,לא משה ,במה שהוא יכול.
אחד המיטב שלו זה היגון ,אז הוא צריך לגן ,אחד המיטב שלו זה עבודה אירגוית ,כל
אחד צריך לבדוק מה הם הכשרוות שה' תן לו ,ולהשתמש בהם לשם שמיים .יש מלאכה
גדולה ,רבה ועצומה ,לתקן עולם במלכות ש-ד-י ,אחו צריכים להגיע בע"ה למצב שכל
מעשיו ומחשבותיו ודיבוריו לשם שמיים ,מכווים לתיקון העולם.
אומר ר' חמן מברסלב בספר ליקוטי מוהר"ן :שזה קרא ללמוד לשם שמיים ,מה זה קרא
ללמוד לשם שמיים ,ללמוד תורה לשם שמיים? ללמוד תורה בשביל להקים את השכיה מן
העפר ,זה אומר שלא כולם זוכים לזה ,אפילו אותם אלא שאומרים שהם לומדים בשביל
להקים את השכיה מן העפר.
זה עיקר הבעיה של הזמן שלו ,שאחו לא חיים לשם שמיים ,חיים את החיים כל אחד לפי
הצרכים שלו ,האיטרסים שלו ,האגואיזם שלו ,המוגבלות שלו ,בעיות שלו ,ה' יתברך לא
תופס מקום מרכזי בהוויה האושית ,ולכן יש הסתר פים.
אם אחו רוצים להגיע למצב של גילוי פים ,שה' יתברך יתגלה ,יהל את העולם בצורה
גלויה ,אחו צריכים לרצות את זה ,קודם כל לרצות את זה באופן פרטי ,להתפלל על זה,
ולעבוד למען זה בעבודת הפש ועבודת הגוף ,בהתמדה גדולה ,במסירות פש גדולה ,לרצות
את ה' ,לרצות שה' יתגלה ,לרצות שאור ה' יתפשט בעולם יום ולילה ,בקיץ ובחורף ,באש
ובמים.
ככה אם אדם רוצה והולך בכיוון הזה יותר ויותר ,הוא הופך להיות מרכבה לשכיה,
מרכבה לקדושה ,הופך להיות שליח ה' .מופיע בגמרא ,שכל מיי מלאכים יכולים לעבור
מקצה לקצה של העולם ,אחד בארבעה צעדים ,אחד בכך וכך קפיצות  -אז זה העיין הזה
של הזריזות ומלאכת שמיים ,הזריזות ומלאכת שמיים.
והמצב העולמי היום מראה ,שאחו מתקרבים לזמן חשוב מאוד ,של ביאת משיח ,אחו
צריכים לתת את כל הדם שלו ,את כל הכוח שלו למטרה הזו ,לסות להתקדש ולקדש את
כל האשים ,כדי שהיה ראויים ומתאימים לזמן ההוא של גילוי פים.
היום ,בועידה הזו שיש שמה ,ועידת שלום ,עומדים במבחן דברים עמוקים מאוד ,עמוקים
מאוד מאוד ,יש שם בירור עצום ורב ,מי הולך בדרכי ה' ומי לא ,מי אטישמי ומי לא ,מי
אוהב ישראל ומי לא ,מי מאמין בתורה ,מי מאמין שעם ישראל זה עם ה' וארץ ישראל
שייכת לו ,מי מאמין בחוק.
אחו רואים שיש שם הרבה צביעות ,הצביעות חוגגת ,ויכול להיות שאפשר לעשות אתם
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פשרות ,וכל מיי עייים ,הדברים האלה זמיים ,לקראת סוף התיקון ,האמת תצא לאור,
זה חייב לצאת לאור ,תורת ה' היא האמת ,וה' יתברך בחר בו מכל העמים ,לא יעזור לאף
אחד ,הוא תן לו את תורתו ,ותן לו את ארץ ישראל ,ותן לו את ירושלים ואת בית
המקדש.
כל אלה שטועים לכתר ,כל אלה יתו את הדין ,אם לא יעשו תשובה הם יכחדו מן העולם.
עצוב מאוד שעם ישראל עומד שמה ,אחרי כל כך הרבה שים של סבל ,ובאים כל מיי
רשעים ,רוצחים בי רוצחים ,להטיף לו מוסר ,אחו עומדים שמה כמו מסכים ,וכשכל
העולם מתאחד ללחוץ עליו .הרי בשביל מה הם רוצים את ירושלים ,בשביל מה הם רוצים
את ארץ ישראל? בשביל למוע מאתו את התיקוים ,זה הסטרא אחרא .אבל ,ה' יתברך,
יש לו תחבולות יותר גדולות משל הסטרא אחרא) ,ועוד מעט אחו למד בע"ה גמרא ואתם
תראו( ,הוא לא ייתן לאף אחד לעשות רע לעם ישראל ,כמו שהחזיק אותו במשך הגלות,
כמו כבשה בין  70זאבים ,כל העמים עברו מן העולם ,עם ישראל  -עם הצח ,כי כל הבואות
הולכות ומתקיימות לגד עייו ,כולל העיין הזה ,שכל האומות מתאחדות ובאות על
ירושלים ,וזה מה שיש שם ,אומם ביתיים זה בא בצורה של מתק שפתיים ,עם לחצים
כלכליים ואחרים ,אבל אחו יודעים שכל אלה שיושבים שמה ,ידם מגואלת בדם יהודים,
כולם ,אם זה הרוסים ,אם זה אשי אירופה החמדים ,ואם זה המוסלמים כמובן ,כולל
ארה"ב החמדה והאורה ,שסגרה את הגבולות בזמן השואה ,ושלוחצת אותו בגלל
איטרסים שלה להגיע לדברים מסוכים ,ומעל הכל ,זה שהם מכחישים שאחו העם
הבחר ,הם טועים שה' עזב אותו ,הם אומרים שהתורה אצלם.
זה הבירור שיש כאן ,זה הבירור של האמת ,זה מה שיש מתחת לפי השטח .אבל ,יש כלל,
שמה שהסטרא אחרא מקטרגת ובולעת  -סופה שהיא תקיא את זה ,והיא תקיא גם את
השמה שלה ,אם כל הגויים האלה ,הרשעים ,יצליחו חלילה להביא אותו ,וכבר מביאים
אותו למצב של השפלה ,למצב שאחו צטרך לוותר על דברים ,יכול להיות שבאופן זמי
יהיה להם איזה שהוא יצחון ,אח"כ עצם העיין הזה ,זה ישבור את כולם ,יש פה יכולת
עמוקה מהשמיים ,מצד הקדושה "שן בלע ויקיאו" ,הקדושה שהם בולעים ,זה יתקע להם
בגרון ,ככה כתוב ,והם יצטרכו להקיא את הכל ,ואז זה יהיה הסוף שלהם .אחו רואים
שכל אומות העולם ,כולם ,התאחדו מהושא הזה ,זה פלא פלאים ,מי היה מאמין לפי
שלוש שים שיהיה דבר כזה.
כתוב :למה יבואו כולם על ירושלים ,למה יבואו כולם ביחד ,כי כשה' יתברך רוצה להיפרע
מהרשעים הוא מקבץ אותם ביחד ,וותן לכולם מכה ביחד .זה מה שיהיה" ,עת צרה ליעקב
וממה ייוושע" ,דווקא מזה אחו יוושע ,אז זה משמח קודם כל שזה לא מלחמה ,ושיש
שפיכות דמים ביתיים ,ושלא יהיה.
ומצד שי זה מעציב שהמצב שלו כרגע הוא לא טוב מבחיה רוחית ,הרי מאז  1948ולפי
כן ,אחו רואים תהליך של גאולה ,ממצב של הכחדה ,של שואה ,של חוסר אוים  -אחו
התחלו להיות בי חורין בארץ שלו ,זה דבר עצום ,זה לא היה  2000שה ,זה תהליך של
גאולה ,אבל ,טרם הגעו לגאולה השלמה ,ולכן אומות העולם יכולות לקטרג ולערב .אם
הייו יותר מתוקים לא הייתה להם אפשרות ,ויש כלל שאומר הרמח"ל :כשיוצאים
להלחם גד הקליפה ,צריכים לדעת אם יש לו את הכוח הרוחי ,או אם אין לו את הכוח,
אם יש את הכוח  -לצאת ,אם אין כוח ,יש פחד ,יש סכה ,ובמקום שאחו צליח  -יפול
יותר.
לצערי ,כמסקה של מלחמת המפרץ ,אחו רואים שאין לו את הכוח ,ולכן ,יכול להיות
שמהשמיים מרחמים ובאופן זמי פוגעים בעצים ובאבים ולא בעם ישראל .כמו בזמן
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החורבן ,כתוב" :הוציא חמתו" שה' יתברך שפך חמתו על עצים ואבים ולא פגע בו ,גם זה
טוב.
אבל ,זה צריך לעורר את כל העם ,להבין שיש פה לעשות תיקון עצום .אי רואה הרבה
אשים בכל המצבים ,ואשים מתקדמים ,אין מה להגיד ,יש הארה ,יש התעוררות ,אבל,
עוד בזמן היסיוות אשים ופלים קשה מאוד ,ופלים מהאיטרסים שלהם ,מהטיפשות
שלהם ,מלעשות רוח ,אחו עוד לא בויים מספיק ,המלחמה הרוחית הזו שבאה עכשיו,
היא באה שאחו עוד לא מאורגים בכלל ,כמו שצריך מבחיה רוחית.
לכן ,אי מדבר על מידת הזריזות ומידת ההתמדה ,צריכים להיות זריזים ומתמידים
גדולים ,לא לבזבז את הזמן ,צריך להפיץ את תורת ה' בעם ישראל ,בכל השפות שהיהודים
מדברים ,קטע ועקרוות של הקבלה ושל עבודת הפש קודם כל ,אח"כ את שאר הפרד"ס.
רוב עם ישראל עוד לא זכה לקבל את התורה ,בלי תורה אין כלום ,שתדעו לכם .ה' יתברך
הסתכל בתורה וברא את העולם ,וכל התיקוים אפשר לעשות רק ע"י התורה ,לא על דברים
אחרים ,היצר מפתה אשים לחשוב שעל ידי כל מיי תרגילים והתבוויות ותוחות
לשימות ,הם יתקו את העולם ,זה הכל בלוף ,אפשר לתקן את העולם רק לפי המתכון שה'
תן לו ,הוא אמר :בראתי יצר הרע ,בראתי לו תורה תבלין ,תבלין להלבין את העיין להגיע
לתיקון ,וזה צריך לבוא בפרט ובכלל.
אחו עוד רחוקים ,הזמן דוחק מאוד ,לכן צריכים לעשות מאמצים גדולים ,יכול להיות
שהגזרה הזאת שגזרה תידחה לזמן מסוים ,ויש עוד זמן ,אבל ,צריכים הרבה להתאמץ -
בגוף ,בפש ,ברצון ,בכסף בהכל ,העקרוות של התורה חייבים להגיע לכל יהודי ,ואח"כ ה'
ירחם שיבחר בדרך הכוה ,אם תהיה התעוררות אמיתית ,רציית ,עמוקה ,משיח יבוא.
ואם לא תהיה התעוררות ,חלילה ,אז יש את דרך הייסורים ,ולכן צריכים להתאמץ יותר
ויותר ,בלי סוף ,אין לאף אחד רשות לשבת בחיבוק ידיים בבית ,ולהגיד שהגדולים יעשו,
הגדולים לא יעשו יותר ממה שהם עושים ,הם לא יכולים ,הקטים צריכים לעשות ,זה
הזמן שלו ,של הקטים ,מצופה מכל אחד ואחת מסירות פש ,בכל העייים של הקדושה.
אדם בלי תורה אין לו חיים ,איזה חיים יש לו ,מי שזכה ללמוד תורה יודע כמה שזה מתוק,
כמה שטוב ללב ,כמה שטוב לשמה ,אין דבר יותר מתוק מהתורה ,כל חלקי התורה ,חבל
שלא כולו זכיו לזה ,אז חייבים לעשות מאמצים גדולים מאוד.
עכשיו ,למד מעט גמרא ,למד מסכת שבת ,דף פט' עמוד א'" :אמר ר' יהושע בן לוי:
בשעה שירד משה מלפי הקב"ה ,בא ש-ט-ן ואמר לפיו :ריבוו של עולם ,תורה היכן היא?
אמר לו :תתיה לארץ ,הלך אצל ארץ ,אמר לה :תורה היכן היא? אמרה לו :אלוקים הבין
דרכה ,הלך אצל ים ואמר לו :אין עימדי ,הלך אצל תהום ואמר לו :אין בי ,שאמר :תהום
אמר לא בי ,והיא וים אמר אין עימדי ,אבדון ומוות אמרו :באוזיו שמעו שמועה ,חזר
ועמד לפי הקב"ה ,ריבוו של עולם ,חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה ,אמר לו :לך אצל בן
עמרם ,הלך אצל משה ,אמר לו :תורה שתן לך הקב"ה היכן היא? אמר לו :וכי מה אי
שתן לי הקב"ה תורה ,אמר לו הקב"ה למשה :משה ,בדאי אתה ,אמר לפיו :ריבוו של
עולם ,התורה גוזה יש לך ,שאתה משתעשע בה כל יום ,אי יחזיק תורה לעצמי ,אמר לו
הקב"ה למשה :הואיל ומעטת עצמך יקרא על שימך ,שאמר :זיכרו תורת משה עבדי".
הבתם את הסיפור? עכשיו אחו תעמק קצת מהסיפור הזה " -אמר ר' יהושע בן לוי,
בשעה שירד משה מלפי הקב"ה" ,אחרי שהוא קיבל את התורה" ,בא הש-ט-ן ואמר
לפיו" ,אז קודם כל תביו ,משה רק קיבל את התורה ,עוד לא הספיק לקבל את התורה,
כבר הש-ט-ן בא לראות מה קורה פה ,איפה התורה ,הרגיש ,הוא עירי ,לא מבזבז זמן ,הוא
לא חיכה אלף שה כמו שאחו מחכים ,הוא מייד הגיב ,איפה התורה" ,ואמר לפיו :ריבוו
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-105-

www.rachlin.org.il

של עולם ,תורה היכן היא?" מה איכפת לו לש-ט-ן איפה התורה ,הוא רצה לעכב את
התפשטות התורה ,זה מה שאי מסביר מקודם ,שהש-ט-ן מחפש לעצור את התפשטות
התורה.
הרי אמר לו משיח ,לבעש"ט ,שאל אותו :מתי תבוא? הרי שהייתה עליית שמה לבעש"ט,
הוא שאל את המשיח ,מתי תבוא? אז הוא אמר לו :כשיפוצו מעייותך החוצה .זאת אומרת
שיש התפשטות של האור ,החושך גמר ,זה מה שחסידים אומרים ,מעט מן האור דוחה
הרבה מן החושך ,לצערו זה לא מספיק ,אבל זה גם טוב ,אז שיש ירידה של אור והתגלות -
היצר יגמר .זה מה שיהיה בע"ה בגאולה ,שה' יתגלה .אז לכן ,הש-ט-ן מיד כשהרגיש
שהתורה ירדה לעולם ,אז הוא ישר הלך לחקור איפה התורה" ,ויאמר ר' יהושע בן לוי,
בשעה שירד משה מלפי הקב"ה ,בא ש-ט-ן ואמר לפיו :ריבוו של עולם ,תורה היכן היא?"
תראו מה עה לו ה' "אמר לו :תתיה לארץ" ,למה ה' יתברך לא אמר  -תתי אותה למשה,
רצה לעכב ,מזה אחו צריכים ללמוד עבודת הפש למלחמה ביצר ,להיות ערמומיים
בקדושה ,לדעת מה לעות.
תשימו לב ,אפילו ה' יתברך זהר מהש-ט-ן ,מהו אמר לו ,הוא מכיר אותו ,הוא יודע ,היות
שלש-ט-ן יש תפקיד ,שה' אמם תן לו ,אז הוא יסה לעכב " -אמר לו :תתיה לארץ" בלי
לפרט ,ככה כשהיצר בא לאדם ושואל אותו שאלות ,אדם צריך לדעת לפעמים לא לעות לו,
לא צריך לעות ,או לעות לו איזה תשובה קצרה ולסגור לו את הפה ,הוא בא ככה לבי
אדם ,הוא בא כל יום ,ככה הוא בא עם שאלות ,להתפלפל.
איך הוא בא לחווה ,גם כן עם שאלות ,אותו דבר .כון ,בא ושאל ,מה ה' אמר לכם ,מותר
לקחת מהעץ ,צריכים לדבר ,שיחה .מצד שי ,אחו רואים פה גם כן תהליך של גזרה ,זה
מה שאמרתי לכם ,שעל פי מה שקורה עכשיו בועידה הזו ,יש פה גזרה ,מה זה גזרה ,שגזרת
גזרה הדברים מולכים ,כמעט אין לבן אדם אפשרות לצאת מזה ,לא יעזור כלום  -זה גזר.
אז כאן ה' יתברך ,אומם התחמק ממו ,אבל לא היה צריך לעות ובכל זאת עה "תתיה
לארץ"" .הלך אצל ארץ ,אמר לה :תורה היכן היא? אמרה לו :אלוקים הבין דרכה" ,מזה
אחו לומדים שהתחתוים ,הבריות ,הם לומדות דרכים איך לעבוד את ה' ואיך להלחם
ביצר מה' יתברך ,אז אם ה' יתברך התחמק ,אז מה הארץ לא תתחמק ,היא גם התחמקה,
"הלך אצל ים ואמר לו :אין עימדי ,הלך אצל תהום ,אמר לו :אין בי ,שאמר תהום לא בי,
היא וים אמר אין עימדי ,אבדון ומוות אמרו :באוזיו שמעו שימעה" הה היצר לא
מוותר ,הרי תארו לכם ,אתם הולכים לאיזה משרד ואומרים לכם ,זה לא פה  -זה ממול,
אתם הולכים לשם ואומרים לכם ,זה לא פה ,זה שם ,תבוא מחר ,זו הפקידה ההיא  -כמה
אתם תעשו סיבוב ,הבן אדם מתייאש ,אחרי ששלוש פעמים שלחו אותך ,אתה אומר יאללה
יום אחר ,אין לי כוח ,חוזרים ,אבל הש-ט-ן הוא מתמיד ,הוא זריז ,מייד איך שירדה
התורה ,ישר הוא קפץ.
שמעתם את השאלה שלו ,את הטעות שהוא טוען ,אז אפשר להרכיב תגובה מדויקת ולא
כללית ,באופן כללי ,תמיד התגובה צריכה להיות מותאמת בדיוק לטעות שלו ,ולדרך איך
שהוא שואל ,אז אחו לומדים ממו שהוא הולך ממקום למקום ,מחפש את המדויק" .חזר
ואמר לפי הקב"ה ,ריבוו של עולם ,חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה" פה גמרה הגזרה,
הוא כבר הלך ואי אפשר לעכב אותו יותר ,אז הוא אמר לו" ,לך אצל בן עמרם ,הלך אצל
משה" ,אגב ,למה כתוב לך אצל בן עמרם ולא לך אצל משה ,כי עמרם היה צדיק גדול ,גם
משה וגם אבא שלו צדיקים ,שיהם צדיקים גדולים ,אתה לא תוכל להתעסק אתם" ,הלך
אצל משה ,אמר לו :תורה שתן לך הקב"ה היכן היא? אמר לו :וכי מה אי שתן לי הקב"ה
תורה" ,זו הדרך הכי טובה ,יש פה מפתח בעבודת ה' ,תמיד שבא היצר או באים אשים
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לתקוף ,מה אתה כזה וכזה ,מה אחו עושים? לא ,אי לא כזה וכזה ,אי בסדר ,אי פה,
אי שם ,כסים לזה ,מתחילים להתווכח.
פה ,מה עושה משה ,עושה את עצמו כלום ,זה בחית ביטול .הוא אומר מה אי קיבלתי את
התורה ,מי אי בכלל שיקבל את התורה ,וכי מה אי שתן לי הקב"ה תורה .אם אתם שמים
לב ,הרי משה כבר מסר את התורה לעם ישראל ,אבל גם הוא מסה לעכב "אמר לו הקב"ה
למשה ,משה בדאי אתה".
הה כתוב ,כשרשע משחקת לו השעה ,אסור להתגרות בו ,זה מה שקורה עכשיו בועידה ,אז
אפילו ה' יתברך ,לא היה צריך פה לתת למשה על הראש“ .אמר לפיו :ריבוו של עולם,
חמודה גוזה יש לך ,שאתה משתעשע בה בכל יום" ,אי אחזיק תורה לעצמי? הרי מה אתה
רוצה ,כזה דבר יקר יש לך ואי יגיד שאתה תת לי אותו ,מי אי בכלל.
"אמר לו הקב"ה למשה :הואיל ומיעטת עצמך תיקרא על שימך ,שאמר זיכרו תורת משה
עבדי" ,פה אחו לומדים את העיין הזה של ביטול ,כמה שזה חשוב ,הבתם את התהליך?
אחו משיך ללמוד עוד מדרשים ,פה מביאים כמה דברים שאמר ר' יהושע בן לוי שהיה
אחד מגדולי הצדיקים" :ויאמר ר' יהושע בן לוי :בשעה שעלה משה למרום ,מצאו לקב"ה
שהיה קושר כתרים לאותיות ,אמר לו :משה אין שלום בעירך"  -משה לא אמר לו שלום,
"אמר לפיו :כלום ,יש עבד שותן שלום לרבו ,אמר לו :היה לך לעזרי ,מייד אמר לו:
ואתה יגדל א כוח ה' כאשר דיברת" ,זה מעיין מאוד ,הדבר הזה ,שמשה עולה לשמיים,
הוא רואה שה' יתברך יושב וקושר כתרים לאותיות ,אח"כ יבוא ר' עקיבא ויפרש תילי
תילים של הלכות מכל אות ואות ,מכל תג ותג ,מכל חלק של כל אות.
"אמר לו :משה אין שלום בעירך ,אמר לפיו :כלום יש עבד שותן שלום לרבו ,אמר לו :היה
לך לעזרי" מה זאת אומרת היה לך לעזרי? ה' יתברך מבקש עזרה ,ברכה ממשה" ,מייד
אמר לו :ועתה יגדל א כוח ה' כאשר דיברת" ,מזה מברך את ה' ,ה' ביקש עזרה ומשה עוזר
לו ,מה הולך פה? צריך להיות הפוך ,אדם מתפלל לה' וה' עוזר לו ,לא? אלא מה ,יש פה סוד
חשוב ביותר ,כל הקבלה בויה על זה  -פמליה של מטה ותים כוח לפמליה של מעלה  -כמו
שאדם מעורר מלמטה ככה מעוררים עליו מלמעלה .ה' יתברך אומר "עשו וראיתם" עשו
מבחית אסיר ,כי אחו צריכים לשחרר אותו ----" ,ירחף בערבות" ,אם אחו רוצים
שהגזרות יתבטלו ,למה יש גזרות? זה לא בגלל שה' יתברך רוצה שיהיו גזרות ,אלא ,חלילה
במעשיו גרמו לגזרות.
אם אחו רוצים שהגזרה תתבטל ,צריכים פמליה של מטה ,לתת כוח ע"י מצוות ,תורה
ומצוות ומעשים טובים בתשובה ,לתת כוח לפמליה של מעלה ,לא רק שזה בידיים שלו,
אלא ה' יתברך מבקש את זה.
"אמר לו :היה לך לעזרי" .איזה הוא חסיד המתחסד עם קוו ,יש לו פה לקח יום יומי
מאוד גדול שאחו כל הזמן רוצים עזרה ,רוצים ישועות ,רוצים פה ורוצים שם .אבל ,מי
חושב מה ה' צריך ,אז לכן ,עיקר המהות שלו ,עיקר המהות היום יומית שלו צריכה להיות
במה אי יכול לזכות ,ומה אי יכול לעשות בשביל ה' יתברך ,זה קרא תשובה מאהבה ,זה
הצאס שלו ,אין לו צאס אחר ,לא תשובה מיראה ולא שום דבר ,רק תשובה מאהבה,
לשאול כל הזמן במה אי יכול לעשות לו חת רוח ,לזה ה' יתברך מחכה ,שאדם שואל את
זה ומוכן באמת  -ה' גם מגלה לו מה.
"אמר לו :היה לך לעזרי ,מייד אמר לו :ואתה יגדל א כוח ה' כאשר דיברת" .יש פה עוד
דברים מהר' יהושע בן לוי" :אמר ר' יהושע בן לוי :מאי דיכתיב ,ויאר העם כי בושש משה,
אל תיקראי בושש אלא באו שש ,בשעה שעלה משה למרום ,אמר להם לישראל :לסוף
ארבעים יום בתחילת השש אי בא ,בסוף ארבעים יום בא הש-ט-ן ועירבב את העולם ,אמר
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להם :משה רבכם היכן הוא? אמרו לו :עלה למרום ,אמר להם :באו שש ולא השגיחו עליו,
מת ולא השגיחו עליו ,הראה להם דמות מיתתו ,וזהו שאמרו לו ישראל לאהרון כי זה משה
האיש".
זה מדובר פה על חטא העגל " -אמר יהושע בן לוי מאי דיכתיב" מה פירוש הכתוב " -ויאר
העם כי בושש משה" ,בושש זאת אומרת שמאחר ,אומרים בדרש פה "אל תיקראי בושש
אלא באו שש" מה זה באו שש? באה השעה ,הגיעה השעה שש" ,בשעה שעלה משה למרום,
אמר להם לישראל :בסוף ארבעים יום בתחילת שש אי בא" ,הוא תן להם שעה מתי הוא
בא ,כן ,זה מה שהוא אומר ,מה זה באו שש? שעות ,ועדיין לא בא ובודאי שוב לא יבוא ,הה
תקשיבו ,זה פה הפרוש של שטייזלץ" :אמר ר' יהושע בן לוי מה שכתוב ,ויאר העם כי
בושש משה לרדת מן ההר ,זה כתוב בספר שמות לב' ,אל תיקראי בושש אלא באו שש,
שבשעה שעלה משה למרום ,אמר להם לישראל :לסוף ארבעים יום בתחילת שש שעות,
כלומר בחצות היום אי בא ,לסוף ארבעים יום בא הש-ט-ן ועירבב בסערה את העולם ולא
יכלו להבחין מה היא השעה ,אמר להם הש-ט-ן לישראל ,משה רבכם היכן הוא? אמרו לו:
עלה למרום ,אמר להם :באו שש שעות ועדיין לא בא ,בודאי שוב לא יבוא ,ולא השגיחו
עליו ,אמר להם :מת משה ולא השגיחו עליו ,בסוף הראה דמות מיתתו שראתה בען
דמותו המתה ,וזה שאמרו לו ,ישראל לאהרון כי זה משה האיש אשר העלו מארץ מצרים,
לא ידעו מה היה לו".
הבתם? עכשיו בואו ראה " -אמר יהושע בן לוי ,מאי דיכתיב ,ויאר העם כי בושש משה ,אל
תקראי בושש אלא באו שש ,בשעה שעלה משה למרום ,אמר להם לישראל" הוא אמר
לישראל דבר מאוד ברור "בסוף ארבעים יום בתחילת שש אי בא ,בסוף ארבעים יום בא
הש-ט-ן ועירבב את העולם ,אמר להם :משה רבכם היכן הוא?" יש פה דבר חשוב מאוד ,פה
מה שצריך ללמוד זה היחס בין העם לבין החכמים ,חכמים יש להם את העומק שלהם ,את
 ----העמוקות לכל דבר שהם עושים ואומרים ,אחו האשים הפשוטים יש לו את הראשהפשוט שלו ,אז אפילו שהם אומרים לו דברים ברורים ומדויקים ,לא תמיד אחו מביים
אותם כון ,ושמה כס הש-ט-ן לתק את החכמים מהעם ,את התורה מהעם ,את בחית
משה מהעם.
איך הוא עשה את זה ,הוא מטשטש ,וזה הרי כל הסוד של הגמרא ,למה יש את הגמרא הרי
שהייתה משה ,אם המשה שהייתה ברורה לא היה צורך בגמרא ,אלא שהייתה ירידת
הדורות ומה שהיה ברור בזמן המשה כבר לא היה ברור בזמן הגמרא ,אז באים כל
הויכוחים ,זה אמר ככה וזה אמר ככה ,וזה מה שקורה ,בהתחלה כתוב" :משה קיבל תורה
מסיי ומסרה ליהושע ויהושע לזקים" זאת אומרת שמהתהליך של מסירה של משה
ליהושע לא היה שום בעיה ,למה? זה הרב  -זה התלמיד ,אין אף אחד באמצע ,אין בלגאן,
הוא מוסר את הדבר במדויק.
ואחו רואים שיהושע גם מוסר את הדבר במדויק ,אבל אח"כ רואים עוד אשים ,אפילו
גדולים וצדיקים ,זה כבר מתחיל להיות בעייתי .אמר האר"י ז"ל :שהוא בא לתקן רק את
ר' חיים ויטאל ,לא רצה להתעסק עם אף אחד אחר ,רק תלמידו יחידו ,ור' חיים ויטאל היה
לו לב רחמן וחסיד והוא רצה שכולם ילמדו ולא רק הוא ,זה גרם למוות בסופו של דבר ,של
האר"י ז"ל שהסתלק לפי זמו ,הוא היה מושבע מן השמיים שכל מה שהר' חיים ויטאל
ישאל אותו צריך לגלות לו ,כי היה צריך להכשיר אותו ,אבל אז הוא שאל אותו לפי
החברים ואז הוא היה חייב לגלות ,אז הוא גילה וככה גזרה עליו גזרה" .בסוף ארבעים יום
בא הש-ט-ן ועירבב את העולם" העיין הזה של לערבב את העולם ,תדעו לכם ,בכל יסיון
יש עירבוב ,יש טשטוש ,אדם יכול להיות גאון ,יכול להיות מתוקן ,יכול להיות הכל ,ברגע
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שיש את היסיון מטשטשים לו את השכל ,רוצים לסות אותו תכלס ,מטשטשים אותו
לסות אותו מה באמת בפים ,איזה בחיה הוא באמת רכש ,מה שאדם רכש באמת זה לא
יעזוב אותו ,זה אוצר שלו ,זה בתוך החשבון שלו ,זה לא יכול לצאת.
אבל ,כל מיי תוספות לדברים יפים מבחוץ ,זה כן יכול לעזוב אותו .אז זה הסוד של
היסיון שבא הש-ט-ן קודם כל ומערבב את העיין" ,אמר להם :משה רבכם היכן הוא?"
שוב פעם הוא פתח בשאלה ,כל פעם שהש-ט-ן בא הוא פותח בשאלות ,בקושיות.
"אמרו לו :עלה למרום ,אמר להם :באו שש ולא השגיחו עליו" .זאת אומרת שפה בהתחלה
הם הרגישו שהוא מתעסק אתם ,ושהוא התחיל לסות להכיס תריס ,אמרו לא ,זה לא מה
שאתה רוצה ,אחו לא שומעים לך" ,מת" זאת אומרת הוא אומר כאן ,לא רק שבאו שש
והוא לא חזר ,הוא לא סתם לא חזר  -הוא מת.
אז תיראו שבהתחלה יש את הטשטוש ,אח"כ יש חצי אמת וחצי שקר ,כי באמת משה עוד
לא חזר ,לא משה שהם לא יכלו להבחין מה השעה ,אבל הוא לא חזר ,אז הוא אמר משהוא
כון ,הוא לא בא ,תפס את הספק ואמר משהוא אמיתי ,מצורך לעשות רע.
וגם לא השגיחו עליו ,זאת אומרת את הדרגה הזו הם כבר היו מאומים בה" ,מת" עכשיו
הוא כבר קובע עובדה" ,ולא השגיחו עליו" ,אחו רואים שוב פעם איך הוא מתמיד ,לא רק
ברק במכה אחת ,לא רק ביסיון אחד ,הוא ממשיך ,לא הלך כאן אז הוא בא משם ,זה צריך
לדעת ,בכל יסיון זה ככה ,אם הוא לא מצליח מימין הוא בא משמאל ,אם לא משמאל אז
מקו אמצעי ,אם לא כך אז ככה ,ואם הוא לא יכול לתפוס את השכל  -תופס את הרגש ,לא
תופס את הרגש  -תופס את השכל ,לא תופס זה וזה  -מכשיל את האדם במעשים ,ככה זה
הולך.
"ולא השגיחו עליו והראה להם דמות מיתתו" הראה להם שהוא מת ,זה התהליך של
הדימיון ,מה זה הראה להם שהוא מת? טוב ,לסטרא אחרא יש כוח להראות כל מיי
דברים ,אבל בתהליכים היום יומיים שלו הוא גם מראה לאדם דימיוות ,בכל עיין ,גם
בעיין של הקשר עם הצדיקים .אומרים :אולי הצדיק מת ,אולי הצדיק לא צדיק ,אולי
הצדיק פל ,אולי הוא לא בדיוק מבין ,כל מיי אוויליים כאלה ואחרים ,היצר מכיס לבן
אדם" .ולא השגיחו עליו והראה להם דמות מיתתו" ,אחו כבר רואים את השלב השלישי
שהוא מסה להביא הוכחות ,קודם הוא מערבב ואח"כ הוא בא ומדבר ושואל שאלות,
אח"כ הוא מביא חצי אמת ,אח"כ הוא כבר קובע עובדה ,אחרי זה הוא כבר מביא הוכחות
לעובדה  -זה הכל שקר ,אבל הכל ראה אמיתי" .וזהו שאמרו לו ישראל לאהרון כי זה משה
האיש" כאן גמר הדבר הזה.
שאלה?:
תשובה :קודם כל זה לא היה מציאות כי משה לא מת ,אבל לפעמים הוא מחריף את
הדימיון כל כך חזק שאדם כבר חושב שעכשיו זה יום שזה לילה .למשל ,חושדים במישהו,
סתם מישהו גב בעבודה ,אז מתלבשים על איזה מישהו שחושדים בו ,עכשיו ,כבר חסר
כמה אגורות או משהו ,או ראו אותו מסתובב ליד השירותים ,כבר עושים מזה עיין.
הבן אדם הוא לא גב בכלל ,אבל כבר מתלבשים על זה ,ליצר יש הרבה כוח דימיון ,זה כון
מאוד ,זה תהליך מדויק .יש פה עוד סוד ,שמתי שאדם לחם עם היצר בכל השלבים
שבטבע ,אח"כ יש שלבים מעל הטבע שיכולים לעשות לו יסיוות כמו חיזיון ודברים כאלה,
הרי מה עם ישראל אשמים ,אם הם ראו חיזיון מה הם אשמים  -אז הם אשמים כי הם היו
צריכים שתהיה להם אמות חכמים ,שאפילו אם התהפך העולם והוא אמר שהוא יבוא -
אז הוא יבוא ,כי כל מה שמשה אמר הוא קיים ,הוא אמר שתהיה גאולה והביא את
הגאולה ,והביא את התורה ועשה את הכל ,אז מה פתאום עכשיו שמשהוא לא ראה להם,
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או ראה להם בדיוק הפוך ,הם פתאום לא האמיו ---- ,ולא סתם ערער להם כי הוא רצה
להפיל אותם בעגל.
שאלה :הם ממש עשו עגל או שזה סימבוליקה?
תשובה :כן ,עגל ,שום סימבוליקה ,כתוב בזוהר :זרקו לאש ויצא תבית שור ,היה שמה גם
כישוף ,כתוב בזוהר ,כישוף של הערב רב .טוב ,צריך להתבון בעיין הזה כל פעם ,כיוון שיש
פה תבית של כל היסיוות בכלל ,ושל יסיוות הקשר שלו עם צדיקים בפרט ,ועם
התורה ,ועם ה' יתברך ,ועם כל העייים של כפירה ,איך הוא עובד ,הרי אדם צריך להאמין
בה' ובמשה עבדו ,זה להאמין בתורה ,אז היצר בהכרח מסה את הבן אדם שיגיע לכפירה
בה' ,כפירה בחכמים ,כפירה בתורה ,בכל מיי עייים ,תלוי כל אחד איפה הוא מצא וזה
עובד על זה.
שאלה?:
תשובה :יש פה משהו עדין ,יח שעם ישראל ראו שמשה מת ,יח שחלילה משה היה
באמת מת ,אז מה? זה כבר סיבה לעשות את העגל? לא מתים רבים גדולים כל פעם ,אז
מה ,בשביל זה עושים עגל .אלא מה ,יש פה דבר עדין ,שהאמוה של עם ישראל כראה
באותו זמן ,לא שהייתה מספיק אמוה בה' בכל מקרה ,ושהייתה תלויה עם משה ,כי משה
היה שליח מאוד רציי ,היה פה איזה עירבוב קצת ,כן ,כי אחו פוקו ע"י משה מאז גלות
מצרים כל היסים ,כל התהליכים ,הכל עשה על ידו ,אז זה מאוד קל לקחת איזה צדיק
ולהאמין בו ולהתעלות יותר בצדיק מאשר בה' ,וזה להפוך את היוצרות ,כי כתוב" :ויאמיו
בה' ובמשה עבדו" אבל ה' קודם לכל ,כיוון שבן אדם זה בן אדם ,אפילו אם הוא הכי קדוש,
הכי מושלם והכי הכל  -זה בן אדם ,אסור להאמין בבן אדם ,צריך להאמין בה' יתברך
ובחכמים ,אבל קודם כל בה' יתברך.
אם כן ,ברגע של יסיון של פילה ,הרי כתוב" :בדרך שבה האדם רוצה ללכת בה ,מוליכים
אותו" כראה ,שכתוצאה מהזוהמה של מצרים ,והעירבוב שעם ישראל התערבב עם הערב
רב שהם לא היו מתוקים ,דבקה זוהמה ברצון שלהם ,הפימי ,להתעולל ולהשתולל ,הם
חיפשו את הפתח וברגע שהיצר הלביש להם את הפתח" ,הבא להיטמא פותחים לו" ,אז
פתחו להם ,אז הם כסו ופלו.
אם כן ,כראה שעל ידי היסיון הזה יצא לאור איזה שהוא רצון פימי שהתלבש על עם
ישראל ,באותו זמן ,כתוצאה מכל מיי השפעות ,וזה מה שגרם ,כי גם אם משה היה מת,
אפילו אם משה אמר ולא קיים מאיזה שהיא סיבה ,זה סיבה לעשות את העגל כגד ה'.
שאלה :דור המדבר זה דור גדול ביותר שבכלל אי אפשר לתאר ,עכשיו ,משה כמו שאתה
אומר היה  ----כי הם לא יכלו ,הרי פרחה שמתם וכל זה ,אז העיין הזה של התלות זה
כבר פרוש שלי ,של החיות שלהם ,הם היו חייבים את הציור הזה ,ובדיוק על הקודה הזו
של הספק הוא התלבש ,אז לכן הם היו צריכים את העגל ,כדי שהעגל יקשור אותם לה',
העגל הוא היה במקום משה כאילו בגלל הגדולה שלהם ,בגלל הייקה שלהם ,בגלל החיבור
שלהם ,הם מצאו לו תחליף ,זאת אומרת אפשר להבין את עיין העגל......
תשובה :זה לא מדויק ,כי יח שהם היו צריכים איזה ציור וכו' א( יכלו לבחור באהרון .ב(
לא היו צריכים לעשות עבודה זרה .ג( לא היו צריכים להשתולל ולהתהולל ,שזה מה שהם
עשו ,כתוב :שלא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר לעצמם אריות בפרסיה ,ומה
שהלך שמה זה לא רק עבודה זרה ,אלא הם עשו שמה דברים לא צועים ,אז אם היה רק
החוסר שפתאום הצדיק עלם והם מסכים ,היו מוצאים כבר איזה צדיקים אחרים ,היו
שמה גדולי עולם ,לא כמו משה אבל גדולים ,עובדה שגם יהושע היה יכול להדריך אותם,
הרי הוא אח"כ הדריך במקום משה ,אבל מה ,היה שמה קלקול שדבק בהם .אם אחו
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כבר מדברים על חטא העגל ,אז חטא העגל קיים בכל דור ,כל פעם יש עגל אחר ,גם עגל של
הכסף ,וגם יש עגל של המדע ,ויש את העגל של הפסיכולוגיה ,ויש את העגל של המימוש,
ויש הרבה עגלים שאחו כל הזמן מאמיים בהם במקום להאמין בה' ,עגל ההשתדלות,
שאדם מאמין שהכל תלוי רק בהשתדלויות ,שהוא ישתדל ולא מאמין בה' במה שהוא ותן.
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השלווה
כתוב" :בקש יעקב לישב בשלוה  -קפץ עליו רוגזו של יוסף" .מה כל כך רע שצדיק רוצה
לשבת בשלוה? הרי אחו אומרים :עבדו את ה' בשמחה .איך אדם יכול לעבוד את ה'
בשמחה אם הוא לא בשלוה? ראיתם אדם שמח? אז מה רע פה ,מה עשה יעקב אביו,
מסכן? רצה לשבת קצת בשלוה .אז הושא של השיעור היום זה השלוה אם זה טוב ,אם זה
רע ,איזה סוג שלווה ,איך להגיע לשלווה" ,אין שלום בעצמי מפי חטאתי" יש שלוה ,יש
שלום.
כמובן שיש שלוה שאדם שליו לא מצד הקדושה אדם רגוע ,שקט ,מבסוט ,אבל אם הוא לא
עובד את ה'  -איזה מין שלוה זו .אדם יכול להיות ,לצורך אגואיסטי ,שיהיה לו וח ,שיהיה
לו טוב ,שלא יסתבך עם אשים שלא יסתבך עם עצמו ,שיהיה בריא יש בזה גם כן דברים
טובים ,מה רע? אם אדם לא מסתבך עם אשים ואם הוא בריא -זה דבר גדול ,כאשר
אומרים שבקש לשבת בשלוה וקפץ עליו רוגזו של יוסף ,איזו מין שלוה הוא רצה...
יוסף הבן של יעקב שלקח למצרים .חטף למצרים ,מכר" ,לעבד מכר יוסף" ויעקב הרי
אהב אותו מאד .ושלקחו לו אותו ,במקום שתהיה לו שלוה היה לו צער גדול ,עצבות ,צער
קשה ,השכיה פרשה ממו ,זה לא צחוק.
זה אחד מרגלי המרכבה יעקב אביו ולא היה בשמחה  -ה' ית' פרד ממו באותו זמן .זה לא
צחוק .אלא פה יש שלוה כזו ,שהוא חיפש שלא יהיו לו צרות ,לא היה לו כוח בשביל צרות,
אחו יודעים איזה צרות יש בעולם ,שלא דע.
לא היה לו כוח לסבול את הצרות .אז הוא רצה קצת שלוה ,קצת שימה ,קצת לשבת
"בראש שקט" מה שקרא .זה  -אי אפשר ,אדם לא יכול לבקש שהכל ילך חלק .כיון
שהעולם הזה הוא עולם מקולקל.
ויש צורך לתקן אותן .וכמו בכל דבר ,אפילו מכשיר פשוט שמתקלקל עד שמתקים אותו
צריך להזיע ,כון? אפשר לתקן סתם? אותו דבר העולם שלו שהתקלקל כבר מלכתחילה,
עם התהליך של שבירת הכלים ואח"כ החטא של אדם וחווה ואח"כ החטאים שאחו
הוספו ועוד לא גמרו להוסיף לצערו ,אז מה אחו רוצים ,שבתיקון קל הכל יסתדר? לכן
בעולם כזה שכרגע הוא לא מוהל בגלוי פים אלא בהסתר ,ה' ית' לא מתגלה באופן גלוי
וברור אלא דרך הטבע ,איך אחו יכולים לשבת בשלוה? יש לאדם שתי אפשרויות.
או שהוא מסה לעבוד ומוסר את עצמו על העבודה ,או שמכריחים אותו לעבוד על ידי צער
וייסורים .גם בייסורים ,יש ייסורים שמאהבה ,ויש ייסורים שבאים לכפר .אז כמובן
שאחו מי אחו ומה אחו ,יכולים להגיד משהו על יעקב אביו? אבל כראה לפי דרגתו,
לא היה מתאים שירצה לשבת בשלוה.
לא היה שייך ,בכלל .אחד כזה צריך לעבוד קשה כל הזמן יום ולילה מרגע שולד עד שהולך
לעולמו .מרכבה לשכיה זה לא צחוק .והעבודה הזו כוללת גם סבל וצער אין מה לעשות.
הה ,אברהם אביו ,היה יותר לב טוב מאברהם אביו? "אברהם אוהבי"! הוא רצה שכולם
יהיה להם תיקון ,אפילו סדום ועמורה.
הוא לא היה יכול לשבת בבית ולחכות שיבואו אשים ,הוא היה חולה .היה חייב לשלוח
את העבד או בעצמו ללכת לחפש אורחים .היום שבא לבן -אדם איזה אורח "ו טוב ,לא
עים ,בא כבר אורח אז קבל אותו".
אברהם אביו היה רץ אפילו שהיו לו כאבים מהברית מילה בגיל תשעים ,והיה חם בחוץ,
"ה' יתברך הוציא חמה מתיקה" ,הוא הצטער למה לא באים אליו אורחים כזה לב היה לו,
אברהם ,אברהם אוהבי.
שבילים אל הדעת הפנימית

-112-

www.rachlin.org.il

וגם לו היו צרות שרה הלכה לו ,עקדת יצחק ,כל מיי צרות ,עם לוט .זאת אומרת שא"א
לברוח מהצרות .זה חלק מתיקון העולם .אז מהבחיה הזו לשבת בשלוה ,לבקש שהכל ילך
חלק במאה אחוז ,אפשר לבקש ,אבל אין דבר כזה חלק במה אחוז ,תמיד יש צער כזה ,צער
אחר .אז לברוח מהצער ומהצרות ,הצדיקים לא יכולים ,כי בזכות מה שהם סובלים -
העולים מתקיים .אפילו שצדיקים גדולים ,תאים גדולים -בגמרא כתוב  -לא רצו את
הייסורים" ,לא הן ולא שכרן" - ,כיון שמי יכול לסבל ייסורים ,אף אחד ,אבל היו גם גדולי
ישראל שקיבלו על עצמם את הייסורים מאהבה .זה ההפך מאשר לרצות לשבת בשלוה.
עכשיו לעייו ,בדור שלו פה ,אחו יודעים כמה לחצים יש על העם שלו ,המסכן .לחצים
פשיים ,כלכליים ,חברתיים ,ביטחויים ,אין לו יום אחד רגוע.
עם ישראל סובל ,בגלות אלפיים שה ,אלפיים שה .תארו לכם מה זה אלפיים שה .כל
הסבל שיכול להיות מכל הסוגים .שלא דע .קשה זה מצד אחד .מצד שי אחו רואים בכל
מיי פילוסופיות של המזרח  -ה' ישמור  -ששמו כאידיאולוגיה להגיע לשלווה .יש להם
טכיקות שלמות ,דרכים סלולות ,לעבוד על הפש להגיע לשלווה .לא מחפשים לעבוד את ה'
אלא מחפשים להגיע לשלווה ועל ידי השלוה להשתחרר מהכבלים של הגוף ושל הצרות.
אגב ,כל ה"תורות" האלה ,במרכאות ,זה בא מאברהם אביו הוא תן את זה לבי קטורה.
והם הלכו להודו ולכל המזרח שם הוא מסר להם מתת  -מתת  -בלי ו"ו .אומרים חז"ל:
תן להם שמות טומאה .לא שמות קדושה.
אומם שמות הוא תן להם ,משהו רוחי ,שיתעסקו ברוחיות ,אבל לא רוחיות של
הקדושה.
אז כמו בכל דבר שאחו אומרים :צריכים לבדוק מאיזה צד זה בא ,מצד הקדושה או מצד
היצר ,מי מעורר אותך עכשיו ,צד הקדושה או צד היצר ,בכל דבר מי מביא לך מחשבה כזו,
רגש כזה ,החלטה כזו ,רצון כזה ,מאיפה זה בא דבור כזה ,זה מצד הקדושה או מצד היצר.
בכל דבר צריך לברר לבדק ,להתעמק .גם בעיין השלוה צריך להתעמק ,יש שלוה שזה מצד
הקדושה ,ויש שלוה שזה מצד היצר השלוה שמצד הקדוש היא כזאת בעם כמו שאמרו,
הדור שלו במצב קשה הרבה צרות ,הרבה סבל והרבה לחצים.
ואדם מצווה שיהיה לו שלום בית עם אשתו ,שיחך את הילדים שלו ,שיפרס ,שילמד
תורה .אם אדם יהיה עצבי כל הזמן הוא גמר ,איך הוא יכול לתפקד .זה פוגע פיזית ,בגוף.
העצבים פגעים בסוף הורסים את הבן אדם .אז ברור שצריך לשאוף לעבוד את השם יתברך
בישוב הדעת ,בשמחה ,בטוב לבב ,ובשביל זה צריך לפתח מגון של שלווה .כל דבר שבא,
לקבל אותו קודם כל ,רגע אחד ,יש זמן ,להמתין להתבון ,לחשוב רגע מתי שבאים ללחוץ
עליכם ,קודם כל  -רגע אחד ,יש זמן מה אתה לוחץ ,אין ,אין להיחפז לשום דבר.
אם אדם מפתח לו שלוה בסיסית ,מסוגל לעצמו להיות שליו בכל מיי מצבים ,גם חלילה
אם יבואו מצבים קשים ,יש סיכוי שהוא יגיב יותר כון שידע להתמודד עם הבעיה בצורה
יותר מפוקחת ,יותר כוה ,יותר מתוקת.
גם בשביל לכוון את האמת ואת ההלכה  -צריך להיות שליו אדם עצבי יכול להגיד על טהור
ההפך ,ועל ההפך  -טהור ,לבלבל את הכל .עכשיו ,כמובן שיותר קל להיות שליו כשאתה בין
אשים שרחוקים ממך.
יגידו ,לא יגידו ,יתייחסו ,לא יתייחסו ,מה אכפת לך זה פחות וגע לך הרבה יותר קשה
להיות שליו עם אשים הקרובים אליך ,שיכולים להגיד מילה אחת ולפגע בך עמוק .ולהיות
שליו עם עצמך .כשאתה ביך לבין עצמם זה גם קשה" .יודע צדיק פש בהמתו" ,האדם יודע
את הפגמים שלו ,יודע את החסרוות שלו ,קשה לו עם עצמו ,האדם דואג כל הזמן .אתם
יודעים כמה ארגיה הולכת בדאגות כמה כוחות? בסוף ,הדאגות הכל שטויות .לפעמים
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מתקיים ,מאה אלף פעמים לא מתקיים .רב הדאגות הם דאגות שווא .זה ההפך מבטחון
בה' צריך לפתח בטחון בה' "הבוטח בה' חסד יסובבו" .השלווה בעם ישראל ובעת מבטחון
בה' יתברך.
"ואי בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי" .זה פסוק של בטחון .אדם
המתוקן ,בוטח בה' ית' לא במעשיו ,ולא בחכמתו ,ולא בשום דבר .רק בה' ולא בגלל שמגיע
לו .אל תכסו למידת הדין הזו ,בכלל .לא מגיע לו שום דבר .כלום לא מגיע .רק ה' מרחם,
אז הוא ותן ,למרות כל מה שאחו עושים לו כל הזמן בלי סוף אם כן השלוה שאחו
צריכים להגיע אליה ,זו שלוה מתוך עבודה מאומצת רוחית אמיתית של אמוה
והתמסרות ,של בטחון ,לפתח את החכמה ביה ודעת ,שוכל כל מקרה ומקרה למיין אותו
היטב ,לתח אותו היטב ,לפות אותו היטב.
כדי שהיצר הרע לא יצליח לבלבל אותו .בעיין הזה של השלוה יש אפשרות לברר מפה ועד
שיבוא המשיח .מכיוון שזו מכה של הדור .שאחו כולו עצבים "והיית משוגע ממראה
עיך" .אחו משוגעים אין לו מוחה ,צריך לעבוד על זה אם האדם רגיש לרעשים אם אדם
רגיש להשפעות הסביבה ,צריך לפתח לעצמו מגוים ,מגוי הגה ,למשל אדם שוא
צעקות פתאום מתחילים לצעוק לדחוף את הצעקות החוצה ,לעצור אותם ,רגע ,אל תכסו
לי לאוזיים מהר.
לאט לאט ,לא לתת להשפעות לזעזע את עומק הפש המטרה שלו בהשגת השלוה ,היא
לעבוד את ה' .שיהיו לו מוחין קיים ,זו המטרה .לא השלוה בשביל התעוג של השלוה .זה
הגויים .אחו לא מחפשים דווקא תעוג.
לא מחפשים סבל ,אבל לא מחפשים תעוג .מחפשים לעשות את הדבר הכון .זה ההבדל.
אצלו המטרה זה השם יתברך ,לא אחו .באומות העולם ,המטרה זה הם אז הם פתחו
להם דרכים שיהיה להם יותר וח .אדם צריך לשמר על בריאותו .אין דבר יותר פוגע
בבריאות מאשר העצבים .אין לכם מושג כמה מחלות זה מביא .זה מדהים .מחלות
ממחלות שוות ,שלא דע .שהוא לא יכול בכלל לחלום שזה קשור לעצבים שלו .המחלות
הפשוטות ידועות ,לב ואולקוס ולחץ דם וכל מיי כאבי ראש וכל מיי כאבים בכל מיי
מקומות ,הרבה צרות צרורות .הרפואה לאט לאט מגלה את הקשר בין הפש לבין הגוף .יש
השפעה חזקה מאד .לכן צריך אדם לתפוס לו כל יום שלוה.
אדם צריך להיזהר ,לתפוס לו הפסקה קטה לוח .לא להיות בלחץ לא לתת לאף אחד
להלחיץ אתכם ,אף אחד ,בלי לחץ.
אי אגיד לכם ,צריך להתאים את האור לכלי .יש כלי שהוא יכול להכיל אור מסויים ויש
כלי שלא יכול להכיל את האור הזה ,יכול פחות .תיתן יותר מדאי -זה יתפוצץ ,זה ישבר,
"יודע צדיק פש בהמתו".
אדם צריך לדעת מה הוא מסוגל לעשות .הוא יכול  -יעשה ,לא יכול  -לאט לאט ,עד שיתרגל.
יותר מדאי אשים דורשים מעצמם יותר מדאי .בסוף  -במקום שיצא מזה תועלת  -הם
בידיים של הצד השי.
הצד השי שולט בהם .למרות שהם רוצים לעשות דברים טובים .מצוות מעשים טובים ,וכל
מיי דברים .אדם צריך להיות אמתי ,ולהסתכל האם זה מתאים או לא מתאים לו .האם זה
בא מפימיותו ,או שמשהו אחר דוחף אותו.
יכול להיות שלמישהו מסוים ,הלימוד הזה טוב .יכול להיות שלמישהו אחר הלימוד ההוא
לא טוב .לא כולם אותו דבר .לא כל הזמים אותו דבר .אתם יודעים שיהודים הם אוהבים
להשפיע ,מצד הטוב ,מצד החסד שרוצים להשפיע.
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לפעמים משפעים עליך מאיזה ציור מאיזה שורש שלא מתאים לך אז זה הורס אותך .צריך
להיזהר ,צריך לבדוק .אם אדם הולך לשמוע דברי תורה שלא לפי מדרגתו ,זה יכול לבלבל
אותו.
אם כן האדם צריך לפתח לעצמו מגון בקרה פימי .מצד אחד להשתדל לעבוד את ה'
ולעשות מה שצריך ,מצד שי אם הוא רואה שבאים עליו כל מיי גלים זרים ,לעצור אותם
"פלישתים עליך שמשון" להיזהר.
אם מוציאים אותך מהשלווה לא טוב .לא טוב .יכול להיות שלכל העולם זה טוב ,לך זה לא
טוב .והיות ועבודת ה' האמיתית זו עבודת ה' איטימית ,שאתה קשור לה' ית' עם כל הגוף
והפש שלך ,זה צריך להיות כמו על שאתה קוה .להבדיל כשאדם קוה על ,אסור שיהיה
שום דבר שלוחץ יותר מדאי ,אחרת יש לו פצע .כך בעבודת ה' .אדם צריך לשים לו מטרות
של קדושה ,בתאי שהוא עומד בזה לא לפוצץ את עצמו ולא לפוצץ את האחרים ,אי אפשר
אחו בימי בין המצרים.
בית שי חרב מפי שאת חים .אם בין אדם שליו יהי לו הרבה יותר קל לא לשוא את
האחרים הרי השאה ,אתם יודעים מאיפה זה בא ,מצד האש ,מצד הדין .אם האדם רגוע
הוא לא יכעס מהר .כעס זה עבודה זרה כך אומרים חז"ל.
כמה פעמים האר"י הוכיח את ר' חיים ויטאל ז"ל שהוא כעס בביתו הוא אמר :יש שמות
חופפות מעל הראש שלך להתעבר בך ,שמת ר' עקיבא ,ואתה כועס?! יברחו! רק על כעס.
האר"י עצמו הלך לעולמו בגלל הכעס ,של התלמידים שלו אתם בטח יודעים את כל זה
כתוב בשער הגלגולים.
גזר גזרה על האר"י כי גילה כמה סודות ,שלא היה צריך לגלות לכל החבורה ,רק לרבי
חיים ויטאל .הוא אמר :האפשרות היחידה לבטל את הגזרה ,לעכב את הגזרה ,זה אם יהיו
ביחד וילמדו תורה.
באו לגור ביחד ,למדו תורה .יום אחד השים של התלמידים התחילו לריב על איזה שטויות,
חממו את המוח לתלמידים ,לבעלים ,הם התחילו לריב .אותו יום  -האר"י הלך ,הוא אמר:
זהו .אתם כעסתם ,אי אפשר לעצור את הגזר דין הזה.
עד כדי כך .רוב גדולתם וקדושתם ,ואיפה הם ,ואיפה אחו בכלל .הכעס הרס את הכל .כל
דבר אפשר לפתור בשלוה .אי הרבה שומע מאשים צרות ועייים ,הרבה פעמים אי רואה
שצריך להכיס שלוה.
אישה ,בעל ,יש מריבה ,יש זה ,יש ההוא ,אם תכס איתם בתוך הטרס  -תהרוס הכל .אם
אתה רגוע ,אתה מרגיע אותם  -יש פתרון .פתאם ה' שולח שכל ,יש פתרון אפשר לפתור .רק
עיין של השלוה .אז אם כן ,בשביל שאדם יהיה שליו ,הוא צריך להיות בדרגתו הוא.
הבתם? זה הסוד .לא יותר צדיק ולא פחות צדיק .הוא צריך להיות קשוב לתוך פימיותו.
לראות ,אולי הוא הגזים בכיוון שמאל ,אולי בכיוון ימין .כמו שגן כיור ,גן של גיטרה,
מכוון את המיתרים מכוון אותם בדיוק ,לא פחות ולא יותר ,שלא יזייף.
ככה השלוה באה רק כתוצאה מקשב פימי אל הצרכים של הפש שלך ושל הגוף שלך.
השבוע היה אצלי איזה אחד ,איש טוב ,כל השים כל החיים רק עובד .עובד ,עובד עובד,
מפרס את משפחתו ,הכל.
אף פעם לא חשבו לצאת לחופשה .הוא אומר ,הם החליטו לצאת יום אחד לבית מלון ,הוא
ואשתו .יצאו .הוא חטף הלם? הוא אומר שבכל היום  -יום שלו ,יש לו הרבה בעיות בגוף.
סובל מצרבות ,כאבי ראש ,מכל מיי דברים .כל מיי בעיות וספות .הלך שמה ,היה לבד
בחדר ,לא עשו כלום ,רק ישבו בשקט ,לא היה לו שום בעיה ,אכל מה שהוא רוצה ,לא
צרבות ,לא כאבי ראש ...הוא היה בשוק .הוא היה צריך מוחה מהמוחה מרב שחטף הלם.
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מה כל הסוד? הסוד שהוא היה במצב של שלווה ,כס לשלווה .אז פתאם ראה שהוא והגוף
שלו הולכים והרסים רק מהמתחים ,רק מהלחצים .לא סתם אי מחליט לדבר על איזה
ושא .זה בא כתוצאה ממה שאי רואה .באשים ,בעם ישראל .צריך לשבת בכל דבר ודבר.
אם אתם מסה לעצור וללכת בשלוה ,יש הרבה סיכויים שהוא יוכל לפתור בעיות קשות
מאד .השלווה מביאה שלום .השלום מאחד שי הפכים שוים.
אש ומים .שמים וארץ .ימין ושמאל .כדי להגיע לשלום ,צריך קודם כל להגיע לשלווה .ואז
אפשר לפתור דברים בצורה מדהימה .אין לאדם מוחה אלא בשרשו ,ככה אומר הרמח"ל.
זאת אומרת שכדי להגיע לשלווה ,למוחה ,אדם צריך להיות קשור לשרשו.
שרשו הרוחי של האדם .זה כולל הרבה סעיפים .לא רק עיין של למוד תורה כזה או אחר,
או עיסוק של חולין כזה או אחר ,אלא זה אומר שאדם צריך להכיר את עצמו ,גם בצדדים
הגופיים ,הפשיים הפשוטים ,הבהמיים אפילו ,ולא להיות קשה עם עצמו.
השבוע פגשתי אדם ,יצול שואה ,שיהיה בריא .הוא אומר ,הוא היה בתוך המשרפה ,עמדו
לשרוף אותו .אלא ,שימח שמם האצים שמה ,התעצלו .זה היה בסוף היום .התעצלו
להפעיל את המשרפה .אז הוא יצל.
ככה הוא יצל ,הוא היה ילד .התחיל לספר את כל ההיסטוריה שלו .לצערו פטרה אשתו.
הוא עבר הרבה סבל בחיים .מה הוא מתחיל לספר? שהוא אוהב לעשות משפטים לאשים.
שאלתי :מה אתה עו"ד? אמר :לא ,הוא איש עסקים ,אבל כל מי שפוגע בו ,הוא לא מדבר
אתו ,הוא תובע אותו למשפט פריציפ.
הוא אמר שהלך ותבע איזה משהו ,ספור שלם ,בשביל עשרה שקלים .לא ,סליחה ,עשר
לירות עוד ,אפילו לא עשרה שקלים .בגלל רמאות .על עשרה שקלים ,הוציא מאות שקלים
או אלפי שקלים במשפט.
הוא יצח הוא סיפר לי כמה משפטים ,משהו מדהים .הוא לכתחילה לא הולך על מידת
הדין .הוא בסדר .הוא לא מחפש לעשות צרות לאשים .אבל אוי ואבוי למי שיתעסק אתו.
מי שיסה לרמות אותו בדבר הכי קטן ,כמו שהוא היה טוב  -ככה הוא היה רע .ואז הוא
לא מוותר בשום אופן .זה יקרא מידת הדין .טוב לטובים ,קשה ללא  -טובים .או יודעים
מין הקבלה ,כמו שאדם מעורר על עצמו מלמטה ,ככה מעוררים עליו למעלה .אז אם הוא
כל הזמן מקפיד על כולם ,בשביל עשרה שקלים ,בשביל גרוש ,לא משה לא מוותר ,כל הזמן
מידת הדין ,מה הוא מעורר למעלה ,לא עליו? מידת הדין! גבורות.
הוא בודק כל אדם עד המילימטר ,אז גם אותו בודקים עד המילימטר .משהו יכול לעמד
בבדיקה עד המילימטר? גם במטר ,גם בקילומטר ,לא וכל לעמד .אז לא פלא מה שקורה
לאדם ,.מצד הרחמים אחו אומרים :מסכן ,לא מספיק מה שקבל בשואה ,גם אשתו הלכה
עליו עכשיו ,מסכן? מצד שי כשאתה בודק את האישיות שלו אתה רואה את התשובה למה
שקורה לו .לומדים מזה ,מה לומדים מזה ,להיות רק כקאי .אי חושב היום ,מצווה גדולה
על האדם לשמר על גופו .לעשות התעמלות לאכול אוכל בריא .שיהיה לו שלוה גם גוף .יש
הרבה מתחים אחו חיים בעולם מטורף לגמרי.
פשוט הגוף סובל רעשים ,ואויר מזוהם ,מים מזוהמים ,וכל העולם מזוהם .לא מתאים
לטבע שלו .אדם צריך לדאוג לגוף שלו ,שהוא יוכל לעבד את ה’ בבריאות .לא ממחלות ,לא
מלחצים .והיות והגוף זה הכלי הגשמי שלהשמה ,אם האדם שומר עליו ,מאמין אוו,
)במידה ,כן ,לא לעשות מזה עבודה זרה( ,כל יום כמה דקות ,הוא יכול להיות יותר יוח,
יכול לחשוב יותר כון ,יכול ללמד תורה יותר טוב ,יכול לעבד יותר טוב זה השלב הראשון
של השלוה באמת דרך הגוף לשום ,לשום אויר.
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לא סתם החסידים והצדיקים היו יוצאים לשדות ,ליערות לכל מיי מקומות לעבד את
השם .כי שמה יש חמצן ,אויר קי ,יש עוד דברים האדם ככה מתמזג עם הבריאה .מרגיש
את הקרבה של בורא עולם יותר מבתוך איזה מבה או משהו.
היום צריך זהירות לא ללכת למקומות מסוכים ,אבל במידת האפשר קרוב למקום ישבו -
אפשר .פשוט ללכת ,כמו שאומרים בחסידות איזה התבודדות ,להיות בשקט .לשבת ,לשם,
להתפלל ,לדבר עם השם ,להיות מבסוט .לעבוד את השם מבסוט .זה לא מצווה לעבוד את
השם בלחץ .מי שרוצה להיות לחצן שילחץ על עצמו .עליו לא ילחצו .פעם אי התפללתי
באיזה מיין באיזה מקום ,מיין של ותיקין ,מיין הראשון .והם רצו לכוון את הותיקין.
חמד .מה יצא בסוף? שבמקום להתפלל לשם מתפללים לשעון על הזמן .כל הזמן חושבים
על השעון ,מסתכלים על השעון ,על השיה ,ואז אחד ותן מכה על הבימה" :פק" אי
קפצתי ,בהלתי לא הבתי מה קורה .צריך לעבוד את השם וזה טוב ותיקון ,זה טוב שזה על
השיה ,אבל לא צריך להגזים .אחו לא ...שלא יעשו לו לחץ .אי אפשר לעמוד בלחץ .צריך
בשלוה .כל דבר  -בשקט .לאט לאט .התפילה לא תברח.
יותר מדאי מורגש החלון הזה של הדייקות והתחרות וההקפדה .אחד מקפיד על עצמו אבל
גם מקפיד על אחרים .מה צריך להקפיד על האחרים ,מה צריך לשגע את האשים? שב
בשקט תהיה מבסוט ,תעבוד את השם בשמחה ובשלוה.
לזה צריך לסות לחך גם את הילדים .קשה מאד מאד קשה .לתת דוגמא אישית וגם לחך
וגם לחיות לפי מה שאי אומר בשיעור הזה ,זה קשה .אבל ,ראה לי שאין לו ברירה אם לא
תחיל לפתח את הדברים הבסיסיים היסודיים ביותר בתוך האישיות ,אחו בסכה גדולה
מאד.
בשביל להגיע אל השלוה הפשית  -בטחון בה' זה הסוד .צריך גם להתבון קצת בשם ה-ו-י-
ה קודם כל להתבון בשם ש-ד-י במצח ,בלב לצייר את האותיות ,אח"כ בשם י-ה-ו-ה ,אותו
דבר .להסתכל על האותיות לחשוב :זה אותיות שם השם ,אי קשר עכשיו לשם .לקחת
קצת בשמים ,לברך ,זה מרגיע את הבן-אדם .לשמוע איזה מפל של מים ככה ,זה מרגיע.
אפשר להקליט אם אתם רוצים את הברז ,מים זה גם שמע כמו מפל.
חייבים לעשות פעולות טכיות פשוטות כדי לשמור על שלוות הפש .יש הרבה מקרים
קשים היום ,משהו ורא .אשים צעירים הולכים מאבדים עצמם לדעת ,השם ישמור.
אשים מתמוטטים ,כסים לחובות ,לא יכולים לעמוד  -כדור בראש ,אם אדם היה מרגיל
את עצמו בדרך כוה ,קודם כל לא היה מסתבך ,כי לא היה עושה צעדים פזיזים ,כל דבר
היה עושה לאט לאט ,כמו הסבים שלו ,פעם היו חושבים לאט לאט ,אם בכ"ז היה מתגלגל
הגלגל ואדם היה מסתבך ,היה לוקח את זה בפרופורציה לא כס לתוך הדברים כל כך
קשה איזה איש אחד התקשר פעם ,אומר :הוא מסורתי ,והוא לא הג לסוע בשבת יום
אחד כשל ,סע בשבת ,קבל מזה פחד ומשבר.
מה לעשות? אמרתי לו :תשמע ,סעת בשבת? אל תיסע בשבת יותר שמור שבת .אמר עוד
איזה שיים שלושה דברים אחרים ,וזהו .הבן-אדם הזה כס למשבר  -למה אמרתי לו
לשמר שבת אתה רוצה  -אתה שומר ,אתה לא רוצה  -תעשה מה שאתה מבין ,יש לך בחירה,
מה אי אגיד לך.
אבל להתמוטט מדבר כזה?! זה מראה שהבן-אדם לא בשלוה .לפעמים בן אדם ופל  -קורה
לפעמים בן-אדם טועה ,כון? גם בן אדם גדול יכול לטעות .הה אחו יודעים ,בעם ישראל
לא מסתירים אם בן-אדם טועה ,אפילו אם הוא גדול דור הכי גדול.
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כתוב בתורה :זה טעה פה ,ההוא טעה שם ,כי אחו לא אלוק ,אחו בי אדם ,בן-אדם
יכול לטעות .אדם יכול לפול ,חלילה .אם אדם ופל ,טועה - ,צריך להיכס לשלווה .תשמעו
טוב מה שאי אומר לכם.
היצר הרע הזה מחפש להרוס את הבן-אדם .מתי הוא תופס אותו? קודם מפיל אותו ,ואח"כ
מכיס אותו לייאוש ולשאה עצמית .לייאוש ולשאה עצמית וללחץ .מכיס אותו
למערבולת ,וגומר אותו אז אם אדם פל ,טעה ,אפילו עשה במזיד ח"ו שיכס לשלווה קודם
כל .בסדר טעה ,לא ורא ,אפשר לתקן רבי חמן אומר :אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל
תאמין שאתה יכול לתקן .אתה לא יכול עכשיו לתקן? -השם יעזור .במהרה תצליח .אחו
ראיו שיעקב אביו ,אחרי שחזר מחו"ל ,אחרי שהיה בגלות ,עבר מה שעבר ,הגיע לעשו
אחיו ,התכון כל כך לפגישה הזו ,עשו רצה שהוא יצטרף אליו ,עם ארבע מאות האיש האלה
שהביא אתו ,מה אמר לו יעקב :רגע אחד ,אי הולך לי לאטי יש לי שים ,ילדים ,ואם אי
אקח אותם במהירות שלך  -הם לא יעמדו בזה.
כולם יהרסו .אי לא יכול ,אי הולך לפי המצב שלי .מעשה אבות סימן לבים .זה לא צחוק
הדבר הזה ,זה דבר מדויק להפליא .יעקב אביו לא תן שעשו ייקח אותו מהר .אל תיקח
אותי מהר ,יש לי זמן ,לאט לאט ,לאט לאט.
אתה ממהר?  -תלך לבד זאת אומרת ,בשלבים האלה של סוף הגלות והתחלת הגאולה
)בעז"ה הגאולה השלמה שתבוא( ,מעשה אבות  -סימן לבים .אז אחו צריכים ללמד
מיעקב אביו .כשהיצר בא לזרז את הבן-אדם ,לקחת אותו חלילה לאיזה מקום שאין ממו
יציאה ,יגיד לו :לך ,לך לד ,אי לא יכול .היצר יגיד לו :תשמע ,אתה רשע ,תראה מה עשית
איך כשלת ,מה עשית ...יגיד לו :עשיתי מה שעשיתי ,תעזוב אותי בשקט אי כבר אתקן את
זה .יש לי חשבון עם ה' ,ה' תעזור לי ,יהיה בסדר .אי אתקן ,יש לי כווה טובה ,עשיתי
טעות ,כשלתי ,לא ורא.
צא מזה אתה תעזוב אותו .אל תביא לי ייסורי מצפון ואל תעשה לי לחצים קשים לחצים
תעשה לחברים שלך .לך תלחץ את מי שאתה רוצה משואי ישראל ,אותו לא .ככה יעקב
אביו עצר אותו.
לא תן לו ,ככה אדם במציאות היום  -יתפוס שלווה ,גם אם הוא עשה טעות ,עשה חטא,
עוון ,פשע לא חשוב יצטער על זה שיה אחת ,יבקש סליחה מהשם יתברך ,ויזרם הלאה,
יכס לשלווה .לא ורא כשל בטסט -כשל ,לא מת העולם.
לא קבלו אותו לעבודה  -לא קבלו אותו לעבודה אז מה לא הלך לו פה  -ילך לו שם .אלה
דברים בסיסיים שאחו שוכחים אותם בזמים האלה שאחו צריכים להכין כלים
אמיתיים לעמוד ביסיוות הפרטיים והכלליים שאחו עוד צטרך ודרש לעמוד בהם,
צריכים לתפוס שלווה ,לא למהר.
כלום צריך להיזהר ,ללכת כל דבר בחת ,לאט לאט ,לאט לאט ,מגיעים רחוק .וגם עכשיו
עם כל המלחמות של הפוליטיקה ,הכל מהר ,הכל לחוץ .אסור.
כל דבר לאט ,לאט ,לאט לאט ,בשלוה .לחצים מפה לחצים משם ...כלל :כשלוחצים עליכם
תעצרו .במיוחד בשידוכים .אם יש איזה שידוך והסביבה לוחצת  -לעצור .יש זמן .כשישלחצים זה לא טוב .שום דבר חשוב  -לא כתוצאה מלחצים.
הלחץ זה טוב בשביל לפתוח תהליך ,כן .לפתח את הפתח .פתחת את הפתח ,תשב לוח .אל
תרוץ .תחכה תבדוק .תחשוב עוד פעם .תפוס שלוה .אח"כ עוד קצת ,אחר כך הלאה .עד כאן
יש שאלות? הערות? משהוא? אי שומע.
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יש שאלות? כולם שלווים ראה לי פה תחשבו קצת .שאלות מעשיות .כל למוד תורה צריך
לבוא למעשה .תיאוריות יפות כתוב בכל הספרים אי יכול להביא לכם מלא ספרים ועוד
ספרים ,השאלה מה שאר לו מזה.
מה אחו יכולים לעשות עם זה .כן .אי אומר לכם ,היות שהתורה כל כך יפה כל כך
מתוקה ,יש פרד"ס התורה יש הרבה מה ללמוד ,רוצים ללמוד דברים גדולים ,אבל את
הדברים הכי פשוטים שקשורים לחיי היום-יום,
לפש שלו ,לשכל שלו ,לבריאות ,זה – לא שמים לזה לב ,זה מובן .מאליו.
אח"כ לא מקיימים כלום כי זה מובן מאיליו .אי אתן לכם דוגמא .איזה רב אחד צדיק
שאי מכיר הוא איש גיבור .הוא יכול לעמוד בכל הלחצים של כל מה שאתם רוצים האם
כולם יכולים לעמוד בזה? לא .הוא יכול לעמוד בזה .אם אחרים יסו לחקות אותו  -מה יצא
מזה? יצא מזה קצת טוב ,יראת שמים ,מדות טובות :אבל אם לא ידעו להתאים את עצמם
למצב האמיתי שלהם ,הם יפלו .לא יחזיקו מעמד.
או שהם יפלו ,או שהמשפחות שלהם יהרסו ..אי אפשר לרוץ עם חמור ליד איזה סוס
מרוצים ,כון? צריך לדעת האדם להתאים את עצמו למי שהוא באמת .מצבו העכשווי
הכון .איזה אחד החליט שהוא רוצה להיות צדיק ,הוא מתפלל שלש שעות שחרית.
אישתו באה להגיד לי שאין להם מה לאכול .היא לא יכולה לעמוד בזמים של העבודה בגלל
שהבעל הצדיק לא עוזר לה בבוקר לשלח את הילדים ללמוד ,ואז היא מאחרת ,כבר זרקו
אותה משלש עבודות .אז הוא אומר ,אבל הוא רוצה להיות צדיק ,רוצה להתפלל שלוש
שעות .והאישה יושבת ובוכה .אגב היא מפרסת ,לא הוא .היא לא דורשת ממו כלום.
מצידה שילמד כל היום וכל הלילה .רק אבל השעה הזאת של הבוקר שצריכה את העזרה
כדי להגיע לעבודה ,לא בשביל משהו אחר.
היא מוכה שהוא אפילו לא יביא כסף לא מעיין אותה כלום .אבל שעה אחת ליום שיתן יד
קצת ,שלא יעשה משהו מי יודע מה .לא ,באותו הזמן הוא צריך להתפלל .שלוש שעות .אז
היא אמרה לו ,אתה חושב שהתפילה שלך תתקבל? אי יושבת ובוכה.
חז"ל אמרו :זה לא צחוק אם האישה בוכה .לכן צריך לדעת איפה המקום שלו ,איפה
הדרגה שלו ,איפה זה ,איפה לא ,אדם לא יכול להגיע לדעת את הדברים האלה בלי שלוה.
אם אדם לא מותאם לדרגה האמיתית שלו  -הוא יהיה כל הזמן בלחץ.
הוא ישגע את כולם .זאת אומרת שחוסר השלוה הזה זה חוסר התאמה בין האדם לבין
הפרויקטים שלוקח על עצמו .הבתם? כן .עוד שאלות? ברגע שאדם מרגיש לחוץ ,שיעשה
סטופ .ישב ויחשוב איפה הוא טעה .יש פה טעות .אולי הוא לקח על עצמו כמה גרמים מעל
המשקל שיכול לסחוב .אז קודם יאמן את השרירים שלו ,ואח"כ ייקח את הגרמים
הוספים .אי אפשר בכוח .צריך ללכת לפי ההתפתחות .כן.
שאלה :אבל הוא מוסר את עצמו על קדוש השם ,עושה תפילות וכל מיי דברים?
כ"ק האדמו"ר :הוא מוסר את עצמו על קדוש השם?! הוא מוסר את אשתו על קדוש השם!
הוא לא עושה סגופים ,הוא מסגף אותה .תראה ,אם באדם חי לבד ,הוא עושה מה שהוא
רוצה ,אם הוא חי עם אישה ,עם ילדים ,והיא רק מבקשת שעה ביום משהו שהוא יעזור ,וכל
השאר הוא פוי ,אז זה לא אושי דבר כזה ,זה אסור .זה מה שאי אומר ,אדם אסור לו
שיאבד את החוש.
הוא לא עושה כלום בבית ,לא קוה לא מפרס ,כלום .אין לה שום דרישות ,רק שבבוקר
יעזור לה עם הילדים לשלוח אותם ללמוד ,כדי שתוכל להגיע לעבודה כדי לפרס אותו .זה
הכל ועפ"י הכתובה הוא צריך לפרס אותה .לא היא אותו .ואדם באותו זמן הוא צדיק

שבילים אל הדעת הפנימית

-119-

www.rachlin.org.il

עכשיו ,הוא לא יכול .שיהיה צדיק אחרי חצי שעה ,מה יש? שיקום יותר מוקדם ,או שיעשה
משהו.
שאלה :ואם הוא ער כל הלילה מה יעשה?
כ"ק האדמו"ר :שימצא לו את הזמן .זה לאיכול להיות ,דבר כזה .הוא חייב לעזר לאישה
זהו ,לא מדובר על מי יודע מה .אתה מבין? זאת אומרת קודם כל שיעמוד במה שצריך
לעמוד בדברים המיימליים ,ואח"כ שיהיה צדיק עליון .הוא לא צדיק עליון ,הוא אגואיסט,
הוא אגואיסט שדואג רק לעצמו.
אתה חושב שהוא כל היום ,וכל הלילה רק לומד? אם היה אחד כזה הוא כבר היה ודע בכל
העולם ,בקדושתו העליוה סתם באדם רגיל .יהודי טוב ,כל הכבוד .כן .מהעוד? אי לא
שומע .השאלות זה הדבר הכי חשוב בשיעור ,לא מה שאי מדבר.
השאלות זה הכלים .אי לא אמרתי שלהיכס לשלווה אין פרושו להיות אטום .אמרתי
שאם באדם יש לו לחץ כזה או אחר ,צריך לתפוס שלוה ,להירגע ,זה יכול לקחת גם דקה,
לא שהוא ישען עכשיו שתים עשרה שעות ויחשוב.
יירגע ,יעשה פסק זמן ,ויתבון .יתבון בשביל לפתור את בעיה .לא בשביל להתעלם
מהבעיות .אסור להתעלם מבעיות .יש בעיות שקשורות עם עצמך ,יש בעיות שקשורות עם
הסביבה הקרובה יש בעיות שקשורות עם עבודת ה' ישכל מיי בעיות בכל מיי רבדים.
ואתה צריך לעשות לעצמך סדר .אבל איפה שלוחץ לך  -שמה צריך לעשות איזה תיקון איזה
התאמה איזה טיפול ,לא סתם לוחץ .ברור שאם באדם רואה שהולכים לדרוס משהו ,ואם
הוא ייתן לו בעיטה הוא יציל אותו ,אז לא יתחיל לחשוב.
ייתן לו את הבעיטה ויציל אותו אבל כרגע אחו לא בדברים האלה .צריך שלוה כדי
שהבאדם יוכל להתעמק ולהתפלל ,להתעמק ,לבדוק .וצריך לדעת שהבאדם לא יכול הכל
לעשות .כל דבר בא על חשבון משהוא אחר .האדם בעולם הזה לא יכול לעשות הכל ,להיות
מוצלח בכל הדברים ,לרוץ על כל החתוות .אי אפשר .צריך שקול דעת ,והתבוות להחליט
מה כן ומה לא .מה אי כן יכול ומה אי לא יכול .מה תפקידי ,מה שייך לי ,לשם מה ברא
השם יתברך אותי ,מה המיטב שבו ,מה אי יכול לעשות למעו .אי יכול לדבר ,מישהו אחר
יכול לעשות ,מישהו אחר יכול לעשות משהו אחר .אדם צריך לדעת מהמתאים לא כדי שידע
מי הוא ,מה הוא ,מה צריך לעשות ,הוא צריך שלוה ,רגיעה התבוות ,ואז הדברים יראו
אחרת לגמרי .כן.
שאלה :העיין של זריזות במצוות זה משתלם?
כ"ק האדמו"ר :זריז ,אין הכווה להיות לחוץ .ולא להלחיץ את האחרים .האדם זריז רק
כשהוא שליו .זה ידוע .אי אפשר להיות זריז אם אתה לחוץ ,אם אתה לחוץ  -הכל יוצא
הפוך.
עוד מילה ,את ה' צריך לעבוד בשמחה ,שחרור ,לא בלחץ .גם במצוות .הוי רץ למצווה קלה
ובורח מן העבר .לא כתוב הוי לחוץ למצווה קלה ,תרוץ ,כן .ברגע שאדם לא בשלוה  -היצר
כבר עובד עליו כל כך טוב ,אין לו שום סיכוי .כן השמחה זה דבר גדול .השמחה זה הדבר
הכי גדול .אם בן אדם יכול להיות שמח  -מצוין .אבל אדם לא יהיה שמח אם הוא לא יהיה
שליו .אתה ראית אדם עצבי שהוא שמח? זה לא הולך ביחד .אם הכעס הוא מבחוץ ולא
מבפים זה לא כעס זה סתם הצגה בשביל לחך.
אבל מעטים מאד יכולים מבחוץ  -ומהפים זה לא ישפיע .הרוב זה משפיע .מה אי אגיד
לכם ,אמרתי לכם בחיים שלו אחו יותר מדאי לחוצים כל הגוף דחוס כל הזמן ,כל
השרירים ככה אחו כל הזמן ב"כוות קרב".
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זה ורא לא סתם אי מדבר .תשים לב במשך היום כמה זמן ,כמה פעמים ,ראה שהעייים
שלך סגור ככה חזק .זה לא מרב שלוה .ה' יזכו לרוב שלוה תמיד וחיים .עד העולם.
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העקשות  -עולמות אבי"ע
אחו חלק את השיעור ב"ה לשי חלקים אם ספיק ,הושא שהיום רציתי לדבר זה ושא
של העקשות .כל שבוע אי בוחר ושא לפי מה שאי רואה שצריך לדבר .השבוע הושא
השלט זה העקשות .העקשות זאת תכוה ידועה בעם ישראל  -עם קשה עורף .העקשות
ובעת מעוצמת הפש .אשים שיש להם פש חזקה הם עקשים.
העקשות לכשעצמה היא לא תכוה שלילית היא תכוה ,זה כוח ,כוח של הפש האלוקית.
השאלה ,איך משתמשים בעקשות ,זאת אומרת היצר הרע משתמש בעקשות כדי להביא
את הבן-אדם לאבדן.
היצר הטוב שבאדם משתמש בעקשות על מת שאדם יוכל להתעלות מדרגה לדרגה,
עקשות של קדושה .אז יש עקשות של קליפה ויש עקשות של קדושה .לצערו היות
שאחו מורכבים משתי הבחיות לפעמים קשה לו לאבחן איפה העקשות של הקדושה
אפוא העקשות של הקליפה ועל הקושי לאבחן הרי כל אחד אם היה מרגיש שהוא מתבקש
בעיין לא טוב ,בעקשות שמביאה אותו או את הסביבה לחורבן היה סיכוי שיבין את זה
ויפסיק עם העקשות הזו.
אלא ,היצר מלביש את העקשות של הקליפה בתירוצים של קדושה ואז האדם הולך ראש
בקיר ,מוכן להחריב את העולם ולהרוס לעצמו להרוס לאחרים בשביל העקשות הזאת הוא
חושב שהוא עושה דבר גדול אז אחו קצת סה לתת כלים ,לאבחן ,אפוא עקשות של
קדושה אפוא עקשות של קליפה ואיך ללכת בזה.
אתן לכם כמה דוגמאות :המידה הזו של עקשות בדרך כלל ותת את אותותיה חזק דווקא
במקרים של בעיות של שלום בית ,בזוג .היצר הרע משתמש בעקשות בשביל לפורר ולפוצץ
זוגות ,להרוס בתים בישראל ,רחמא לצלן.
הוא די מצליח ,בקלות .אי אספר לכם שי מקרים ,מקרה אחד שהיה לפי איזה חודשיים
בא אלי זוג והם עמדו לפי גרושים .מה הסיבה? אין סיבה רציית מאוד שמצריכה גירושין.
הבעל מתעקש לעבוד שתי עבודות לא מספיק לו עבודה אחת הוא רוצה עוד עבודה בשביל
להתקדם.
באמת היום עם משכורת אחת מה הוא יכול לעשות .מצד שי אשתו ,מאוד רגישה לזה
שהבעל לא בבית ,עד מאוחר מה זה מאוחר? שמוה תשע בערב .אבל הוא עושה איזה
פרויקט שהוא מאמין שאם הוא יצליח בו תוך כמה חודשים הוא לא יצטרך להיות מאוחר
מחוץ לבית אלא יוכל לבוא מוקדם וגם יהיה שכר בצדו זה גם מעיין אותו וזה אדם עם
מרץ שברור שאם את המרץ הוא ישקיע בבית הוא יהרוס את הבית ,זה טוב שהוא ישקיע
בחוץ טוב לו טוב לבית.
בקיצור אז הוא התחיל עם עוד איזה עסק והאישה התחילה להתעקש שהיא רוצה אותו
מוקדם בבית אבל הוא לא בא מוקדם בבית כי הוא רוצה את העסק ,ככה זה התחיל
להידרדר .הם שואים שים עם ילדים הוא חמד והיא חמדה ,אשים טובים עם לב טוב,
שיהם.
ובכל זאת הזוג עלה על שרטון שממש חשבו להתגרש .אז הם באו ומה הייתה התופעה,
כשהוא היה חוזר ,היא שהייתה כסת לדיכאון במשך השעות שהוא לא היה בבית כשהוא
היה חוזר היא שהייתה מחכה לו עם פרצוף קשה וחמוץ שזה בעצם ביטא את מה שהיה לה,
שהתמרמרה.
והוא בא אחרי יום קשה של עבודה וכל זה עם כל החוויות שיש בעולם הזה מצפה שאשתו
תחכה לו עם איזה חיוך או איזה התייחסות טובה במקום זה הוא רואה פים כאלה
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חמורות ,זה פוגע בבן-אדם .ואתם יודעים שבין בי זוג הרגע שמתראים זה הרגע הכי חשוב
זה רגע מפתח אם מתראים טוב בהתחלה שפגשים ,במשך היום הכווה ,אם זה בבוקר ואם
זה בערב אם זה בצהרים הדקות הראשוות קובעות את ההמשך.
אם ההתחלה טובה יש סיכוי שהערב יעבור טוב ,התחלה חמוצה זה כבר כמו שאומרים
"מצווה גוררת מצווה עברה גוררת עברה" אז אם כבר ההתחלה חמוצה ההמשך קשה שיגיע
למיתון .לכן כמובן שאפילו אם יש סיבות כדאי מאוד שכל זוג ייקח בחשבון שבשעה כזו
וכזו הבעל צריך לבוא או האישה צריכה לבוא ויתכון ויתתק קצת ,פשית ,מהלחץ של
הילדים אם זה האישה וכל מה שעבר היום.
ואם הגבר בא מלחץ של עבודה במשך הסיעה עד שהוא מגיע הביתה גם יתתק על מת
שהמפגש הראשוי באמת יהיה חיובי .להיכס עם חיוך ,לשאול מה שמע ,שגם האישה
תשאל וגם הוא ישאל וככה יש סיכוי שלמרות הלחצים ייווצר קשר בין היצר הטוב של כל
אחד ואז אחד יעודד את השי אחד ישמע את השי ,אחד יחזק את השי ,הרי החיים הם
לא פיקיק תמיד יש אילוצים ובעיות אבל אם הקשר טוב ,ההתחלתי ,כך הכל יזרום טוב
ואם לא טוב כבר אין גם עם מי לדבר.
היצר הרע מתחבר במקום שיתחבר היצר הטוב היצר הרע מתחבר .אז זה מרומז ,אפשר
ללמוד את זה ממה שאומרים חז"ל ,כשאדם הולך לבית הכסת בערב שבת הוא חוזר שי
מלאכים מלווים אותו :הגבר חוזר הביתה.
אם השולחן מוכן האישה הכיה את החלות ואת הכל ומקבלת את הבעל בסבר פים יפות
המלאכים מברכים אותו והמלאכים מברכים את ביתו ואומרים לו שתמיד יהיה ככה גם
שבוע הבא שתזכה.
ואם לא ,אם כשהוא מגיע השולחן לא מוכן אז ההפך מברכה כמו שהיום היה כך יהיה גם
פעם הבאה .וזה כבר גורר מריבות וזה גורר צרות .לכן ,כשהבעל מגיע הביתה ,האישה
צריכה להגיד לו "שבת-שלום ,שלום-עליכם" כי הוא בא מלווה בשי מלאכים.
גם סגולה לשלום בית זה המזמורים האלה שאומרים לא הגיד "צאתכם לשלום"" .בואכם
לשלום מלאכי השלום" .לא להגיד "צאתכם לשלום" את הבית הזה לא להגיד .אז הם
שארים ויהיה שלום-בית.
כ"ל מאותה דוגמא של ערב שבת ככה זה בכלל .התחלה טובה ,זורם הכל טוב .זה גם כן
פטט בעבודה לא רק בין בעל ואישה בכלל בקשר בין אשים .ככתוב בחז"ל "והיה מקבל כל
אדם בסבר פים יפות" מה זה "סבר פים יפות" .הפים ,כשאדם מקבל את הפים ,היפות,
אז זה מביא לו גם כן חיוך בלב וגם הוא מוכן להחזיר .אם מחכים לו עם איזה פרצוף חמוץ
אז מעורר גם כן את החמיצות בצד השי .לכן ,אפילו כשאדם רע לו ומר לו וקשה לו ישתדל
לחייך לזולת אז הזולת יחייך לו ,וצר קשר טוב אחר כך כבר אפשר לדבר על צרות על
מצוקות ,על בעיות.
העיין הזה חשוב מאוד .עד כדי כך חז"ל הקפידו בדברים האלה ,שאשים וטים לזלזל כי
זה ראה משהו חיצוי שהם אמרו שאם בן-אדם רגיל לומר שלום לשי ולא אומר לו שלום
כאילו גוזל אותו .גוזל אותו  -מבחית גזל.
אם שיים רגילים שאחד אומר לשי שלום ופתאום הוא עובר ולא אומר שלום כאילו גוזל
אותו .לכן זה מאוד חשוב וזה מאוד היה עוזר בכל מיי עייים וגם לאדם עצמו אם יש לו
מצב רוח רע או מישהו שיחייך  -בכוח אם הוא פותח פתח כפיתחו של מחט יפתחו לו
כפתחו של אולם ,אדם מצוברח פתאום הוא מחייך ככה בכוח פתאום הוא חזק באמת.
שמחה מושכת שמחה .אז אדם צריך להשתדל .אם כן אותה אישה בעצם ,תפסה ע"י
העקשות .הרי היא הביה שזה שהיא מחכה לו עם פרצוף חמוץ זה לא יביא כל יום שיפור
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בשום דבר זה לא יביא לו חשק לחזור הביתה יותר מוקדם אלא להפך ,לחזור יותר מאוחר
מה הוא צריך את הצרה הזאת ,אולי היא תירדם ביתיים אם כן ,היצר הרע התלבש על
העקשות שלה.
יש דבר כזה בצבא שקרא מערכת ה  .מ .עלת על איזה מטוס ,כון? רואים איזה מטוס
של אויב וזה מתחיל לכוון .איפה שהמטוס ככה התותח הזה הולך אחריו .ככה זה בחית
העקשות עקשות זה שהפש עלת על איזו קודה ולך תצא מזה.
אז ככה הפש של האישה הזאת עלה על העיין הזה של הביקורת שהיא רוצה שהבעל
יהיה מוקדם ,זהו ,ואם לא היא מגיבה באופן עקשן .בדיכאון קודם כל ואחר-כך בתגובות
של כעס וביקורת וכל זה.
אז כשהיא שהייתה פה אמרתי לגבר לצאת החוצה והסברתי לה מה קורה איך המגון הזה
עובד אצלה .אמרתי לה במקום עקשות של קליפה ,עקשות של שמחה .תתחיל לעבוד על
התחשבות ועל הרגש דווקא לברך את הבעל שעושה מאמץ והולך לפרס ובא לקראתך ואל
תתי ליצר שישתלט עליך לעצבות ,בכלל תגרש אותו בכוח ושיהיה לך עקשות כן ,לצד
השמחה או לצד הקדושה או לצד השלום-בית ולא להפך.
אז היא התחילה להבין ,היא אישה עם רצון טוב מאוד הרי אתה יכול למישהו להסביר את
זה ויצחק עליך ויגיד לך זה שום דבר ומי שכן ייקח את הדבר הפשוט הזה וילך לפי זה יכול
להיצל .אז הה ברוך השם היום הבעל היה אומר שיש מפה לטובה .הבעל בא לספר שיש
שלום בית ברוך השם והכל השתה וגם הוא משתה גם היחס שלו כבר עכשיו משתה כי
הוא עושה כלי אז האור יכול להיכס ברוך השם שימשיך ככה אז זה גמר בצד הטוב .היה
זוג אחר שרק התחילו לבוא ואי חושב  -עשר שים חיו טוב ארבעה ילדים בלי עין הרע
פרסה לא חסר ,כלום לא חסר.
הוא מוכשר והיא מוכשרת מה רע כבר תגידו לי ,יש גם בית וגם בריאות וגם ילדים וגם הכל
אתם יודעים כמה אשים אין להם לא בעל ולא אישה ולא בית ולא עבודה ולא בריאות ולא
שום דבר .הרי אדם כשטוב לו הוא לא יודע שטוב לו הוא לא יודע כמה טוב לו הוא לא יודע
כמה רחמי שמיים יש עליו כמה יסים השם עושה לו כל יום שותן לו את הכל.
כמה רווקות מבוגרות וכמה רווקים שלא הולך להם .יום יום באים אשים עם צרות ,עם
בעיות של בריאות עם הכל .אז אדם טוב לו וישלו גם אישה חמדה וגם ילדים וגם הולכים
בדרך השם מה צריך יותר ,שיהיה אדם מבסוט מה הסיפור? אבל היות שהכל טוב היצר לא
מעויין שיהיה טוב והוא בא לקלקל כך הוא בא והתלבש על הזוג הזה.
וזה התחיל לפי מספר חודשים .איזה עשר שים או חמש עשרה שה היה בסדר פתאום
האישה היה לה איזה מחלה לא יודע מה אז התחיל להיות קצת יתוק מהבעל בגלל המחלה
וביתיים היצר כס והתחילו להתעקש.
אז הם יושבים פה כסו ביחד אז האישה אומרת הכל בגלל ההורים שלו שמתערבים
אומרים ככה וזה .הוא אומר ,הכל בגלל ההורים שלה שמתערבים אומרים לו ככה ,עושים
ככה אז היא אומרת הוא עקשן ועושה ככה והוא אומר הפוך.
בדיוק תמוה יצרו של זה גד יצרו של זה או ההפך שי היצרים ביחד מחוברים טוב טוב
לחורבן הבית אי שואל אתה אוהב אותה  -כן .את אוהבת אותו  -כן .רוצים שלום-בית -
כן .טוב ,אז צריך לעשות מאמץ שלום-בית לא ופל מהשמים אדם צריך לעשות מאמץ.
את מוכה לעשות מאמץ  -כן .אתה מוכן לעשות מאמץ  -כן .אי לא מספיק לגמור עוד פעם
מתחילים אבל זה עושה ככה וההוא עושה ככה אתה רואה שהפש שלהם שלה ושלו עשוקה
בידי היצר.
היצרים התחברו והיצר הטוב שלה ושלו בגלות ומי שעכשיו מהל את העסק זה היצר הרע
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של שיהם .היצר הזה מתלבש על המחשבות ,על הרצוות ,על הדיבורים על הכל וזה הולך
לחורבן ,זה הולך לחורבן .יש ויכוח היא רוצה הריון והוא לא רוצה סיפור שלם .על הדבר
הזה הולכים לפוצץ את הכל .עכשיו אם אתה מסה להיכס באמצע יש להפריד ולתת פתרון
כזה ואחר לכל אחד משי הצדדים  -אפשר לסות אבל האם זה יצליח  -תלוי אמרתי,
שיכם עקשים בקליפה קשה מאוד ,אתם רוצים שיהיה שלום בית איך יהיה שלום בית
בצורה כזאת? אף אחד לא מוכן לוותר על כלום.
כל אחד חושב שהוא צודק והשי לא בסדר וכו' וכו' .אז ראה או שישמח אם ישמח יהיה
שלום בית כי אין שום בעיה .לא ישמח מי יודע מה יקרה .ארבעה ילדים חמודים ,אתם
יודעים מה זה גירושין איזה לחץ זה לילדים איזה בעיות ככה ,שי אשים שלא חסר להם
שום דבר מוכים להרוס כי כסו לעקשות שלקליפה.
עכשיו בואו ראה ,קצת פרט ,איזה מידות מתלוות למידה שלעקשות אז כמובן מתלווה
מידת הגאווה ,מידת הכעס ,מידת ההקפדה .לפעמים מידת הפזרות לפעמים מידת
הקמצות  -ביחד.
הטיפשות כמובן שולטת מתי שיש עקשות .העקשות הזאת יכולה לבות הרבה אם אחו
לא הייו עם עקשן אוי ואבוי גם לא הייו יכולים לקבל את התורה גם לא יכולו לעבור את
כל מה שעברו.
אבל מצד שי זה יכול גם לעשות צרות צרורות לכן ,לא הייתי אומר שצריך להכחיד את
העקשות .אבל ,גם כשאדם מצא בעקשות של קדושה ,ופה יש סוד יפה ,יש הרבה צדיקים
שאתה רואה אותם.
תיבחן אותם וכל המעשים שלהם  100%לפי ההלכה ,לפי הכל .חיים לשם שמיים .ואתה
רואה את הפים שלהם ואתה רואה שהאשים האלה עקשים וקשים מאוד .אז אתה אומר
ברוך השם ,הבן אדם איך אומרים מתעקש בקדושה יש לו יצר לא ללכת לבית-כסת
מתעקש והולך.
יש לו יצר לא לעשות צדקה  -עושה .יש לו יצר לא ללמוד תורה  -לומד .יש לו יצר לעשות
דברים רעים  -לא עושה .והוא חזק ,גיבור כמו שאומרים ,כן "גיבורי השם עושי דברו".
גיבור שלקדושה אז ברור שאשים גיבורים כאלה משתמשים במידת העקשות ,בכיוון
חיובי.
ובכל זאת ,לפעמים אתה רואה שהאשים האלה הם לא רחמים ,לא מרחמים .הם בצד
הדין יותר מאשר בצד הרחמים ויכול להיות שהם קדושים והכל אבל לא מדברים עם
הילדים שלהם ,מחרימים איזה בת כי הבת לא הולכת בדיוק לפי הדרך שלהם.
כועסים על מישהו אחר  -עד הסוף .אתה רואה שהעקשות הזו אמם שמשה את הקדושה
והביאה אותם לדרגה כזו ואחרת שהם הלכו מחיל אל חיל מצד שי באיזה שהוא מקום זה
גם עושה חורבן וזה החמיץ .מה אי רוצה לומר? עקשות זה מידה כל כך חזקה ויש בזה
עצמה כל כך גדולה שגם כשאתה הולך לשם שמים הגם כשאתה עושה מצוות וגם כשכולך
רוצה לעשות רצון השם צריך כל הזמן לבדוק לעצור רגע להסתכל רגע אחד האם זה באמת
קי או שאי הולך ורץ לקדושה וביתיים אי הורס כמה אשים מסביב.
לעשות בחיה ,זאת אומרת גם כשאדם מתלבש ועל על עקשות של קדושה צריך באמצע
המסלול הרבה פעמים לעצור ולהיות גמיש ולהתחיל לחשבן .רגע ,מה אי עושה פה זה כון
או זה לא כון.
אי עושה כאן כון או אי עושה כאן לא כון ויש בזה הרבה דוגמאות שאדם יכול ללמוד.
לפעמים יש אדם שוהג בחומרה וזה מגבורה של קדושה וזה מעקשות שלקדושה אבל הוא
רואה שהילד שלו למשל ,לא הולך בעצמה הזו אז הוא מוכן לפוצץ אותו הוא מוכן לתת לו
שבילים אל הדעת הפנימית

-125-

www.rachlin.org.il

מכות הוא מוכן להעיש אותו הוא לא מבין אותו בכלל ,הוא לא מסוגל להבין אותו כי הוא
בתוך העקשות הזו אז יוצא שמצד אחד יש דברים טובים הוא עושה דברים גדולים ,מצד
שי הוא הורס לכן גם האשים ,שלא דבר על מי שבעקשות של קליפה ,כמה שזה מסוכן
אבל גם כשאדם בעקשות שלקדושה צריך זהירות ובדיקות יום יום לבדוק האם הוא
הגזים או לא הגזים.
אולי הוא הגזים אולי זה שהוא רוצה ,יש איזה אחד שרוצה כל הזמן ללמוד אז הוא יוצא
מהבוקר לעבודה ומהעבודה ישר הולך ללמוד חוזר ב 12:00 -בלילה לא רואה את אשתו
ככה שלוש פעמים בשבוע .אשתו באה ובוכה ,אין לי בעל ,הבעל שלי אפוא הוא? לא רואה
אותו .אמרתי לו תראה חביבי עיי ביתך קודמים אתה רוצה ללמוד ,כל הכבוד ,זה דבר
טוב ,מה עם אשתך? אם אשתך יושבת ובוכה מה עשית? מצד אחד עקשויות של קדושה
מצד שי הרסת לה את הבית.
אז מה קורה פה? אז תלך ללמוד פעמיים ,תלך ללמוד פעם ,תלמד בבית ,כשהיא הולכת
לישון תלמד .דווקא איפה שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה ואיך שראה לך ומה עם
הסביבה? מה קורה? או יש אשים שרוצים ללמוד ולא מפרסים את הבית בגלל זה,
והילדים בקושי יש להם מה לאכול והאישה בקושי יש לה מה ללבוש.
זה גם כן מוגזם במיוחד בדור שלו שאחו לא בדרגות כאלה של קדושה עצומה לכן בן-
אדם כשהוא מרגיש שהפש שלו עלת על משהו חזק ישר יעשה בדיקות ,יבדקו האם לא
התלבש פה איזה יצר מה זה פתאום הייתי קדוש? פתאום אי כבר על כיוון אחד וזהו?
תמיד שיבדוק ימיה שמאלה למעלה ולמטה לא רק בכיוון אחד שמה התלבש שם איזה יצר
והוא לא מרגיש .הוא מצל את העקשות שלו לקדושה בסופו של דבר לעשות חורבן .הוא
חושב שהוא  100%והוא בכלל לא  .100%המידה הכי טובה זה לשחק עם העיין הזה,
להיות עקשן בקדושה ולהיות ותרן בקדושה ופתאום עוד פעם עקשן ופתאום עוד פעם ותרן,
כך היצר לא יכול לתפוס אותו ,בחכמה.
כשהוא כס לעקשות והיצר בא ליוק מהעקשות הזו פתאום הוא ותרן כשהוא בויתור
היצר בא ליוק בשביל שיהיה בטלן ,בזבז את הזמן ,פתאום הוא עקשן הוא לא מוכן .אי
ותן דוגמא בע"ה :אמרתי לכם ,אם בן-אדם למשל קובע שהקיץ הזה הוא יגמור את כל עץ
החיים של האריז"ל ,יעבור על זה אז זה מצוין מה יותר טוב מזה שאלה על חשבון מה זה
יבוא? על חשבון העומק? אולי הוא יעשה את זה שטחי על חשבון זה שפתאום הוא ילמד
יותר מידי מושגים ויתחיל לרחף? על חשבון זה שילמד יותר מידי מושגים ויקלוט יותר
מידי קדושה ופתאום יתחיל להקפיד על כל העולם.
צריך כל דבר לבדוק טוב ,טוב ,טוב ,לא רק פעם אחת  100,000פעמים .אז אדם צריך
להתעקש ללמוד את עץ החיים ,דוגמא ,כן הוא החליט ,יפה ,אבל כל שעה כל שעתיים
לבדוק מה זה עושה זה עושה טוב ,זה עושה רע ,על חשבון מה? אם אשתו פתאום באה
מבקשת ממו לשפוך זבל ואין מי שישפוך או לעזור לה במשהו או להגיד לה מילה טובה אז
ימשיך ללמוד ויתעלם או לא? אי אומר ,צריך להיות מצד אחד עקשן מצד שי ותרן,
וכשהיצר בא ליוק מהותרות פתאום להיות עקשן.
אם סתם באים לבלבל לו את המוח כדי שלא ילמד :בא ,תראה טלוויזיה תעשה משהו שאין
צורך יגיד לא רגע אחד ,אי קבעתי אי רוצה ללמוד ,אי לומד .באותו זמן לומד .אבל אם
באמת יש לצורך עיין מסוים עיין מסוים שאין ברירה אז שיפסיק את הלימוד ויעשה וכה
וככה .למשל ,אדם מחליט שיקום כל יום בבוקר לץ החמה ,כל הכבוד זה דבר טוב אז הוא
קם והולך וזה מביא לו בטוח טהרה .כי אחו ראיו בן אדם מתעורר עושה דבר כזה ישר
יש לו אור בפש .אבל שיבדוק האם אחר כך הוא לא מתגאה או שהוא לא כועס או שהוא
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לא מאחר לעבודה.
היה איזה אחד שהיה כל יום קם ועושה תיקוים ועושה זה כל יום היה מאחר איזה חצי
שעה לעבודה .זה היה חילול השם לא רק לא קידוש השם .אז היה לו עקשות לדבר הזה
לקום בבוקר מצד שי היצר ישר יק מזה ,לכן במיוחד מי שעוסק בעקשות של קדושה
צריך זהירות כי ישר היצר בא למשוך אותו לכיווים עקשיים שליליים ,לכן צריך לבדוק
האם זה בוה או האם זה הורס ,האם זה טוב האם זה רע .זה גם בפרט כלל וחומר
כשאחו מדברים על כלל עם ישראל .בכלל כל דבר צריך לבדוק אותו היטב מכל הכיווים
זה מה שאומר הרמח"ל בספר "מסילת ישרים" ,בפרק שמדובר על שיקול החסידות
שהחסיד צריך לשקול את המעשים שלו לא רק על פי התחלתם אלא על פי תולדותם על פי
סופם.
האם המעשה הזה טוב לכתחילה אבל מה זה יוליד? אם זה הוליד רע ,לא טוב .לפעמים
מעשה ראה לא טוב לכתחילה ומוליד טוב ,אז יעשה אותו ,יסתכל תמיד ויבחן את דרכיו.
כל יום חשבון פש אדם צריך להיות בכל הכיווים ,ואם אדם מתעקש לעשות חשבון פש
היצר מביא לו מרה שחורה אז יפסיק פתאום לעשות חשבון פש פתאום הוא בטלן הוא לא
עושה חשבון פש ,הוא ותרן ,הוא מוותר ,לא ורא.
הבתם? "בתחבולות עשה לך מלחמה" כל הזמן אדם צריך להיות פיקח וערמומי .ערמומי
בקדושה לא ללכת בפשטות .מי שיסה ללכת רק בפשטות ,כביכול ,היצר הרס אותו ,לא
מספיק ,צריך את כל הדרכים.
עד כאן יש שאלות?  -היצר מתלבש על השכל ,על הרגש ,על הדיבור ,על הכווות ,על
המחשבות - .על החשבון באך - .השאלה ,מה אותו חלק שבאדם שבודק ,שותן את
הבחירה אם לבחור ביצר או לא והשאלה היא אותו חוט דק שעובר אחרי שאי בודק
כמה וכמה פעמים.
אין אי יודע את המעבר הדק הזה בין ותרות לעקשות ,הרי ליצר יש המון תחבולות ואי
צריך לעות לו בתחבולות ,איפה אותו חוט דק ואיפה אותו חוט הבחירה? מאיזה חלק
של השמה הבחירה יוצאת?  -יש על זה קלטת וזה גם מופיע בספר "יסוד במלכות" הפרק
"השכל הכון" אבל יש גם קלטת "השכל הכון" ויש גם קלטת "באורים על השכל
הכון".
אי לא יודע אם שכפלתי או לא ,אי מוכן בלי דר לשכפל .שמה מוסבר טוב .באופן כללי
יש חכמה ,ביה ודעת .הבחירה עשית על ידי הדעת ,אבל יש תהליך של חכמה וביה של
בדיקה .תראה ,אם היית שואל בן אדם לפי שהוא לומד להוג זה ראה משהו קשה מאד,
אי לא יודע אם אתה עברת את הקורס הזה של היגה ,אבל כשמסתכלים על הג ,מי שלא
יודע להוג ,איך הבן אדם הזה משתלט :ידיים ,רגליים ,מסתכל ,עוצר רמזורים ,זה ראה
משהו מסובך מאוד .גם אדם בהתחלה כשמעלים אותו על אוטו מסתבך מכל הכיווים.
במשך הזמן זה הופך להיות הרגל והוא כבר שוחה כמו דג במים ,הפעולות שלו
איסטיקטיביות איכשהו ובכל זאת יש תאוות אבל ,הוא מיומן .אותו דבר בעבודת השם
ובמיוחד בעבודת הפש בעיין הזה של החיפוש אחרי היצר העלם .שאדם בהתחלה זה
ראה לו איזה מלאכה קשה וזה מאוד מסובך.
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תפקיד האדם וכיצד לגלותו
אדם צריך לשאוף בחיים האלה להגיע לתפקיד המהותי שלו ,לכל אדם יש תפקיד של חולין.
יקרא לזה תפקיד חיצוי ותפקיד פימי .יש לו גם תיקון חיצוי ותיקון פימי .גם בבי זוג
יש התאמה בטבע ויש התאמה מעל הטבע .לפעמים יש חוסר התאמה בטבע אבל יש
התאמה מעל לטבע.
ויש התאמה בטבע וחוסר מעל לטבע  -לא כל כך .אחו יודעים על פי האר"י שיש כלי ,יש
פימיות הכלי ,וחיצויות הכלי .יש גם חיצויות ד'חיצויות ,ויש פימיות ד'חיצויות ,ויש
פימיות ד'פימיות וחיצויות ד'פימיות.
אם כן ,לכל דבר יש את הפים ואת החוץ .ככה גם בתוך האדם .מעט מאד אשים זכו
ביתיים וזוכים בדור ,לעת עתה ,לגלות מה תפקידם הפימי האמיתי וללכת להוציא מהכוח
אל הפועל את התפקיד בצורה מובהקת מושלמת ,חזקה.
התפקיד של האדם זה עץ החיים ,ויש את להט החרב המתהפכת שמועת מאדם להגיע לעץ
החיים .הרי אדם לא ברא סתם ולא בא לעולם הזה דווקא בזמן כזה שיוכל לדעת מה עליו
לעשות בחיים ויממש את זה.
יש הרבה דברים שאדם עושה שזה גם חלק מהתיקון שלו .לא בהכרח שאדם יודע מודע .זה
לא צריך להיות מודע .אבל ישם דברים פימיים שאדם בהחלט צריך לשאוף להיות מודע
ולהוציא מהכוח אל הפועל.
יש כמה דרכים לגלות מה תפקידו של אדם .אחו הזכרו את זה מספר פעמים ,אדם צריך
להסתכל על הרצוות שלו מה הוא רוצה ,והרצון הכי פימי ,הכי מובהק זה התפקיד שלו.
אדם צריך להסתכל בכישורים שהשם חן אותו ובמגבלות שהשם שם בו ,ויחד עם הרצוות
הפימיים להבין לאיזה כיוון הוא יכול ללכת.
למשל ,פגשתי איזה איש אחד שאומר שהוא עובד  8שעות באיזה עבודה .זה לא מספיק ,זה
לא ותן לו משהו בחיים ,הוא רוצה לעשות משהו אחר .שאלתי אותו מה אתה רוצה
לעשות? הוא אומר משהו עם תוכן ,עם חסד ,אמרתי לו יש הרבה סוגים של חסד ,איזה סוג
של חסד? אמרתי לו תדמיין לעצמך שאין לך מגבלות ,לרגע יש ביכולתך לעשות מה שאתה
רוצה ,כסף ,יכולת ,הכל ,מה היית עושה? אז הוא אומר הייתי פותח קיון גדול,
סופרמרקט גדול ומוכר לאשים במחיר זול ,ואת האוכל ואת המצרכים כדי לשבור את כל
מחירי השוק.
זה החלום שלו .למה? הוא אומר שחבל שאשים צריכים כל החיים רק לעמול בשביל לפרס
את הפה שלהם ,את הצרכים הפיזיים .כמובן ,שכדי להגיע לדבר כזה הוא צריך משאבים
ויכולת .דברים מעבר ליכולת העכשווית שלו ,אז מה אם כן? אז מה שהרווחו מהדבר הזה
שהוא אמר ,הבו שהבן אדם רוצה לעשות חסד דווקא באופן גשמי .אחר כך אמרתי לו ,מה
עוד? איזה סוג גשמי של חסד אתה יכול לעשות? אומר ,אי מוכן לתקן לאשים מכשירים
שמתקלקלים .אמרתי לו ,זה דבר גדול .כמה זמן אתה יכול להקדיש לזה? הבעיה הוא
אומר ,זה אם יהיה לי כוח אחרי  8שעות עבודה.
מה הוא עושה בעבודה ,הוא איש תחזוקה ,הוא מתקן כל מיי מכשירים .אז הוא הבין
כראה שאם אדם בבוקר מתקן כבר ממילא ,ומזה הוא מתפרס אולי אחר הצהרים לתקן
מכשירים זה לא יהיה מספיק עמוק ,מספיק רוחי.
היות שזה באדם דתי ,שיודע תורה ועוד כל מיי דברים פתאום הוא חשב אולי הוא ייתן
מעצמו ,יעזור לילדים במקומות שהם מתקשים .אז שאלתי אותו ,איזה גילים? חשב ואמר
קטים מידי לא טוב.
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מגיל  12עד גיל  .18אז אמרתי לו ,איפה יש בסביבה שלך מקום כזה? והגעו לכתובת .האדם
מבסוט ,ילך וידב את עצמו ויהיה לו בירור ,תיקון גדול וגם לסביבה .כל זה בדרך של
שאלות פשוטות.
אז קודם כל אם האדם לא היה חוקר את עצמו לא היה יודע .לא היה יודע ,לא היה עושה.
לא היה עושה היה עובר הזמן ,החיים שלו היו מתבזבזים בשטויות ,הוא התבון ,התבוו
ביחד ,הגדרו את הדברים.
חיפשו ,צמצמו את האפשרויות לפי היכולת מה שקרא להתאים את האור לכלי ,ואז
התכית כבר מותאמת לו יפה ,לצרכים שלו ,לאפשרויות שלו ולצורכי הסביבה .עכשיו ,אי
לא אומר שזה התפקיד האלוקי היחידי שלו אבל זה התחלה.
הרי כתוב שצריך להידבק בו" ,מה הוא חון אף אתה חון ,מה הוא רחום אף אתה רחום".
השם יתברך חפץ להשפיע ככה הוא קבע הוא משפיע .אם האדם רוצה להידמות לשם צריך
גם להיות אדם משפיע ,לא רק אדם מקבל.
וממילא ,אם אדם מתחיל להשוות את צורתו לדרכו של השם יתברך ,זה דרך של השפעה,
תיה ,הוא מתקרב לאלוקות .הוא מתחיל לתת מעצמו שלא על מת לקבל פרס ,ולכן
מהשמיים מתחילים לזכות אותו ,ולזכך אותו.
הוא יגיע באיזה שהוא שלב ,בעזרת השם ,לבהירות .הכלי שלו יהיה זך ואז יהיה לו 'גילוי
פים' מלמעלה ,מה עליו לעשות .באופן יותר מובהק ,יותר ספציפי .אם הוא לא יתחיל
בחסד הזה שהוא רוצה לעשות ,הוא לא יגלה .לא יגלו לו מהשמיים כלום .האדם ,על מת
להתקרב לשם ,צריך לחקות את הההגה האלוקית .ועיקר הההגה זה השפעה ,תיה,
תרומה .אז אדם מתקרב לשם והשם מתקרב אל האדם ,וכמו שהוא מרחם כל הבריות
מרחמים עליו מהשמיים .כמו שהוא רוצה להוסיף מוחין לבריות ,רוצים גם מהשמיים
להוסיף לו .ואז הדבר הולך בצורה הדרגתית .תמיד בהדרגתיות ומתגלה לאדם באופן יותר
ויותר מובהק מה עליו לעשות .זה עשיו ,תו לכם דרך איך האדם יחקור את עצמו ויגיע
למיצוי האפשרויות של פימיותו.
עכשיו ,יש גם דרך אחרת להגיע לידע הזה ,זה דרך של הייסורים .בא איזה זוג אחד פעם,
האישה מתלות שהיא אחרי הרבה שים של ישואין מרגישה שזה לא זה .יראה לה
שבכלל הזיווג הזה לא מתאים.
מידי פעם יש לה הפוגה שהיא פחות סובלת אבל כל פעם הסבל פורץ והיא מתייחסת לבעל
בצורה ביקורתית .בצורה של זלזול .היא מרגישה שהיא הרבה יותר מהבעל ,אם כך ,אז זה
לא מתאים אז היא לחצת וכסת מזה ללחץ ולדיכאון.
אולי היה מגיע לה משהו יותר .כל זה היא אומרת לי ליד הבעל ,ישבו ביחד .היא אישה
משכילה מוכשרת מאד גם במקצועה .הוא יותר איש עבודה ,יותר פשוט .בכל זאת היא
אישה טובה ,רצתה לדעת מה לעשות.
אי התבותי בהם .אז ברור שבאופן טבעי הזוג לא מתאים ,לא מתאים .היא מצפה לכל
מיי דברים שלעולם הוא לא יוכל למלא .אם היא רוצה לקבל את הציפיות שלה ,אז זה גבר
אחר לא הגבר הזה.
אמרתי לה את זה ,את מצפה כל מיי ציפיות שווא .ליד הבעל .הוא לעולם לא יהיה גבר
החלומות שאת מצפה ,בהחלט לא ,והזוג הזה לא מתאים .יש כמה אפשרויות .או
שמתגרשים .או שאת סובלת וזהו ,יש הרבה זוגות שסובלים ולא מתגרשים ,מכל מיי
סיבות.
או שאת מגלה פה מה התיקון שאת צריכה לעשות .כי בכל זאת ,היא אומרת לי ,ובצדק,
מהשמיים הפגישו בין שיהם .יש כבר לא מעט ילדים .אז אם כן מה התיקון? היות שהיא
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שאלה מה התיקון ,אמרתי לה מה התיקון.
יש כמה מושגים בקבלה שמדברים על חכמה מאירה לעומת חכמה שאיה מאירה .חכמה
מאירה זה חכמה שיש בה גם חסדים לא רק חכמה .הארת החסדים .חכמה שאיה מאירה
זה רק חכמה בלי חסד.
חכמה שאיה מאירה זה בחית שמאל ,זה למשוך חכמה מלמעלה למטה להרוס את
העולם .בחית ידע לפעמים חכמים להרע .וזה מה שיש אצלה .היא אישה עם ראש ,ויש
אצלה חכמה שאיה מאירה ,אין בה חסד והיא ביקורתית וקשה ושתלטית ,שאפתית,
זלזלית ,גאוותית וזה המצב .זה המצב הטבעי שלה .וודאי שמי שסובל ממה זה לא רק
בעלה ,גם בעבודה בכל מיי מקומות .אז בעבודה מה איכפת לה? אם היא מועכת ודורכת על
מישהו אולי היא אפילו לא מרגישה .עם הבעל זה איכפת לה כי היא חיה אתו ,אז יש כאן
בעיה .הבעל בדיוק ההפך ,הוא איש רחמן ,מסור כזה ,תם ,איש תם ,ישר כמו סרגל ,איש
חסד עם לב טוב מאד ,אבל בלי חכמה .יש פה חכמה בלי חסדים ויש חסדים בלי חכמה .אז
מבחיה אלוקית ועוד איך זה מתאים ,מאד מתאים.
מבחיה טבעית זה לא מתאים בכלל ,מבחיה אלוקית  -מתאים .היא צריכה להתחיל
לאהוב אותו על הדברים הגדולים שיש בו ,ויש בו ,על היופי של שמתו ולהדריך אותו ולתת
לו שכל במה שאין לו.
במקום לזלזל בו ,ולפגוע בו ,לראות בחסרון שלו איזה כות ,איזה חוסר גבריות ,איזה
חוסר התאמה .לעשות עבודת צוות אמיתית ,היא תיתן לו שכל היא תיתן לו חכמה והיא
תלמד ממו את הדברים היפים ,את החסד ,את התיה ,את ההכעה ,את העווה שאין
בה ,במקרה הזה.
כך יתקן אחד את השי ,זה תיקון הדדי .בעקבות הבעיה שלה עם בעלה .דרך אגב ,אם היא
הייתה מוצאת גבר כמו שהיא חושבת שמתאים לה זה היה מחזיק חמש דקות בדיוק,
הישואים האלה .וודאי כמעט במיליון אחוז שהייתה מוצאת גבר כמו שהיא רוצה ,הוא
היה אמם עם ראש אבל מקולקל.
זה אחד הדברים שאחו צריכים לדעת בעולם הזה .הרבה מהלים ,הרבה אשי ראש -
מקולקלים .כי קשה להיות חכם ולהיות מתוקן .רק חכמי האמת ,רק החכמים האמיתיים,
הצדיקים ,כשיש בהם יראת שמיים ואהבת השם הם יכולים להיות חכמים וגם מתוקים.
חכמי העולם הזה שלא זכו עדיין בתיקון ליראת שמיים ,לאהבת השם ,יש בהם חכמה
שאיה מאירה .עם כל מה שכרוך בכך .חכמה שאיה מאירה יכולה להחריב את העולם,
בפשטות .זה הסוד שבמדע כל פעם מגלים משהו ,בסוף זה משמש את הרע.
לעשות פצצות להחריב את העולם ,כי זה חכמה בלי חסדים .בתי חולים פסיכיאטריים,
וחיוך מיוחד וזכיתי להכיר לא מעט פסיכולוגים עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים .אי
יכול להגיד שהרב הוא מבחית קו שמאל ,חכמה שאיה מאירה.
חכמה בלי חסדים או עם מעט חסדים .במקום שהשמאל יתבטל לימין ,הימין מבוטל מאד
כלפי השמאל .ואז הגישה מה שהם קוראים לזה "גישה טיפולית" ,היא גישה מאד מלחיצה,
מאד קשה .כמובן שהכווה היא טובה ,לא כווה רעה .אבל הדרך לפעמים היא דרך
אכזרית וקשה .עכשיו זה יכול להתאים לפעמים לחולים בדרגות מסוימות .ראיתי חולים
בהתקפים מסוכים מאד ,מכל הסוגים ,חולים כרויים וכל המחלות .אי ראיתי שאם אדם
אוהב אותם אהבה שאיה תלויה בדבר ,מכבד אותם ולא מחזיק כגדם אגו פוח אפשר
להרגיע כל חולה ,כל חולה.
אולי פה ושם יש מקרה שלא ,אבל כדי להיות במקום עבודה כזה ובאופן שגרתי להיות
בדרגה רוחית כזו ,אדם צריך להיות מתוקן ,צריך להיות אדם מתוקן .אם אדם לא מתוקן
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אז הוא אדם יום יומי.
גם בעבודה וגם וסף לזה עם הגישה הטיפולית הזו ,הלא מתוקת אז וודאי שאם יבוא
חולה בהתקף כזה ,בקלות אפשר לגרות אותו ,בשיה ,לעשות דברים וראים .ברוך השם לא
כל יום יש דבר כזה אבל אי ראיתי בבתי חולים לא פעם פסיכיאטרים שהם גרמו
להתפרצויות לחולים ,במו ידיהם.
לא בכווה ,חוסר רגישות ,חוסר ביטול ,חוסר אהבה ,וחסר כבוד ובעיקר בגלל התיאוריות
הלא מספיק כוות ומתוקות שהם מאמיים בהם .והאדם המטופל מרגיש את הזלזול
הזה ואת הלחצים את חוסר הקירבה ואת חוסר החום ,מאז הוא מסוכן.
אם כן ,דרך המצוקה של האישה הזו עם בעלה התגלה לה מה התיקון האמיתי שלה .בתור
בן אדם .אמרתי לה ,את צריכה להתבון על חוה .תראי מה שהיה עם חווה ואת הראי שלה,
את חלק חשוב בתיקון של חוה.
חוה אכלה מעץ הדעת טוב ורע ,פקחו עייה ,כלומר שהייתה חכמה הלכה והחטיאה את
האדם הראשון .היא הרי כבר ידעה שזה חטא .היא כבר פלה .אומרים חז"ל אז למה הלכה
להחטיא אותו? אומרים המפרשים כי היא ידעה שהשם יתברך יהרוג אותה ויביא אישה
במקומה ,לזה היא לא שהייתה מוכה.
יוצא שהיא שהייתה "חכמה" והיא באה לאדם שעדיין היה תמים כי הוא עוד לא חטא
ובמקום לעזור לו ולבות אותו  -הרסה אותו .לכן התיקון לחטא הזה זה "והוא ימשול בך".
האישה הולכת אחרי הגבר.
מכל הביטויים של חז"ל ,האישה צריכה לשמוע רצון הגבר ,איזוהי אישה כשרה העושה
רצון בעלה .הדברים האלה לא וצרו כתוצאה של איזה ממסד גברי שרוצה להשפיל את
האישה כמו שכל מיי פשטים יכולים לחשוב ,אלא זה תיקון לעיין הזה הספציפי של
החטא.
כמובן שאם הבעל יצל את זה לעשות רע אז הוא חוטא ,ומקלקל לא מתקן .אז אם כן אדם
יכול להגיע להבין את פימיותו  -את תפקידו  -דרך המצוקה שלו ,דרך המצוקה ,דרך
הקושי ,דרך הכישלון .שם יבין מה מצפים ממו .היא שהייתה בשוק והיא מאד הודתה כי
היא הביה שזה בדיוק הבעיה .עכשיו ,רצתה לדעת איך מתקים .איך מתקים מקרה כזה?
צריך פה תיקון של המחשבה של הרצון של הרגש של ההתייחסות ,לא רק לבעל .הבעל זה
רק הקטליזטור שהביא את הגילוי על התיקון שלה .מגלגלים זכות על ידי זכאי ,אמרתי לה,
יש שמות מצד קין ,ויש שמות מצד הבל אחיו .קין ,למה הוא הלך והרג את הבל? יח הוא
קיא בו ,יח היה אצל הבל משהו שאין אצלו ,יח קין יותר חכם.
קין זה צד שמאל ,הבל זה צד ימין .למה הלך עשה דבר כזה? אם הוא חושב שהוא שווה
יותר ,אם יש בו איזה יתרון על הבל אחיו אז שילך וילמד אותו ,שיתקן אותו ,שישפיע .למה
להרוג אותו? ככה צריך להיות.
אם יש אצלך משהו יותר מאשר אצל מישהו אחר ,אתה צריך לעשות לו רע? לזלזל בו
ולפגוע בו להרוס אותו? או לעשות לו טוב להשפיע ולתקן ולהדריך .זה כל הסיפור .הסיפור
הזה של קין והבל זה מתגלגל עד היום ,אל תחשבו שזה סיפור מקראי וגמר.
ישן היום שמות מצד הזה של קין וישם שמות מהצד של הבל .ואלה רודפות את אלה,
ואלה מתקות את אלה .אם אדם זוכה ,הוא יכול להרגיש בכל מקום איפה שהוא הולך
איזה שמות הן לטובתו ואיזה שמות מחפשות את רעתו ,באופן מיידי.
זה דבר מובהק ,מדויק .פעם אחת באיזה מקום עבודה ראיתי אישה אחת ,הרגשתי ישר בלי
שהיה לי קשר איתה את העויות המהותית .אמרתי ,לא אל תתייחס ,שטויות מה .ובאמת
עבר שה שתיים ולא יזוקתי ברוך השם ממה כלום.
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אבל בשה השלישית זה הופיע .זאת אומרת ,באופן מהותי יש שמות עויות .יכול לקחת
יום ,יומיים שה ,אם הם לא יתקו את עצמם הם עושות רע .לא חייב להיות רע ואיום
רצח .סתם ,אפילו לא בתוך הגשמיות ,באופן רוחי ,בלי קשר לחיי היום יום.
יש איזה הקרה רעה ,יש איזה השפעה לא טובה .שקולטים השמה מרגישה את זה .אם כן,
אפשר כבר להגיע לעיין הזה של בירור התפקיד גם דרך המצוקה ,דרך הקשיים היסיוות
שאדם מתסה בהם.
דבר שלישי ,זה דרך הדימיון של האדם .הדימיון של האדם הוא מכשיר יקר .באופן טבעי,
סתם דמיוות .באופן קצת יותר רוחי אפשר להשתמש בדימיון ליצירה ,אמות ,כתיבה,
שירה ,יצירתיות ,ביטוי ,זה הכל חלקים של הדמיון.
יש לדימיון תפקיד אלוקי .זה ,דרך הדימיון אדם יכול להגיע להתחלה של רוח הקודש,
בואה .זאת אומרת לזכות בכל מיי גילויים מהשמיים .אמם בשביל להגיע לזה צריך
הרבה מאד זהירות .כיון שדימיון זה דימיון ,ואז היצר של האדם יכול להגיד לאדם שכל
דימיון שלו זה אמת ואז הוא ילך יהרוס את העולם ,יהרוס לעצמו ,יהרוס לאחרים.
כדי להגיע להשתמש במכשיר דמיון בדרך להגיע לגילויים אלוקיים אדם צריך לעבוד מאד
קשה .מאד מאד להיות אמיתי וזהיר וקי  -לשם שמיים .וגם לא להאמין בדימיון עד הסוף
אף פעם .מה שאמרו חז"ל ,אל תאמין עם עצמך עד יום מותך.
"בכל זאת אי אפשר להתעלם מן המכשיר היקר הזה שאם יודעים להשתמש בו בהדרגתיות
ובטהרה בדרך כוה יכול להביא את האדם להשגות מעל הטבע .על דברים שקשורים אתו
שקשורים לעם ישראל שקשורים לבריאה.
יש איזה שהוא שלב בין הערות לתרדמה ,משהו באמצע שם אם אדם מצא בביטול
ובדבקות לשם ,הוא יכול להפוך להיות כמו מין מכשיר קליטה של מסרים אלוקיים.
שאלת השאלה בחז"ל מה עדיף ,חכם או ביא? אמרו חז"ל חכם עדיף .מה זה? ביא זה בן
אדם שזוכה להתפשטות מהגשמיות וזוכה לרוח הקודש ,רואה את העתיד .זה משהו מעל
לטבע ,אז למה חכם זה יותר טוב מביא? אלא ביא יכול רק להכין את הכלים שלו לבואה,
הוא לא יכול לגרום לבואה לשרות עליו ,זה רק מתי שמשמיים רוצים ,לא תלוי בו.
חוץ ממשה .משה רביו מתי שרצה דיבר עם השם ,והשם עה לו זה דרגתו של משה .כל
שאר הביאים היו צריכים לעשות הכות או שהשם גילה להם או שלא גילה להם .חכם
לעומת זה יש בו חכמה  -חכמה זה מכשיר שהוא יכול להפעיל אותו מתי שצריך.
זה קצת יותר בידיים שלו .גם בחכמה יש זמן של השראת החכמה מלמעלה ,אבל אדם יכול
גם בחכמה להשתמש באופן קבוע .היום היות שאחו מתקרבים לשלבים של גילוי פים ,יש
הרבה שמות שרוצות ושואפות להגיע לגילויים מהר.
כל מיי התגלויות ועייים כאלה זה דבר פסול .אדם לא צריך לחפש גילויים ולא התגלויות
כל זה זה לא לשם שמיים .אבל צריך לחפש לעשות רצון השם .אז ממילא מהשמיים יגלו לו
דברים לפי מה שצריך.
לפעמים גם עדיף לא לדעת דברים ,אתם חושבים שזה כל כך טוב לדעת דברים? "מוסיף
דעת מוסיף מכאוב" .רק צריך לרצות לעשות רצון השם .ואם גם מתפתחים מבחיה
רוחית ,אך ורק בשביל לעשות רצון השם לא בשביל לעשות את רצון האגו של האדם.
אם אדם יש בו יראת שמיים ואהבת השם ,אז דרך הדימיון מתחיל להיות לו גילויים
אמיתיים ,לא דימיון .זה מה שקרא להיות חכמי לב ,ואז הדברים הולכים ופתחים באופן
מדויק .משמיים לא מגלים לאדם דברים בבת-אחת ,כל פעם עוד שלב ועוד שלב .גם כדי
לסות אותו לראות האם ייקח את החכמה לצורך אגואיסטי לצורך גאוותי ,לעשות רע.
לאט לאט טיפה טיפה מגלים לבן אדם מה שצריך ,ואם לא מגלים לו עוד יותר טוב שלא
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ירצה אדם לדעת דברים שאין לו צורך שידע.
אחו צריכים לשאוף להיות מסוגלים לתת מכה ליצר כמו שצריך .מכה זה מכה .רב
האשים גררים אחרי היצר שלהם ,אחרי המצוקה ,אחרי הבעיות ,בלי שהם תופסים
פיקוד ומכיסים מכה .כל ההבדל בין עובד השם לזה שאיו עבדו זה בקודה הזו.
עובדי השם דבוקים בשם וכשהיצר מופיע מכיסים לו בוטה .רב האשים לא ככה .ותים
לו .האישה הזו שסיפרתי ,במשך השים ,כל פעם שבא לה היצר הזה גד הבעל שלה ,היא
הסכימה איתו ,התמסרה אליו ,ליצר.
הסכימה איתו מאה אחוז ,הבעל לא שווה ,אי שווה יותר ,כל זה ,קיבלה .שהייתה בטוחה
שהיא קרבן אומלל במקום זה הייתה צריכה לתת לו מכה .איך .היצר הרע אומר לה
"תיראי ,כמה שאת כזו וכמה שאת כזו ובעלך לא שווה לך ,הוא לא מתאים לך" .שהייתה
צריכה לצעוק עליו "תסתלק ,אתה רוצה להפריד אותי מבעלי ,אתה רשע ,לך מפה".
במקום זה הסכימה לו ,אז זה בגידה .בגדה עם היצר .אי ותן דוגמא .ככה כל אדם ואדם
ביסיוותיו.
לא צריך להיגרר ולהסכים כל דבר שהיצר הזה בא ומציע ,כאילו אחו חייבים לשמוע
בקולו .הוא מכיס לו יראה מפיו ,אחו מכורים ,מכורים בידיים שלו ,מה שהוא אומר,
אומרים אמן ,אי אפשר לזרוק אותו? חייבים כל דבר לקבל? חייבים להיכע בכל דבר? צריך
להילחם ,זה גבורות הקודש.
יש גבורות הקודש" .אין הדין ימתק אלא בשורשו" ,דין צריך למתק אותו בדין של תיקון,
דין של קדושה .אם יש דין מצד היצר .שהוא בא להחריב .המקרה הזה למשל התלבש בתוך
האישה הזו.
להחריב את הבעל ,להחריב את הזוג ולהחריב את עצמה .כי האישה הזו אם היא תתגרש
היא תהיה אומללה .ואם היא תמצא מישהו ,המישהו הזה יגמור אותה .כי היא ברחה
מהתיקון .אסור לברוח מהתיקון.
צריך להתמודד אפילו שזה קשה .בטח ,יותר קל להגיד הבעל לא בסדר ,לעזוב אותו וזהו.
הרבה יותר קשה יהיה לה להתמודד עד שתכיע את השמאל הזה שלה ,הקשה .זה עבודה
קשה ,צריכה להרבות הרבה חסד .אז היא שהייתה מכורה לדין של טומאה זה קרא
אלוקים אחרים .היא חשבה שאי ארחם עליה ,זאת אומרת היצר שלה ציפה ליוק
מהרחמים .אבל היא חטפה מכה .היא לא ,היצר שלה .אז זה בחית גבורות הקודש ,אתם
רואים שזה מלחמה.
זה מלחמה ,זה מלחמה על שמות .זה מלחמה זה המלחמה ,זה מדויק ,מדע מדויק .מדע
מדויק ביותר .חטפה את המכה שלה ,עשתה תשובה במקום .אז ככה אחו צריכים להיות
בויות מבחיה רוחית ,שוכל  -בעזרת השם  -כל מקרה ומקרה שיש בו גם לו לתת את
המכה מתי שצריך.
וכמובן ,גם בסביבה .שוכל להבין ,לשים אצבע איפה היצר תופס את הבן אדם .מה הוא
מתכן עליו? איך אי ידעתי מה הוא מתכן עליה ,הסתכלתי איך הוא תופס אותה ,באיזה
כיוון ,על מה הוא עובד לה ,על איזה מידות.
איך הוא משחד אותה ,מה הוא אומר לה ,מה הוא לוחש לה .מה הכווה שלו ,מה המטרה
שלו .רק תשאל ככה הכל מתגלה לך מול העייים ,ואז ,צריך לעות כון .לתת את המכה
הכוה במקום הכון.
ויגמר היצר ,עד שהוא יבוא עוד פעם ,יבוא עוד פעם ,תכיס לו עוד מכה .זה החיים,
ובשביל זה וצרו ,זה מה שצריך לעשות ,להיות מודעים לדבר הזה .זה יקרא להילחם
מלחמות השם .זה מלחמת הקדושה גד הטומאה ,וזה מלחמה.
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לכן כתוב "בזכות יצחק אביו יגאל" ,למה בזכות יצחק? כי הוא גבורות ד'קדושה .יצחק
היה גיבור" ,איזהו גיבור ,הכובש את יצרו" .אז צריך לדעת מתי להשתמש בחסד ,מתי
בדין ,מתי ברחמים .לעצמך ולזולת ואז העולם מקבל את תיקוו.
אם מתי ששייך אתה תעשה חסד  -מעולה .אם יש זמן אחר שצריך דין  -דין .אם רחמים -
רחמים .זה יקרא לדעת להוג כון .לא תעשה ,תחריב את העולם .זה מה שצריך לכוון ,כל
היום .להפוך להיות מרכבה לשלושת הקווים האלה ,לשם שמיים.
מתי שצריך ימין ,מתי שצריך שמאל ,ומתי שצריך קו אמצעי .וזה הורס את היצר ,חותך
אותו" ,והסתכלת על מקומו ואיו" .יש שאלות?  -לגבי הזוג הזה ,מה התיקון של הבעל? -
מרגיז אותך שדיברתי רק עליה? -לא מרגיז אותי ,למרות שהיא שתלטית והיא דומיטית,
יש לי הרגשה שגם לו יש איזה שהוא תיקון ,אולי תיקון שקשור אליה.
 קודם כל זה כבר מספיק תיקון לסבול אותה ,כשהיא לא מתוקת .אי לא סתם מדבר,הוא כל הזמן חטף ממה .כל הזמן הוא סובל ,הוא לא יודע מה הוא לא בסדר ,מסכן .אז
בקטע הזה זה תיקון בייסורים ,סובל .סובל ומתבייש ,חסר אוים כזה .כמו איזה פרופסור
שיתפוס ילד בכיתה א' וירד עליו ,מה הוא יכול לעשות? מה התיקון שלו? אי אגיד לך.
התיקון שלו זה לסות להגיע לחכמה ,לסות להיות ערמומי לשם שמיים .זאת אומרת אדם
לא יכול להרשות לעצמו בעולם הזה להיות תם .זה לא מספיק טוב להיות תם .זה וח ,זה
חמד ,זה יותר טוב מלהיות ערמומי לא לשם שמיים .אבל התיקון האמיתי זה להיות
ערמומי לשם שמיים.
ותם לשם שמיים ביחד .לכן ,יעקב אביו היה איש תם יושב אוהלים .לא תו לו לשבת
באוהלים יותר מידי .היה צריך לברוח .לעבור קורס אצל לבן הארמי הערמומי הרשע הגב
הרמאי .ואחר כך לבוא ולפגוש את עשיו.
זאת אומרת שאשי הקדושה צריכים להיות מוכשרים כמה שיותר .והוא ,מבחית חסדים
בלי חכמה .הוא לא רוצה להתאמץ והוא סובל .גם בעבודה יש לו בוס בדיוק מכוון אליו.
הוא צריך בהחלט לשאוף לרכוש כלים ,להיות יותר גמיש ושיהיה ביכולתו להיות יותר חכם
עם חכמה וערמומיות ולא רק לחטוף כל הזמן וזהו.
זה קשה לאדם כזה שהוא באמת ,אם הייתם מכירים אותו ,כל כך טהור ,כל כך תם .זה
קשה לו ,זה מאמץ מאד קשה אבל אין ברירה ,אין ברירה" .שומר פתאים השם" ,כון? זאת
אומרת השם צריך להתאמץ לשמור עליהם.
אם אדם עובד את השם לשם שמיים ,זאת אומרת הוא רוצה למלא את צרכי שמיים לעזור
לשם לעשות משהו בעולם הזה כי בשביל זה בראו" ,לתת יד" מה שקרא .אז אם הוא תם
והוא צריך שמירה ,הוא לא מספיק טוב.
יותר טוב שיהיה מחוכם ,אבל בלי להיות מקולקל ,ואז הוא יכול להיות כלי להשראת
השכיה ,זה כבר כלי יותר מתוקן ,יותר רציי .אז טוב ששאלת ,את השאלה .אי חושב
שיהיה לה יותר קל מאשר יהיה לו בתיקון.
כי יש בה עוצמה שיכולה על ידי החכמה והשכל להתחיל לעבוד קשה על עצמה ,להמתיק
את זה .והוא בחית חסדים ,יהיה לו קשה לרצות לקבל מדרגות אחרות .זה בא בכאבים
מאד קשים .כן ,מה עוד? השאלות זה יותר חשוב מהתשובות ,השאלות זה הכלים.
 איך אדם שהוא לא ברמה רוחית גבוהה יכול לדעת מי בן הזוג המתאים לו?  -לצערו,אדם רגיל לא יכול לדעת ,קשה .אפשר לתת פה ושם דרכים שטחיות .כמו ,איך מתגברים
על משברים ביחד ,האם יודעים לעזור אחד לשי ,האם עושים טוב אחד לשי ,האם אוהבים
אחד את השי ,קשה לחיות בפרד אחד מהשי ,האם יודעים לסלוח.
אז זה דברים מאד כלליים ומאד יפים ואדם זה לא שחור לבן ,ולכן זה קצת בעיה .מה עוד
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שכשאדם יש לו בן זוג הוא לא אובייקטיבי כי הוא בתוך העיין הזה .לכן ,יש הרבה
גירושים ,גם הרבה זוגות לא מאושרים .זה מדע ,זה מדע שלם איך להרגיש את הפשות,
ואת הכוחות שיש בכל פש ואת השורשי שמה ואת התיקוים המשותפים ,ומה גובר על
מה ומה מתחבר אל מה .בעיקר מאד חשוב .אם היצר הטוב מתחבר עם היצר הטוב של
השי על הכיפק מצוין.
אבל אם מתחיל להיות התחברות של הרע ,אחד מגרה את הרע של השי אז זה חורבן .יש
גם אשים שיודעים לעשות הצגות ,הרבה זמן .באמת זה עסק לא פשוט ,לא פשוט בכלל.
שאלה? :
תשובה :תראי ,אי לא ממליץ על אף אחד ,ולא ותן ציוים לאף אחד ,אי חושב שבשביל
לדעת אם זוג מתאים באמת ,צריך להיות בדרגה רציית וגם להיות מוסה .אי לא ראיתי
הרבה אשים כאלה ,ואי חושב שאשים ,מה שאי כן אגיד לך באופן חמור ,שאשים
שלוקחים על עצמם לייעץ לאחרים על ידי כל מיי שטויות ודרכים.
אם זה אסטרולוגיה או ומרולוגיה ,או אי לא יודע מה ,והם לא אשים מתוקים ,והם לא
יודעים בדיוק מה הם אומרים או מה הם עושים ולמה ואיך ,ואם זה לא לשם שמיים הם
עושים חורבן גדול לעצמם ,למתייעצים ,והם יתו על זה את הדין קשה מאד.
היום כל אחד רוצה להיות יועץ ולייעץ לאשים ,זה אסור .אלא אם כן אדם אומר סתם אי
פסיכולוג ,אי יועץ לישואים ,משהו בטבע אז יודעים להתייחס בהתאם ,טוב אז יש לו
דעה כזו בסדר ,זה כמו חבר טוב או איזה איש פיקח.
אבל אם אדם הולך בכיוון הזה של מעל לטבע ,כל מיי ידיעות ודברים כאלה וזה לא
אמיתי ,אוי ואבוי לשמתו ומסכים האשים הופלים אצלו ,אז צריך הרבה זהירות ,כבר
עדיף לא להתייעץ .צמחו כפטריות אחר הגשם בדור הזה ,מאד מסוכן.
השבוע הייתה איזה אישה אחת שעוסקת באסטרולוגיה והיא מייעצת לאשים בכסף .היא
באה לשאול אותי על איזה איש אחד אם זה מתאים לה או לא .הביאה לי תמוה .אז קודם
כל שאלתי אותה ,מה את לא יודעת אם הוא מתאים לך ,אז היא אומרת לי  -לא .אבל יש
לה קלייקה מייעצת ,הכל ,אז תגידו איזה מין דבר זה? כשאדם מייעץ לפי האמת אז הוא
לא מכיס את עצמו ,זה לא פשוט .יותר טוב במקרים כאלה לא ללכת ,כבר עדיף ללכת
בהסתר פים שלך ולא בהסתר פים של מישהו אחר.
שאלה :מי שהולך לייעוץ זה כבר מי שיש לו התלבטויות....
תשובה :קודם כל ,אם זה אשים מסורתיים או דתיים ,או חרדים יש מסורת כזו לשאול
את הרב .יש מסורת .אם זה מתאים או לא .רוב הדתיים שואלים .עכשיו אם מדובר על
אשים יותר חילוים ,יש כל מיי שיקולים למה הם רוצים לשאול ,אולי מפחדים שהם לא
אובייקטיבים.
אולי רב התכוות מתאימות ויש איזה משהו שמפריע להם .אולי היו בטוחים ,ופתאום הוא
אכזב אותם באיזה קטע או אולי הם כן רוצים וההורים מתגדים יש כל מיי סיבות או
שרוצים לטווח ארוך ,לראות מה יכול להיות .אולי עכשיו יראה להם ככה ,ומחר יראה
לכם אחרת.
שאלה :מה הפירוש של "אל תאמין בעצמך עד יום מותך"?
תשובה :בדיוק כמו שזה אמר ,ככה זה .הכווה" ,אל תאמין בעצמך עד יום מותך" זה
שאדם צריך לדעת שכל עוד שהוא לא הרג את היצר הרע אז הוא בסכה .הוא יכול לחכות
לו שמוים שה כמו שהוא חיכה לו ,ליוחן הכהן הגדול ,ואז להתפל עליו .אי חושב שזה
קודם כל רצפט טוב מאד לעווה .שאדם לא יתחיל להתפח ולהאמין כבר לעשות מעצמו
אלוק.
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אסור דבר כזה ,אדם זה כלום מה זה בן אדם בקושי יכולים לשום ,אם השם לא מרחם
עליו ,בן אדם זה אפס ,כלום ,אז מה הוא יאמין בעצמו .במה יש לו להאמין? אדם יכול
לעמוד ביסיון יח ששוקל  10גרם 11 ,גרם ,הוא ייפול.
כדי שאדם יהיה עיו וזהיר "וחטאתי לגדי תמיד" ,ו" ....היו רחמי שמיים" ,עכשיו יש
אשים ,כתוב ככה ,שהיצר בא להם בשיה האחרוה לפי שהם פטרים ,מביא להם
הוכחות של כפירה ואז אסור להאמין בו.
עד הרגע האחרון .הוא ילחם ,אולי ייקח את כל הקופה .צריך להיזהר .לפעמים אי רואה
אשים מאד בטוחים בדברים מסוימים .זה חמד ,זה ותן הרגשה של ביטחון .מצד שי,
לפעמים אחר כך אי רואה אותם שבביטחון הזה שהיה להם בדבר הזה.
דרך זה היצר הרג אותם .לכן ,צריך להיות עם עייים פקוחות ולהתפלל ,ולהיזהר ,כל הזמן.
המלחמה היא על כל הקופה ,כל הזמן ואין חוכמות .מה שאי מסה לומר בשיעור הזה
ובכל השיעורים ,אחו חייבים להיות מפותחים בעיין הזה של המלחמה בקליפה כי
המלחמה היא לא פשוטה ,היא לא איזה דבר תם ופשוט וזהו .יש פה מלחמה על כל שמה
ושמה כל הזמן ,אז צריכים לדעת את היסודות.
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הפגיעה ביראת שמים ותיקוה
הושא הראשון שרציתי לדבר היום זה הושא של יראת שמים .אחו כל הזמן מבקשים
ומתפללים שיהיה לו יראת שמים .יראת שמים ואהבת שמים זאת אומרת יראת השם
ואהבת השם .באופן כללי הדרגה של יראת שמים היא דרגה התחלתית לעומת הדרגה של
אהבת השם .גם ביראת שמים יש דרגות .הדרגה הכי מוכה זה יראת העוש אח"כ יש יראת
החטא ,אח"כ יראת הרוממות ,אח"כ יש אהבת השם .קודם כל צריך להבין שאדם צריך
לשאוף להגיע לאהבת השם ,שכל מהותו תהיה אהבת השם וכל חייו יהיו אהבת השם.
לא שהוא יצטרך לבטל את היראה ,היראה שארת אבל להתעלות מהיראה לאהבת השם.
אמרו חז"ל שראוי לתלמידי חכמים שיראת העוש תהיה במידה בסיסית קיין בפשו של
אדם והעיקר שאדם יגיע לאהבת השם שיעשה מאהבה.
ואחו יודעים שאדם שחטא ,כשעושה תשובה אז אם הוא עושה תשובה מיראה ,הזדוות
הופכים להיות שגגות ואם הוא עושה קודם בזדון ,בכווה ,משהו רע ,כשהוא עושה תשובה
מיראה ,זאת אומרת מפחד מהעוש אז אותן העברות שהוא עשה אותן בזדון זה הופך
להיות שגגות.
כאילו הוא שגה ,כאילו עשה את זה לא בכווה .ולכן גם ההתייחסות כלפיו ביום הדין היא
בהתאם לכך שהוא שגג .את הזדון הוא הפך לשגגה .אם אדם עושה תשובה מאהבה,
הזדוות הופכים להיות זכויות ,לא שזה כבר שגגה אלא ממש זכות.
למשל אדם הלך ואכל לא עליו ,איזה מאכל לא כשר בזדון ,לא בתיאבון ,לא בגלל
שהתפתה ולא עמד ביצר אלא להכעיס ,הלך ועשה דבר כזה .הוא ידע שזה אסור ושזה חמור
ושזה לא שייך והלך ועשה בכל זאת בזדון.
כשעושה תשובה מיראה זה הופך להיות שגגה .כשעושה תשובה מאהבה זה הופך להיות
זכות .אז אדם שאכל דבר כזה ועשה תשובה מאהבה ,העבירה כביכול ותת לו שכר .עד כדי
כך התשובה מאהבה גדולה ועצומה ומהותית.
לכן אחו מתייחסים בצורה כל כך גבוהה לעיין של לעשות תשובה מאהבה .אם כן,
"ראשית חכמה  -יראת השם" .אדם רוצה להיות חכם ,קודם כל צריך יראת ה' .מה זה
קשור? הרי ראיו אשים חכמים ולא יראי שמיים ,כמה אשים יש עם כמה תארים ואולי
עם שם בילאומי באיזשהו תחום ואין בים לבין יראת שמיים שום קשר" ,ראשית חכמה
יראת ה'" .כאן מדובר על חכמה אמיתית .יש חכמה שמאירה יש חכמה חשוכה .חכמה של
בי אדם ,מדע ,הפסיכולוגיה ,המדעים הרגילים ,זה חכמה טבעית ,חכמה שאיה מאירה.
זה לא חכמה אלוקית.
כמובן שיש בזה גם סיעתא דשמיא  -מהשמים .מדען יכול לחקור ולחקור ,אם ה' יתברך לא
יפתח לו את השכל ברגע הכון הוא לא יגיע אף פעם לשום תוצאה .ההברקות האלה שיש
להם ,זה מהשמיים אבל בכ"ז זה חכמה טבעית ,זה לא חכמה שמאירה ,זה לא חכמה
אלוקית .אז "ראשית חכמה  -יראת השם" .עכשיו אחו יודעים עוד משהוא .ידוע לו
שאם אדם עושה עבירה ,לא עליו ,ושוה בה זאת אומרת חוזר עליה עוד פעם ועוד פעם
ועוד פעם ,היא עשית לו כהיתר.
זה הופך להיות מותר לו .בעיין זה ראה מותר .למשל ,אי מכיר איזה אדם אחד שולד
חרדי גדל בבית חרדי ,הוא ,מכל מיי לחצים פשיים ומכל מיי בעיות הגיע לזה שהוא היה
חילוי .לא ביום אחד ,לקח כמה שים.
והוא סיפר לי שבפעם הראשוה שחלל שבת הוא חרד למרות שהוא לא האמין ,למרות
שהוא התרחק למרות שזה ראה לו לא כון .ויש לו הרבה כל מיי מחשבות של כפירה
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פילוסופית וכל מיי דברים כאלה.
בכ"ז הוא אומר ,בפעמים הראשוות שהוא חילל שבת ,פחד .הוא חרד .זה היה לו קשה
מאד .אח"כ התרגל ,זה כבר לה היה לו בכלל בעיה רציית .אז זה מה שחז"ל אומרים
בפשטות שאם אדם חוטא ושוה וחטא ,העבירה הזאת עשית לו כהיתר ,הוא כבר רגיל.
בזה ,זה לא ראה לו דבר חמור .גם אי חושב באיזה שהוא מקום ,ההתייחסות ברגע שאדם
כבר מתרגל ,ואין לו על זה ייסורי מצפון הוא לא ותן לעצמו דין וחשבון אז כל פעם וספת
שהוא עושה את זה ,זה כבר פחות זדון זה כבר הרגל זה כבר לא אותה עוצמה של הפעמים
הראשוות שהוא חטא כי אז הוא ממש מרד ,המעשה שעשה בכווה ,רע.
אח"כ הוא כבר מתרגל אז עשית לו כהיתר .לא היתר ,זה לא שזה מותר -חס ושלום ,אבל
כהיתר הוא מרגיש כאילו שזה מותר .עכשיו על הקודה הזו רציתי לדבר בעיין יראת
שמים .אחו כל פעם חרדים מכל מיי שמסים להוכיח את עם ישראל במילים קשות
ואומרים איך אתם אוכלים טרפות איך אתם מחללים שבת ,כל מיי דברים קשים והעם
ששומע את זה לא מבין איך הבן אדם הזה מדבר ככה.
עם כל הכבוד לו מה הוא רוצה מאתו ואותו בן אדם באמת מדבר לפי הרגשתו ,לפי דרגתו.
הוא מבין מה זה שבת הוא מבין מה זה לאכול כשר אותם אשים שהוא מדבר אליהם לא
מביים .הם לא בדרגה שלו הם לא יודעים בכלל א"ב של התורה.
זה בכלל ראה לאשים משהו לא שייך .תאמר לו למה אתם גובים למה אתם עושים
דברים רעים אבל מה זה משה טרף או לא טרף זה לא ראה דבר קשה .אדם חילוי שולד
חילוי ולא שמע שום דבר לא מבין שום עיין לעומק בקשר לתורה אז זה לא מובן לו בכלל.
אם היו אומרים לו למה אתה רוצח הוא היה מסכים ,כון .אבל דברים האלו  -לא .זאת
אומרת שיש חלקים שלמים של העם שלו שולדו כאשר עבירות מסוימות הן אצלם
כהיתר ,אין להם הרגש של חטא בדבר הזה בכלל לא.
ההפך אולי אפילו רואים בזה מצווה .למשל אי יודע שבחו"ל מחכים לעשות חיים.
מלכתחילה אם בחר לא עושה חיים הוא לא בסדר ,חשוב כמסכן .מבקרים ,צוחקים עליו.
זה החיוך שהוא מקבל אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? אדרבא ,זה מה שהוא מבין ,ככה זה
הולך.
אם כן הקודה שאי רציתי לדבר זה הכהות שהפש מתכהה כתוצאה של החטאים
והעבירות והדברים שאדם עושה .ובמה זה פוגע? אחו יודעים עפ"י הקבלה שכל מצווה
שאדם עושה קוה לו סגור וזה פותח שפע לפש שלו לשמה שלו ולכל העולמות.
כל עבירה שאדם עושה ,אמרו לא פעם ,זה עוצר את השפע ומסלק את האור מן הכלי
והכלי בחושך וזה פוגע בעולמות העליוים גם כן וזה פוגע בכלל מערכת הורדת השפע
בעולמות .אז חסר שפע ויש צרות ויש מלחמות ויש מחלות כתוצאה של הפגמים.
הקודה שרציתי להדגיש היום זה הקודה הזו שמעבר לזה שמסתלק האור מעבר לפגמים
שזה עושה בכל העולמות .הפש עצמה מקבלת כהות ,כהות חושים והיא כבר כסת למן
חוסר רגישות שהחוסר רגישות הזה ,זה יגרום לעוד חטאים.
כמו שכתוב מצווה גוררת מצווה ,עבירה גוררת עבירה ,למה? כשאדם עושה מצווה ,השמה
שלו ,הפש ,הרוח ,הגוף מזדככים .כי הוא עשה רצון השם וגם מקבל אור וגם מקבל זכויות
לעולם הבא.
לא רק אור בעולם הזה אלא גם אור בעולם הבא .אבל גם הפש שלו מתקה .הרי אדם יודע
שאם הוא עושה טוב למישהו הוא מרגיש טוב מזה ,זה עושה לו ישר הרגשה טובה .למשל
אדם יושב באוטובוס ועולה איזה אישה בהריון או איזה זקה ואין לו חשק לקום אז הוא
לחם עם עצמו  -לקום או לא לקום ,להסתכל ,להתעלם להירדם פתאם ,להסתכל לכיוון
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אחר לחכות שמישהו אחר יקום או לא.
כל עוד שהוא מסה להתחמק יש לו ייסורי מצפון זה מפריע לו כי הוא רואה שזה לא בסדר.
אבל ברגע שהוא קם הוא מרגיש טוב ,אה ,עשיתי משהו טוב .זה הסוד שגם בחורים הולכים
ליחידות מיוחדות ,ליחידות קרביות ,הולכים לסכת חיים.
חוץ מכל האתגר שיש בזה והגאווה ,גאוות יחידה ולהיות גיבורים ,יש בזה גם סיפוק של
מסירות פש .שאדם עושה משהו בעל תוכן בעל ערך אז האדם מרגיש ,הפש מרגישה.
כשאדם עושה משהו טוב ,הפש טוב לה .לכן אמרו חז"ל שרשעים מלאים חרטות זאת
אומרת רע להם ,לא טוב להם ,רשעים לא טוב להם ,רע להם ,מר להם .אם כן מה שאי
רוצה להדגיש כשאדם עושה משהו לא טוב המכשיר העדין שבו ,הרוח או הפש שבו היים
כהים לכן בפעם הבאה כשיפגוש איזו שהיא עברה הוא לא ירגיש את העבירה הוא יהיה
שבוי.
הפש שלו הופכת להיות מבת-חורין למשועבדת היא כבר לא יכולה ,זה לא אותו מכשיר ,זה
מכשיר שחטף מכה ואז הוא הולך מדחי אל דחי והוא לא מרגיש אין לו את ההרגש של
החטא וזה הדבר הכי חמור.
זאת אומרת אם בן אדם חוטא והוא עוד מרגיש שהוא חוטא הוא יכול להתחרט יכול
לעשות תשובה יכול לשות אבל אם הוא כבר לא מרגיש שהוא חוטא מאיפה הוא יקיים?
הה שמעו היום על המקרה המזעזע הזה של איזה מטורף אחד שהיה רוצח אשים ואוכל
אותם שמעתם על זה?  18איש! חטף ילדים וגברים בחו"ל ,איזה גוי אחד ,הלך וחתך את
האשים ,שיגעון מושלם.
אי בטוח שבפעם הראשוה שהוא עשה את זה ,זה עשה לו משהו אבל אחרי כמה מקרים
כאלה זה כבר לא מצפון ,ולא הרגשה?  -ההפך ,הוא כבר הה ואין לו שום בעיה מעצור .זה
מקרה ממש מזעזע אבל הה זה מראה שאדם יכול להגיע לכל מיי דברים.
אדם יכול להיות מפלצת .זה לא עשה בבת אחת זה לאט לאט לאט .לכן חשוב מאד שאדם
ידע ,מעבר לעיין שהוא פוגם בזמן שהוא חוטא ,הוא כבר צריך לדעת שהפש שלו זה לא
אותה פש ,הרגישות ,זה לא אותה רגישות הוא כבר לא מרגיש.
אם יתקל באותה עבירה אחרי שלוש פעמים זה לא יראה לו מי יודע מה .הסוד היותר פימי
של העיין הזה ,שאחרי שאדם חוטא פעם פעמיים שלוש ואפילו בפעם הראשוה הוא
מתתק מהשם ית' .הפש שלו מתתקת כסת להסתר פים.
יכול להיות שהוא ממשיך להתפלל ולבקש דברים זה לא אותו קשר שהיה קודם .על מת
שיהיה קשר אדם צריך להיות טהור צריך להיות מתוקן צריך לעשות תשובה .לא יעשה
תשובה הוא יתק משהו )תיקון  -יתוק( וזה לא מתחבר ,אין.
כמו אישה שמותרת לבעלה מתי שהיא טובלת ,לא טבלה ,אפילו עברו  100שה היא ידה,
היא אסורה לבעל עד שהיא תטבול .עד שהיא תקבל את הטהרה לכן כשאדם עושה איזשהו
פגם הדבר העמוק שקורה ,הוא מתתק מהשי"ת ואז הוא מתפלל ולא עה ,רוצה כל מיי
דברים ולא מבין ,סגרו לו את המזל ,לא הולך לו .כל מיי דברים אבל יש לזה סיבות
מסיבות שוות בדור כמו שלו שאחו כל כך בקלות ,לצערו ופלים וחוטאים זה גורם
בסופו של דבר ליתוק כללי שלו מהשם .לכן כשמדברים על השי"ת זה ראה דבר מאד
רחוק מהאדם.
אדם ממש צריך להתאמץ בשביל להרגיש את האמוה ואת הקשר האישי ולאדם הממוצע
זה ראה דבר מאד משוה רק אולי מתי שקשה לו ורע לו ,חסר לו והוא מפחד אז הוא
מתפלל ,זה יוצא לו מהעומק .אבל בחיי היום יום הוא מותק .אז הוא לא עושה דין וחשבון
עם שום דבר שעושה ,מה שלא עושה ,או שהוא עושה דין וחשבון לפי המצפון שלו אבל לא
שבילים אל הדעת הפנימית
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מבחית הקשר שלו עם הבורא .זה הכהות הזו של הפש שאדם היה כהה חושים פשיים
ולא יעזור שום דבר עד שאדם לא יעשה תיקון לעיין ,הוא ימשיך להיות מותק.
עכשיו אם האדם הוא די בסדר ,בד"כ הוא בסדר ומשתדל ,וופל ,ולא שם לב שזה כל כך
חמור והיה כך היתוק הזה ,מהשמיים יעוררו אותו לראות שהוא מותק שהוא בחושך.
זאת אומרת אדם שבד"כ בסדר יש לו זכות.
על פי רוב הוא בסדר אז גם אם לפעמים עושה משהו לא טוב ומתתק כתוצאה מזה  -כי זה
יתוק אוטומטי והוא לא מרגיש ביתוק אבל מהשמים ירחמו ויתו לו איזו מכה קטה או
איזה זעזוע קטן או יכיסו לו אפילו איזה אור פתאום כתוצאה ממשהו טוב שעשה ואז הוא
יגיד "רגע אחד איפה הייתי? איפה אי? זה הסוד שאחרי שאדם חטא ,השם שאל אותו
"אייכה?" איפה אתה ,איפה אתה מסתתר ,כון? איפה אתה עלמת מה קרה איפה ברחת לי
מה עשית ,אייכה ,איפה אתה? זה כתוב בספר בראשית אחרי שאדם הראשון חטא ה' שאל
אותו אייכה? איפה אתה? אז הוא אמר לו שהוא פחד ממו והתבייש והסתתר בתוך הגן ,כל
מיי תירוצים.
אבל אי חושב שהפרוש הפשי העמוק של העיין ,זה ההעלמות הזו ,שאדם עלם כתוצאה
מהיתוק הזה ,הוא כס לאיזה מן הסתר של חושך ויתוק .חז"ל קוראים לזה ידוי .על כל
מיי עבירות שאדם עושה מדים אותו מהשמים.
כאילו יושב מחוץ למחה .היום אחו בדרגה כל כך מוכה ,ידוי ,מה ידוי ,מי מרגיש בזה
בכלל? מה עוד כתם למר לא משה כל כך ,לא מרגישים ככה וגם ככה לא מרגישים ,אין
הרגש .אם כן ,אם אדם משתדל כמו שאמרתי ,על פי רוב משתדל להיות בסדר ,מן השמים
ירחמו עליו ויעוררו אותו שיזדעזע ויבין איפה הוא? הוא התרחק ואם אדם תופס את
הקודה ועושה תיקון ,עושה תושבה ,משה ,מבקש סליחה הוא מתחבר אוטומטית חזרה.
הוא זוכה להתחבר שוב פעם לאור .לכן בעיין של יראת שמיים ,היראה ,שצריך להרגיש זה
לא יראת העוש גם העוש זו דרגה לא רעה אם אדם יהיה לו יראת העוש זה גם כן ימע
ממו כל מיי דברים אבל עיקר העיין צריכה להיות ההרגשה הזו של האכזבה שהוא
מאכזב את ה' ובמקום להיות מרכבה לשכיה במקום להיות טהור כולו ,זך ,הוא פתאום
בחושך ושמא הוא לא יצא מהחושך.
הוא ילך מדחי אל דחי כי אם הוא לא יתעורר ...ראיתי הרבה אשים שהיו בדרגות
מסוימות של עבודה רוחית ובאיזה שהוא שלב יסו אותם באיזה שהוא יסיון ופלו והם
במקום להודות ולתקן אמרו שהם לא פלו.
הם בסדר רק מישהו אחר לא בסדר ,הם  100%וראיתי את האשים האלה במשך שים
אחרי זמן ,ככה ,ואתה רואה שהאור שהיה להם הסתלק ואיו .איפה הם עכשיו ואיפה הם,
איפה שהם היו ועד שהם לא יעשו את התיקון הספציפי למה שהם היו ועד שהם לא יעשו
את התיקון הספציפי למה שהם פגמו  -יישארו בחושך.
יותר ויותר יותר ויותר למרות שהם ממשיכים להיות אשים טובים ,עושים מצוות
מתפללים ,לומדים אבל הם מותקים ,האור האלוקי שהיה בהם הלך ולא חזר ,כדי שיחזור
צריך אדם לבקש .ישה עוד קודה חשובה ,יח שהבן-אדם לא והג לדבר לשון הרע ,הוא
לא והג ,הוא כשל.
הרי היום מאד קל להיכשל בדבר כזה .אשים לא זהרים אז אדם כשל והיות שהוא על פי
רוב בסדר ,כמו חולצה שיש עליה כתם קטן ,מרגישים בכתם ,אם החולצה מלוכלכת ,עוד
כתם זה לא משה.
אז הוא רגיש עוד לעיין הזה של לשון הרע אז הוא מסה לעשות תשובה .אמר ,טוב ,מודה,
עשיתי טעות אי לא רוצה לחזור על זה .זה עדין לא מחבר אותו בחזרה .לפעמים צריך גם
שבילים אל הדעת הפנימית
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ייסורים ,ה' ישמור ,אבל אפילו הייסורים לא בהכרח מחברים אותו.
מהאדם יעשה על מת שיתחבר מחדש עם האור וירגיש את קרבת ה'? אגב ,דוד אמר
"קרבת אלוקים לי טוב" כון? למה לא אמר "קרבת הוויה לי טוב" ,י-ק-ו-ק שם הרחמים?
אלא "קרבת אלוקים לי טוב"  -מידת הדין.
הוא שמח שמידת הדין שהייתה קרובה אליו ואם הוא פל הוא הרגיש את הפילה ,הרגיש
את החושך ועשה תשובה ותיקון ,תיקן ויצא מזה .אבל אם אדם לא רוצה את קרבת
אלוקים הוא רוצה רק פיוק ,להתפק ,אז איפה הוא יתקן? הוא לא ירגיש ,לכן הוא אחז
בדבר הזה "קרבת אלוקים לי טוב" גם יוסף הצדיק מתי שהזדמן לו היסיון עם אשת
פוטיפרע אומר "את האלוקים אי ירא" גם היה קשור למידת האלוקים ,מידת הדין .ובזה
הוא אחז בשביל לא ליפול .בשביל לא ליפול בחטאים ובעווות ובעבירות ובדברים לא
טובים ,אדם צריך לאחוז לשאוב כוח ממידת הדין ,ביראת שמים לאחוז ואחרי שהוא אוחז
חזק ביראת שמים אח"כ הוא יהפוך את זה לאהבת השם.
מרב שאחז בעיין הזה שלא רוצה ללכת לאיבוד ,לא רוצה ללכת כשה אובד ,מתוך הרצון
שלו להמשיך ,להיות קשור עם השם ,מתעוררת מעצמה אהבת ה' .קשר שורף של אהבה ואז
אח"כ הוא כבר לא יצטרך כל כך את היראה.
מתוך אהבה שלו לה' ,זה לא יעלה בכלל על ליבו ועל פשו לעשות משהוא לא טוב ,איזשהו
פגם .כמו שאדם שאוהב את אשתו ,הוא לא רוצה לפגוע בה הוא לא רוצה לעשות לה רע רק
רוצה לעשות טוב ,מרוב אהבה.
עכשיו ,אם כן איך מתחברים מחדש חוץ מלעשות תשובה ,כמו שאמר הרמב"ם שמודה על
העבר ,מקבל על העתיד ,עושה ווידוי ,משה את מעשיו .מה עוד הוא צריך לעשות? מה
שהוא צריך לעשות זה התבוות להתבון בשם השם.
התבוות זה בחית קטורת .הקטרת זה היה החלק של הקורבות הכי אהוב על השם
יתברך .יש לזה סיבות למה .זה גם קשור עם עיין של הריח אבל קשור גם לפעולה עצמה
של הקטרת .הקטרת שהייתה מוציאה את החיות מהסטרא אחרא.
לכן במגפה כשהקטירו קטורת ,פסקה המגפה .זה על פי כווות האריז"ל שהקטרת יש לה
כוח להוציא את החיות מהסט"א .אם כן אדם צריך להתבון .עצם השם של הדבר הזה -
ייחודים  -זה לשון יחד.
כותבים את זה ב  -י )יו"ד( .יחד זה ההפך של יתוק ,כמו שאמרו אבל הרי אחו לא
מקובלים אלוקיים שעושים ייחודים אז מה עשה בכ"ז? אז יש ייחודים פשוטים שזה טוב
לכל אחד .קודם כל כמו שאמרו כבר  100פעמים ,לחשוב על השם ש-ד-י ואח"כ לחשוב על
שם י-ק-ו-ק.-
יש גם עוד כל מיי ייחודים יותר מסובכים אבל זה לא בשביל הקהל הרחב .אפשר גם
לחשוב על שילוב הוויה ואדות .אם אתם רוצים אז אי אגיד לכם .צריך לחשוב על האות
יו"ד אח"כ אלף אח"כ ה"א אח"כ דלת ,אח"כ וא"ו ,ון ,ה"א ,ו -יו"ד.
זה שילוב של שם הוויה י-ק-ו-ק -עם אדות ,אדות אתם יודעים זה א-ד--י .-זה שם
משלב ,מחבר .לכן אחרי שאדם מרגיש מותק שזה בהכרח תוצאה של פגם ,צריך להתבון
בשמות האלה ברגע שהוא מתבון בזה חזק בתוך פשו ,רואה את האותיות ומסתכל עליהן
ומתקשר אליכם בדבקות אז הוא מתקשר מחדש למעלה ומלמעלה מתקשרים אליו מחדש.
כשאדם במקום לחשוב על שטויות ,מחשבות לא טובות ,מחשבות של עבירות ,כל מיי
דברים ,חושב ומתמסר למחשבה בשמות של ה' ולא חשוב כבר איזה שם העיקר אחד
משמות ה' ,הוא מתדבק עם האלוקות ככה .אחד מגדולי ישראל ,הבעל שם טוב ,אמר
"איפה שהמחשבות שלך ,שם אתה" .דרך אגב ,יש לעשות הכווות לא בדיבור ,אסור
שבילים אל הדעת הפנימית
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בדיבור ,רק במחשבה" .כולם בחכמה עשית" זה שאדם בחכמתו מתבון זה עושה פעולה,
זה משפיע.
הרמח"ל אמר על עצמו שהוא לא היה פרוש כמו האריז"ל ,הוא לא עסק בפרישות
ובסיגופים ולא הגיע לדרגות של האריז"ל בעבודה רוחית .אומר ,רק מעלה אחת שהייתה
לו שכל רבע שעה היה מייחד ייחודים ,יחוד כזה וייחוד אחר במחשבה שלו.
מזה הוא זכה שהיה לו מגיד מהשמים ועוד מעלות גדולות ועצומות .הכלי מספיק זך בשביל
להתמסר ליצר אבל הוא לא מספיק זך בשביל להתמסר לה' .את זה אי אומר בעוקצות.
שמות ה' ,תלוי מה אדם מכוון ,י-ק-ו-ק ,ו -ש-ד-י ושילוב הוויה ואדות ,זה מותר לכל
אחד.
יש אח"כ ייחודים מייחודים שוים יותר מסובכים שזה לא מותר לכל אחד .זה תלוי אבל
אם אדם לא ייחד שום ייחודים אז הוא שאר מותק .זו המציאות .יש עוד אפשרות להגיע
לקשר .לא צריך ייחודים ,זה דרך תפילה ,מאד ,של דבקות ובכי.
כשאדם ממש מצטער אז זה גם מקשר אותו מחדש .אבל לא כל אחד יכול להצטער ולא כל
אחד מרגיש את זה כל כך חזק .לכן דרך הייחודים אדם מקבל כוח מלמעלה ,זה עושה חת
רוח גדול .כי דרך הייחודים אדם מתקן את הפגם שעשה למעלה ומוריד שפע למטה לעולם
כולו ולשמתו .יש שאלות?
שאלה :אחו יודעים שלא עוסקים ומדברים ומפרסמים את העיין הזה של ההתבוות?
תשובה :יש לך מישהו יותר מהגאון מוילא והרמח"ל? הם עסקו בייחודים וגם התלמידים
שלהם .זה לא פוץ בקרב העם אולי ,אבל תלמידי חכמים עוסקים בזה בחדרי חדרים.
אבל אי לא אומר לעשות ייחודים של האריז"ל ,דברים שכתובים בשער הייחודים .אמרתי
בסה"כ "שיויתי ה' לגדי תמיד" .זה כל אחד עושה .הדבר בדוק ומוסה .יכול להיות גם
מצב שבן אדם הוא רב גדול ,תלמיד חכם גדול והוא מותק מה' ,היו דברים מעולם.
יכול להיות שהוא יודע את כל התורה והוא כל היום חושב על התורה והוא מותק מה'.
החסידות לא קמה סתם .זה לא טעות בבריאה .החסידות שהייתה מהבחיה הזאת תועה
מהפכית .היא באה להגיד שלא בהכרח תלמיד חכם הוא יהיה תמיד קשור עם ה' ולא
בהכרח אדם פשוט יהיה מותק מה' .יכול להיות אדם פשוט ויהיה קשור מאד עם ה' ותהיה
לו אמוה מאד גדולה ויעשה הרבה פעולות בעולמות .זה החידוש של החסידות .לכן גם
שהייתה התגדות כי זה בא איכשהו לערער קצת את הזכויות ,החיים.
עד אז הרי היו תלמידי חכמים ברום המעלות והעם היה שקוע בעולם בלי תקווה ולכן שלח
הבעל שם טוב .אם הכל היה כל כך בסדר לא היה צריך את תועת החסידות .היום כולו לא
בסדר אין אחד שהוא בסדר .אז מה לעשות?
שאלה :יש כאלה שמתחברים עם ה' דרך השכל ויש כאלה שמתחברים דרך הלב?
תשובה :מה שאי אמרתי עכשיו זה לכל יהודי ,לתלמיד חכם ולאדם פשוט לאליטי ,ללא
אליטי ,לאדם עם שכל ולאדם בלי שכל ,זה לא משה .כשאדם עושה משהו לא טוב הפש
שלו מתתקת מהשי"ת ,זהו! אם הוא גדול יותר ,החורבן יותר גדול .אם הוא רוצה לחזור
ולהיות בקשר עם ה' צריך לעשות את הפעולות האלה שאמרתי .לא יעשה  -לא יהיה בקשר.
לא חשוב אם הוא שכלי או מה ,אדרבא ,אם האדם הוא תלמיד חכם דורשים ממו יותר.
והשי"ת לא דורש את השכל הוא דורש את הלב ,זה כתוב "רחמא ליבא בעי" .ה' רוצה את
הלב ,השכל בסדר ,זה עוזר זה משמש זה מאיר ,כון) ,השכל של התורה ,השכל של תלמיד
חכם( אבל הפימיות של הלב של היהודי זה מה שה' מחפש .חכמי לב.
שאלה :למה העיין של מ-ל-ך מתחילים עם המוח?
תשובה :כן ,כי אם אדם "אין עם הארץ חסיד" אם אדם לא יודע שום דבר אז הוא לא יכול
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לעבוד את ה' ,הוא צריך ללמוד .גם מבחית הספירות ,הספירות באים מלמעלה למטה,
משפיעות .אז הג' ראשוות ,חכמה ,ביה ודעת ,והכתר כמובן ,הם לפי המידות ולפי שאר
הספירות )חג"ת הי"מ( אז לכן אומרים "מוח שליט על הלב" זה כדי שהלב יהיה טהור .כדי
שפימיות הלב תשתלט על האדם.
שאלה) :על יתוק והסתר פים(
תשובה :תראה ,גם תלמיד חכם וגם אדם קדוש יכול לטעות ,יכול ליפול ,אדם זה אדם .כל
עוד שהוא אדם הוא אדם .ברגע שהוא ופל הוא בהסתר פים .לא אמרתי שהוא בהסתר
פים באופן כללי כל החיים ,ברגע שהוא ופל הוא בהסתר פים והוא ביתוק .וכשהוא יתקן
הוא יצא מזה .לא יתקן  -יישאר כזה .לכן יש אשים היום שמבחית ידע ,עכשיו צריך גם
להגדיר טוב מה זה תלמיד חכם ,מה זה תלמיד חכם? אדם שיודע את כל התורה הוא
תלמיד חכם? גם מחשב יודע את כל התורה ,זה תלמיד חכם? לא.
הבעיה בדור הזה וזו בעיה חמורה שתו הרבה דגש על הידע ,כל הכבוד ,זה דבר עצום
שאדם יודע ,הלוואי עליו שדע אבל זה לא מספיק שאדם ידע .אז היום יש הרבה אשים
שקראים תלמידי חכמים והם יודעים את כל התורה הלוך -חזור בע"פ והכל ,מה יש בתוך
ליבם מה יש בתוך פשם? לא בהכרח שהם זכים ,לא בהכרח שהם מתוקים לא בהכרח
שזה לשם שמיים.
היות שדברים אלה קשה למדוד אותם ולחקור עליהם .גם לאדם עצמו ,קל וחומר לסביבה,
יותר ח להגיד על כל אחד שיודע תורה שהוא תלמיד חכם .זו הגדרה יותר ברורה כללית-
ציבורית אבל זה עדין לא אומר שהוא קשור עם ה'.
הרי אם הת"ח של הדור היו קשורים עם ה' היו צריכים לרוץ היום ולשק כל יהודי לקרב
כל יהודי לאהוב כל יהודי ולא להוכיח ולתק את רב העם מהתורה ומה' .כמו משה רביו
ע"ה כמו אברהם אביו כמו כל גדולי ישראל האמיתיים בכל הדורות והיות שלא פעם יש
הרבה דברים שמרתיחים מאד זה מראה שהם לא מספיק קשורים .מי שהיה קשור וקשור
מאד ובקשר אמיתי עם ה' ,היה דואג לעם ישראל כמו שה' דואג .מה הוא חון אף אתה
חון ,הרי ה' יתברך הבטיח לו ש"לא ידח ממו ידח" ,רוב עם ישראל אין להם מושג מה
זה שבת.
שאלה :איך אדם ידע כשהוא מותק או מחובר?
תשובה :אי אמרתי שאדם רגיל הוא כל הזמן מותק ולכן הוא לא מרגיש הבדל אם הוא
מותק או לא מותק .כי הוא חי את החיים שלו בצורה שטחית אגואיסטית תועלתית
לצרכים שלו.
אז הוא לא כל כך מרגיש כי בד"כ הוא התרגל לזה .הוא גם לא מאמין שיש משהו אחר ,כבר
הפש כהה .אבל אם בן אדם מתחיל לעבוד ,מתחיל להיות יותר מודע ,הוא מתחיל להרגיש.
לא במכה אחת לא ביום אחד ,לאט לאט.
מתי שאדם כבר רגיל כן להרגיש קשור עם ה' ,אז ברגע שהוא יעשה משהו לא טוב הוא
פתאום יראה שהוא לא חשב על ה' בכלל באותו יום .הוא לא דיבר אתו מילה וכשהוא מדבר
איתו הוא מרגיש שזה רחוק ממו ,זה לא אמיתי זה לא מתוך פימיות הלב הוא מרגיש שיש
זיוף .ההרגשה הזו של הזיוף צריכה להיות אור אדום שהוא עשה משהו לא טוב ולא שם לב
מספיק והוא מותק .גם אם האדם רגיל למשל להחזיק ברמה מסוימת שדבר מסוים הוא
לא עושה ופתאום הוא רואה את עצמו שהוא כן עושה סימן שהוא עשה קודם והוא לא שם
לב וזה הפך להיות לו אפילו ביום אחד הרגל ,ואז הוא צריך לעצור ולהוגיע "רגע אחד ,את
זה אי לא עושה ,אי לא דיברתי לשון הרע כבר לפי שה ,אי לא מדבר ,אז מה פתאום
היום אי מדבר ,מה קרה פה"? באופן הכי מובהק אדם צריך כל הזמן להיות קשור עם ה’
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ולדבר איתו אם זה במשך היום אם זה כשהוא הולך לישון אם כשצריך משהו ,בפה בלב
ובפה ,לא רק במחשבה .אשים צדיקים הם כל הזמן חושבים על השי"ת מה אי אעשה
עכשיו? יש לי עשר דקות מה אי עושה? זה עושה חת רוח לה' או לא? זה דבר חשוב או לא?
מה יכולתי לעשות יותר טוב ,פחות טוב? יש אשים שמבזבזים את כל החיים ולא עושים
שום דבר ויש אשים שכל החיים עושים דברים חשובים וטובים איך זה ואיך זה? אחד
חושב מה אי צריך לעשות טוב בעולם הזה ,חבל על כל רגע והשי חושב מה וח לי מה לא
וח לי ,מה טוב לי מה כדאי לי מה משתלם לי.
זו צורה אחרת של מחשבה .עכשיו ,כמה שאדם יותר חי לשם-שמים אם הוא מזייף הוא
מרגיש יותר מהר .אמרתי ,אפילו אם הוא לא מרגיש יתו לו להרגיש ,זה יתבטא בעצבות
בחוסר שקט בחוסר עיין הוא פתאום מרגיש שזה לא זה ,מה קרה פה ואז הוא מבין שהוא
פספס קצת ,זייף קצת עשה משהו לא טוב.
זה ההרגשות ,אלה הקודות שמתעוררות ובמיוחד כשהוא מדבר עם ה' הוא ירגיש מותק
ירגיש שהדיבור שלו זה לא זה ,זה כאילו חיצוי .מתי שאדם בסדר הדיבור עם ה' יוצא לו
מתוך הלב ,זה קולח זה עמוק זה אמיתי ,לא מזויף.
וכשאדם קצת עושה כמה דברים לא טובים ולא תקן אותם ישר הופך לערוץ שתים ,זה
משהו אחר .אולי הוא אומר אותן המילים ,כאילו ,אבל הוא לא שומע את ההד ,זה סתם.
זה בערך הסימים .עכשיו ,איך אדם מתקן? אמרתי יש הלכה ,יש הלכות תשובה.
אדם צריך קודם כל להבין שהוא עשה משהו לא טוב לבקש סליחה מהשם ואם עשה רע
למישהו ,לבקש ממו סליחה לקבל על עצמו לא לעשות יותר ולעשות ההפך ,לעשות טוב.
אבל זה עוד לא יחבר אותו.
החיבור בא ע"י מאמץ רוחי ,פשי פימי שיכול להיות ע"י התבוות בשמות ה' ,חזק .כי זה
מקה ,בהחלט .האריז"ל כותב בשער הייחודים שיש ייחודים שמקים את הפש .אחו פה
ושם למדו איזה ייחוד אחד או שיים שזה מקה את הפש.
זה כמו חומר מחטא ומקה .אדם חושב את האותיות האלה ,זה מקה לו את הפש .לא
חושב  -אין ,זה לא סתם .לא אמרתי לעשות ייחודים של מקובלים ,אמרתי סה"כ לחשוב על
שמותה' ,זה הכל.
כתוב בשולחן ערוך "שויתי ה' לגדי תמיד" שהצדיקים כל הזמן חושבים על י-ק-ו-ק .-זו
הדרך הכוה .אי אמרתי שברגע שאדם התתק אם הוא לא יכיס את האותיות שם ה'
בראש שלו ,זה לא מספיק .הלוואי שיכל לבכות ולבקש סליחה .לא כל אחד יכול כי מעצם
הפגם והחיים המודריים וכמה שאדם בחיצויות קשה לו להתחיל לבכות .אבל ע"י
השימוש בהתבוות בשמות השם הוא כן יתעורר ,אח"כ שיבכה ,שיעשה מה שהוא רוצה,
זה עוזר.
שאלה :זה לשמה זה לא שלא לשמה?
תשובה :אם אדם רוצה להיות בסדר זה לשמה .צריך עוד לדעת ,התבוות לבד זה לא
מספיק .סור מרע ,ועשה טוב.
שאלה :האם באותו רגע של סור מרע צריך לעשות טוב?
תשובה :לא חייב באותו רגע באותה שיה ,באופן כללי צריך לעשות טוב .סור מרע זה לא
לעשות רע ,עשה טוב זה לעשות טוב ,זה לא זה או זה ,זה שיהם .זה לא רצפט פה מתי
שמים את המרגריה ומתי שמים את הגביה .אדם צריך לקבל על עצמו להפסיק לעשות
דברים רעים ולעשות דברים טובים.
זה הכל .זה לא מספיק ,אמרתי צריך לחזק את זה ע"י התבוות בשם ה' ע"י תפילה ע"י
בכיה ,שזה יבוא מבפים ולא יישאר רק משהו חיצוי.
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שאלה :האם אשים שעושים מעשים טובים ורע להם זה סימן שהם מותקים מה'?
תשובה :לא ,בכלל לא ,שאדם עושה דברים לא טובים הוא מתתק מה' .אם אדם סובל מכל
מיי סבל זה לא חייב להיות בגלל שהוא עשה דברים לא טובים .יכול להיות שכן ,שזה
עוש ,יכול להיות שלא .יש לזה כל מיי סיבות .זה כבר מהשמים .מה שעושים לבן-אדם זה
מהשמים.
אדם לא יכול להגיד לה' מה לעשות .אי הסברתי מה אדם בעצמו מה הקשר של ה' עם
האדם מה אדם צריך לעשות  -מה שהשמים גוזרים על האדם ,גוזרים מכל מיי סיבות לאו
דווקא בגלל שהוא חטא.
לפעמים אדם סובל ולא בגלל שהוא חטא ,יש לזה סיבות אחרות .הוא יכול לסבול בשביל
הדור ,כל ישראל צדיקים ,יכול להיות שהוא פגם בגלגול אחר זה גם יכול להיות שמסים
אותו .יכול להיות שהוא צריך להגיע לקבל ייסורים מאהבה.
יכול להיות שכשהוא וצר ,יש מושג כזה בקבלה ,מזלו היה מזל קשה באותו זמן שהשמה
שלו בראה .אז ככה גזר עליו .יש צדיקים שגזר עליהם לחיות ברווח ,זה התיקון שלהם
וזה השליחות שלהם ויש צדיקים שבקושי יותר גדול אבל הצדיקים לא אכפת להם אם
קשה להם או לא ,זה שתביו ברור ,שלא עליו ייסורי גוף.
לכל אחד זה קשה אבל הצדיקים האמיתיים הם מצטערים כשהם לא יכולים לעשות רצון
ה' ,זה הצער שלהם .כמו אברהם אביו שעשו לו את הברית מילה בגיל  ,90ביום השלישי
שזה כואב ,זה לא מה שכאב לו ,הברית מילה ,כאב לו בודאי ,כאב לו הגוף אבל כאב לו
שלא היו לו אורחים שהוא לא יכול לפרסם את שם ה' שהוא לא יכול לעשות את העבודה
הרוחית שלו ,זה כאב לו .עד כדי כך שה' היה צריך להוציא את השמש מרתיקה לחמם את
העולם כדי שהוא לא יצא לחפש אורחים ,זה כואב לצדיקים לא הסבל שהם עוברים.
שאלה :האם היתוק מה' בגלל עברה זה קשור לכך שאור לא עובר באדם ,כשהוא ציור לא
קי?
תשובה :כן ,זה קשור .גם בזמן שבית המקדש היה קיים כשאדם היה עושה איזו עבירה
היה צריך להביא קרבן .הקורבן לבד לא היה מועיל אם האדם לא היה מצטער ועושה
תשובה באופן פימי וגם באופן חיצוי מפסיק לעשות דברים רעים ועושה דברים טובים,
הקורבן לא היה מועיל .אבל אם היה עושה תשובה ולא היה מביא את הקורבן זה גם לא
היה מועיל.
זאת אומרת קרבן זה מלשון הקרבה ,זה היה תהליך רוחי לקשר אותו מחדש עם ה' .ע"י
מה שעשה ,חטא ,הוא התתק ,ע"י הקורבן הוא התקרב מחדש .זה דבר עמוק איך
הקורבות עבדו וזה מוסבר בקבלה .אז אי אפשר על רגל אחת להגיד .אבל התהליך המעשי
הזה של הקרבת הקורבן זה קרב אותו מחדש .השבח לבורא עולם.
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התגברות על המדמה
אחו אולי חלק את השיעור .קצת דבר ,וקצת למד מהספר .הדור הזה זקוק באופן דחוף
להתחיל להתפתח באופן רוחי כון כי יש הרבה תיקוים פרטיים וכלליים ,קלים וקשים
בדרך ואם לא תעורר קצת ,עבוד כון קצת ,במסירות פש ,זה לא יהיה פשוט.
קצת רציתי לדבר היום על הסכות שיש לשמה אחו כל הזמן בסכה .השמה שלו כל
הזמן בסכה .יש מי שמרגיש בזה ,מי שלא מרגיש בזה אבל כל הזמן הסיטרא אחרא
מאיימת על השמה לפעמים באופן גלוי ,לפעמים באופן סמוי ,לפעמים גם זה וגם ביחד אם
אחו קוראים את ספר תהילים אחו יכולים קצת לראות ,כל הפחדים ,הדמיוות,
הלחצים ,האיומים שעבר דוד המלך ,שהוא תן לזה ביטוי בתהילים דוד המלך היה שמה
כללית שכללה את כל השמות של עם ישראל.
ולכן התהילים מתאימים לכל עם ישראל .זה תהליכים שהפרט והכלל ,האדם הפרטי וכלל
העם עוברים מאז ומתמיד תהליכים של תיקוים ,של יסיוות ,של קיטרוגים .השמה כל
הזמן חיה בס זה המצב אמר דוד המלך "שיותי השם לגדי תמיד חטאתי לגדי תמיד".
תמיד "שיויתי השם לגדי תמיד" זאת אומרת שהוא חי כל הזמן באמוה ובקשר עם השם
זה הלכה דרך אגב .הלכה ראשוה בשולחן ערוך אומרת שאדם צריך להשתדל כל הזמן
לראות את שם השם מול עייו "שיויתי השם לגדי תמיד" השם זה יקו"ק עכשיו גם באופן
טכי ,אם האדם יכול להתבון בשם השם כל הזמן ,מה טוב חוץ מאשר במקומות שאסור
להתבון ,כן במקומות לא טהורים וגם "שיויתי השם לגדי תמיד" זה שאדם חי באמוה
ורואה את ההשגחה של השם תמיד מול עייו לא רק זה אלא שהשם הוא מהטרה שלו.
השם הוא חלתו אחו ממלכת כוהים וגוי קדוש ככה זה התפקיד של עם ישראל ועל הכהן
כתוב שהשם הוא חלתו אין לו חלק וחלה השם הוא חלתו .זאת אומרת שתפקיד עם
ישראל זה להיות כל הזמן בקשר עם השם יתברך.
גם כשטוב וגם כשלא טוב .בכל מצב בכל שלב גם כשאדם ער וגם כשאדם ישן גם כשאדם
הה ,וגם כשאדם סובל זה המהות שצריך להגיע דביקות בהשם יתברך מצד שי ,דוד אמר
"וחטאתי לגדי תמיד" חטאתי מלשון חטא פירוש הדבר ,זה לא שאדם צריך לזכור את
החטאים שהוא עשה ,אלא כך אי חושב ,זה שאם ידע את החולשות שלו ואת הפרצות שיש
לו בפש ,שדרכם היצר יכול להפיל אותו בפח.
כתוב בזוהר שאם האדם היה לו עייים רוחיות לראות היה רואה אלפים של מזיקים
שבאים בכל שלב ושלב לפגוע בו אלא שהשם ריחם עליו שלא יראה וגם מרחם על האדם
ושומר עליו "רגלי חסידיו ישמור" שומר עליו ,שלא יוכלו להזיק לו "אין בעל הס מכיר
מיסו" זה עשה באופן סתר ,ההשגחה הזו שהשם שומר על האדם ,זה אפילו שאדם לא
יודע מזה בכלל אבל הסכות כל הזמן מצאות לכן אדם תמיד צריך להיות שמח שמח
ומרוצה ממה שיש לו וגם ממה שאין לו.
כל רגע שאדם בריא ,וחי את החיים שלו עם אהבה ,ולא רע לו יותר ,שיהיה שמח השמחה
זה סימן של קדושה .כמה שאדם חי יותר בקדושה הוא יותר שמח כמה שאדם מתמסר
יותר ליצר הוא יותר עצוב עצבות רע מגאווה אז אם אדם רוצה לדעת מה מצבו ,בזמן שהוא
עצוב הוא בידים של היצר ,ואסור להשלים עם זה.
צריך להלחם אם כן כל הזמן יש סכה לשמה שתכס באיזשהו ברוך כזה או אחר יוחן
כהן גדול היה צדיק והיה כהן גדול במשך שמוים שה בגיל שמוים הפך להיות כופר,
צדוקי כופר .היצר חיכה לו שמוים שה שמוים שה הוא היה צדיק אם לא הוא לא היה
מחזיק מעמד ,כהן שלא היה צדיק היה מת באותה שה בגיל שמוים תפס אותו זאת
שבילים אל הדעת הפנימית
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אומרת שהמלאך שרו של עשיו לחם עם יעקב כל הלילה עד עלות השחר עד זמן הגאולה
היצר מסה להפיל את האדם ,להרוס אותו .בכל שלב ובכל מצב ובכל רגע רק השם יתברך
שומר עליו ,אוהב אותו ואז אחו לא ופלים תמיד .או אם ופלים לפעמים גם מצליחים
לקום אבל הסכות רובצות על האדם ,שהאדם מתפתח באופן רוחי ,הוא גם היה רגיש
לסכות האופפות את האשים מסביב.
הוא יכול להרגיש את המלכודות שהיצר לוכד את האשים סביבו כמה שאדם יותר תפוס
ע"י היצר ,כך פחות אפשר להשפיע עליו ,הוא לא רוצה לשמוע .היצר סוגר לו את האוזיים
גם אם אומרים לו את האמת ,ותים לו דרך ,היצר לא ייתן לו בכלל לשמוע את הדברים
כמו שצריך לשמוע אותם יסלף את הכל הוא ישמע מה שהוא רוצה ,הוא לא ייתן לו לשמוע
הוא סוגר לאדם את האפשרות לשמוע ולהשתות ולהלחם .זה המכה הכי גדולה כמה
שאדם יותר תפוס ,פחות אפשר להשפיע עליו אם כן אחו צריכים להתחיל להיות ערים
למצב הזה של הסכות הרוחיות האופפות אותו ,כדי שוכל לעשות מאמצים לא ליפול
בהם גם להתפלל על זה הדבר שהכי שומר על האדם זה התפילה שאדם מתפלל מתוך ליבו
כל הזמן אדם צריך להתפלל כי אדם הולך ולא רואה לא רואה מה שקורה לו.
לא רואה מה שיקרה לו .לכן הקשר הזה עם השם זה שומר אותו .לכן גם כשאדם פוחד ,או
אדם חושד ,או אדם מדמיין צריך כל הזמן להתפלל השם יעזור לי ,תרחם עלי ,תשמור עלי,
תדריך אותי כון.
אל תיתן לי להתרסק ,אל תיתן לי ליפול ,תוציא אותי מהדמיוות מהשיגיוות מהחולשות
תחזק אותי זה בחית דוד המלך זה עבודה שעשית מתוך ביטול שאדם יודע את ערכו
האמיתי ,שהוא ערך אפסי הוא אדם פה ,עוד שלושים שה עוד עשר דקות עוד דקה יכול
להיות שהוא כבר איו אם כן הקשר עם השם ,הקשר היומיומי ,המתמיד ,זו הדרגה
הרוחית שאחו צריכים להגיע אליה ולא משה כמה אחו טובים או לא ,מושלמים או
לא.
הקשר הזה זה דבר הכי חשוב זה מה שצריך לשאוף הדור הזה להגיע .וברגע שאחו היה
איתו בקשר ,הוא ישמור עליו ,הוא יציל אותו ,הוא יגאל אותו שאחו במקום להיות
איתו בקשר ,ולסמוך עליו אחו סומכים על הטבע ,על השכל שלו ,כל היכולת המעשית
המעשית ,היכולת המדעית בלבד ,וכל הדברים הקוקרטיים ,ולא מתקשרים עם השם
יתברך ומתמסרים בידיו אז אחו בסכה.
ברגע שאדם מתמסר להשם הוא כבר לא צריך לדאוג לכלום .הכל מתחיל לזרום כמובן לפי
התוכית האלוקית ,בקצב שרוצים אבל אדם מרגיש שהשם יתברך לוקח אותו ביד ושומר
עליו .אדם שזוכה להיות כל הזמן בקשר עם השם ,טוב לו טוב לו תמיד אם יש לו ,אם אין
לו ,אם הולך לו ,אם לא הולך לו .הוא כל הזמן בשיחה מתמדת עם השם .וזה כמובן הדבר
הכי חשוב אפילו אם אדם לא כל רגע זוכה לזה ,אז אפילו כמה רגעים במשך היום ,זה כבר
פותח פתח כל הפילות שאחו רואים היום בעם ישראל ,בפרט בכלל אצל הלא דתיים אצל
הדתיים אצל כל המגזרים ,זה ובע מחוסר אמוה ומחוסר קשר עם השם.
כשאדם בקשר אז התאוות לא יכולות להתגבר עליו ואם הן מתגברות עליו ,אז הוא יכול
לקום ולהתגבר עליהן בחזרה .אם אדם בקשר עם השם ,הפחדים לא יכולים עליו הם יתפסו
אותו יחקו אותו ,אבל הוא יתחיל מיד לדבר עם האבא שלו ,וזהו ואם הוא מדבר עם אבא
שלו מי יכול להזיק לו מי יכול לגעת בו אף אחד אף אחד ,אי ראיתי דברים בחיים שלי
ראיתי איך השם שומר על האדם על פשו ,על גופו ,על רכושו ,אפילו מאה אלף זאבים
טורפים מסביב לא יכולים לגעת בו אם האדם בקשר עם הקב"ה לא יגעו בו יכול להיות
שיצערו אותו ,בהתאם לתיקוים שהוא צריך לעבור גם זה קרא מלמעלה ,הצער בא כדי
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לזכך את האדם.
אדם יכול להתפתח או ע"י בחירה או ע"י ייסורים שהוא מקבל בגלות מצריים רוב התיקון
היה ע"י ייסורים ,כי לא הייתה לו עבודה עוד .לא הייתה התורה ,לא יכולו לעבוד כמו
שצריך אז כשאדם פסיבי באופן רוחי ,התיקון שהוא עובר זה ע"י סבל.
אבל אם אדם מתחיל להיות יזם ,הוא יוזם את ההתקשרות שלו עם השם יתברך ומסה
לשפר את דרכיו לפי מה שהוא יכול ,הוא שמור .לא יכולים לגעת בו קצת צער ,לפי הצורך
שצריך לכפר על הדברים שלו כן אבל להרוס אותו? לא "ער הייתי גם זקתי ולא ראיתי
צדיק עזב וזרעו מבקש לחם" אחו אומרים את זה כל יום מי שאוכל לחם בברכת המזון
"ער הייתי גם זקתי ולא ראיתי צדיק עזב" הצדיק אף פעם לא עזב למה? יש כלל כפי
שאדם מעורר מלמטה ככה מעוררים כליו מלמעלה איך שאדם מתהג ,ככה מתהגים איתו
אז אם אדם לא עוזב את השם יתברך זה בחית צדיק אז השם לא עוזב אותו "ער הייתי
גם זקתי ולא ראיתי צדיק עזב וזרעו מבקש לחם" ככה זה עכשיו אחו קצת תחיל
ללמוד פה בספר שקרא ליקוטי הלכות של רבי תן מברסלב ,תלמידו המובהק של רבי
חמן מברסלב.
זה סדרה של ספרים שהוא כתב ,כל מיי פירושים בלשון החסידות בלשון הקבלה ,בלשון
המוסר ,כדי להסביר את הפימיות ,הסיבות למצוות כדי שאדם יבין למה יש מצווה כזו,
למה יש הלכה אחרת .אם כן אחו לא תערב פה אולי בכל הפירוש העמוק ,אבל רק בעיקר
מה שקשור לעבודה הפשית שזה מה שאחו רוצים ללמוד .אם כן לפי שעבור לספר,
הרצפט שאי רציתי לתת היום ,זה שאדם ידבר עם השם כל הזמן יפסיק לפחד מהשכים
שלו ,יפסיק לפחד מהבוס שלו ,יפסיק לפחד מכל מיי פחדים כל מיי דימיוות ושיגיוות
לא לפחד מאף אחד.
הבעל שם טוב היה יתום מגיל צעיר ,הוא חי לפי  300 -שה ,והוא מייסד החסידות היה
שמה עצומה הוא ולד והתייתם מאבא ומאימא רק הוא זוכר שאבא שלו לפי שפטר,
תפס אותו וברך אותו אמר לו תשמע ישראל תזכור אל תפחד מאף אחד ,רק מהקב"ה לא
לפחד מאף אחד רק מהשם יתברך זה הברכה שהוא ברך אותו בעיין הזה יש דבר עמוק
מאד למה אדם מפחד? הפחד זה קרא בלשון הקבלה "יראה פולה" גם מהשם יתברך לא
צריך לפחד הדרגה היותר גבוהה זה לאהוב את השם ,ליראה את השם להתפעם ממו הפחד
הזה דרגה מוכה גם פחד מהשם זה דרגה מוכה ,ראשוית יש פחד מהעוש ,זה דרגה
ראשוית יש פחד מהחטא ויש פחד מרוממתו זה דרגה יותר גבוהה אח"כ יש אהבת השם
הדור הזה צריך להגיע אומם גם לעבוד את השם מיראה ,אבל העיקר מאהבה הדור שלו
יגיע בסופו של דבר לדביקות בהשם מתוך אהבה.
כי זה סוף התיקון זה מה שאחו אמורים להגיע עכשיו אם האדם מפחד מכאב לב ,אם
אדם מפחד מהיצר שלו ,אם אדם מפחד מאשים אם אדם מפחד מעתיד מהעבר ממה
שיהיה ממה שהיה כל הפחדים האלה שהוא מפחד זה קרא יראות פולות כי השורש של
היראה של הפחד,
זה הפחד מהשם יתברך כל שאר הפחדים זה לפחד מהשליחים של השם זה לפחד
מהפקידים מהפקידוים לכן זה לא יראה אמיתית אלא יראה שפלה ,אם אדם היה מצא
במצב של מוחין דגדלות ,זאת אומרת שהתגלות אלוקית בתוך שכלו תוך ליבו,
ודאי שלא היה מפחד מכל מיי פקידוים קטים אם הוא קשור עם השם ,מה יש לו לפחד,
מזה מההוא כמובן שצריך להיזהר זהירות כן צריך אדם לא ילך לעיר העתיקה בירושלים
באמצע הלילה ,ויגיד אי סומך על השם ולא יקרה לי כלום.
זה אסור אין סומכין על הס צריך זהירות אבל מבחית הפחד להתמסר לפחד מזה פחד
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מההוא ,וכל מיי דמיוות ,זה הכל בא מצד הזה של יראה פילה אדם צריך רק כשבא לו
פחד ,להגיד אי רוצה לפחד רק מהשם.
לא לפחד משום דבר אחר "כל העולם כולו גשר צר מאוד ,והעיקר לא לפחד כלל" .זה רבי
חמן אמר .אז זה עבודה זה לא פתגם יפה .כשבא לאדם פחד ,ותמיד בא פחד ,צריך מצד
אחד לבדוק אולי יש פה משהוא שצריך להיזהר ממו ,אבל יותר מזה אסור לפחד ,לא
לפחד .אוי ואבוי למי שמפחד ,אדם שמפחד הוא חדל להיות אדם בסוף .בסוף יפחד גם
מהצל של עצמו צריך להיות גיבור גיבור מלחמה "איזהו גיבור הכובש את יצרו" טוב כס
לספר.
מדובר פה על הכרך שעוסק בחושן משפט .הלכות קרקעות יש פה עיין של קרקעות ,שיעבוד
קרקעות ,בעלי חוב של קרקעות אחו אמרתי לא תעסק בכל העייים האלה אלא במה
שהוא מדבר פה על עבודת השם.
אי מקריא אח"כ וסה להסביר,
הלכה ג'" :והכלל כי כל אדם צריך לשבר את המדמה ,שהוא תאוות הבהמיות ולעלות אל
השכל וכשזוכה לשכל ,צריך להוציא מתיקות שכלו מכוח אל הפועל ,ואחר כך צריך
להשתדל לזכות לשכל הקה ,כי יש שכל בכוח ,ויש שכל בפועל ,ויש שכל קה דהייו מה
שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת ועיקר קיומו של האדם לאחר מיתתו איו אלא שכל
הקה".
טוב הוא אמר פה הרבה דברים הוא אומר ככה "והכלל כי כל אדם צריך לשבר את
המדמה" יש בתוך האדם כוח המדמה ,מדמה לשון דמיון מתי המדמה הזה מתגבר ,מתי
המדמה משגע את האדם? מה הסיבה?
הוא אומר שהוא התאוות הבהמיות שיש באדם אם אדם לא מטפל בהם זה מפתח אצלו
כוח המדמה כוח המדמה יכול לשגע את הבאדם מכל מיי דברים.
כל מיי דימיוות לא דווקא דימיוות של תאוות זה יכול להיות אחר כך דימיוות אחרים
אבל השורש של העיין זה העיין הזה יש כלל בחסידות בעל התיא מדבר על זה ,מוח שליט
על הלב.
לא מוח מקפיא לב ,את הלב לא צריך להקפיא אבא להשליט על הלב לא לתת דימיון לכל
רגש לשגע את הבאדם .אדם צריך להפוך להיות בסופו של דבר בעל בית על פשו כמובן
בעזרתו שלה שם יתברך אבל מבחית ההשתדלות שלו ולא להיות כמו איזה הפקר כזה
שמה שכס לו בלב ,מה שהיצר אומר לו ,הוא אומר אמן,
תהיה עצוב  -היה עצוב ,תהיה מסכן  -היה מסכן ,תפחד  -מפחד ,תוכל דברים שאסור לך
 אוכל ,תריב עם זה רב תשא את ההוא  -שוא .ככה האשים ככה אחו זה דרגה שלחוסר עבודה זה רוב הדור.
זאת אומרת יש פה מצב שהיצר הזה הבהמי שלו ,התאוות ממון שלו ,או תאוות שליטה,
יתגבר עליו ,והאדם אבוד לכן צריך מוח שליט על הלב כי בתוך הלב בצד שמאל שוכן היצר
הרע אסור לתת לו להשתולל ושהוא יקבע כל דבר מצד שי גם לא צריך להקפיא אותו שלא
יהיה לאדם רגש ,או לא יהיה לאדם חום כי גם זה בא מהלב אומם מצד ימין של הלב ,אבל
גם זה בא מהלב.
אם כן מה שהוא אומר כאן "והכלל כי כל אדם צריך לשבר את המדמה שהוא תאוות
הבהמיות ולעלות אל השכל" תשימו לב בדור הזה יש הרבה פיתויים חומריים עיוגים מה
שאדם רוצה או לא רוצה ,לו לו או בהישג ידו פעם זה לא היה ככה גם אם אדם רוצה
לעשות חלילה,
איזה חטא הוא יכול בחצי שעה לסוע לעיר אחרת לעשות חטא ולחזור ,מי שמע ומי ידע.
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פעם זה היה לוקח יום יומיים ,זה היה קשה אז עכשיו הכל בהישג יד.
לכן בדור הזה אחו חייבים להתגבר על העיין הזה של התאוות הבהמיות לפעמים אדם
לא יכול ,קשה לו ,אז יש כל מיי ,באופן פרטי אם אדם רוצה לתקן ולא יודע איך ,הוא צריך
להתייעץ.
לאחד יש דרך כזו להתגבר ,לשי יש דרך אחרת יש כל מיי דרכים להתגבר אבל המטרה זה
להתגבר שהתאוות האלה לא יקבעו לאדם את החיים רק אחרי שאדם מתחיל להלחם
בתאוות האלה שתופסות אותו,
בכל מיי תחבולות ,לפעמים צריך קצת לוותר ,לפעמים צריך להתעקש זה תלוי אבל בכל
אופן כשאדם מתחיל להתגבר על התאוות שלו ,אז הוא רק אז יכול לעלות אל השכל .כמו
שבספירות יש את חג"ת הי"מ ,ו"ו קצוות זה המידות ויש את השכל חכמה ביה דעת זה
דרגה יותר גבוהה זה הספירות הראשוית שמשפיעות אז אדם צריך קודם כל לצאת
מהשיעבוד ומההשפעה של המידות האלו ואז הוא יכול להגיע לראש.
"וכשזוכה לשכל צריך להוציא מתיקות שכלו מכוח אל הפועל" .זה חשוב מאד יש הרבה
אשים ,כמו שאמרו שיש להם שכל גדול ,אפילו שכל דקדושה ,למדו הרבה ,התעמקו
הרבה ואבל זה הכל רק ראש.
זה שאר רק בראש .לא במעשים ,לא בדיבורים ,לא במה שצריך .זה בעיה קשה מאד .אז
הוא אומר כאן דצריך להוציא את המתיקות שכלו מהכוח אל הפועל בכלל אדם צריך
להוציא מהכוח אל הפועל .יש אצלו ,אצל כולו הרבה כוחות טובים בפעם הקודמת דברו
על המפה הרוחית ,חלק טוב חלק לא טוב בחלק הטוב של כל יהודי ,יש כוחות עצומים
אפילו גם אצל אומות העולם יש תכוות חשובות אם כן קל וחומר בעם ישראל ,עם סגולה,
יש הרבה כוחות  99%של האשים ו  99% -של הכוחות החיובים שלבי האדם ,לא יוצאים
לפועל.
שאר רק בכוח אדם לא ממצה את מה שיש לו בפים בכלל .למשל יש אשים שיש להם
שרש שמה מצד החסד ,אברהם אביו הוציא את החסד הזה תכלס ,בפועל ,הוא לא רק
אהב אשים ,הוא גם פתח לו פודק ,וקרב אשים ,והאכיל אותם והשקה אותם .עשה משהו
עם זה תארו לכם שבמקום זה הוא היה יושב בית רק חושב על החסד .שהחסד זה דבר
גדול ,ולא עושה כלום .אז זה מה שצריך להוציא מהכוח אל הפועל אם אחו הייו מוצאים
רק עוד איזה עשרה אחוז ,מהכוחות שלו ,לא הייתה אומה יכולה לעמוד לידו בכלל ,כבר
המשיח היה בא מזמן.
אם כן עיקר הבעיה שהיצר בא לעשות לאדם זה לעכב אותו א( לגרום לו לעשות דברים לא
טובים .ב( לעקב אותו מלעשות דברים טובים .אז כמו שאומרים שמה מה לעשות? צריך
לעשות ,לא לברבר.
עכשיו כשאדם מתחיל לעשות ,זה פותח פתח מצווה גוררת מצווה עבירה גוררת עבירה ככה
כתוב הדמיון שאדם עושה ,זה גורר .עוד דמיון שאדם עושה ,אבל הוא לא עושה .אם אדם
מתחיל בכוח ,בהתחלה זה תמיד קשה ,יש קטרוג לא רוצים לתת לאדם לזוז אבל אם אדם
מתגבר עוד טיפה ועוד טיפה ,והלך בזה בעקשות פותחים מהשמיים עוזרים לו.
זה הסוד שההתחלה קשה ,אבל צריך להתחיל כשמתחילים השפע מתחיל לזרום ,ויותר קל
אומרים חז"ל שאדם צריך לקום בבוקר להתפלל ,אז קשה לקום ,היצר לא ותן לבן האדם
לקום ,אבל אם הוא יתעקש חמש פעמים לקום בסוף כבר לא יהיה לו יסיון אחרי חמש
פעמים הוא יכול לקום ככה אומרים זה עושה את הפתח אולי אפשר להקיש מזה לשאר
הדברים שמעתי על אשים שצריכים לעשות דיאטה שהשבוע הראשון זה שבוע קשה.
אם כן השלב הראשון זה להתעלות מעל הכוח המדמה הזה שהשורש שלו זה חוסר טיפול
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בתאוות ,ואז להגיע לשכלי כשאדם מתחיל לקבל שכל דקדושא צריך להוציא אותו אל
הפועל .יש הערה המקהל :יש שעושים מצוות מספרים מה הם עשו הרב :טוב זה גם מחזק
אותם אולי זה לא הדרגה הכי גבוהה תלוי גם למה מספרים לפעמים בן אדם מספר כדי
לעורר את אחרים שיעשו זה גם לא פוסל לפעמים אם אדם לא יספר הוא גם לא יעשה.
אז יותר טוב שיספר וזה ייתן לו תאווה לעשות .ואם הוא עושה דברים טובים אז שיעשה,
זה גם טוב העיקר שיעשה אומר כאן "להוציא מתיקות שכלו מהכוח אל הפועל" אח"כ
צריך להשתדל לזכות לשכל הקה זה כבר סוג חדש של שכל כי יש שכל בכוח ושכל הפועל
ושכל הקה זה מקביל לחוכמה ביה דעת דהיו מה שאדם יודע הרבה דברים בידיעה אחת
זה השכל הקה "והעיקר קיומו של האדם לאחר מיתתו איו אלא השכל היקה" יש
חכמה ביה דעת החוכמה זה הזיק הראשוי ,זה השכל הוא קורא לזה פה ב"כוח" זה
בחית יו"ד זה ההתחלה זה קודה זו ההופעה הראשוית של השכל זה החוכמה אח"כ יש
את ה"ה" של היקו"ק ה"ה" הראשוה זה הביה כמו שאתם רואים יש כבר התפשטות .זה
כבר לא "י" אלא זה לפחות שלשה קווים כבר קיימים שבאופן פשוט זה התרחבות הביה
זה כוח שיש לאדם להבין דבר מתוך דבר אחר כך יש את הדעת הדעת זה בחית "ו" "ו" זה
גם המשכה וזה גם קשר ,כמו שכתוב והאדם ידע את חוה.
אז אם יש לאדם חוכמה ויש לו ביה אבל אין לו דעת ,אין כלום הדעת זה גם הבחירה זה
מופיע קצת מוסבר בספר "יסוד במלכות" במאמר "השכל הכון" יש את העיין הזה ,אם כן
דעת זה הדבר הכי חשוב ,זה השכל הקה ,זה מה שאדם זוכה ע"י בחירה שלו ועמידתו
ביסיוות ,כשהוא מוציא אל הפועל ועומד בזה ,אז הוא זוכה לדעת וזה מה ששאר לאדם,
כי זו עבודתו אחרי שהוא פטר דעת לשון התקשרות וזה אשר ותר אחר מיתה "ודע שבכל
עולם ועולם ,בכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיוות אלו" שלא תחשוב שדמיוות זה רק
בדרגה מוכה בכל מדרגה הרוחית שאדם צריך להגיע הוא עובר עוד פעם את אותו תהליך
בדרגה אחרת אותו תהליך אז בכל דרגה ודרגה יש את הכוח המדמה הזה שזה היצר שבא
להטעות את הבאדם ,שהוא מקבל כוח מהתאוות הבלתי מטופלות כשאדם מתחיל
להתגבר ,בסוף הוא צריך להגיע לשכל ,בסופו של דבר לשכל הקה וזה תיקון של חטא
הדעת הטוב ורע אחו באו כאן לתקן את חטא האדם הראשון שחטא בעץ הדעת טוב ורע
ע"י זה שאדם רוכש דעת דקדושה ,אז הוא כבר מתקן את מה שהוא צריך לתקן.
אז אומר פה שאל ,תחשוב שאתה עכשיו היית קודם בהמה ועכשיו היית יותר בסדר
ועכשיו גמרו לא יהיה לך יותר פילות אתה תהיה מסודר ,לא יהיו לך שום בעיות גמרו זה
לא ככה גם בדרגה הבאה יהיו עוד פעם פילות ויהיו עוד פעם בירורים ,ועוד פעם יסיוות,
כשתגמור את זה ,תרכוש את הדרגה הזו ,עוד פעם יבואו לך יסיוות בדרגה הבאה ככה זה
הולך.
כמו מדרגות ,שצריכים לעלות משלב לשלב יש שלב בייים ,באמצע ,הגובה הזה קיים בכל
מדרגה.
שאלה:
תשובה :יש כמה בחיות בזה ,אבל באופן פשוט ,יכול להיות באדם למשל שבהתחלה היה
אוהב לאכול אוכל לא כשר ,שהייתה לו תאווה כזו .אז הוא היה ופל בזה עשר פעמים ביום,
היה הולך אוכל דווקא אוכל לא כשר .אחר כך הוא הבין שזה לא טוב ,התחיל לעבוד על
עצמו .הוא כבר לא ופל .לא הולך לקות אוכל לא כשר ,אבל יש לו חשק .זאת אומרת
הפילה הוא כבר לא בעולם המעשה ,אבל זה בעולם הפשי שלו אחר כך יח כבר לא יהיה
לו חשק אבל יבואו לו מחשבות על זה אחר כך כבר לא יהיו לו מחשבות על זה יש בזה
דרגות אחר כך יתחילו בעיות אחרות.
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שאלה:
תשובה :כן יהיו פילות אחרות ,אבל לא בהכרח שלפילות יהיה ביטוי במציאות יכול
להיות שיהיו לו פילות רק בתוך פשו .אז הוא לא יצעק על מישהו ,הוא לא יהרוג מישהו,
הוא לא יעשה דברים רעים .אולי לא ירכל ,אבל בראש שלו יכול להיות לו פיצוץ כזה או
אחר .מכל מיי סיבות אי אפשר לתת לאדם לתקן א כל התיקוים במכה אחת ,אז
מחלקים לו את זה גם לתקופות עכשיו מסים אותו בדברים כאלה ,אח"כ מסים אותו
בדברים אחרים ,אח"כ חוזרים קצת קודם ,לפעמים גם מפילים את הבאדם שלא יתגאה,
שלא יחשוב שהוא מושלם.
למשל דוד המלך ,ביקש מהשם יתברך שיסה אותו .שמעתם על זה? כן? הרי כתוב :אלקי
אברהם ,אלקי יצחק ,אלקי יעקב" .השם יתברך קרא של שמות האבות הקדושים דוד
המלך אמר למה לא אלקי דוד? הרהו בחיה מלכות אז למה שלא יהיה גם כן אלקי דוד,
הוא היה צדיק.
השם אמר לו תשמע ,אי יסיתי אותם ,והם עמדו ביסיון את אברהם אביו הוא יסה
חזק .עמד בכל היסיוות אותך לא יסיתי .אז הוא אמר אז תסה אותי .הוא אמר לא רק
שאותם אי יסיתי ,אי יסיתי ולא אמרתי להם במה אי מסה אותם.
הם היו צריכים להגיע לזה לבד .להבין במה השם מסה אותם ,ולעמוד ביסיוות .אבל
אותך אי מסה ואי גם אומר לך שאתה תיפול .הוא אמר לו שיסה אותו בעיין של בת
שבע ,בעיין של עריות ובכן דוד כשל יש על זה כל מיי פירושים ,וכל מיי לימוד זכות,
אבל לעיין הזה אחו רואים שדוד המלך שהוא שמת המשיח ,בכל זאת היה צריך לעבור
כל מיי דברים ,ומתי זה בא לו הדבר הזה? דווקא כשהוא ,כביכול ,רצה להשוות את עצמו
לאבות הקדושים אם לא היה מבקש את היסיון ,הוא לא היה ופל הוא חשב שהוא כבר
יכול לעמוד ,אז השם הפיל אותו ,לא תן לו.
לפעמים אדם שמצא בדרגה גבוהה ,מפילים אותו כדי שלא יהיה גאוותן שלא יתגאה ,שלא
ישכח ,לכן אומרים :אין ממים פרס על הציבור ,אלא מי שיש לו קופת שרצים מוחת על
גבו .אומרים חז"ל מה זה קופת שרצים? זה כל מיי פגמי ייחוס.
אז דוד אחו יודעים הוא בא מרות המואביה וממעשה תמר עם יהודה ,וגם חשדו אותו
לממזר בהתחלה ,חשדו שאיו יכול כלל להיות יהודי .סיפור שלם .לכן היה לו מספיק פגמי
ייחוס .לכן הוא המשיח .כדי שלא יתגאה .אומרים חז"ל שאם יתגאה המהיג ,אומרים לו
תסתכל מאיפה אתה באתה שיש מאחוריך ואז הוא רגע .על כל פים ,אז יש פילות אבל,
לפעמים למשל יכול להיות פילות קשות מאד.
אדם רוחי יכול להיות שמסים אותו בדבר ,ואם הוא לא יפעל כון ,הוא יכול להרוס הרבה
אשים מזה .אז כשאדם מתחיל להיות אדם כללי ,שקשור עם הרבה אשים ,הפילות
יכולות להיות קשות מאד ,ולהרוס אותו ,ולהרוס אחרים.
ככה שהיסיוות לא היים יותר קלים ,אבל יש לאדם יותר כלים להתמודד ,לעשות אז
הה "ודע שבכל עולם ועולם ,בכל מדרגה ומדרגה ,יש שם דמיוות אלו וכשאדם עתק
ממדרגה למדרגה אז צריך לו לילך דרך אלו הדמיוות כדי להגיע אל הקדושה וכו' ע"ש זה
עיקר הבעיה שאדם חושב שהוא הגיע כבר למשהו עכשיו הוא בסדר ,הוא מסודר ,ומאמין
בזה ,הוא כבר בידי היצר.
יכול להיות אדם צדיק מאד ,יכול להיות אדם שיודע הכל ,ברגע שהוא מתחיל להאמין
בעצמו ,גמרו ,הוא אבוד ,הוא תפוס ביצר חזק .כי בהכרח בכל מדרגה ומדרגה ,הוא צריך
לעבור עוד יסיוות ויסיוות אסור להאמין כתוב" :אל תאמין בעצמך עד יום מותך" כל
הזמן "שיויתי השם לגדי תמיד ,חטאתי גדי תמיד" .זה התעודת ביטוח.
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שאלה :מה המשמעות לא להאמין בעצמו אולי הוא לא מתכוון ממש לא האמין בעצמו...
תשובה :האדם צריך לסמוך על השם יתברך .זהו .אם אדם סומך על השם יתברך השם
יתברך שומר עליו ,מדריך אותו ,ותן לו שכל ,ותן לו כוח ,ותן לו דרך.
כשחז"ל אומרים שאסור לאדם להאמין בעצמו ,זה שאדם לא ירגיש ,שהוא רכש איזושהי
מדרגה והוא בטוח שמה ,והוא לא ייפול ,הוא יכול לסמוך על עצמו.
כמו שכתוב אין אפוטרופוס לעריות שאדם לא יחשוב שהוא יכול לעשות כל מיי דברים ולא
ליפול ביהדות גם הפשוט שבפשוטים וגם הצדיק ,כולם צריכים לשמור את עצמם לפי
ההלכה ,למשל אם אסור לגבר להסתגר במקום סגור עם אישה ,לא יגיד האדם ,אי צדיק
אין שום חשש שאי אפול בזה ,אי אסגור במפתח וזה בסדר .כמו שכתוב "אין אפוטרופוס
לעריות" אתה לא יודע ,אל תסמוך.
שאלה:
תשובה :הדברים עדיים ,זה שאדם ,למשל מתבון בתוך עצמו ,רוצה להכיר את עצמו,
לתקן את עצמו קודם כל זה דבר טוב הלוואי על כל אחד ,רוב האשים ,לא עושים השאלה
ששאלת עכשיו ,כמה זה לשם שמים ,כמה זה לשם האגו שלו .לשם הוחיות אם זה לשם
שמים ,הרי זה משובח אם זה רק בשביל האגו שלוזה גם טוב ,אבל זה לא הדרגה .אז
שיתחיל בזה ,והשם יפתח לו שבסוף ,יגיע לדרגה הכוה .אבל אדם צריך להשתדל ,למשל
אדם צריך לשמור על המחשבות שלו ,שיהיו קיות אבל אתה יודע שאם השם לא עוזר ,איך
אדם יכול לשמור.
אבל כתוב במפורש שהשם לא יעזור לך לשמור על המחשבות אם אתה לא מתאמץ אם לך
איכפת ,אתה רוצה שיהיו לך מחשבות טהורות השם יעזור לך שיהיו לך מחשבות טהורות.
אם אדם לא איכפת לו ,אז השם עוזב אותו ,לא ידאג לו.
אז צריך מאמץ לכן למרות שהשם כל דבר עוזר לאדם ,ובלעדיו אי אפשר לעשות כלום,
אדם צריך להתאמץ זה השתדלות שאדם צריך להשתדל .וגם בהשתדלות יש דרגות למה
הוא משתדל? בשביל הגאווה בשביל הכסף ,בשביל הוחיות ,בשביל ההרגשה הטובה,
בשביל לעבוד את השם ,לעשות לו חת רוח רוצה מה? אז בזה יש דרגות איסופיות.
מפה לשם ,אבל האדם צריך להשתדל אפילו אם זה לא קי ,לא חשוב אי מכיר אדם אחד
למשל .שהתחיל ללמוד קבלה ,ואפשר להגיד שהרבה ,זה בגלל הגאווה ,בגלל שהוא רצה
לדעת ,הרבה עם האגו.
לא לשם שמים ולמד הרבה ,למד הרבה שים ולמד הרבה והלא לשם שמים משך הרבה
זמן הרבה מאד זמן ,במשך שים אבל עכשיו למשל אחר עשר שים ,אי רואה שמרוב שהוא
לומד ,והתמסר לזה ,הוא התחיל להשתות ,וכן לשם שמים האור חדר בו ,עכשיו זה כן
אמיתי ,זה כבר לא אגו ,זה לא רק כדי להיות גדול ,להבין את הכל ,הסודות אלא זה מתחיל
להיות בשביל לעבוד את השם.
בשביל לעשות תיקון לעולם ,דברים טובים לא רק בשביל עצמו הוא כבר חושב על האחרים,
קודם הוא לא חשב על אחרים ,אחרים זה כלום ,רק הוא והוא והוא .אז מי שלא לשמה
יבוא לשמה .אם אדם עושה אפילו לא בצורה מתוקת ,בסוף הוא יגיע לתיקון בעזרת
השם...
"בכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיוות אלו" וכו' "וכשאדם עתק ממדרגה
למדרגה ,אז צריך לו לילך דרך אילו הדמיוות כדי להגיע לקדושה" וכו' ,ע"ש .יש באדם
שעובר יסיון מדי פעם ,וישבן אדם שכל רגע יש לו יסיון ,כל שיה כמה שאדם יותר מתקן
יש לו יותר יסיוות.
למה? רוצים לתקן אותו ולהעלות אותו יותר ,אז כל רגע ממדרגה למדרגה מכיסים אותו
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לשיגעון אחר .לא גומר עם זה מתחיל משהו אחר .האדם צריך לרכוש לו מידת הזהירות
כמו באוטו כשאדם וסע לאט פחות מסוכן ,כשאדם וסע מהר ,זה יכול להיות קטלי .לכן
אדם שמתחיל להתפתח באופן רוחי ,ויש לו הרבה שיגיוות ,דמיוות ,יסיוות ,פילות,
צריך הרבה זהירות וגם כשאדם מתפתח יותר ,הפילות הן יותר דקות היסיוות יותר
סתרים ,זה כבר לא דבר גס.
זה מתלבש בקדושה ,זה מתלבש בכל מיי דברים ,ואדם צריך את מידת האמת הפימית
שלו כדי לא ליפול ,וזה לא דבר פשוט .זאת אומרת בדרגות היותר גבוהות היצר מצל גם
את כל החלקים הטובים והקדושתיים ומכל מיי כיווים ,ואז האדם צריך להיות זהיר
וחשדן לכל כיוון ,ולבדוק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ,אם פה הוא לא טעה ,שם הוא לא
טעה ,אם לא מוליכים אותו לאיזה מלכודת צריך להיות עם עייים פקוחות.
ראיתי אתמול איזה בחור ,יש לו איזו בעיה במשפחה ,אז כל הזמן הוא דואג באמת דאגה
כה ,מה לעשות לעזור למשפחה .יש שמה מישהו חולה .אז הוא בא להתייעץ .והוא
מסתובב מרב לרב .ממקום למקום ,פעם אחת בא ,בהתחלה ,הביא  12קמעות שם אותם על
השולחן.
היה אצל המכשפים וכל מה שיש אז עכשיו הוא הגיע לעוד חדש באזור תל אביב על פי מה
שראיתי האדם ההוא לא אדם כשר לא אמן ,הוא עובד עליו רמאי .אבל הוא תלה בזה
עכשיו הוא בטוח שהשם עשה לו ס ,שגילה לו את האיש ההוא ,וכמה שזה גדול ,וההוא
עושה כל מיי דברים ,זה הכל בלוף מה שההוא עושה זה בלוף ,זה לא אמיתי אבל הבחור
הזה עכשיו תפוס בזה ,זה כל תקוותו קודם הוא היה מיואש ,עכשיו מצא ,מה שמצא הוא
מתמסר.
זה כמעט בטוח ,עוד חודש עוד כמה זמן ,יגלה בסוף את הסיפור אז הוא ייפול קשה .אבל
הה במקרה הזה של הבחור ,היצר משתמש בכווות הטובות שלו .מרוב שהוא רוצה לעזור
לבן משפחה ,מרוב שזה מרוב שזה ,והוא מוליך אותו בכיוון הזה.
אם היה יותר זהיר ,היה צריך לבדוק ,לא להתמסר הוא עד כדי כך תפוס ,שאתה לא יכול,
לרמוז לו אפילו שההוא לא בסדר ,כי הוא יתמוטט ,הוא לא יכול לקבל את זה .טוב זה
יבוא אבל בשלבים" .כשאדם עתק ממדרגה למדרגה ,אז צריך לו לילך דרך אילו הדמיוות
כדי להגיע לקדושה" וכו' ע"ש.
דרך אגב .בחור הזה צריך להגיע לאמוה בהשם .להפסיק להאמין בכל מיי מכשפים ,בכל
מיי השתדלויות להאמין בהשם ולדעת שלפעמים יש פיתרון לבעיות ,ולפעמים אין פיתרון.
בעולם הזה לא לכל דבר יש פיתרון .חלק מהתיקון זה לקבל שאין פיתרון .מה לעשות? אז
זה ייקח לו זמן ,זה יגיע "ואי אפשר להכיע קליפות ודמיוות שבכל מדרגה אלא ע"י
התגלות גדולת הבורא יתברך" שתגלה ע"י צדקה שותים לעי הגון ,שעל ידי זה מתגלים
הגוים עילאין שיש בכסף וזהב" .טוב ,בעל התיא הוא מדבר על זה שאדם צריך להתבון
בגדולתו יתברך .כשלא טוב לו ,כשרע לו שיתבון בגדולת הבורא .כמובן שבן זמו כשלא
טוב לו ,הוא לא מתבון בשום בורא ,הוא לא יכול להתבון על כלום.
אז בזמו אשים היו אולי בדרגה אחרת ,לא כמו שהיום ,אבל גם תלמידו הרב אהרון הלוי,
הוא כתב ספר .על העצה הזו היחידה שמביא כדוגמא בעל ספר התיא ,הוא כתב ספר
"ייחוד והאמוה" ,ספר שלם קשה מאד.
מה זאת אומרת להתבון בגדולתו יתברך .ככה שלפעמים אחו רואים פה איזה משפט או
איזה מושג ,חושבים שזה דבר פשוט ,וזה דבר שצריך לימוד .מה שהוא מסה שמה ללמד
בספר זה בסיס של קבלה להבין את העולמות ,ואיך השם מהיג הכל ,ואיך הוא מאחד עם
הכל וכו'...
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כאן אומר רבי חמן מברסלב שהדרך להתגבר על הקליפות שבאות לתפוס את האדם,
כשאדם עולה מדרגה למדרגה ,זה להתבון בגדולתו של השם ,לגלות את גדולתו ,וזה איך
עושים? על ידי זה שותים צדקה.
זה מעיין תראו" ..שתגלה על ידי צדקה שותים לעי הגון" הגון "שעל ידי זה מתגלים
הגווים עילאין שיש בכסף וזהב" לכאורה מה קשר בין זה לזה? קודם כל באופן פשוט כמו
שיש כלל ,איך שאדם מעורר מלמטה ככה מעוררים אליו מלמעלה.
אם אדם מצא עכשיו ביסיון ,והוא בבחית מסכן ,אין עי אלא בדעת .אדם שאין לו דעת
הוא העי האמיתי .אדם מבולבל ,אדם בלחץ ,לא יודע מה לעשות ,לא יודע מה כון ,מה לא
כון .מצא בברור פשי עכשיו כשהוא ותן כסף לעי הגון ,ותן לו צדקה ,וגם מרחם עליו,
הוא ותן לו למרות שאולי לא מגיע לו אולי כן מגיע לו.
הוא תן לו וזה שהוא ותן יש על זה הלכות .הערה מהקהל :הרב :רק רגע לא לדבר לשון
הרע על עיים .הערה מהקהל :הרב :בקיצור תכף הוא יסביר קצת מה זה באדם הגון על
כל פים זה שאדם ותן צדקה ,אז מלמעלה ותים לו צדקה.
זאת אומרת אדם שותן צדקה למי שצרך באותו זמן ,ואם הוא הגון ,עוד יותר טוב ,אז
ברגע שהוא ותן ,אז מהשמים ותים לו צדקה ,אז הוא היה עכשיו באמצע המדרגה הזו,
בין שמים לארץ ,והיצר תפס אותו ,הקליפות תפסו אותו ,והוא מבולבל ,ברגע שהוא ותן,
אז מלמעלה ותים לו שכל ,הוא יכול להתגבר על הקליפות ולעלות למדרגה הבאה זה מה
שהוא אומר כאן .למה? אומר שעל ידי זה שותים לעי הגון צדקה" ,תגלים הגווים
העילאין שיש בכסף ובזהב" זה פה מושג קצת יותר מתוחכם .הגווים העילאין זה שלשה
קוים קו ימין ,קו שמאל ,קו אמצע ,חסד ,גבורה ורחמים  -ותפארת ,זה מתגלה ע"י הצדקה
הרי אחו יודעים כשאדם עושה פה מצווה ,פותח פתח לשפע לרדת.
כשאדם ותן צדקה ,מלמעלה יורד גם כן .כמובן שהצדקה מה זה צדקה? זה כסף זהב אז
כסף זהב וחושת זה שלושת הקווים זאת אומרת המתכות האלה -השרש הרוחי שלהם זה
ימין שמאל ואמצע.
אז כשאדם ותן את זה לצדקה ,אז הוא גורם לזה שהקווים ישפיעו" .כי מקום הגווים
אין אלא אצל איש ישראלי" כשהוא מדבר פה על עי הגון ,הוא מתכוון ליהודי ,זה הכווה
של רבי תן פה ,ולתלמיד חכם.
"ועמך כולם צדיקים" תראו יש פה שאלה .כשאדם לא מתקן ותן צדקה ,כתוב באיזה
מקום ,שהשם יכול לזמן לו דווקא עיים לא הגוים והוא ייתן להם צדקה ולא יהיה לו שכר
על זה ההפך .אז אדם צריך גם להתפלל על הצדקה היום המצב כל כך מסובך ,שאם אדם
ותן צדקה ,ברוך השם שתן צדקה ,לא ילך לחפש.
כי גם אם אדם לא בודק את השי ,אז גם למעלה לא בודקים אותו .זה סיפור אחר .זאת
אומרת יש מישהו שפושט יד ,והוא יהודי ואתה ותן לו ,אתה לא חושב אם יש לו ,אין לו,
צריך אתה ותן לו ,מרחם עליו.
אז גם מלמעלה מגיע לך ,לא מגיע לך ,גם ותים לך .מה שהוא רצה פה ,להדגיש את העיין
של עי הגון ,אחו עוד ראה בהמשך .הערה מהקהל :בעצם בעובדה שהוא פושט יד הרב:
אז ותים לו ,כך אי והג.
מה שאומרים הפוסקים זה שאם אתה לא יודע אם הוא הגון או לא הגון ,אל תיתן לו 100
שקל ,תיתן לו שקל ,חצי שקל ,משהו לא רציי .הערה מהקהל :הרי לא רק הכמות של
הכסף אלא המצווה.
הרב :המצווה "כי מקום הגווים אים אלא אצל איש הישראלי ,מבחית ישראל אשר בך
יתפאר" יפאר זה לשון תפארת "ועל ידי צדקה שותן מממוו תתקן כל ממוו ,ומתגלים
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הגווים ומאירים" זאת אומרת אם אדם ותן חלק מממוו צדקה ,זה כבר מתקן את כל
ממוו.
ואז הקוין מלמעלה ,קווי דקדושה שמאל ימין ואמצע מאירים ,ותים שפע "מצא הכלל
שעל ידי ממון דקדושה ,דהייו ,ממון ישראלי ,הייו כשזוכים לתקן ולקדש ממוו על ידי
צדקה ,שותים לעיים הגוים ,ע"י ממון זה מתגלים הגווים עילאין שהם גדולת הבורא"
ועל ידי זה ,זאת אומרת זה ההיגלות של השם .איך השם מתגלה? ע"י מה שהוא משגיח ,על
ידי מה שהוא מאיר ,ועל ידי השפע שהוא ותן ,ככה הוא מתגלה .אז על ידי הצדקה מתגלים
הרחמים האיסופיים ,ומתבטלים כל מיי גזרות כמו שכתוב "צדקה תציל ממות" וכו'.
אז מתגלה גדולתו של הקב"ה וע"י זה זוכים לשבר הקליפות והדמיוות "הרי החושך מצא
איפה שאין אור כשיש אור ,מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך .לכן למשל אדם בדיכאון,
אדם כועס ,אדם מיואש ,אדם מפחד ,שישים צדקה שיעזור למישהו ברגע שהוא עושה חסד,
הוא מושך אור לבריאה כון? כמו שהוא מעורר מלמטה ככה מעוררים מלמעלה.
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הביקורת
הושא שעליו רציתי לדבר זה ושא הביקורת .הבקורתיות .במאה העשרים בחיוך המערבי
הושא של הביקורת הוא ושא מאד מפותח .חז"ל לעומת זה מאד הקפידו בושא של
הביקורת :איך לומר בקורת ,למי לומר בקורת ,באיזו צורה כי התורה מקפידה מאד לשמור
על כבודו של האדם ,קודם כל .אם אחו לא שומרים על כבודו של האדם זה כמו רצח,
הרי כתוב "המלבין פי חברו ברבים כאילו שופך דמים" ,אין לו חלק לעולם הבא.
היום בעקבות זה שיש לו אמצעי תקשורת משוכללים ,אפשר לעשות בקורת על כל ושא.
החיוך הדמוקרטי מעודד את האדם להיות בקורתי .התועות הפמייסטיות למשל,
מלמדות את האישה להיות ביקורתית ועצמאית וכו'.
יש תועות אחרות של שחרור האדם שגם כן הן בקורתיות .ולפעמים מתקבל הרושם
שבקורת זה תמיד דבר טוב וחיוי .באופן רוחי הדבר הוא לא כזה ,זה לא כך .יש בביקורת
דבר חיובי שאם אין ביקורת פרטית וציבורית ,אם האדם הוא לא בקורתי עם עצמו ,עם
אחרים ,אם החברה לא ביקורתית על הרבה דברים אז יש הרבה רע.
הרע מתגבר .שחיתויות ורוע וכו' .מצד שי יש כללי ברזל שאסור לעבור אותם בעיין של
בקורת .כשבאים לדון אדם כתוב אל תשפוט את חברך עד שתגיע למקומו .מה זאת אומרת
עד שתגיע למקומו? בשביל לשפוט מישהו בשביל לדון מישהו" ,אל תדון את חברך" צריך
להיות במקומו זאת אומרת צריך להיות בדרגתו ,להבין את פימיותו ,להבין את מצוקתו,
להבין את יצרו ,להבין את כל המיעים.
אם אתה מבין את הכל ,אתה גם מרגיש שאתה ממש במקומו ,אז אולי אתה יכול לדון
אותו .אבל אם אתה בא עם הראש שלך ,החיוך שלך ,הדרגה שלך ,ההשקפה שלך ,אתה דן
מישהו אחר לפי אמות המידה שלך ,קרוב לוודאי שאתה עושה עוול לא קטן .יש גם מן גישה
כזו שמאד חשוב להגיד לבן אדם ,דברים חריפים בפים ,כאילו אם אדם אומר דבר חריף
לשי ,אפילו בארבע עייים ,אומר לו דברים חריפים בפים ,הוא אמיתי ,וזה דבר טוב,
ובוה .גם לפעמים בזוג חושבים לפעמים שבין בי זוג צריכים הכל להגיד הכל שיהיה גלוי,
הכל בפים.
אי אגיד לכם שה' יתברך רצה לבות את העולם במידת הדין ראה שהעולם לא יכול לעמוד,
שיתף עמו מידת הרחמים .הרבה מהצרות של האדם עצמו ,של הזוג ,של הפרט ,של הכלל
היו מעים אם האדם היה מאד חושב וזהר בכבוד חברו.
עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא הרגו כי לא הגו כבוד זה בזה .היו צדיקים ,היו
תלמידי חכמים ,היו תלמידיו של רבי עקיבא ובכל זאת הם עשו בזה שלא הגו כבוד אחד
בשי .הכבוד של האדם ,זה החיות שלו.
חביב אדם שברא בצלם .אי לא מדבר רק על כבוד היהודי .אי מדבר על כבוד כל הבריות.
היום בגלל כל הסכסוכים שיש ,ולא מעט בגלל האטישמיות וכל מיי דברים ,שפגעו בעם
ישראל ,יש לו ,לא פעם ,טייה לזלזל בכבוד הבריות ,בכבוד העמים ובכבוד אלה שלא
יהודים ,להתייחס כבהמות או כמה שהוא דומה ,אז כל הדברים האלה הם לא כוים.
כבוד האדם ,לשמור על כבוד האדם זה דבר הראשוי .מי שלא שומר על כבוד חברו ,מאבד
צלם אוש .אדם שמכבד את הבריות יש בו מעלה גדולה מאד ,אפילו אם הוא לא צדיק גדול
אפילו אם הוא לא מתוקן ,אפילו אם הוא לא מכבד אותם לשם שמים ,אולי יש לו איטרס
לכבד אותם באיזה שהיא צורה ,אבל אם האדם מכבד את הבריות ,את כל הבריות ,יש בו
מעלה גדולה.
כמו שהאדם מעורר מלמטה ככה מעוררים עליו מלמעלה ,אז גם מהשמים דואגים שיכבדו
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את האדם הזה .כשהאדם בא להטיל בקורת ,צריך לקחת בחשבון שמה שהוא אומר ,ואיך
שהוא אומר ,זה יכול להרוס אשים ,זה יכול להרוג אשים ,זה יכול לשגע אשים ,זה יכול
לצער אותם.
האדם זה דבר מאד רגיש .פגשתי אשים שזוכרים עלבון מלפי חמישים שה ,שפלוי ופלוי
פגע בהם ואמר להם כך וכך ,והאדם הזה סוחב את העלבון כל הזמן אולי הוא לא זוכר את
זה כל הזמן ,אבל כל פעם זה חוזר אליו ,הוא אמר לי ככה ואי אמרתי לו ככה.
הדבר הזה מוזח מאד .אם כן ,גם כשיש אדם שלא מתהג יפה ועושה דברים לא כוים,
הדבר הראשון שצריך לעשות ,זה לפות אליו בארבע עייים ,לדון אותו לכף זכות ,ולהבין
שאם אתה שהייתה במקומו אולי אתה היית יותר גרוע ממו ,ולהתחבר באהבה עם
שמתו ,ולהתפלל לה' שאת הדברים שלך ,שתגיד לו ,הוא יקבל אותם מאהבה ,ואז
בעדיות ,כמו שאחד הולך על ביצים ככה ,בדחילו וברחימו ,לבוא ולאמר לו.
ולא ישר לבוא ולפגוע ,לפתוח תמיד בזכות .בסהדרין כשהיו מביאים בן אדם שידעו
שהעוש שלו זה עוש מוות ,שעשה איזו עבירה חמורה ,היו פותחים תמיד בזכות ,תמיד
לחפש זכות ואחר כך לחפש את החובה.
כמובן שבחברה שלו ,שאחו במצב כל כך לא מפותח ,היצר הרע שולט בו ,כל כך בקלות,
מאד קשה לשמור על הדבר הזה .כתוב המתכבד בקלון חברו ,אין לו חלק לעולם הבא אפילו
אם הוא צדיק ,מי שמתכבד בקלון חברו או מי ששמח בזה שמי שהוא אחר פגע ,אין לו
חלק לעולם הבא.
עד כדי כך .עד כדי כך הדבר הזה כל כך חמור .היות ואחו בחודש אלול וצריכים לעשות
חשבון פש ותשובה על מה שאפשר ,צריכים להתמקד אולי על הושא הזה שהוא ושא מאד
רחב ומצוי ,יש לו עפים רבים וסתרים ,והוא גורם חורבן בעולם.
תראו שבית מקדש חרב בגלל הסיפור של קמצא ובר קמצא .עייים של כבוד .לא מעט
מהפורעיות שהתגלגלו על עם ישראל במשך כל הדורות ,היו קשורים בעיין הזה של כבוד.
כמה זוגות הרסים בגלל העיין של חוסר כבוד או פגיעה בכבוד.
לכן אדם צריך לדעת כשהוא רוצה לבקר מישהו ,אולי הבן אדם הזה לא בסדר ,אולי יש בו
הרבה דברים לא טובים ,דברים טובים בטח יש בו .אין אדם שאין בו דברים טובים .אין
דבר כזה .אז אדם צריך להסתכל על הדברים הטובים ולאהוב אותו על הדברים הטובים.
לא מצא דברים טובים ,שיאהב אותו בגלל שמתו ,שיחבב אותו כי הוא ברא בצלם ,שיסה
להבין אותו .אחרי כל זה אם יש לו בקורת ,יגיד לו בארבע עייים את הביקורת ,לא בציבור,
לא בכל מיי מאמרים.
אם אדם לא מתקן את דרכיו ופוגע בכלל זה מה שהוא אחר .אפשר לפעמים וגם כן מצווה
לפרסם את הדבר כדי שלא יפגע באשים ,כדי שלא יעשה רע .בכלל אפשר לומר שהדבר
הזה הותר בחיוך שלו יותר מדי.
אפילו לפעמים אשים שיודעים תורה גם פוגעים בכבוד הבריות .אין דבר יותר חמור
מהדבר הזה .כי אדם יכול להיות לא מתוקן ,אפילו לא בסדר בכלל אבל זה הבעיה שלו,
קודם כל .אבל אם הוא מתייחס בכבוד לאחרים ,יש בו מעלה גדולה מאד .יש לו עדיין
עדיות פש .יש לו פתח .אדם שמזלזל ופוגע באחרים ,זה דבר חמור ביותר .אז אי הייתי
רוצה שכל אחד ואחת יחשוב היום ,עכשיו ,במשך השבוע ,האם הוא לא פוגע באשים ,האם
הוא לא מוכיח אותם בצורה לא מתאימה ,האם הוא לא בקורתי בצורה לא כוה ,האם
הוא עושה דברים שפוגעים בכבוד הבריות.
לפעמים אדם עושה ולא בכווה ,אז שיעשה תשובה גם על מה שהוא עושה בכווה ויחפש
מה שהוא עשה לא בכווה וגם על זה יעשה תשובה .לפעמים ,אדם פגע במישהו לא בכווה
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בכלל ,אולי רצה לעשות לו טוב ,אז גם על זה צריך לעשות תשובה.
עכשיו אחו לפי הימים הוראים ,אז גם שייך לפייס את חברו ,אם הוא יכול ,אם ,אם
הוא לא יכול לבד ,לשלוח שליח .צריך לשמור על כבוד הבריות .ה' יתברך מוותר על הרבה
דברים ,זאת אומרת לא מוותר אבל הוא יכול להיות ארך אפיים ,אבל על דבר כזה ,קשה לו
מאד.
וזה הגורם של שאת חים ,כי כשלא שומרים על כבוד הבריות ,פוגעים אחד בשי ,אז אדם
מחזיר באותו מטבע .ומתחיל שאה ומחלוקת ולשון הרע ,ורכילות ושפיכות דמים .אי
כבר ראיתי הרבה מקרים שהיה אפשר למוע צרות צרורות אם קצת האדם היה רגיש
לכבוד אשתו ,לכבוד ילדיו ,לכבוד עצמו" ,איזה הוא מכובד ,המכבד את הבריות".
כדאי .זה לא ושא קשה .לא מדובר פה על איזה ספירות ,דברים קשים אלא על דבר מאד
פשוט ,מאד יום יומי .האדם מתיר לעצמו ,היצר מביא לאדם מחשבה להתיר לעצמו לפגוע
בשי מאד בקלות.
צריך הרבה זהירות" .מה ששוא עליך אל תעשה לחברך" .זה לא דבר שבא לבד .צריך
לפתח רגישות ,ואהבת ישראל גדולה והתחשבות שלא לפגוע באשים .אומר רבי חמן
מברסלב ,שמי שמוכיח את חברו והוא לא ראוי להוכיח אותו ,הוא גורם לו זק בל ישוער.
הוא סותם לו את כל ציורות השפע .הוא גורם קטרוג על האדם .לפעמים האדם עושה
בצחוק ,או מאהבה ,או הוא חושב שהשי לא יפגע ,אין דבר כזה .כל אחד רגיש לכבודו.
אדם צריך מאד להשתדל לא לפגוע ,מאד להיזהר לפי שהוא מדבר ,לא להיות ספוטי
ככה ,כמו שאומרים ספוטי זה טוב.
זה טוב לאדם מתוקן ,לאדם שעוד לא מתוקן ,זה מסוכן .להרוס אשים ,אפשר בשיה,
במילה אחת ,אחר כך לך תתקן אותם .לך תעודד אותם ,לך תוציא להם את העלבון מפשם.
זה לא צחוק ,בכלל לא צחוק.
לכן בושא הזה צריך לעשות הרבה תשובה ולהתפלל שגיע כולו לתיקון הזה .כמובן שיש
עיין חשוב בביקורת ,לשמור על הדברים ,אבל תמיד לסות לשפוך כמה שפחות דם ,לא
כמה שיותר ,אוי ואבוי לו שאחו במצב הזה.
שאלה :אתה אמרת שדוד המלך היה מתוקן ,וכששמעי קילל אותו אז הוא אמר שזה מה'.
לפי המוות דוד המלך תן פקודה לשלמה לא לשכוח לעולם שזה עד המוות הוא החזיק אל
ליבו למרות שהיה מתוקן .ואיך בן אדם לא מתוקן ,אז זה עוד יותר קשה?
תשובה :כן ,דוד המלך הוא לא רק בן אדם פרטי ,הוא היה מלך ,מלך ישראל ,עכשיו מי
שפוגע במלך ,מורד במלך ,חייב מיתה .יש כבוד המלכות ,שלא לדבר על זה שהוא היה צדיק
עליון וכו' לכן הוא בעצמו באופן אישי אולי לא היה איכפת לו ממה ששמעי בן גירא קילל
אותו ,אבל מדוע הוא לא הרג אותו? צריך לשאול את דוד המלך.
אי רק יכול לשער .אי רק אומר שבמקרה הזה זה היה לטובתו של שמעי בן גירה שיקבל
את העוש על מה שהוא עשה ,שהוא קילל את דוד .אבל לאדם פרטי ,שאין אצלו ,עיין של
כבוד המלכות וכבוד התורה אז כמובן שצריך לסלוח ,ולמחול על כבודו.
הדבר הכי יפה זה לסלוח .הדבר הכי מתוק ,הכי מאיר זה לחיות בביטול האגו .כשאדם
בביטול ,טוב לו כל הזמן ,שמח ,רואה ברכה בכל מעשה ידיו ,קרוב לה' ,לכן היצר לא רוצה
לתת בן אדם שיגיע לביטול של האגו שלו ,אלא הוא כל הזמן הוא מפח לו את האגו שלו,
כדי שאף פעם לא יהיה לו טוב ,כדי שאף פעם לא יהיה מתוקן ,שאף פעם לא יצליח.
אז לפעמים החכמים או אשי ציבור או המלכים ,הם מתוקף תפקידם צריכים להקפיד על
כבודם .אבל באופן פרטי ,אישי אי בטוח שדוד המלך לא הקפיד עליו באופן אישי כי הרי
הוא אמר ה' אמר לו קלל.
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שאלה :איך אדם ביקורתי יכול לעשות תשובה?
תשובה :קודם כל אם אדם פגע באשים ,צריך לבקש מהם סליחה .אם הוא לא יכול ,או
שהוא יודע שזה יביא חורבן יותר גדול ,אז על ידי שליח .אם אי אפשר בכלל ,אז אי אפשר,
עדיף להימע מאשר שיהיה יותר גרוע.
לפעמים כשאתה הולך ומבקש סליחה ,זה פותח פצע או קמה או מה שהוא יותר גרוע.
צריך להיות חכם לא להיות טיפש .אבל קודם כל בתוך פשו ,שהאדם יקבל על עצמו לאהוב
את הבריות ,לאהוב אותם ,אהבה גדולה ,לכאוב את כאבם ושיהיה איכפת לו על כבודם,
לעבוד על זה.
זה לא דבר פשוט ,זה לא בא ביום אחד בכלל .לעבוד קשה על כל מחשבה על כל רגש ,על כל
דבר ,להתפלל בשביל אחרים ,להתפלל על זה שאם אתה צריך להגיד בקורת ,שזה יתקבל
באהבה .אם אתה אוהב את השי ,יותר ממה שהשי אוהב את עצמו ,אם אתה תבקר אותו,
הוא יקבל את הביקורת שלך .אם אתה לא בדרגה זו ,יכול להיות שלא צריך לבקר .אם זה
שייך לכלל ויש סכה לכלל ,כן .אבל סתם באופן אישי .זו תכוה מאד פוצה .אדם כס
לבית ,מתחיל לחשוב ,הה זה לא בסדר ,פה לא יקו ,שמה זה מגעיל ,תראה איך הם חיים,
איך מדברים ,איך מתלבשים ,איזה מין אשים פה.
זה כבר הפך להיות מחלת פש הדבר הזה .זו מחלה פוצה ווראית .אדם כס לבית הוא
צריך להיות מבסוט שכס לבית ,להסתכל איזה דברים יפים יש ,אפילו אם הם פשוטים,
אפילו אם אין שום דבר יפה ,להיות שמח ,על זה שקיבלו אותו באיזה בית.
טוב שיש לבן אדם בית ולא אוהל .הכל צריך לשות .כל המחשבות השליליות .הכל .מי שלא
משה את הדברים בצורה כזו ,הוא לא עשה כלום .אולי הוא יסה .אבל זה עוד כלום .זה
חוץ מהקדושה עדיין.
צריך שהמחשבות יהיו טהורות ,של זכותה של אהבה .אהבת חים .פשוט אהבת חים .אי
לא אומר שזה פשוט .אבל יח אם במשך היום יש שלוש מאות מחשבות רעות ועשר טובות
ואחר כך זה הולך ויש עשרים טובות ,ויש חמישים טובות אז זה מתחיל להיות שיוי.
לא ביום אחד .לא צריך להתייאש .הסיטרא אחרא עובד במיוחד על העיין הזה .להביא
שאת חים ,להביא בקורת ,להראות לך דברים צודקים שצריך לשות כדי שתהיה שאה
בין האשים .מעטים האשים שמוכים לקבל בקורת ,רוב רוביו כשאומרים לו משהו לא
מסתכלים על התוכן אלא על הצורה ,איך אמרו לו ,ואם אמרו את זה לא יפה אחו לא
רוצים בקורת.
אבל האדם החכם האמיתי אוהב בקורת ,אוהב את התוכחות ,ככה כתוב "אוהב את
התוכחות" ,אדרבא ,לא מסתכל על הצורה ,לא מסתכל על מי שאמר ,אלא על מה שאמר,
ואם יש מה לשות ,משה ,הוא שמח שריחמו עליו מהשמים וגילו לו מה שהוא שהוא טעה,
אין אדם שלא טועה ,כל אחד טועה ,אז מהשמים לפעמים שולחים לך מי שהוא גס רוח או
מה ,שיגיד לך מה שהוא שאולי מישהו אחר לא היה מעיז להגיד לך ויש בזה איזה מה שהוא
של האמת ,ואז כדאי לקחת.
יש בתוכחה הזו שמי שהוא אומר לך ,מה שהוא צודק ,מה שהוא ,רעיון אחד .יח זרק לך
עשרים דברים שאתה לא בסדר ,אולי מה שהוא ,עשרה אחוז ,אחוז אחד הוא צודק ,כראה
שהוא צודק אחרת הוא לא היה אומר לך את זה.
אולי ,לא בכל .אז אם אתה חכם ,אתה לוקח את המשהו הזה שאמר לך ואתה שמח .הה
גילו לך! כל אחד רוצה לדעת מה התיקון שלו ,מה התיקון שלו ,מה הגלגול שלו ,מה
התפקיד שלו ,אז הוא מוכן לשמוע כשאומרים לו את זה יפה .אבל אם בא מישהו מהרחוב
ואומר לו תשמע אתה כזה ,ויש בזה מה שהוא אמיתי ,אדם דוחה את זה ,הוא לא רוצה
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לשמוע .זה חלק מהפיוק ,על ושא זה תתי שעור .האדם מתפק ,שומר על ציפור פשו.
זה חלק מהפיוק ,שאדם לא רוצה לשמוע בקורת .אבל כשמבקרים אותך ,זה לטובתך
בסופו של דבר .לפעמים הביקורת היא הרסית ויש בה רעיוות לא טובים ,האדם צריך
להיות מאד בודק ,לא לקבל על עצמך דבר לא כון.
פגשתי איזו אישה שהיא כולה אישה של חסד .באמת .אוהבת לעזור אפילו מעל לממוצע,
הלכה למישהו ,לא יודע איפה ,אמרו לה לפי השם שלך את כולך דין ,את רק דין ,ההיא
לקחה את זה וסוחבת את זה כבר כמה שים שהיא מצד הדין והיא בכלל לא מצד הדין.
סתם בילבלו לה את המוח .מה זה? אז לכן כשאדם מקבל בקורת ,צריך גם לדעת לטרל.
אולי אמרו לך מה שהוא שזה לא כון .אולי יש מה שהוא שזה כון.
שאלה :יש עלבון לפעמים שלא בכווה?
תשובה :קודם כל אם זה שמעליב גם אם הוא מעליב בכווה ,יכול להיות שגם בדבריו יש
מה שהוא מן האמת .לא מאה אחוז .אולי חצי אחוז .מה שהוא .אז כדאי לשמוע טוב ,טוב,
טוב .כמובן שכשמי שהוא בא להעליב אותך בכוח ,אתה צריך לסגור את הלב .לא לתת לרע
שלו להיכס .כמה שהוא רוצה ,לא לתת לזה שיכס ,לסגור.
ואחרי שהצלחת לסגור שלא תכס כל ההשפעה השלילית הזו ,אתה כבר מבסוט ורגוע אז
תחשוב על הדברים שלו ,מה אמר? יש תהליך :כשאדם בא להעליב אותך בכוח ,בצורה
שהיא על מת לפגוע ,לא לתת שזה יפגע בך ,כי הוא שליח רע.
אתה לא צריך להקריב את עצמך ,בשביל הרע .צריך לעצור את הרע .לא לתת לרע להיכס,
קודם כל .אחרי שהבן אדם רגע ,אז צריך לבדוק .אולי בכל זאת יש מה שהוא מן האמת
במה שהוא אמר .לפעמים אפשר גם להעמיד את האדם במקום ולהגיד לו מדוע הוא אומר
לך דברים כאלה.
אפשרי! לא?! לא צריך להיות פציפיסט ומסכן שאדם ייתן לך מכות ואתה רק תחייך .אין
דבר כזה .אבל גם כשאתה מעמיד אותו במקום ,להשתדל שזה לא יבוא משאה ושלא יגרור
אותך ,לרע שלו אלא פשוט למוע שהוא יעשה רע.
כמה שאדם מצא בדרגה יותר גבוהה הוא יכול לעשות זאת יותר בקלות .זה קשה מאד.
אבל יח אדם שיודע ג'ודו או קרטה ,בא מי שהוא מתקיף אותו ,רוצה להרביץ לו ,הוא
עושה תועה קטה ומטרל אותו ,הוא לא חייב להיכס לקרב ,הוא לא מתרגש אפילו .אדם
שלא בוי בצורה כזו וכשבאים להתקיף אותו הוא כולו כס לפחד ולעצבים ,ועד שהוא
מגיב ואיך שהוא מגיב .לכן כמה שהאדם יותר מודע ועובד על הדברים האלה ,יהיה לו יותר
קל .אדם צריך לדעת שלפעמים יש שליחים רעים כמו במקרה הזה של האישה הזו שאמרו
לה כך וזה לא כון וזה עשה לה רע שים.
אז לא כל מה שכל אחד אומר צריך לשמוע .דבר שי אי גם ראיתי תופעה בזמן האחרון של
פתיחות יתר .אדם הולך לחברו ,מספר את כל ליבו ,זה לא טוב .אי אגיד לכם למה? כי
אדם צריך לדעת שבמצב של הדור שלו ,מעט הם האשים המתוקים ,ומעט אשים
שאפשר לסמוך עליהם באמת ,לצערו ככה המצב וכשאתה חושף את הסודות שלך בפי
אחרים ,אתה כבר בידים של אחרים.
היום הוא חבר ומחר הוא שוא .אתה לא יודע מה הוא יעשה עם זה .צריך זהירות .לא צריך
האדם לחשוף את כל הסודות שלו בפי חברים .חברים היום מחר אי אפשר לדעת .לפעמים
אין לאדם ברירה ,אין עם מי לדבר והוא סובל ומשתגע ,טוב ,אם אין לו ברירה שידבר עם
איזה חבר ,אבל להיזהר .שאדם ישמור על כבודו .זה חלק משמירת הכבוד של האדם,
הכבוד הפימי.
שאלה :שמירת הכבוד העצמי גובל עם הביטול העצמי ,ביטול האגו?
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תשובה :לא ,לא ,יש פה טעות ,אדם שמבטל את האגו שלו מבטל את האגו שלו כלפי שמים,
הוא יודע הוא כלום ,רק בן אדם עם חסרוות ,שום דבר אין בו .הוא מבטל את עצמו כלפי
שמים .אבל מבחית הכבוד האושי של האדם ,הכבוד המיימלי של האדם ,הוא צריך
לשמור לא לדבר על עצמו לשון הרע ,ולא להוציא על עצמו שם רע ולא לתת פתח לאף אחד
שידבר עליו דברים רעים.
למה? לא ,שהאדם צריך לבזות את עצמו .ביטול כלפי שמים זה לא שאדם מבזה את עצמו.
אדם אסור לו לבזות את עצמו .אדם ברא בצלם ויש לו שמה והוא רגיש .הוא לא צריך
לתת פתח שאחרים יפגעו בו ,למה? זה לא שייך לכבוד שהוא הולך לחפש כבוד ,שהוא רוצה
שיקומו בפיו.
לא זה .כבוד מיימלי שאדם צריך בשביל להתקיים .תלוי עם מי ,תלוי איפה ,תלוי עד כמה,
אדם יכול גם לדבר עם ה' ולהשתחרר מהדאגה שלו .זה לא רע .זה דווקא טוב .צריך
להיזהר ,מאד להיזהר.
אדם ידע שהוא צריך לשמור על הסודות שלו ,לא ללכת ולפזר .היום בכלל לא שומרים על
הדבר הזה וזה מאד לא בסדר.
שאלה :מה היה בין יואב לבין דוד?
תשובה :אי לא רוצה לכס לכל הפירושים בת"ך .כתוב על דוד המלך ,שהיה ותר ווקם
כחש .למה? כי הוא היה קשור לעיין של מלכות ,ובמלכות יש דין וזה לא קל .אבל אחו
לא מלכים ,ואחו לא דוד המלך ,אחו אשים פשוטים ,וכל אחד מאתו צריך להשתדל
בעיין הזה שלא לפגוע באשים סתם .אי אפשר להקיש מאתו לדוד.
שאלה :בקשר לחלומות ,האם זה מותר לספר לכל אחד?
תשובה :וודאי שלא .כתוב על זה .הרי חלום שאדם מספר לשי ,החלום תלוי בפתרון .אם
האדם הזה פותר לך את זה לרע ,זה יכול להתקיים לרע חס ושלום ,אז חלומות מותר לספר
רק לחכמים.
שאלה :איך עושים תשובה לפי הקדוש ברוך הוא על זה שעשיו בקורת?
תשובה :קודם כל אי רוצה להתייחס לשאלה הקודמת שלך ,את שאלת שאלה חשובה:
איך אדם עוצר כשמישהו בא לבקר אותו באופן הרסי שלא יכס לו ללב .זה דבר חשוב
מאד .כי אם הייו יודעים איך לעצור את זה יכולו למוע הרבה צרות לו ולאחרים .כי אם
אי לא מוע את זה וזה כס בי ,יכול שאתקם קשה גם כן ואכשל חס ושלום .לכן השאלה
חשובה.
כשאדם בא לתקוף אותך ,להעליב אותך או כל מיי דברים ,קודם כל אם אדם יכול לזקוף
את זה ,כמו שעשה דוד ,להגיד זה מהשמים ,זה שליח מהשמים .במקום .להגיד לעצמו.
להגיד זה שליח מהשמים מה שהוא אומר לי.
לא לראות אותו כאדם ,לראות אותו כשליח ,זה פותח פתח שאתה תהיה ער .מבן אדם אתה
לא מוכן לשמוע אבל אם זה ה' שלח אותו ,אתה אולי מוכן לשמוע .אז זה כבר מרגיע קצת
שזה לא יכס .דבר שי צריך מיד להבין שאם הוא בא בצורה תוקפית והרסית ,הוא שליח
גם כן מבחית היצר.
להכיס מחלוקת ,להכיס שאה ,להכיס כל מיי דברים .אז אם אתה חושב על זה,
תתייחס אליו אחרת .דבר שלישי ,כמובן שאף אחד לא יכול להבין אותך יותר מאשר אתה
קשור עם עצמך .זה שעשה לך בקורת ,זו בקורת חיצוית ,הוא יודע מה כואב לך ,מה אתה
מרגיש ,מה עבר עליך ,מה קורה לך ,מה אתה חשבת ,הוא לא יודע כלום.
הוא רק מבקר .לכן אתה יכול לזלזל מבחיה זו ,בכל הכוח שלו שהוא בא עם הרוע שלו,
אולי הוא שליח אבל הוא לא מבין בדיוק מה הוא עושה ועל מה .סתם שליח .אם בן אדם
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בא לעשות לך רע ,צריך לחשוב על שם ש-ד-י ולצייר את זה בדמיון בעייים שלו.
הוא בא עכשיו להגיד דברים ,תסתכל עליו ותחשוב על השם ש-ד-י תצייר את זה בעייים
שלו ,אז אתה שמור .הוא לא יכול לפגוע בך .מה שהוא רוצה שיגיד .זה שם ששומר .שיגיד
מה שהוא יגיד .לא יהיה לזה עוצמה שווה .דבר אחר ,אחו בי אדם אז בכל זאת יכס מה
שהוא ללב ,אז לקות ,אחר כך כשרגעים לעשות יתוח ,מה כון קבל .מה שלא כון
לזרוק .זה לא פשוט .אבל אין לו ברירה .זו עבודה אמיתית .אדם בחן ,ביסיוות ,לא מתי
שהוא יושב ולומד תורה.
מתי שהוא לומד תורה ,הוא צדיק ,הוא מלאך .אבל אחר כך כשהוא הולך לבית או לשוק,
לעבודה ועושים לו כל מיי דברים ,אז הוא בחן .זה הזמן שהוא בחן .אז יח כולו,
שבאותו זמן שאחו בחים ,כולו ופלים ,כי זה המצב ,לפחות אחר כך לתקן מה שהוא
לא להתרסק.
שאלה:
תשובה :צריך לבקש מה' ככה :ה' תעזור לי שאם יש דברים כוים בביקורת ,שאי אקבל
אותם כון .ואי לא אשבר ,לא ארצה להחזיר רע ,ושאוכל לתקן .ואם פגעתי באשים,
והייתי בקורתי או אי כל הזמן ביקורתי ,תעזור לי להמתיק את הדין הזה אצלי שהביקורת
תהיה בוה ,שיהיה לי מחשבות טובות ,ואי אוכל לאהוב את האשים ,ולהגיד להם את זה
בחת ,ובצורה טובה שזה יתקבל ולא לעשות חורבן .זה מה שצריך לבקש.
שאלה:
תשובה :הרי אם אדם עשה דברים לא בסדר כלפי שמים ,מוחלים לו אם הוא עושה תשובה,
ביום כיפור .אבל אם אדם עשה דברים לא טובים לאשים עד שהוא לא יפייס את האשים,
לא מוחלים לו .עובדה.
שאלה :אז מה עושים עם אלה שלא מבקשים סליחה? איך מתהגים עם האשים שפוגעים
ושלא מביים שצריך לבקש סליחה ,או לא רוצים.
תשובה :לסלוח להם .להתפלל עליהם .שלא יוכלו להזיק שיתקו את הדרכים שלהם.
שאלה :ואז הקב"ה גם יסלח להם?
תשובה :כן .צריך לבקש על השמות שלהם .כי למה האדם לא מבקש סליחה .או שהוא לא
מאמין שהוא פגע או שהוא יודע שפגע והוא תפוס באגו שלו .היצר תפס אותו או הגאווה
והוא לא מוכן להודות .זה קורה .יש הרבה אשים שקשה להם להגיד סליחה .קשה להם.
אי טיפלתי בזוג .שהבעל היה מקפיד שכל פעם שאשתו פגעה בו שתגיד לו סליחה .אפילו
עשר פעמים ביום .ואפילו אם היא לא מצטערת שתגיד בפה סליחה.
אז היא באה ואומרת זה משגע אותי ,כל היום תבקשי סליחה .אמרתי לה גברת הוא צודק.
מה פתאום הוא צודק? אמרתי לה כן .מה איכפת לך להגיד סליחה ,אפילו טכי ,שיכם
יודעים שזה לא מהלב .רק להגיד את המילים .מה היה קורה? אם שהייתה אומרת לו את
המילים הוא רגע ,הוא מאמין לה ,הוא יודע שהיא כועסת ואולי לא מסכימה ,אבל למילים
שיוצאים מהפה יש כוח ,הוא מאמין בזה ,אז מה איכפת להגיד סליחה ,הוא רגע ,זה מוע
בעיות ,אחר כך אם רוצים עוד לדבר ולדיין יש אפשרות.
למילה סליחה זו מילה עם כוח .ה' יתברך אמר ,סלחתי כדברך ,למשה .סליחה .צריך לדעת
לבקש סליחה .קודם כל זה המילים .אם אדם אומר ,סליחה ,זה פתח .אחר כך הוא יכול
להצטער .אבל אם הוא לא אומר את המילה ,אחו פה בעולם העשייה צריכים לשמוע את
המילה יוצאת מהפה שלו.
שאלה :אדם פגע בעבר ,לפי המון המון שים .אי ותן דוגמא .הייתי ילד ואי עד היום
זוכר שפגעתי במישהו ולא יודע איפה הוא עכשיו ועד היום זה מציק לי .שמעתי באיזו
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קלטת שלך שאדם צריך לסגור את העייים ולזכור במי אי פגעתי .כל הזמן התמוה הזו
של החבר לפי המון שים ,עשרים שה אולי ,באה לי .תשובה :קודם כל אם יזדמן לך,
לחפש אותו ,לא שאתה תלך עכשיו ותחפש אותו ,אבל אם יש איזה חבר שלך ,חבר של חבר,
או איזו קודה מגע ,הכי רופפת אפשר דרכה ,אם אין ,תתפלל שה' יפגיש אותו אתך .ואם
גם זה לא מתקיים ,תבקש סליחה מהשמה שלו .תבקש סליחה שאתה מצטער על מה
שעשית .הרי גם הולכים לבקש סליחה בבית קברות כשפוגעים במת ,או מה שהוא .יש
למילה סליחה דבר גדול מאד.
בימים הוראים או מתפללים גם על חטאים שאחו לא יודעים שעשיו .יש הרבה חטאים
שאדם עושה בלי לדעת .אולי החבר בחוץ לארץ ,אולי בעולם אחר ,אי אפשר ללכת לחפש כל
אחד שפגעת בו ,לכן צריך להיזהר מלכתחילה.
מה לעשות .ה' יעזור .ה' יתברך רוצה שאדם יעשה השתדלות לפייס את חברו ,אבל אם
חברו איו או הלך לעולמו אז מה לעשות? שיבקש סליחה מכל עם ישראל.
שאלה :אם יש לשי אשים איזה עלבון ,אם זה משמים או לא ,האם כדאי שישבו וידברו
ויבררו את היחסים בייהם ,האם זה יכול להיות כון?
תשובה :זה יכול להיות כון ויכול להיות גם גרוע.
כי אם האשים מצאים באיזו דרגה רוחית אמיתית זה יכול להביא לפיוס ולתיקון ,אבל
אם האשים לא בדרגה הזו בדיוק ,זה יכול להביא יותר בלגן ,אז צריך לחשוב מה התועלת?
מה יקרה? אם זה ככה או ככה? להיות אמיתי ולא לחשוב עכשיו אי אשב איתו אדבר איתו
אסתדר איתו זה יכול להיות יותר גרוע ,אבל צריך להשתדל להגיד סליחה לפחות ,ושיהיה
אפשר לדבר עם כל בן אדם ,לא כמו שהיה עם האחים של יוסף שלא יכלו לדברו לשלום,
אפילו לא יכלו לדבר איתו .זה דבר שגרם לגלות.
שאלה :בקשר לחלום...
תשובה :צריך להגיד שמע ישראל לפי שהולכים לישון .יש כלל מה שאדם לא יכול להיות
בטוח שלא יתעסק עם זה .כשבן אדם עושה דברים טובים אז הוא יודע שהוא עושה דברים
טובים ,כשהוא עושה דברים רעים אז הוא יודע שהוא עשה דברים רעים ,במקרים לא
גבוליים.
לפעמים היצר בא לטשטש את זה כדי שהאדם לא ידע .השמה יודעת בדיוק ,אם האדם
מזייף זיוף הכי קטן השמה מרגישה בזה .אי אפשר לרמות .רק מה האדם פתאום עוד עשוי
לעשות תשובה ולכן היצר לא מוכן ואז הוא מתחיל לטשטש את זה ,אולי זה לא כון.
מתי שמתחיל ספקות ,זה סימן שהיצר התערב ,יש שם חלק ליצר .כשאדם עשה טוב באמת,
הוא יודע שהוא עשה טוב .לכן יש בחז"ל מושג כזה "עבירה לשם שמים" .זה מושג בעייתי
מאד .לפעמים היו מקרים שעשו עבירה לשם שמים וזה התקבל בדרגה יותר גבוהה
ממצווה.
כמובן שאדם לא יחליט כרגע לעשות עבירה לשם שמים כי זה מצד היצר ,אבל יש מושג
כזה .לפעמים עשו עברה וזה היה בכווה טהורה לשם שמים וזה היה כון וזה התקבל .עד
כדי כך .אחו יזוקו ,עם ישראל יזוק מהמושג הזה .לא רוצה לפרט .אף אחד שלא ייקח
לו היתרים לעשות עבירות לשם שמים .יש קלטת השכל הכון .יש לזה גם פרק בספר "יסוד
במלכות" .אחו למד קצת מושגים מהקבלה .תחיל עם קצת הגדרות על העולמות
הרוחיים ,עולמות אבי"ע :אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשייה.
ספר "מפתחות החכמה" עמוד ט"ז" ,ד' עולמות אבי"ע משכים ומתפשטים מד' אותיות
הוויה ברוך הוא ,וכיוון שד' אותיות הוי-ה ,ה-י' הוא סוד חוכמה ,ה' -ביה ,ו' -ו' קצוות ,ה'
אחרוה -מלכות .מצא כי האצילות מתפשט מצד חוכמה ,בריאה מביה ,יצירה מתפארת,
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עשייה ממלכות".
הסבר :יש ארבע עולמות אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשייה ,והם מקבילים לארבע אותיות של
שם ה-ו-י-ה ,י-ק-ו-ק .כשה-י זה אצילות ,ה-ה' זה בריאה ,ה-ו' זה יצירה ,ה-ה' אחרוה זה
עשייה .זה גם מקביל לספירות וזה גם מקביל לפרצופים.
מה שכתוב בזוהר שארבע עולמות אבי"ע רמזים בארבע אותיות ה-ו-י-ה .אצילות רמז
באות י' ,בריאה ב-ה' ,יצירה ב-ו' ,עשייה ב-ה' אחרוה" .בירור העיין הוא :כי האצילות
מקבל אורו מהחכמה העליוה ,ולכן קרא י' על שם החכמה.
הבריאה לפי שמקבלת אורה מביה ואצילות וממה ולמטה ,על כן קראת ה' על שם הביה.
היצירה מקבלת אורה מז"א זה תפארת ,לפי כך קראת ו' על שם הו' קצוות שהם עיקרו של
ז"א .ז"א זה זעיר אפין .העשייה מקבלת אורה מהוק'  ,לכן קראת ה"א אחרוה על שם
המלכות" .אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשייה הם כלל המציאות שהכין המאציל יתברך לצורך
האדם לתת מקום לעבודתו ,ולתיקון מעשיו.
יש עולמות התיקון ויש עולמות רוחיים לפי עולמות התיקון .מה ששייך לו זה עולם
התיקון כי אחו בי אדם שצריכים לתקן .לכן העולמות ,אצילות ,בריאה ,יצירה ועשייה
קשורים בו ,במעשים שלו.
מה שאחו עושים ומה שאחו לא עושים" .וג' דבריו הוכו לצורך זה :א( זה דרכי הההגה
שהכין לצורך זה שסודם עולם האצילות .ב( מציאות המקבלים שהם עצמם גם המתקים,
דהייו האדם שעיקרו הוא כלל השמות והוא סוד עולם הבריאה ששם מחצב השמות.
ג( מציאות המשרתים שבראו לשרת את האדם בעבודתו ולהוציא את המושרש במאורות
האצילות אל פועל המעשה .הוא סוד המלאכים המושרשים בעולם היצירה ,הרי תברר
עיין ג' העולמות אצילות ,בריאה ,יצירה ,אך עולם העשייה הוא כלל כל ג' ה"ל
בהתלבשותם בסוד גוף".
הה יש פה הגדרה יפה ומתומצתת על עיין העולמות עליהם או מרבים לדבר .אז קודם
כל ,הוא אומר כי העולמות האלה קשורים לתיקון שלו .ולכן או לומדים עליהם וחשוב
לדעת מה שהוא עליהם .שית ,הוא הביא את השורשים של המציאויות השוות ועל זה
הוא אומר כי "יש שלוש דברים שהוכו לצורך זה .א) זה דרכי הההגה שהכין לצורך זה
שסודם עולם האצילות" .בעולם האצילות יש כל הההגה של העולם שלו ,של בי האדם.
כל מה שיש מתחת עולם האצילות זה כלול בעולם האצילות .עולם האצילות ברא על מת
לההיג אותו ,את הבי אדם ,את כל המקרים שלו ,מעכשיו עד סוף התיקון .כל מה
שצריך לפרט ולכלל ולכל העייים לההיג אותו ,כל התוכה הזו זה בעולם האצילות.
כמו מחשב ,יש תוכה ואחר כך כל מיי דברים שאפשר לעשות עם התוכה .אז זה התוכה
הכללית של כל העולמות האלה של התיקון זה בעולם האצילות" .ב( מציאות המקבלים
שהם עצמם גם המתקים דהייו האדם שעיקרו הוא כלל השמות הוא סוד עולם הבריאה
ששם מחצב השמות" השורש של השמות שלו זה בעולם הבריאה.
)כולו חלקים שוים של שמת אדם הראשון ,אחרי החטא של האדם הראשון וכל מיי
חטאים שאחו הוספו ,לצערו ,הלכו ופרדו השמות ליצוצות ויש הרבה יצוצות וזה
ושא לשיעור שלם .יש דרגות שוות :גוף ,פש ,רוח ,שמה ,חיה ,יחידה( .או עוסקים פה
בעיין אחר .מאיפה השמות שלו באות? השמות שלו באות מעולם הבריאה .ג( יש דבר
שלישי שזה המשרתים .המשרתים זה המלאכים שבראו לשרת את האדם בעבודתו
ולהוציא את המושרש במאורות האצילות אל פועל המעשה.
כמו מלך שגוזר גזרה ,הוא לא הולך ומבצע את הגזרה .יש לו משרתים ,פקידים ,שרים,
להבדיל ,ה' יתברך גם כן לא מכבודו שהוא הולך ועושה הכל בעצמו אלא יש לו צבא
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השמים ,יש לו משרתים ,יש לו מלאכים והם מוציאים לפועל והשורש שלהם בא מעולם
היצירה.
זהו סוד המלאכים המושרשים בעולם היצירה .הרי תברר עיין ג' עולמות :אצילות,
בריאה ,יצירה .לסיכום ,עולם האצילות זה עולם המחשבה של הההגה ,כל הכללים של
הההגה ,איך לההיג את העולם ואת הבראים ,עד סוף התיקון.
זה מושרש בעולם האצילות .עולם הבריאה שמה מושרשות השמות .אחו רואים עולם
הבריאה .עולם היצירה משם המלאכים .שאר לו עולם העשייה .על זה הוא אומר" :אך
עולם העשייה הוא כלל כל הג' ה"ל ,בהתלבשותם בסוד הגוף".
אחו אמם שמות אך אחו בתוך גוף .יש פה עולם חומרי .שהוא גם כן מן כלי חומרי
שיש בתוכו רוחיות .אז ההשפעות של עולם האצילות ,יצירה ובריאה ,זה מתבטא בסופו
של דבר בעולם העשייה.
עולם העשייה זה כלי שבתוכו מתלבשים שאר העולמות .הלאה" :הה כללות ,אצילות,
בריאה ,יצירה ,עשייה כשבין אותו היטיב ראה שהוא רק עולם אחד עם ג' לבושים .דהייו
כי אצילות עצמו ואותו קרא בשמו בשלמות ,צריך להבין עמו לבושיו שהם בריאה ,יצירה,
עשייה שבאמת אים חשבים לו אלא ללבושים.
וכל זה הם לבושים שלכל אחד יש פעולה בפי עצמה .וראה כשדבר על אצילות ועל
פעולותיו ,צריך שבין בריאה ,יצירה ,עשייה טפילים לו בסוד לבושים כי הוא איו פועל
אלא על ידי לבושיו .אך כשתחיל עם פעולות הלבושים בפי עצמם קרא לכל לבוש עולם
בפי עצמו כי כל אחד מהם עושה פעולה פרטית ומיוחדת בהוצאת פעולות האצילות לאורה.
" אז כך ,יש לו עולם אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשייה .עולם האצילות זה העולם היחידי
שקיים בעצם .בריאה ,יצירה ,עשייה זה רק לבושים שלו .כי הרי בעולם האצילות שם
מחשבת הבריאה ,הההגה והכל.
ושאר הדברים זה רק בשביל להוציא לפועל ולגלות את העייים שבעולם האצילות .עולם
האצילות זה עולם הההגה ,המחשבה ,שם יש את כל מה שצריך בשביל לההיג את האדם
שיגיע לתיקוו המלא.
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הגאווה
אחו מתקרבים לקראת יום כיפור וכל אחד מאתו מתחיל לעשות באופן אוטומאטי
חשבון פש ,כזה או אחר.
מי שעושה חשבון פש אמיתי לא יודע מאיפה להתחיל ,מרב שיש מה לשות .היום דווקא
רציתי להתמקד בושא אחד ,חשוב .הושא הזה זה אחד המפתחות של עבודת הפש של
תיקון האדם .זה הושא של הגאווה.
למה דווקא בושא הזה? ישן כל מיי מידות ,קשות ,שיש לכל אחד מאתו ,שאחו
אמורים לסות לא לתת למידות האלה להשתלט עליו .אחו יודעים שיש בכל אדם חלק
טוב וחלק רע  -בכולם ,מהקטן עד הגדול.
אדרבא ,כמה שאדם יותר גדול היצר הרע שלו יותר גדול כיון שאם יש לו שמה גדולה אז
יש לו גם עבודה גדולה .לכן ,גם קטים וגם גדולים  -כולו יש לו הרבה מה לעשות .בדור
הזה יש שמות מאד מאד גדולות עצומות.
ישם הרבה שמות שלא זכו ביתיים להגיע לתיקון שלהן .ישן שמות שעוד לא עברו את
השלבים שהן צריכות לעבור והזמן דוחק .סוף זמן התיקון גם כן מתקרב ואותם אשים
שמחים עוד מעט יבוא משיח כולם מבסוטים ,אבל בעצם שמשיח מגיע האפשרות לתיקון
עלמת.
זאת אומרת עוד תיתן לו אפשרות לתקן אבל זה יהיה תיקון מסוג אחר .כיון שכשמשיח
יגיע זה יהיה משטר של גילוי פים .לא במכה אחת אבל תלך ותגדל מידת גילוי הפים .זאת
אומרת מידת התגלותו של השם יתברך בעולם תלך ותגדל ,עם ביאת משיח.
עד ביאת משיח אחו במשטר של הסתר פים .זאת אומרת שהשם יתברך מסתתר
מהבריות מהל את העולם כאילו העולם מתהג בדרך הטבע ,עולם כמהגו והג .אבל ברגע
שתהיה התגלות של משיח צידקו הרבה דברים מתחילים להשתות ולא וכל לעשות עבודה
כמו שהיום אחו יכולים לעשות כיון שהבחירה תשתה.
כרגע בזמן שאחו מצאים בו זה זמן יקר שאם צל אותו כון יכולים להשיג הרבה הרבה
הרבה הרבה .אחר כך איך אומרים ,מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת ,ומי שלא טרח בערב
שבת מה יאכל בשבת? לכן ,הימים ,החודשים ,השים ,הדקות ,השיות האלה שלו כרגע
הן יקרות מאד ,יותר יקרות מלפי  1000שה ,מלפי  100שה.
אמם ,מצד אחד אחו יתומים ,דור יתום .אין לו גדולי ישראל כמו שהיו פעם ,אין לו את
משה רביו ,אין לו את רבי שמעון בר יוחאי ,אין את האר"י הקדוש ,אין את השמות
האלה שהיו מאירות את כל העולם באור שלהן ,מצד שי מוטלת עליו סוף העבודה ,מוטלת
עליו אחריות גדולה לפרט ולכלל.
לסות להגיע בזמן הזה שותר למצב משופר כמה שיותר אם כן ,מה מוע מאתו? כמובן
שמי שמסה למוע מאתו זה השאור שבעיסה חז"ל קראו לזה היצר הרע .קודם כל אדם
צריך לדעת שבתוך גופו ,בתוך פשו ,בתוך מציאותו הפשית יש פש אחת אלוקית ויש פש
אחת טמאה.
יש מלאך ,מלאך זה כוח רוחי ,חיובי ,קראו לו היצר הטוב ויש כוח רוחי שלילי  -היצר
הרע .ויש מלחמה בייהם מי ישלוט בו במחשבות ,ברגשות ,בדיבורים ,במעשים .העבודה
שלו כמובן להשליט את הטוב על הרע.
להימע מלעשות רע ולהרבות בטוב ,כמה שיותר .באופן כוללי זה מאד פשוט להגיד את זה,
באופן מעשי מאד קשה להשיג את זה .היצר הרע הזה ששוכן בתוך ליבו בצד שמאל ,ככה
כתוב בספרים הוא יש לו את כל המפתחות של האישיות שלו ,עובד עליו בצורה מאד
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מקצועית ,לסות להשתלט על כל האפשרויות שהוא יכול.
שהכווה שלו לעשות לו רע כמה שהוא יכול .אם הוא יכול לעשות לו רע בעולם הזה ,הוא
מוכן ,משקיע את כל יכולתו כדי שאדם ייכשל כדי שאדם יהיה עצוב ,שאדם יהיה מסכן,
כדי שאדם יעשה שטויות ,יבזבז את זמו ,כוחותיו.
מה איכפת לו? כל גרם שהוא מרוויח הוא מבסוט ,על כל אגורה ,הוא שמח .זה בעולם הזה.
אם הוא יכול חלילה להרוס לו את העולם הבא אז הוא עוד יותר מבסוט ,זה עיקר העבודה
שלו .כי העולם הזה איך שכולם יודעים עולם זמי ,עולם הבא זה עולם הצח.
אז אם כרגע הוא יכול ,הוא מסה ,להטיל בו מומים בפימיותיו ,המומים שהוא מסה
להטיל בו הם מומים שלא וכל לתקן אותם ויפגעו בכלי שלו הרוחי היצחי שדרכו אחו
אומרים ,לעתיד לבוא ,לקבל את השפע היצחי מהשם יתברך.
אלה מטרותיו וזה מה שהוא עושה .אחד מעיקרי הדרכים להרוס את האדם זה שהיצר
מפתח לאדם ומפח לאדם את הגאווה שלו .לא סתם בחר בעיין הזה .בוא גיד ככה ,לפי
החיוך הרגיל ,החיוך המערבי שאחו קיבלו ,אדרבא ,אדם צריך להיות מצליחן אדם
צריך להיות תחרותי ,אדם צריך להיות עשיר ,הוא יכול להיות יפה ועשיר ובריא וצעיר
ומוצלח הרי זה משובח ,מה רע בזה? כמה שיותר כסף ,כמה שיותר שררה ,שייהה כמה
שהוא יכול ,שיהיה מבסוט ,שיעריכו אותו שיהיה לו כבוד.
תחשבו על פוליטיקאי מה הוא לא עושה בשביל לזכות בשררה בכסף ובכבוד ,הוא מוכן
למכור את עצמו את אימא שלו את כל מה שצריך בשביל להגיע לרגע "המאושר" הזה
שהעם שומע את הדברים שהוא מדבר ברדיו .דאם הוא היה מתעמק לעומק ,מה שהדברים
האלה שהוא אומר ברדיו ,לו הוא ידע מה שהוא אומר היה מעדיף להישאר ילד .לא לרוץ
לפוליטיקה .הרי כל השפעה שאדם משפיע היא משפיעה על כל העולמות.
אם אדם תופס את איזה מיקרופון באמצעי התקשורת ומרביץ איזו דרשה ,לא מכוות על
פי האמת אז ההשפעה שלו גם כן בכל העולמות .זה כשיבוא יומו אחרי מאה עשרים שה
יראו לו את השטויות שהוא עשה הוא לא ידע איפה להכיס את עצמו.
אבל זהו עולם השקר ,ככה חז"ל קראו לזה עלמא דשיקרא ,עולם השקר ,ופה האמת עלמת
בפרט ובכלל במיוחד בדור כמו שהדור שלו שאחו עוד מבחיה רוחית ,לא מפותחים,
אחו ילדים ,ילדים קטים.
אם כן ,דיברו על זה שהיצר מסה לפח לאדם את הגאווה שלו ,ועל פי התיאוריות
הרגילות זה לא רע .עיקר הבעיה של הגאווה כשאדם מתגאה ,זה שהוא הופך להיות טיפש,
זו הבעיה .זאת אומרת זה גורם לתופעה שחז"ל קראו לזה טימטום הלב וטימטום המוח.
קודם כל אדם שמתגאה חוסם את היכולת ,את ההשפעה הרוחית ,את הישועה שהוא יכול
לקבל מלמעלה .ברגע שאדם מתגאה האור האלוקי שיש באדם מסתלק ואין יכולת
משמיים להשפיע עליו .מסופר על האלשייך הקדוש ,הוא היה אחד מגדולי ישראל ,תלמידו
של האריז"ל ,הוא היה גם כן מלמד פשט ,בעיקר עסק בפשט התורה פחות בקבלה.
הוא היה ותן כל מיי דרשות הוא כתב ספר על כל הת"ך ועל תהילים ,האלשייך הקדוש.
יום אחד הוא ראה את האריז"ל יושב בבית כסת והוא ותן דרשה .אמר כראה משהו
חריף ,משהו חמד ,ופתאום הוא רואה שהאריז"ל קם ויצא.
האריז"ל הוא אחד האבות של הקבלה ,ממו אחו קיבלו את כל תורת הקבלה .הוא היה
חי לפי  400שה בצפת .התלמיד המובהק שלו היה הרב חיים ויטאל הוא כתב שמוה
ספרים כל תורת הקבלה.
כל מה שאחו לומדים היום קבלה זה בא מהאריז"ל הקדוש .הוא היה אדם מעל לטבע
היה לו רוח הקודש ,אליהו הביא לימד אותו .היה רואה אשים היה יודע עליהם את כל
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גלגולי השמה שלהם את כל הפגמים שלהם ,גם את כל התיקוים שלהם.
הכל היה גלוי בפיו .הוא גם היה יודע שיחת האילות ושיחת העופות הכל היה פתוח בפיו,
הוא ראה את הפימיות של כל עיין של דומם ,צומח ,חי ומדבר .היה רואה אבל היה יודע
מי מגולגל בתוך האבן הזו ולמה הוא מגולגל שם ,כמה זמן הוא עוד צריך להיות מגולגל.
אם כן האריז"ל ישב אצלו בשיעור וכשהרב אלשייך הקדוש אמר דבר תורה דווקא הכי יפה
האריז"ל קם ויצא .תארו לכם שהאלשייך הקדוש הרגיש לא טוב .הוא אחרי השיעור בא
ויגש אליו ושאל אותו למה עזבת באמצע? בכבוד כמובן.
אמר לו ,תשמע ,מתי שאתה תת את השיעור פמליא של מעלה באו לשמוע אותך .מי זה
פמליא של מעלה? פמליא של מעלה זה השם יתברך ,המלאכים ושמות הצדיקים .באו
לשמוע את דברי תורה של האלשייך ובאיזה רגע שאמרת דבר חריף אתה התגאית אתה
שמחת על החידוש הגדול שלך ואמרת לעצמך כמה אתה גדול כמה אתה צדיק כמה אתה
גאון ובאותו רגע פמליא של מעלה הסתלקו ממך.
אי ראיתי ,אמר האריז"ל שפמליא של מעלה הסתלקו ,אז אי אשאר? גם הוא יצא .אז
תארו לכם ,עיין הזה ,עיין הגאווה עד כמה הוא דבר עדין .הרי יש גאווה חיצוית,
שיוצאת לחוץ שאשים בסביבה יכולים לחוש אותה.
וישה גאווה פימית שלא בהכרח יוצאת בחוץ ואשים לא יכולים לחוש אותה אבל בשמיים
יודעים את הגאווה החיצוית והפימית של כל אחד שם אי אפשר לרמות .אותו אפשר
לרמות ,למעלה אי אפשר לרמות.
אם כן ,ישם אשים שאתם תחשבו שהם עווים שבעווים .הולכים כפוף ככה ,כמו שכתוב,
לא מסתכלים ימין ושמאל ,הכל בחת ובפים הם כל הזמן מפארים את עצמם ,כמה שהם
גדולים ,כמה שהם חשובים ,כמה שהם צדיקים ,כמה שהם מושלמים ,כמה שכולם חייבים
בכבודם.
אם כן ,העיין הזה של הגאווה גורם להסתלקות האורות ,כמו בסיפור הזה שהזכרו עם
האלשייך הקדוש .מי שמתגאה השם אומר "אין אי והוא יכולים לדור בעולם ביחד" ,השם
יתברך אומר "אין אי והוא יכולים לדור בכפיפה אחת.
" ומה לעשות שהעיין הזה של הגאווה כל הזמן עובד על האדם .ביום ובלילה מאז שהוא
ילד ,אפילו מפתחים לו את זה .כל הזמן ,יש ילד אומר איזה חכמה אחו משקים אותו
ושמחים ומעודדים.
זה לא דבר שלילי ,זה חלק חיובי ,לתת אהבה ,לתת תשומת לב ,עידוד .לפעמים אחו
מגזימים ,כשמגזימים זה כבר מפתח לו חלק שלילי .אם כן ,הגאווה הזו מופעלת על ידי
היצר הרע ,והמטרה של היצר הרע זה לא דווקא לפח לאדם את האגו שיהיה מבסוט ,אלא
לפח לו את האגו על מת לטמטם לו את הלב ואת המוח.
קודם כל באופן רוחי .טמטום הלב והמוח זה פגם רוחי .הטימטום הזה גרם כתוצאה כמו
שהזכרתי של הסתלקות המוחין .הסתלקות האורות מכלי הלב ומכלי המוח .האורות
הרוחיים ,לא שאדם היה מטומטם .אבל גם אשים גאוותים מאד שמתמסרים באופן
תדיר לעייי הגאווה הם גם הופכים להיות טיפשים .למה? מהשמיים מעויים שאדם
שהוא גאוותן יגיע לתיקון ,איך הוא יגיע לתיקון? אז עוזרים לו ,איך עוזרים לו? שהוא היה
טיפש ועושה שטויות מרב גאווה ואז אשים בסביבה רואים את זה ואז או שמעירים לו או
שמגיבים אליו ואז הוא מתחיל לראות את הפגם שלו.
או שהוא עושה כאלה דברים עד כדי כך לא בסדר שהוא בעצמו כבר מתבייש בסוף .אם כן
עיקר הפגם שהגאווה גורמת כשהיא מתעוררות ואדם מתמסר אליה היא הרחקתו של
החלק הרוחי העליון מהאדם.
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באדם יש גוף פש רוח שמה חיה יחידה .כשאדם עושה איזה שהוא פגם האור העליון הזה
הרוחי זה שהיה עליו מסתלק ממו והוא שאר בחושך .זה עיקר הפגם .ואחר כך כשכבר
האור הסתלק ממו כבר יכול לעשות כל מיי שטויות.
כאלה או אחרות .אם כן ,למשל כשאדם מתגאה הוא פוגע באשים ,פוגע בסביבה ,מצער
את הבריות ,משפיל את הבריות .אין דבר יותר קשה מזה .יכול להיות שישם אשים
רשעים .אבל הם עושים רע לעצמם.
אבל אם אדם הולך ובגלל גאוותו פוגע בבריות ועושה להם רע זה דבר חמור מאד .אם כן,
שאלת השאלה איך אחו יכולים להתמודד עם הדבר הזה .אם בכלל אפשר להתמודד עם
הדבר הזה .הרי הצד השי של הגאווה זה עצבות.
אדם שעצוב הוא עצוב בגלל הגאווה שלו .למה הוא עצוב? כי חסר לו כי לא כיבדו אותו ,כי
לא תו לו ,כי לא היה לו ,כי לא השיג ,כי לא הצליח .זאת אומרת לכאורה היה מגיע לו,
היו צריכים לתת לו על פי הבתו ,היה צריך להצליח והוא לא עמד בציפיות אז הוא הופך
להיות עצוב.
לפעמים עצבות היא לא רק על זה שהאדם עצמו לא הצליח אלא גם על אחרים שלא הצליחו
ויש בעצבות הזו שקשורה לאחרים ריח יותר חזק של קדושה .כי בכל זאת האדם מצטער
על אדם טיפש על אדם שעשה שטויות על אדם שכשל לפעמים זה יכול להביא את האדם
לעצבות ,אבל זה עצבות לא על גאוותו של עצמו.
אם כן ,איך אחו יכולים בכלל לאבחן בעיין הזה .הרי רוב רובו גם לא מאבחים בזה,
מתי שהגאווה מתעוררת ומה אחו יכולים לעשות עם זה? אם כן ככה כשהגאווה
מתעוררת זה לא הבעיה שלו.
למשל ,אדם הולך באיזה שהוא מקום ,עושה משהו מוצלח ,ותים לו מחמאות ,מה הוא
יכול לעשות? לסתום את הפה לאשים? תו לו מחמאות .עכשיו ,ותים לו מחמאות היצר
אומר טוב ,הזדמות בוא פח לו את המחמאות שלו עוד יותר והוא מכיס לו כן ,בטח,
שאדם יאמין במחמאות כמה אי גדול ,כמה אי מוצלח.
ברגע שאדם מתחיל להאמין זאת אומרת שהוא בחר בגאווה הוא מתמסר לגאווה ,שם הוא
פל .זה קרא פילה ,שאדם פל בגאווה שלו .זה שהגאווה התעוררה זה לא אשמתו .זה
דרכו של עולם וזה תפקידו של היצר.
זה שאדם מתמסר לגאווה הפשוטה הזו .תארו לכם אם אדם היה יודע שכל פעם שהוא
עובר באיזה רחוב תחת איזו מרפסת שופכים עליו איזה דלי של מים אז אולי פעם היה
עובר ,פעם שיה היה עובר ,פעם שלישית הוא לא היה עובר משם.
מה כל פעם שאי אעבור מפה אי אקבל דלי על הראש? אחו כל הזמן מקבלים את המכה
הזו שהיצר מתכן לו בעיין הגאווה ,וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם .לא גמרו לצאת -
מפילה אחת כבר כסו לשיה.
הדבר הזה גם הורס משפחות ,הורס אשים ,הורס קשרים בצורה וראית .כל שבוע אי
פוגש כאלה מקרים .גרמים גירושים ,סכסוכים ובעיות של פרסה ,ומה לא .אם תתחילו
להתעמק ,עכשיו ,עושים איזה סקר לראות מה הסיבות לתאוות דרכים אז עשו משטרת
התועה שיהיו יותר שוטרים אז יש כאלה חוכמולוגים גם שאומרים שזה לא מזה ,הבעיה
זה  -שהכבישים לא בסדר וכל מיי תיאוריות.
כון ,אם הייו עושים סקר כמה תאוות דרכים גרמות מגאווה זה היה תופס את המקום
הראשון .שאדם חושב שהוא יכול לסוע ב  140 -קמ"ש לבלוע את העולם ,העולם כולו שלו,
ומי שיעבור בדרך ,אפשר לדרוס אותו אין בעיה.
איך אדם חי בצורה כזו .מה הוא חושב? הוא צחי? אשים עשויים מגומי לא יקרה להם
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כלום? האוטו שלו יעצור בדיוק מתי שהוא רוצה? לא רק בתאוות דרכים .אם כבר מדברים
על כל הצרות של האדם.
ברב הצרות של האדם יש גאווה .הגאווה גורמת לאדם להיות ביקרתי בצורה שלילית.
להתבלט בחברה בצורה לא טובה ,לעשות שטויות ,בלי סוף .הגאווה גורמת לאדם לקחת
 100אלף דולר לפתוח איזה חות ולפשוט את הרגל.
כמובן שלא רק הגאווה אבל הרבה מהגאווה כי אדם חושב שהוא בחר את המקום הטוב,
הוא פותח ,הוא שם כסף בטוח שתהיה פרסה .פעם קראתי איזה ספר על יהול עסקים ,אז
הוא אומר שרוב האשים באמת מחליטים לפתוח עסקים ,לעשות דברים ,בלי שום בדיקה
ורמאלית .לא עושים סקר שוק לא בודקים שום דבר .בא להם על המקום ,זהו ,ספוטאי.
אי לא אומר שאדם צריך להיות רובוט להיות מתוכת ,הספוטאיות לפעמים גם מצד
השם יתברך .הספוטאיות היא באה לפעמים גם מצד הקדושה בתאי אחד ,שאדם מצא
בביטול פימי כלפי שמיים.
שהוא מבטל את האגו שלו כלפי שמיים .הוא רוצה לעשות חת רוח לשם הוא רוצה לעשות
דברים טובים לסביבה .הוא רוצה ללכת בדרך הכוה .הוא מתפלל תעזור לי ,תרחם עלי
שאי אפתח את החות במקום הכון והוא הולך גם ומתייעץ באשים.
שומע ,זה אומר לו ככה ההוא אומר לו ככה ,הוא הולך ובודק .אדם שמשתמש בכל
השלבים הפימיים והחיצויים של הביטול והעווה הוא שמור .האדם שהולך בצעדים של
גאוותן גם באופן חיצוי וגם באופן פימי הוא בסכה כל הזמן.
הוא בסכה והסביבה בסכה .אי לא פעם זכיתי ברוך השם לשדך אשים למשל .וברוך
השם יש לי כבר הרבה כדים מהשידוכים .הרבה זוגות שהתחתו ויש ילדים .אבל יש בעיה
עם העיין הזה של השידוכים ,בגלל התאמת האשים.
האדם רואה את עצמו .אדם קרוב אצל עצמו .לא רואה את עצמו כון ,הוא רואה את עצמו
דרך היצר שלו שמפח לו את האגו ,עכשיו הוא גם לא רואה את השי כון באופן
אובייקטיבי כי הוא מושפע מכל המערכת הפימית שלו.
אז אתה מפגיש שי אשים ולפי הערכתך הם מתאימים .אין אף אחד שמתאים  ,100%אין.
כי אשים זה אשים .מה זה מתאים? יש תמיד בעיות ,יש תמיד עייים עליות ופילות.
צריך לבדוק אם הפשות מתאימות ואם יש סיכוי שיוכלו לעזור אחד לשי שיוכלו להבין
אחד את השי.
אם כן ,מפגישים שי אשים והאשים האלה מתחילים להגיד רגע אחד ,זה מה שמגיע לי?
המכה הזו זה בשבילי אוי ווי .או שהרב הזה שיכור או שיש לו חוש הומור או שהוא לא
מבין שום דבר.
איך הביא לי דבר כזה .אם כן ,הכל יכול להיות .אבל מה שקורה זה ככה ,אשים רואים את
מה שידמה להם שהם צריכים מה שמתאים להם .לא רואים את המצב האמיתי שלהם
ואת המצב האמיתי של השי ואיך השידוך הזה יכול להיות כן מתאים.
זאת דוגמא אחת .איך הגאווה של האדם מטה אותו לחשוב .כבר פגשתי הרבה אשים
שחושבים שמגיע להם אישה כזו מושלמת שטרם ולדה והיא גם לא תיוולד .הם בטוחים,
הלכו בדקו ועוד לא מצאו אותה ,אשרי המאמין שיש מישהו מושלם ,אין דבר כזה מושלם.
רוצים שהאישה תהיה יפה וחכמה ,צדיקה ועשירה ומסודרת וכעת ומשתפת פעולה ,וגם
שתהיה לה אישיות שלא תהיה סתם איזה מטומטמת שיהיה על מה לדבר שגם תפרס
שתבין שתגדל את הילדים ,רוצים הכל.
אין דבר כזה ,גם הגבר .פגשתי לא מעטים וגם האישה רוצה גבר שיהיה מושלם בכל
המעלות שאף פעם לא יצעק שאף פעם לא יכעס עוד לא ולד גבר כזה שאף פעם לא יכעס
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ואף פעם לא יצעק.
העיין של הגאווה הוא כל כך מעיין תעשו מחקר על זה תתבוו על עצמכם ותתבוו על
אשים אחרים איך הגאווה משפיעה .אי בבוקר מורה לילדים מפגרים ,ערים מפגרים .אז
הביאו לי השה ער חדש ,בן  17והוא גאון מוסיקלי.
כל החיים שלו זה מוזיקה הוא לא מדבר הוא לא עושה כלום הוא או שהוא מדד כל מיי
דודים כל מיי קולות או שהוא שומע מוסיקה .עכשיו ,יש לו כושר הבחה מאד מאד
מפותח למוסיקה .לא כושר הבחה לזיופים ,כושר הבחה מה הוא אוהב.
יש לו טעם מיוחד יש דברים שהוא אוהב יש דברים שהוא לא אוהב .מתי שהוא אוהב ,כולו
מלא אור אתם רואים את העייים שלו ,השמה שלו יוצאת לו מהעייים מרב אושר .אבל
אם אחרי השיר הזה שהיה ברדיו פתאום יש איזה קריין או איזה פרסומת או משהו הוא
פשוט לוקח את הרדיו ושובר אותו.
אין חוכמות .הוא לא יכול לשאת מה זה שמים לו דבר כזה לא מתאים .באמת הוא מסכן,
גם אחו מסכים .הוא מסכן ,הוא סובל ,כשהדברים לא מתאימים לפש שלו הוא סובל.
אבל רואים את הגאווה שלו הוא יכול להשתלט עלי ועל הצוות ועל כולם הוא יסובב את כל
העולם כדי שיהיה מה שהוא רוצה.
ואם לא יהיה מה שהוא רוצה הוא מחריב את העולם .לא איכפת לו ,אין שום גבולות .אז
רואים שמה כזו שהשם מוריד אותה לעולם הזה מכל מיי סיבות ,אגב ,שמה מאד גבוהה
משורש עליון ביותר ,אבל הגאווה אופפת אותה.
זה גאווה .הכרתי עוד ילדים גם כן עם חוש מוסיקאלי אבל לא עם גאווה בכיוון הזה כמו
שלו .יש עוד אחד שהגיע עכשיו שהתחביב שלו גם כן להרביץ לאחרים .כשהוא מבסוט הוא
מרביץ לכולם אז היום הייו שם באיזה שעור ,אי יגתי להם שירים הם עשו התעמלות
והוא כס לטראס כמה שהיה מבסוט כל מי שעבר הכיס לו מכות ,בלי חכמות.
זה גם ובע מגאווה .זאת אומרת הוא מרגיש את עצמו טוב ,מה איכפת לו מאחרים? הוא
יוציא את העצבים שלו וזהו .מה אי רוצה לומר במקרים המצערים האלה? שהה אפילו
אשים מפגרים בלי שכל .היית אומר אחד כזה מה הוא יכול להתגאות? במה יכול
להתגאות? אין לו במה להתגאות מסכן ,השם עשה אותו כזה .ובכל זאת הפש כן יכולה
להתגאות ויכול להיות לגאווה הזו ביטויים קשים מאד ,כואבים מאד.
אם ככה הם ,מה אחו שהשם כן חן אתו בשכל ובעוד כל מיי תכוות שאפשר להתפאר
בהן .אם כן העיין הזה צריך עכשיו כשאחו לקראת יום כיפור לקחת אותו בחשבון
כשאחו הולכים לעשות חשבון פש.
ולסות להתחיל לעבוד על עיין הזה .עכשיו אחו תמקד איך אפשר לעבוד על עיין
הגאווה? אז קודם כל לדעת שזה משחק באש .מי שהתסה ביחסים ביו לביה יודע שכל
ויכוח גדול התחיל באיזו שטות ,איזה ויכוחון קטן ,ככה ,זה אמר מילה ,היא עתה לו חצי
מילה.
כל אחד התחיל להתפח קצת ובסוף זה היה פיצוץ ,פיצוץ אטומי .זה התחיל במשהו קטן,
המשהו הקטן הזה ,זה לא משה מה ,זה התחלה .אחר כך היצר כס והתחיל לפח לכל
אחד את האגו.
איך אתה מדבר אלי? איך אתה אומר לי דבר כזה? אי כזה? איך אתה מעז להגיד שאי
כזה? ואז הוא עוה לה וזה עוה לו וככה זה היה .אם כן ,הפיתרון היחידי שיש לעיין הזה
של הגאווה שהיצר מפח את האדם בגאווה.
זה קודם כל מודעות שדע שזו לא מידה רצויה ,יש כאלה שחושבים שכן כמו שאמרתי
בהתחלה ,היא לא רצויה לא רק בגלל שה' יתברך אמר שזה לא טוב .היא לא רצויה בגלל
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הזקים הוראיים שזה גורם לו ,למשפחה ,לסביבה ,בכל מקום ומקום גסות הרוח היא
מסלקת את השכיה מהעולם.
ה' יתברך מעיד שהיה "עיו מכל אדם" על משה רביו ,לכן זכה משה רביו להיות גדול
הביאים ,עוד לא ברא כזה ,אחו לא יכולים בכלל לקלוט את הדרגה שלו ,של משה רביו.
הוא היה שמה כוללת ,כללה בתוך שמתו את כל שמותיו כולו חלק משמת משה.
עלה למרום הייתה לו התעלות כזו ,בזכותו זכיו לקבל את התורה .הרי התורה ,מה אחו
צריכים את התורה? התורה זה הכלי דרכו אחו צריכים לתקן את עצמו .לתקן את
העולם .לקיים את מה שצטוויו ,לתקן עולם במלכות ש-ד-י.
משה רביו בעבודת השם שלו והמסירות פש שלו ,וכל מה שעשה בשביל עם ישראל .הוא
זכה להוריד את התורה לכאן .גם תורת הפשט וגם תורת הקבלה .כל הסודות של הבריאה,
הכל השם פתח בפיו.
והוא היה עיו מכל אדם ,עיו מכל אדם לא החכם מכל אדם כמו שלמה המלך ,עיו מכל
אדם .הוא הגיע לעווה הפימית האמיתית שלו .כמה שהוא הוסיף חכמה ויותר ידע ויותר
שררה .הוא היה מלך על ישראל .וכסף ומה לא היה למשה רביו .כמה שהשם הוסיף לו הוא
התבטל יותר .עד כדי כך שאומרים חז”ל“ :שכיה מדברת מתוך גרוו של משה רביו".
השם יתברך דיבר מתוך גרוו .זאת אומרת הוא הפך להיות מן רמקול כזה ,מן כלי ,ריק
מבפים.
בלי שריד של גאווה עד כדי כך שהשם יכול להשרות שכיתו עליו והיה מדבר מתוך גרוו.
והוא היה בשר ודם הוא ילוד אישה זה לא איזה מלאך שפל מהשמיים .איך משה רביו
הגיע לדבר כזה? ואם משה רביו הגיע לדבר הזה כולו צריכים להגיע לדבר הזה.
כי הרי כמו שאמרתי ,כולו קשורים איתו .איך משה רביו הגיע לעיין הזה? משתי בחיות.
א .הוא עבר הרבה הרבה יסיוות ,הוא גדל בביתו של פרעה ,יש יותר גאוותן מפרעה? אין.
הוא הרי אמר שהוא עשה את היאור ,הוא עשה את עצמו אלוק ,הוא היה כזה גאוותן שלא
היה הולך לשירותים.
היה מתאפק כל היום והולך לילוס ,ליאור בבוקר ועושה את הצרכים שלו בתוך המים .כי
הוא אלוק ואלוק לא צריך לעשות צרכים ,אז שלא ידעו היה מתאפק ומתאפק מתאפק
ובבוקר הולך .לכן ,השם שלח את משה בדיוק בזמן הזה שהוא היה הולך ליאור הוא שלח
אותו שידבר עם פרעה.
שפרעה יתבייש .איך פרעה הגיע לכזו גאווה להגיד שהוא עשה את היאור? מה היה קורה?
היאור היה עולה בפיו .אתם יודעים שמצריים ארץ יבשה וחיים מהיאור שיש גשם יש
אוכל .אין גשם היאור לא מלא הילוס לא מתמלא אין מה לעשות.
זקוקים למים אז תארו לכם שפרעה היה הולך ליאור והיאור היה עולה לקראתו .המים היו
עולים זה היה היה סימן מובהק שהוא משהוא חשוב לא? אבל מה מסתבר ,מאיפה הוא
זכה לזה? הוא זכה לזה מברכתו של יעקב אביו שברך אותו.
מתי שיעקב ירד למצרים עם השבטים ופגש את פרעה הוא ברך אותו .והרי זאת תכותם של
ישראל ,של האבות הקדושים .שתמיד שהיו מתקרבים לבאר או לחל ,המים היו עולים
לקראתם.
אז יעקב אביו ברך את פרעה .מה עשה פרעה עם הברכה של הצדיק הזה? הפך את עצמו
לאלוק .תפס את העיין והתפח עד אין סוף .עד כדי כך שכשמשה ואהרון באו לדבר איתו
הוא אומר שלא מכיר את השם בכלל.
הוא את השם לא מכיר .זה שיא הגאווה .משה רביו גדל אצלו בבית .משה רביו ראה את
כל טומאת מצרים ,את כל החרטומים ,כל החכמים ,כל מה שעבר שם איך אשים חיו איך
שבילים אל הדעת הפנימית
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התהגו אחד עם השי ,הוא היה כל כך גאוותן פרעה שחשב שהוא יכול לסדר את השם
יתברך .הרי החכמים שלו ראו באסטרולוגיה שעומד להיוולד מושיען של ישראל וגם ראו
שהוא לוקה במים ,פגע ,שהוא ייכשל במים ,צדקו .מה אמר? אה זה ככה אז כל ילד זכר
שייוולד  -ליאור .למה הוא זרק אותם ליאור למה הוא לא שרף אותם? למה זכרים דווקא?
כי המושיע הוא זכר.
אז קודם כל הזכרים ,ולמים ,כי האסטרולוגים החכמים שלו ראו שהוא ופל ,כשל ,בעיין
המים .אז ליאור .הוא חשב "הבה תחכמה לו" הוא חשב שהוא יוכל להתחכם .להתחכם
גד השם אי אפשר .אין עצה כגד השם ,מי יכול לעמוד בכלל ולחשוב שהוא יכול לעשות
משהו גד השם יתברך.
אגב ,דעו לכם .טומאת מצרים עוד לא גמרה ,טומאת מצרים אצלו פה עד היום .מאמיים
בכל מיי כישופים בכל מיי עייים ואיזה שייך אחד מפה ,ערבי אחד משם ,הם מהלים
את העולם ,הם יכולים לעשות משהו להזיק לאשים.
השם יתברך הוא מהל את העולם .לא אסטרולוגים ולא אף אחד אחר .אם כן ,הוא זרק
אותם למים .משה רביו מושיען של ישראל ולד וזרק למים אבל מה ,בתוך תיבה .לא קרה
לו שום דבר.
לא רק שלא קרה לו שום דבר ,הבת שלו הביאה אותו לבית שלו והוא גידל אותו בתוך ביתו.
ככה חז"ל אומרים .הוא גידל את משה .תביו את הטימטום של הגאווה של פרעה .עד
איפה הגאווה הזו הביאה חורבן לעם שלו.
ולעצמו .תיראו את העיראקי הזה וגאוותו שרצה להלחם גד כל העולם ,מה שקרה לו ועוד
מה שיקרה לו .ככה זה .יש אצל אומות העולם גאווה מאד חריפה וקשה .שם זה בולט מאד
חזק .כי זה מאד גס ,מאד פשוט .אצלו גם יש גאווה גדולה מאד .לפעמים היא מעודת,
מסתתרת ,לא כל כך גלויה אז לפעמים קשה לראות את זה .אם כן ,משה רביו בסופו של
דבר כן לקה במים אבל כשהוא הכה בסלע ,איך משה רביו הכה בסלע הרי השם אמר לו
לדבר עם הסלע? אומרים שהיה מעשה של הש-ט-ן והוא יסה לדבר אל הסלע והסלעים
התערבבו קפצו ממקום למקום ובסוף הוא הכה בסלע.
אולי ,אולי זה שריד ממה שהיה אז מהילדות שלו .והשם יתברך הקפיד עליו ואמר לו אתה
לא כס לארץ ,לא קידשתם את שמי .לא היה קידוש השם .כי הוא אמר לדבר אל הסלע,
לדבר אל הסלע זו דרגה של התגלות השם מעל לטבע בתוך הטבע.
תארו לכם ,אדם ותן מכה עם מקל אפילו מטה השם אפשר להגיד טוב ,היו איזה מים
בתוך הסלע ,תן מכה ,יצא מים .אבל אם אדם מדבר אל הסלע בפקודתו של השם ויוצא
מים רואים פה ס .רואים פה קידוש השם ,ומשה לקה במים באמת .אם כן ,הוא עבר
הכשרה רציית מאד .אז קודם כל עיין הזה של הגאווה כדי שאדם יהיה מסוגל להתמודד
עם זה צריך לעבור יסיוות .לא שאדם צריך להזמין את היסיוות מהשמיים מזמיים לו
מרגע שהוא ולד יסיוות.
אחר כך הבעיה שלו שבדרך כלל אחו לא לומדים מהיסיוות כי אחו לא מודעים שזה
יסיוות ולהפיק מזה תועלת .אז עוברים עליו דברים כמו שעובר עליו איזה טרקטור על
הראש ולא יוצא מזה שום דבר.
בעזרת השם אם אדם רוצה להתחיל להתמודד .השם מתחיל לעזור לו .השלב הראשון
בעזרה הזו שהוא ותן זה שיבין שיש יסיוות ,בכל רגע ורגע אדם צריך לבדוק את
היסיוות איך הם מורכבים וללמוד מהם.
אם כן ,זה דבר שלוקח זמן ושלבים להבין ולהתבון ולהתעמק בעיין היסיוות ובמיוחד
בעיין הגאווה .דבר שי חוץ מהיסיוות שאדם עובר זה ללמוד מאחרים .להתבון
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להסתכל ,לסות לראות איפה הגאווה הזו צצה.
לא בשביל לשפוט את האחרים חס ושלום כי אמרתי ,כולו גועים בעיין .אלא כדי להתחיל
לזהות את העיין .אדם קשה לו לזהות אצל עצמו ,יזהה אצל מישהו אחר בקלות ,היצר
יעזור לו גם שהוא יזהה.
כי היצר רוצה שהוא ישה את האחר אז הוא יעזור לו מאד .יהיה מאד בקלות .אז להתחיל
להכיר את העיין .לברוח זה המודעות הראשוית .דבר שי ,וזה הדבר החשוב ,זה לעבוד
על ביטול ,ביטול של האגו כלפי שמיים.
"קטותי מכל החסדים" ,כך אמר יעקב אביו .יעקב אביו קיבל כל כך הרבה דברים:
שים ,ילדים ,חכמה ,צדיקות ,גילויים ,כסף ,רכוש .מה אמר“ :קטותי מכל החסדים ומכל
האמת" .לא התפח מזה ,היה קטן.
מכל החסדים שהוא קיבל היה קטן .עוד יותר .האדם האמיתי ,האדם המתוקן כשמתבון
בתוך עצמו הוא רואה דברים מעייים מאד .הוא רואה צד אחד רע ,צד אחד טוב .והוא
רואה את עצמו באמצע ,בוחר בין טוב לבין רע .המעלות שיש בו ,מתה משמיים .המגרעות
שיש בו זה מה שעדיין לא הצליח לתקן .אז ככה אדם לא מתגאה .תמיד להתבון בתוך
עצמו לראות את הטוב ולראות את הרע .הטוב לדעת שזה מתות שקיבל בודאי שלא הצליח
לצל אותן מספיק טוב.
אף אחד מאתו לא מצליח לצל את המתות שהשם יתברך תן לו ,באופן מקסימלי .אולי
אשים מיוחדים מאד ,צדיקי עליון .האדם הפשוט לא מצליח .מצד אחד לדעת שזה הכל
מתות ומצד שי לדעת את החסרוות שזה בדיוק מה שעוד לא הצלחת לתקן .לא בשביל
שאדם יהיה עצוב ומסכן למה הוא עוד לא הצליח לתקן ,להגיד  -זאת האמת ,זה המצב.
יכוון אדם את עצמו לרצות לעשות חת רוח לשם כמה שיותר בכל העייים .למשל בדוגמא
הזו שהבאתי של הילד המפגר.
בא ומשגע את הצוות .אפשר לכעוס עליו ,אפשר להעיש אותו ,אפשר לרחם עליו ,אפשר
לאהוב אותו ,אפשר לשוא אותו ,אפשר להעיף אותו מהכיתה .הכל פתוח בפיו .איך אדם
צריך להגיב? אדם צריך לחשוב מה טוב לילד כי לשם זה אי מצא שם לסות לשפץ לו את
החיים.
מה טוב לילד? ומה יעשה חת רוח לשם יתברך שאי אעשה .שאי אכעס עליו? שאי אעיש
אותו? שאי ארחם עליו? זה מה שאדם צריך לשאול .מה טוב לילד? וודאי שלא טוב לילד
שיתרגל לשבור כל הזמן רדיו וטייפים כי הוא לא יכול להיות בשום מקום פתוח יסגרו
אותו.
מצד שי האם צריך להרביץ לו? או לצעוק עליו או להעיש אותו או מה לעשות? זאת
דוגמא ,אי פשוט עובד בזה לכן אי מדבר על זה ,כל אחד ואחת יש לו דוגמאות משלו .כמו
שהסברתי קודם שאחו רואים אפילו בילדים כאלה את הגאווה.
אי אגיד לכם משהו עוד יותר משוה ,גם הצוות כצוות מתגאה על הילדים לא פעם .למרות
שהם מפגרים" .איך אתה עושה לי דבר כזה?" "איך אתה מעז?" כי אדם זה אדם איפה
שהוא הולך .אם כן אחו חייבים ,אין שום אפשרות הוקוס פוקוס לשלוט על הגאווה ,אלא
אם אחו מתבטלים כלפי שמיים.
המיתוק של הגאווה הורדת העוקץ שלה ,מיעת הסיבוכים וההרס שהגאווה גורמת היא
אפשרית רק כשהאדם הוא ירא שמיים אמיתי וכל הזמן זכר מי האדון האמיתי בעולם .זה
עיקר הכוח משם אדם יכול לשאוב.
אם כן ,התעוררות הגאווה זה לא פגם ,זה לא אשמתו .התמסרות לגאווה זה כן .יש רק
גאווה אחת שהיא חיובית "ויגבה ליבו בדרכי השם" .אם אדם רוצה לעשות רצון השם
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לעשות דברים טובים והיצר בא ואומר לו "תיראה אתה מתגאה ,איך אתה הולך לעשות
דבר כזה".
אז אדם אומר "כן כן באמת אי מתגאה ,מה אתה רוצה עוד? שאי לא אעשה?" אז עייים
שבקדושה גם בזהירות אדם רשאי להשתמש קצת בגאווה הזו לשם שמיים .כי אם לא
תהיה טיפה ,כמו שכתוב שצריך שתהיה לתלמיד חכם ,משהו שמיית שבשמיית של גאווה
כדי לשמור על כבוד התורה.
אם אדם לא תהיה בו בכלל גאווה ,והוא ישתמש בגאווה הזו לצורך חיובי יכול להגיע
למצבים לא טובים .יכול להתחיל לחשוב שאין לו זכות קיום ,אין לו זכות להגן על עצמו.
אין דבר כזה .עד כאן יש שאלות?
שאלה :אם אדם לא מבטל את עצמו בפי השם אז בעצם העווה שלו היא גם גאווה?
תשובה :אם האדם לא מתבטל בפי השם יתברך אז הוא חי בדמיון יכול להיות שבפועל
הוא לא מתהג כגאוותן הוא לא פוגע באשים .הוא לא עושה להם כל רע ,יכול להיות שהוא
אדם  100%מהרבה בחיות .אבל הרי אדם יודע שאין לו שליטה על החיים שלו ,אין לו
שום שליטה על כלום.
שאלה :אז כל החילויים הם גאוותים?
תשובה :לא אמרתי ,גם לא אמרתי שכל הדתיים הם לא גאוותיים ,כל אחד איפה שהוא
ימצא .יכול להיות שאדם חילוי עם אמוה וביטול לשם יתברך מתבטל לפיו.
שאלה :מה זה ביטול?
תשובה :ביטול זאת אומרת שאתה מתבטל בפי רצוו ,שאתה מסה לעשות רצוו ולא
דווקא רצוך ,שאתה מסה לכבד אותו ולבצע את מה שהוא רוצה על הצד הטוב ביותר
וחושב מה צרכי שמיים לפי שאתה חושב מה הצרכים שלך.
מה צרכי שמיים מה עושה חת רוח לשם .גם האשים הכי חילוים והכי רחוקים כולם
מאמיים בשם .זה תון שאחו ולדים איתו אין לו בחירה בזה בכלל .לפעמים בשכל אדם
יכול להגיד שהוא כופר שלא מאמין ,שלא ראה לו אבל מתוך עומק פשו הוא מאמין .זה
ככה אחו וצרו ,ככה זה מהבית חרושת ,אין מה לעשות זה אי אפשר לשות.
שאלה :אז אם המטרה היא בעצם להכיע את כל היצרים ופשוט להגיע לכלום אז מה
עשה ,תשתעמם?
תשובה :תיראה המטרה האמיתית היא ככה להפוך להיות כלי זך להשראת השם יתברך
בעולם .העולם הזה שלו מעיין ,כון? .חמד ,כון? יש פה עוג? יש פה עוג .אחו הים?
הים .עכשיו אם השם יתברך יתגלה העוג וההאה שלו שתהיה אז לעומת העוג וההאה
הזו פי מיליארדים ואיסוף .ככה שלא יהיה משעמם.
כתוב ,מה עושים צדיקים בעולם האמת? "יושבים עטרותיהם על ראשיהם והים מזיו
השכיה " .הים ,מבסוטים ,הם לא סובלים .אלא מה ,העוג כאן הוא עוג שיתן לו
ליהות ,השם יתברך ותן לאדם שייהה ,בגבולות מסוימים.
ההלכה והתורה ותת גבולות לעוג כדי שהעוג יבוא בתיקון כי למה אחו באו לעולם
הזה? לתקן את החטא של אדם הראשון .אדם וחווה .אדם הראשון היה לו כל טוב שם רק
דבר אחד ביקשו שהוא לא ייקח ממו ולא ייהה ממו והוא לא שמע והלך ולקח .זאת
אומרת שהוא הה בצורה לא מתוקת ,לא לשם שמיים אלא לשם כל מיי דברים .אם כן
בעולם הזה יש לו גם כן דברים .שאפשר ליהות מהם ומצפים מאתו שהה בתיקון.
עכשיו הדברים שאחו הים בעולם הזה הם יחסית כלום ,שום דבר לעומת העוג האמיתי
הרוחי שאחו הה לעתיד לבוא.
תיראה ,בעיין של העוג יש דרגות יש עוג חומרי ,פיזי והוא חשוב מאד ,אדם אין לו את
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ההאות שלו שהוא צריך אז הוא לא יכול לתפקד .אם הוא לא יאכל משהו טעים ואם לא
יהיה לו עוג כזה או אחר אדם לא יוכל לחיות.
ויש את העוג הרוחי כשהאדם לומד ושאים רוחיים הוא מרגיש האה אחרת .זה שוה
מההאה פיזית .ההאה הפיזית אולי היא חריפה אבל ההאה הפשית אם אתה זכית,
ודאי זכית ,לרגעים של התעלות ,כל מיי רגעים כאלה ואחרים שאדם מרגיש בחיים שלו
אושר ,זה אושר ,זה דבר גדול.
עכשיו כל זה ביחד ,גם העוג הגשמי וגם העוג הרוחי הוא כאין וכאפס לעוג שאדם מרגיש
שמתגלה השם יתברך .כשהשם יתברך מתגלה לאדם באופן פרטי .אם זה ברוח הקודש אם
זה בדרך הבואה ,אם זה בחלום אפילו או אפילו אם זה דרך השגחה בתוך הטבע.
כשאדם רואה שהשם פה מתייחס אליו ספציפית .עשה לו ס כזה או אחר .למשל אדם חשב
איזה שאלה ,לא מצא תשובה ,לא ידע ,מה ,פותח ספר ,טראח! בדיוק שם כתובה התשובה
אז הוא רואה פה השגחה .רואה שהשם מתייחס לבעיה שלו .עה לו .אז הוא מבסוט ,שמח.
שאלה :אבל למה צריך לחשוב ככה? המון פעמים אתה חושב על משהו מסוים ואתה לא
מוצא .הכל עיין של מקריות?
תשובה :טוב ,תיקרא לזה איך שאתה רוצה ,אפשר להביא לך הרבה דוגמאות שאתה רואה
שזה לא מקריות ,שאין מקריות שבאופן סטטיסטי לא יתכן מקריות כזו.
שאלה :זה בדיוק באמצע ,פעם כן ופעם לא?
תשובה :לא ,אי לא עושה אחוזים אם פעם כן ,פעם לא ,אי רק מדבר על זה שכשזה קורה
זה מביא עוג .זה עוג של התגלות של השם בתוך הטבע .אי לא כס לושא שאתה מסה
להיכס .מדבר עכשיו על הושא של העוג ,אתה דיברת שאם אחו תבטל לא הה מכלום
אז אי אומר לא ,אדרבא ,אם אדם מתבטל הוא זוכה לעוג האמיתי.
הרי כתוב האור הגוז שגז לצדיקים זה עוג .בשביל מה אדם ברא? להתעג על השם ,כך
כתוב .אז השם יתברך זה לא איזה רב אחד משעמם שיושב שם וירביץ עליו עם מקל וילמד
אותו כל הזמן מה מותר ומה אסור .יש השגות רוחיות שאדם זוכה להן שמביא לו עוג
ואושר שאדם שלא זכה להן לא יכול בכלל להבין על מה מדובר .ככה שאם אדם קודם כל
מתבטל יש לו כבר עוג שהוא לא כס לברוכים ,קודם כל הוא לא רב עם אשתו ,הוא לא רב
עם הבוס ,לא כס לחובות ,הוא לא מסתבך כמעט בכלום.
שאלה :אז זה בריחה מהתמודדות?
תשובה :למה בריחה מהתמודדות ,לא אמרתי שאדם לא ילך לעבוד .אדם מתחכך כל הזמן,
אפשר להתחכך בביטול ,אפשר לדרוש את הזכויות שלך בביטול .בלי גאווה .אדם שהוא
אדם מבוטל זה לא איזה פציפיסט מסכן כזה ,שאיך אומרים ,כל הזמן מרביצים לו והוא
מחייך .לא .אדם שמתבטל כלפי שמיים יש לו שלושה קוים שהולך בהם .קו ימין ,קו
שמאל ,וקו אמצעי.
מתי שצריך חסד ,עושה חסד ,מתי שצריך דין עושה דין ,מתי צריך רחמים  -רחמים .על פי
מה שהוא מבין באותו זמן שצריך לעשות על פי התורה על פי ההלכה על פי הקבלה והופך
להיות מרכבה לשכיה.
הוא לא מסכן .הוא יגיד מילה ומה שהוא אומר זה מתקיים .הוא מסכן? הוא בורח? כתוב
"מי שולט בי ,צדיק שולט בי"" .צדיק גוזר ,הקב"ה מקיים" .אז פה הוא יגיד לי שזה לא
מתקיים ,תלוי ,לפעמים כן ולפעמים לא .על כל פים ,אי מדבר כרגע על דרגות גבוהות.
שאלה :אלו הדרגות שלו?
תשובה :אי מדבר מאד על הדרגות שלו רק כשהוא שאל אותי אם העולם יהיה משעמם
אמרתי לו שלא ידאג ,שלא יהיה משעמם ,יהיה כיף הכי גדול שיכול להיות.
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שאלה :אי חייתי  41שה עם ביטול מוחלט של כל דבר ,סבלתי לא היתי מכלום.
תשובה :כי זה בגלל שאתה ביטלת את עצמך בצורה לא כוה מה שעשית לא קרא לזה
ביטול זה לא ביטול ,מה שעשית זה הכחדה עצמית .זה לא ביטול .ביטול אמיתי מביא את
האדם להתעלות מעל לטבע לקדושה.
שאלה :לא הבתי משהו על העיין של ביטול ,בשפת המעשה ,היום יום ,בחיים ,בעבודה,
בבית בכל מקום?
תשובה :אתה רוצה דוגמא ,איך אדם מתבטל בחיי היום יום? זאת השאלה שלך .בוא גיד
ככה ,אדם קם בבוקר מתחיל את היום שלו והוא מצפה שאשתו תעשה לו כוס קפה ,מה יש,
למה שלא תעשה לו כוס קפה? היא כבר עשרים שה עושה אז עוד יום מה קרה .אבל באותו
יום האישה כאב לה הגב והיא לא קמה בזמן ,לא הספיקה להרתיח את המים בזמן.
אז הוא בא ומתחיל לכעוס עליה אי הרי בשעה הזו כבר צריך לשתות את הקפה ,למה לא
עשית את הקפה? ברגע שהוא כועס הכעס הזה מאיפה הוא בא? הוא בא מהגאווה שלו .יכול
להיות בזה משהו חיובי ,יח הוא לא רוצה לאחר לעבודה .אבל ,זה החלק החיובי שהיצר
משתמש בשביל להרתיח את דמו ולעשות משהו שלילי כי הרי הוא יכל גם כן לעשות בעצמו
את הקפה .אם הוא כל כך גיבור הוא יכול לקום לבד ולעשות את הקפה .אז הוא בא
בתלוות לאשתו והוא כועס.
עשרים שה עשית לי  -והיום לא עשית .הכעס זה תוצאה של גאווה כמובן .הכעס הזה זה
תוצאה של גאווה .אז הוא התגאה .עכשיו ,זה הסרט היום יומי שכל אדם ורמאלי עובר.
אחד על הקפה ואחד על החולצה לא משה על מה ,בסדר ,זה מוכר ,זה דוגמא מהחיים.
עכשיו איך חי בן אדם שהוא עובד על העיין הזה של ביטול .אותה דוגמא ,הוא קם בבוקר
הוא מצפה שיהיה לו קפה ,הוא צריך ללכת לעבוד .ואשתו לא הכיה לו את הקפה כי כאב
לה הגב .במקום שיתחיל לצעוק עליה ,ברגע שהוא לא רואה את הקפה בכוס ,הוא רואה את
הכוס הריקה אז הוא קודם כל שואל מה קרה? שואל את עצמו מה קרה שואל את אישתו
מה קרה הוא כבר לא בא ומתפל עליה.
הוא מבין ,אולי מהשמיים פה רוצים שהוא יעשה את הקפה אולי הוא צריך לעשות קפה
לאשתו .זה אדם שחי בביטול .זה לא אדם שלא חי .זה אדם שחי ,חי את החיים כמו כולם
רק במקום כל הזמן להיכס למלחמות ,לגאווה ,לכעס הוא מסה למצוא את המיתוק של
העיין .את הסיבה האחרת ,את הדרך השיה ,זה ביטול.
שאלה :ובעבודה? אם הבוס קם הפוך באותו יום ושופך את הקפה על הראש שלך? ואתה
צודק אז מה? "ופשי כעפר לכל תהיה?"
תשובה :לא ,לא אמרתי שאדם צריך להיות פראייר של אף אחד ,לא ,היהדות לא דורשת
מאדם להיות עבד של אף אחד .לא ,אין דבר כזה .בוא יקח את הדוגמא ,אדם בא לעבודה
עם רצון טוב ,מוכן ,בזמן ,לא הרגיז את אף אחד .אומר בוקר טוב יפה לבוס ,והוא במקום
להגיד לו בוקר טוב צועק עליו איזו גסות .לא קורה? קורה ,קורה לצערו יותר מידי.
לא מספיק שצעק עלי ,הוא לא עה לו .אחר כך גם כן מתחיל להקיט אותו והוא לא צודק,
הבוס לא צודק בכלל .אז עכשיו ,האדם הרגיל שחי את החיים כמו שכולו חיים אז הוא
מתחיל לצעוק עליו בחזרה.
או אם הוא מפחד ממו לא צועק עליו אז הוא מרכל עליו .אבל אם הוא יכול לצעוק הוא
צועק .מתמרמר ,ותן לו על הראש ,מסתכסך איתו ,ויש בזה דרגות .אדם שחי בביטול ,בא
לעבודה ,הבוס צועק עליו ועושה לו בעיות ,לא שלא מתעורר בו חשק לתת לו איזה מכה
אולי ,מתעורר ,אמרתי ,ההתעוררות הזו באה מצד היצר .זה חייב להתעורר אבל הוא לא
מתמכר לעיין .הוא לא בוחר בזה ,הוא עוצר את זה מיד ואומר ,רק רגע אחד ,מה קרה לבן
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אדם הזה אולי יש לו איזה בעיה עם עצמו אולי עם אשתו אולי פה אולי שם.
לא ישר כס למלחמה .עכשיו יח שהוא דורש ממך משהו לא צודק .אז קודם כל אתה
ממתק את הדין הזה לא מתמסר לדין .אתה קשור עם השם ,גם כשאתה הולך לעבודה ,זה
קשה ,אבל אפשר להיות קשור עם השם גם בעבודה.
וגם כשהבוס הזה צועק עליך לא בצדק.
א( אז אם אתה לא יכול להוכיח אותו אז אתה מתפלל עליו.
ב( אתה לא מתמסר לרגשות הזעם שלך ולא מוציא אותם לפועל אלא מסה להבין מה קרה
לבן אדם.
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היציאה מהדיכאון
הושא שרציתי היום לשוחח עליו בעקבות המצב ,זה הושא של הדיכאון .הרבה אשים
בדיכאון ,לעיתים יש גם סיבות לדיכאון ,וכיוון שזו היא מחלה ישראלית פוצה ,כדאי
להקדיש לה שיעור או פחות .אם כן יש דיכאון פרטי ויש דיכאון כללי ,ישם פרטים בתוך
עם ישראל ובתוך החברה שיש להם דיכאון ,ולפעמים הציבור כולו או חלקים מהציבור
חוטפים דיכאון.
השאלה ששאלת ,מה הוא הדיכאון הזה ,האם יש משהו לעשות גדו ואיך אפשר להלחם
גדו .מובן שבעולם המדע יש כל מיי הגדרות בפסיכיאטריה ובפסיכולוגיה ,ביום גם
ברפואה רגילה ,עשו מחקרים וגילו שלפעמים חוסר של חומר ,הורמון או משהו פיזי משפיע
על הפש ואדם חולה בדיכאון.
איי מתייחס לכיוון הזה ,זאת אומרת יכול להיות שזה כון ובאמת אם אדם בדיכאון ,יש
ללכת לרופא ולעשות בדיקות אולי אפשר לעזור לו עם תרופות או בטיפול אחר אין זאת
בושה ,ההפך ,זה לפי ההלכה.
אבל בוסף לעיין של התרופות שלא תמיד עוזרות לכולם ,לצערו ,יש גם אשים שיש להם
דיכאון ומצבם לא בדרגה שצריכים תרופות ,דיכאון ,לא דיכאון פסיכיאטרי שצריכים
תרופות ,מי אין לו דיכאון מידי פעם? כל אחד ,אחד יש לו דיכאון פעם ביום ,אחד פעם
בשעה ואחד יש לו פעם בחודשיים ואחד פעם בשה ואחד פעם בחיים ,אבל לכולם יש את
התהליכים האלה.
הדיכאון זה תהליך של גדילה ,לכאורה זה בדיוק הפוך ,קודם כל מה הסימים של דיכאון?
דיכאון זה מצב שבן אדם אין לו חשק לעשות כלום ,אין לו רצון ,הרצון שלו משתתק ,אין לו
כוח ,הוא חלש ,גם מבחיה גופית וגם מבחיה פשית .אין לו חשק לפעמים אפילו לאכול,
לפעמים אפילו לישון ,לפעמים ישן יותר מידי ,אין לו עיין לחיות ובמצבים החמורים יש גם
מחשבות של התאבדות ,ה' ישמור ,ודברים כאלה .זה המצב של דיכאון .מובן שבמצבים
חמורים צריך אישפוז וטיפול תרופתי צמוד וטוב שיש היכן לאשפז ,אבל אי לא מתייחס
כרגע למצב כזה ,כי במצב של אישפוז חוץ מלתת תרופות ולהתפלל על האדם אי אפשר
להשפיע עליו ,כי באותו זמן ,אם הוא במצב עד כדי כך קשה הוא לא שומע ,או שהוא קצת
שומע אבל זה לא כס לו פימה ,הוא אפוף בתוך מצבו ואין מה לעשות.
אי מדבר על המצבים הרגילים של דיכאון של האשים הרגילים ,שעוברים תקופות קשות.
אם כן ,כשאתה שואל אדם שאומר שיש לו דיכאון ,מה קורה לך? הוא לא יודע להגדיר
בדיוק מה יש לו ,זאת אומרת יש לו דיכאון ,הוא לא מרגיש טוב ,אין לו חשק לעשות כלום,
האפשרות לצאת מהדיכאון תלויה כמובן בטיפול אידיבידואלי ,אבל יש גם כמה כללים
שאם שמיע אותם באופן כללי אולי יעזרו לאשים ,אבל זה באופן כללי .בדרך כלל לאשים
שיש דיכאון יש צורך בעזרה אישית לפחות בכמה שיחות ,בכמה פגישות ,אבל הדבר
הראשוי שצריך לדעת שהדיכאון זה כמו ען שתופס את פש האדם ,זן מין תחושה כבדה
כזו ,התחושה הזו יש לה סיבות ואצל כל אדם הסיבות שוות ,יכול להיות שלו היו יכולים
למדוד ,התחושות הן דומות.
אשים שיש להם דיכאון אומרים שמרגישים אותם הדברים ,אבל הסיבות שוות מאדם
לאדם ,מי שגורם את הדיכאון זה היצר שבתוך האדם ,דיכאון זה עצבות בדרגה גבוהה ,זה
אבי אבות הטומאה ,העצבות זה הסטרא אחרא ,השמחה זו הקדושה.
אם אדם רוצה לבחון אם הוא בקדושה או בטומאה ,שיתבון ויראה כמה הוא שמח וכמה
הוא עצוב ,אדם שמצא במצב של קדושה תמיד שמח ,שמח וטוב לו ,אם אדם עצוב סימן
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שהיצר תפס אותו.
כמו שאומר הרמח"ל :מטרת הסיטרא אחרא היא להחריב את העולם ומטרת הקדושה
לקיים את העולם .יצר הרע תופס את האדם בכיוון של דיכאון ועצבות ומטרתו להרוס
אותו ככל שיכול ,אם הוא יכול הוא הורס אותו בכל העייים ששייכים לעולם הזה ,ואם
ותים לו הוא גם יכול להרוס את האדם לעולם הבא ,להביא אותו לעברות וחלילה איבוד
לדעת ודברים כאלה.
לכן חשוב לטפל בעיין .לפעמים יש אדם שעד גיל  ,24עד גיל  30היה רזה ופתאום התחיל
להשמין ,הוא לא השמין ביום אחד ,בהתחלה מוסיף קילו שיים ולא שם לב ,אח"כ גדלה לו
כרס קטה ,חמישה קילו גם לא ורא ,פתאום הוא לא מרגיש כבר מוסיף עשרה קילו ואח"כ
עשרים קילו והוא עשה שמן ולא יכול לרזות ,זה תהליך ידוע ,זה התחיל בקילו אח"כ זה
התווסף בלי שאדם ירגיש ,כך הדיכאון איו מופיע בבת אחת אלא אם כן אדם עובר זעזוע
במלחמה או דבר דומה שיכול לתפוס אותו ,אבל אם לא ,זה מתחיל לתת סימים קטים
שאם לא מטפלים בהם מהר ,אם לא מזהים אותם המצב הולך ומתפח אח"כ כבר יותר
קשה לצאת ,ככל שתופסים יותר מהר את המצב וככל שיותר מהר לחמים בו כון -
הפתרון קל יותר.
אם מזיחים את זה ,אפשר לצאת מזה אבל זה דורש יותר מלחמות ,לאדם בדרך כלל שיש
דיכאון הוא ובע מכמה דברים ,זאת אומרת היצר מוכר לו כמה דברים ,מזכיר לו כל מיי
כישלוות שהכשיל אותו כדי לדכא אותו עוד יותר שיהיו לו ייסורי מצפון ,לצער אותו,
מביא לו קאה על דברים שהוא לא השיג והיה רוצה להשיג ,מביא לו כפירה בה' יתברך,
בתורה ,בחכמים ,מביא לו פחדים וחרדות ,פחדים מוגדרים מהתמודדות עם החיים ומכל
מיי דברים ,להתחתן מלהתגרש לפעמים מלעבוד מלתפקד ולפעמים סתם חרדות כלליות,
לא מזוהות עם דבר מסוים ,אלא הרגשה של פחד.
אומרים שחז"ל ידעו את כל הדברים והגדירו אותם ,שיש פחד שאדם יודע ממה הוא מפחד
ויש פחד שאדם לא יודע ממה הוא מפחד ,זה מובא בגמרא .המטרה של הדיכאון זה להרוס
את האדם ,ומה מצד הקב"ה? מה מצד הקדושה? הרי אחו אומרים שזה יסיון ,יסיון
כבד ,אז מצד היצר מטרתו להרוס ,מה בצד הקדושה? מה ה' רוצה? כמו בכל דבר ה' רוצה
לפתח את האדם ,המצב של דיכאון זה מצב שיסוד העפר  -יש עפר ויש אוויר או רוח ואש
ומים ,ארבעה יסודות שהם מרכיבים את כל הבריאה והם מרכיבים כל אדם ,אצל כל אדם
יש פרופורציות שוות של היסודות האלה ,עירבוב של היסודות ויש גם סדר שוה ,מי שולט,
מי יותר ומי אח"כ ,מי פחות מי יותר ,מצב של דיכאון זה מצב שיסוד העפר מתגבר חזק
מאוד ,עפר זו עצבות בצד השלילי ,כבדות ,ייאוש ,חוסר תועה ,חוסר תקווה ,כל הדברים
הידועים.
אם כן ,מתגבר יסוד העפר ,השאלה מה עושים? אי חושב שהתמוה די ברורה ,אגב ,יכולים
להיות שי אשים ולשיהם יש אותה כמות של צרות ,אחד כס לדיכאון השי לא כס
לדיכאון ,השי לא כס לדיכאון בכלל ,זה בא להראות שהמאורעות שקורים לאדם הם רק
ממריצים של תהליכים ,אבל הדרך בה האדם מתייחס היא בהתאם למצב של פשו ,רוחו,
הפש ,המצב הרוחי שלו ,ככה הוא מתייחס .אם האדם מיסודו חזק ומתוקן ויש לו כוחות
והוא יודע איך לעבוד עבודת פש כוה באופן טיבעי ,הוא יכול לעבור דברים קשים ולברוח
מהדיכאון לא לתת לדיכאון לתפוס אותו ,אם אדם רגיש ,בדרך כלל אשים רגישים היצר
תופס אותם אפילו בדברים קטים הוא יכול לשבור אותם ,מטרת הדיכאון זה לשבור את
האדם.
בזמו כשעבדתי בבי"ח פסיכיאטרי ,למשל ,הייתה שם בחורה שהיום היא בטח בת 70
שבילים אל הדעת הפנימית

-181-

www.rachlin.org.il

שאישפזו אותה כבר בגיל  ,17למה? חטפה דיכאון ,ממה? מאיזו אהבה כזבת ,החבר עזב
אותה והיא הייתה משוררת ,בחורה מאוד מיוחדת ורגישה ,מזה שברה ולא יצאה מזה עד
עצם היום הזה.
אדם אחד עובר את השואה ולא כס לדיכאון ,ומישהו אחר עובר אהבה כזבת אחת
ושבר .דיכאון זה מצב זמי ,צריך לדעת את זה ,אין זה מצב קבוע ,זה מצב זמי ,זה יכול
להמשך פחות זמן ,יותר זמן ,תלוי אם האדם עובד כון בפשו ותלוי כמה שכלו פגם
כתוצאה מהמצב הפשי שלו.
אי לא פסיכיאטר ולא פסיכולוג ,אי מדבר מיסיון ,עבדתי בתור מדריך ריפוי בעיסוק ,לא
בתור פסיכיאטר ,אי במקצועי מורה לחיוך מיוחד ,לפי שלמדתי עבדתי בבית חולים וגם
אחרי זה.
בקיצור מה שאי אומר זה מיסיון ,לא דברים שלמדתי אותם בבי"ח או בפסיכולוגיה,
דברים מהקבלה ,מחז"ל ,היסיון וההתבוות .אם כן ,הדבר הראשון שצריך לדעת שכמו
כל מצב הדיכאון זה מצב זמי ,הוא יכול להפוך חלילה להיות קבוע אם שכלו של האדם
פגע ,לפעמים היצר תופס לו גם את השכל ,ויש תהליך בחסידות שקרא "מוח שליט על
הלב" ,אז אם המוח לא פגע ,יכולים לשקם את הלב בעזרת הבירור והשליטה וההשפעה של
המוח ,אפשר לשות את התדרים שהיצר תפס את האדם בתוך ליבו ,אבל אם זה מצב
מוזח כמו אותה בחורה שמגיל  17עד גיל  70לא טיפלו בה בשום אמצעים טובים ,חוץ
מאשר אולי תרופות ,גם שכלה פגע ,כשהשכל פגע ,מה אתה יכול לעשות? להחליף את
השכל .זה לא דבר פשוט אבל כל זמן שהשכל לא פגע או לא פגע לגמרי ,אפילו במקרים
קשים שהדיכאון משך שים.
שאלה :מה מידת השכל שצריך כדי לצאת מהמצב הזה?
תשובה :אם אדם מבין את מה שאי אומר עכשיו זה מספיק שכל בשביל לצאת מזה ,אם
אדם מתמצא ,מבין ,יכול לסוע באוטובוס ,יכול לתפקד ,לא צריך יותר ,זה מספיק .אם
אדם הגיע למצב שחלילה כבר לא בתוך זה שחלילה כבר לא יכול לתפקד ,אפילו זה אז
המצב שלו קשה ,יכול להיות גם ס אבל בטבע המצב קשה.
שאלה :כיצד מתחילים להתגד ליצר הזה שלא יתפוס את האדם?
תשובה :קודם כל יש כלל "בתחבולות תעשה לך מלחמה" ,אי אפשר להגיד עכשיו דרך
שהיא מתאימה לכולם ,רצפט כללי ,כי אחד צריך להתעלם מהיצר והשי צריך לתח אותו
ולתקוף אותו ,אחד צריך לתקוף אותו ברגש ,דרך הרגש ,אחד דרך השכל ואחד דרך
המעשים ,זאת אומרת "בכל דרכך דעהו" ,זה אמר על ה' יתברך ,אי אומר ,גם על היצר זה
אמר ,להבדיל ,עכשיו כמו שהוא תוקף אותך ככה אתה תילמד ממו כיצד לתקוף אותו.
היצר לפעמים עובד על אדם בשכל ,לפעמים מעורר בו כל מיי רעיוות ,משגע אותך בשכל,
לפעמים ברגש ,מעורר בו כל מיי רגשות ,לפעמים בכל הדברים ביחד .האדם גם הוא
לפעמים צריך לתקוף אותו בחזרה בשכל ,עם שכל גדי לפעמים ברגש ,ברגש גדי ,לפעמים
עם שיהם ,לפעמים עם כלום ,פשוט לעשות את עצמו מטומטם ,גם זה חשוב.
דוד המלך התקשה להבין למה יש שוטים בעולם ,הוא אומר :אתה בראת את כל הבריות,
אי מבין שיש לכל אחד תפקיד ,ליתוש יש תפקיד ולכל ברייה אבל מה צריך משוגעים? זה
הוא לא היה יכול להבין עד שהוא הזדקן בעצמו לזה שהלך וישבה אצל הגויים והיה צריך
לעשות עצמו כמשוגע בשביל לברוח ,וכך הוא ראה שגם לזה יש מטרה.
לפעמים אדם צריך לרמות את היצר לעשות את עצמו טיפש ,לפעמים הוא צריך להיות
חכם ,לפעמים הוא צריך להיות תמים ,לפעמים הוא צריך להיות ערמומי .זה לומדים
מהיסיוות של אברהם אביו כשהוא צטווה ללכת לעקוד את בו ,היצר בכל פעם הופיע
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בצורה אחרת ,פעם כזקן ופעם כער וכל פעם החליף צורה בשביל לתפוס אותו ,אברהם כל
פעם גילה אותו.
כך אותו דבר כפי שהוא עשה ,יש בו סגולת האבות ,בתוך הפש מה שהצליחו להשיג -
הורישו לו ,כמו שאברהם הצליח לגלות את היצר בכל התיחכומים וכל פעם להגיב
בהתאם ,כך גם אצלו בפש יש את היכולת הזו.
 הוא הצליח להרוג את שרה. טוב ,הוא הצליח הרבה דברים ,אבל למרות הצלחתו אחו מצווים להלחם ,אין מהלעשות ,אין גם ברירה ,זה שהוא לפעמים מצליח אין מה לעשות .בקיצור ,אם כן זה כלל
אחד שאין כללים ,ושאדם צריך להיות חכם ,אבל אם אדם לא חכם אז מה יעשה? אז יתן
כמה כללים בסיסיים בכל זאת ,אולי זה ייתן לו פתח.
דבר ראשון צריך להפעיל את הכעס גד העצבות ,הרי אצל כל אחד יש ,ברוך ה' ,מאגר של
כעס בפים ,הכעס הזה  -בדרך כלל אדם משתמש בו כדי להרוס ,זאת אומרת היצר מגרה
לו את הכעס בשביל שאדם יהרוס לעצמו ולאחרים ,בזמן של דיכאון אדם צריך לעורר את
האש ,אש של הכעס גד הדיכאון שלו ,גד היצר שבא לדכא אותו ,לשגע אותו ,כשהיצר
רואה שאדם מתגבר בגבורה של כעס ושל קדושה ,הוא בורח ,הוא עוזב את האדם.
זה שמע קצת משוה אבל זה בדוק ומוסה .כשאדם כס לדיכאון בגלל כעס על משהו ,זה
בדר"כ דיכאון שלא ימשך הרבה זמן ,זאת תוצאה של פילה שהוא התעצבן ,ההוא הרגיז
אותו ,מישהו יכול לדכא אותו כמה שעות ,יום ,יומיים ,שלושה ,חודש ,אבל בסוף הוא יוצא
כי זה משהו חיצוי ,יותר חיצוי.
אבל בכל מקרה אדם יכול לכעוס על היצר שלו" ,לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע" -
זה הסיפור ,צריך להרגיז את היצר בכוח ,ממש לכעוס ,לצעוק עליו "לך מפה" ,לגעור בו,
לבקש מה' לקטרג עליו בפי ה' ,הרי הוא מקטרג עליו אז אחו צריכים לקטרג עליו.
"תראה מה שהוא עושה לי ,תראה ,תזרוק אותו מפה" ,ממש בכעס ,אם אדם רוצה לעשות
קולות של כעס ,גם זה טוב ,לשלוח את הכעס גד הדיכאון ,גד הדיכאון זאת אומרת גד
היצר שמכיס אותו לדיכאון ,זה כבר ישר יפעיל לו כוח ,תראו ,כל הכוחות שה' יתברך שם
לו בפש זה כוחות או שאחו משתמשים בהם או שהיצר משתמש בהם ,או זה או זה ,אז
כל הכוחות כולל הכעס ,הכעס זה כוח רציי ,זאת ארגיה רציית שיכולה להזיז עולמות,
בדרך כלל היא מחריבה עולמות ,אבל אם משתמשים בה כדי להלחם ביצר זה כוח לא רגיל,
כיוון שהיצר אוהב את הכעס הוא לא ותן לך להכחיד אותו כל כך מהר ,הוא שאר תמיד,
יש תמיד איזה מאגר שאפשר להשתמש בו ,זה פטט ראשון לסלק את היצר שבא להתפל
בכוח ,בעצבים ,כמובן לא לפי אשים שלא יראו שאתם פתאום צועקים על עצמכם ,זה
יראה משוה ,זה דבר אחד.
דבר שי ,קודם כל באופן כללי תיפקודי ,אסור לאדם בדיכאון להיות לבד ,לא טוב
להתבודד ,צריך לצאת לפגוש חברים אפילו אם אין לו חברים שיצא החוצה ,שיראה
אשים ,שיסתובב ,שישום ,שיטייל ,שיתעייף ,שיעשה משהו ,לא להישאר בבית לבד ,זה
אסור ,זה דבר חשוב.
אם אין לו מסגרת של עבודה או משהו שימצא לו מסגרת מסוימת לפחות משהו לעשות ,לא
להישאר לבד ולא להישאר בלי מעשים כי היצר מצל את הרגעים האלה יותר חזק ,לעשות
מיימום ,מה שכל אחד יכול.
דבר שי ,לא לשמוע מוזיקה מעציבה ,יש היום כל מיי מוזיקות ברדיו שגם מי שאין לו
דיכאון כס לדיכאון ,מזה צריך להיזהר ,זה משפיע חזק מאוד .הייתה אחת שבאה אלי,
שהחבר שלה עזב אותה ,סיפור שלם ,אי שואל אותה למה היא מאזיה ,היא מספרת לי כל
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היום היא מאזיה לשירי אהבה ולשירי דיכאון כאלה והיא בוכה עם השירים ,מזה לא
יוצאים מדיכאון אלא כסים יותר עמוק ,לכן צריך להיזהר דווקא להאזין למוזיקה
מעודדת ,כל אחד למה שהוא אוהב אבל באופן כללי למוזיקה שמחה ,השמחה כבר מוציאה
חלק מהדיכאון ,ולצאת להסתובב בין הבריות ,לא להישאר בתוך הבית.
דבר וסף ,יש כמה סוגי התבוות שיכולים לעזור לאדם לצאת מהדיכאון ובכלל להרגיע
את האדם ובכלל לעשות לו טוב .יש לי הרבה שיעורים על ההתבוות פה .אי אגיד לכם
כמה דברים ,דבר ראשון אדם צריך כמה פעמים ביום לשבת לסגור את העייים ולדמיין
לעצמו כשהוא ושם שכס לו אור דרך קדקוד הראש ,האור הזה מתפשט לו בתוך כל הגוף
וכשהוא ושף שיוצא לו אור מהעייים ,מהאוזיים ,מהחיריים ומהפה כלפי חוץ וחוזר עוד
פעם ,ככה לשבת ולעשות את הדבר הזה במשך כמה דקות ,פעמיים שלושה ביום ,הדבר הזה
מרגיע ,משחרר ,משמח וגם מטהר ,זה לקוח מהאר"י ז"ל ,זאת אומרת אי לא יודע אם
האר"י ז"ל בעצמו אמר לעשות דבר כזה אבל על פי התיאור שלו ,של העולם ,מה שקרא
א"ק )אדם קדמון( ,כפי שהאורות יוצאים מכל המקומות ,אח"פ -אוזן ,חותם ,פה ,מי
ששמע אז משם הרעיון ,לשבת לסגור עייים וכשאדם ושם להרגיש שכס אור דרך
הקדקוד שלו ומתפשט בתוך כל הגוף ,כשהוא ושף לחשוב שהאור העודף יוצא מהעייים,
מהאוזיים ,מהחיריים ומהפה ועוד פעם ושם ועוד פעם כס ככה ,זה מרגיע כל אדם ,זה
דבר גדול מאוד ,גם מי שלא יכול להירדם ,יכול לשכב ולעשות את זה ויירדם בטוח.
עוד דבר מאוד חשוב ,אשים שיש להם דיכאון ,יש להם מועקה שמתמקדת בגרון ,בלב
ובחזה ,זה תופס אותם חזק .אדם צריך לסגור עייים ולחשוב על שם ה' ,ש-ד-י ,לצייר אותו
על המועקה ולדחוף אותו בכוח בפים ,לכוון שאותיות השם הקדוש הזה יגרשו את היצר
הזה שתופס את האדם ,זאת גם מלחמה ,אדם יעשה את זה אפילו הרבה פעמים ביום ,זה
לא משה ,ההתבוות הראשוה רק פעמיים שלוש לא להיכס יותר מידי כי זה עשוי
להכיס את האדם לדמיוות ,אחרי שאדם חשב את השם הזה ש-ד-י וצייר אותו על
המועקה וכו' ,שיחשוב על שם י-ק-ו-ק ויצייר אותו על המצח זה מביא שמחה ,י-ק-ו-ק ,שם
הוויה )כשיש בעיות פיזיות זה יכול לעזור ,לא בטוח שזה יעזור ,זה יכול לעזור ,תלוי בזכות
של האדם( ,אחרי ש-ד-י אמרתי ,י-ק-ו-ק במצח לחשוב את זה ,ככה ,לסגור את העייים
ולראות את שם ה' ,אם לא מצליחים לצייר את זה בבת אחת אז אות אות ,י' אח"כ ה'
אח"כ ו' ואח"כ ה' ,מי שיכול גם לראות את היקוד אז ,יש יקוד הי' מוקדת בחיריק הה'
בשוא ,זאת אומרת קודה מעל לקודה הו' בחיריק והה' האחרוה בלי כלום ,ולא לבטא
את זה רק לראות בעייים ,אם מישהו לא יכול לזכור את זה הוא יכול לכתוב את זה אבל
שיעשה מקף בין אות לאות כדי שלא יהיה שם ה' ממש ,לא יתבזה ה' ,היקוד הזה מועיל
גם לתיקון הברית ,מי שצריך ,זה חשוב ,תיקון הברית בהכרח מביא שמחה ,פגם הברית
בהכרח מביא עצבות.
 לאישה יש תיקון הברית? כן ,גם לאישה יש ,א( אישה גם מצווה על עייי ציעות ועריות ב( לפעמים האישה שותפהלפגמים של גבר ,אם היא הייתה שותפה לפגמים אז היא צריכה גם לעשות על זה תיקון.
אם אישה ,לא עליו ,פגמה ביחד עם גבר בצורה לא כוה ,היא גם שיתפה פעולה בעיין
הזה אז יש לה גם כן בעיה .אחרי כל זה אם אדם עוד לא רדם ועוד יש לו דיכאון אז יש עוד
התבוות ,ההתבוות של שם ה' ש-ד-י צריך לצייר את שם ש-ד-י על המצח ועל העייים
ועל הגרון ועל הלב ועל הטבור ,אם אפשר לזכור את כל זה ביחד ,לראות את כל השמות
האלו ביחד ,מצוין ,אם אי אפשר אז מה שאפשר ,לפי הסדר ,זה גם אדם שיש לו פחד זה
טוב כי זה שומר על האדם ,ש-ד-י )שומר דלתות ישראל( זה שומר על האדם.
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עכשיו תעמק עוד טיפה בעיין הדיכאון ,הדיכאון מבחיה אלוקית בא כדי שהאדם יתעורר
להתפלל לה' "ויצעקו לה' בצר להם" ,דיכאון זה מיצר הגרון .כשהייו במצרים קליפת
פרעה יקה מהדעת ומהעורף לא תה לשפע לרדת למייצר הגרון ,הגרון צר ,מהמוח צריך
לרדת שפע לכל הגוף ,אז פרעה לא תן לשפע לרדת לכן בגוף יש שפיכות דמים ,זה השפיכות
דמים ששפכו את דמו במצרים ,זה שפיכות דמים ששופכים היום פה ,מה שהרשעים
דוקרים את היהודים מאותה סיבה ,שיהם ובעים גם הם מפגם הברית ,אם כן זה בחית
מיצר.
מה זה היה פסח שהייתה הגאולה? פה-סח ,הפה דיבר ,כון? קודם היה מיצר הגרון,
אותיות מיצר זה מיצרים אח"כ בא פסח הפה דיבר ,מה זה הפה דיבר? ה' יתברך התגלה,
הרי במצרים היה הסתר פים כזה גדול שמשה בא ואמר לפרעה :תשמע ,ה' שלח אותי
אליך הוא עה לו :לא מכיר אותו ,מי זה? הוא לא הכיר את בחית התגלות של ה' של י-ק-ו-
ק ,הוא לא הכיר זה מהסתר פים היום אפילו הרשעים יודעים שה' קיים ,רשעי אומות
העולם יודעים כולל אלו שדוקרים יהודים הם צועקים את שם ה' ,אבל היו זמים של
הסתר פים כל כך גדול בעולם שלא ידעו את ה' ,היום גם הרשעים כבר יודעים שיש שם
אחד ושמו אחד ,אפילו שההשגה שלהם מוגבלת בכל זאת הם יודעים.
אם כן ,המטרה של הדיכאון זה להביא את האדם לתפילה ולאמוה ,דיכאון זה פגם
באמוה ,כשאדם מאמין שהיה מגיע לו דברים כאלה ,טובים יותר ,אחרים ,זאת אומרת
שיש לו קצת טעות על ההשגחה העליוה ,הוא לא מקבל בתמימות את מה שה' שולח לו
לכן הוא כס לדיכאון ,לו היה מקבל בתמימות ,אם היה שמח עם מה שיש לו  -לא היה
כס לדיכאון ,למה כס לדיכאון? כי לא מסכים עם ההשגחה ,ראה לו שלא כיבדו אותו
או ראה לו שלא תו לו כסף ,ראה לו שלא התייחסו אליו יפה ,ראה לו כל מיי דברים
שהוא חושב שהיה מגיע לו אחרת ,יש לו איזו טעה ,זה ובע מחוסר אמוה אפילו גובל
בכפירה ,כפירה בהשגחה ,כפירה בצדק ה' ,בצדק האלוקי ,כשאדם יודע שכל מה
שמהשמיים יוצא הוא לטובה  -הוא שמח ,גם אם לפעמים קשה ,אם כואב זה קשה להיות
שמח אבל ככל שלאדם יש יותר אמוה הוא יכול גם לעמוד בייסורים ולקבל את הייסורים
באהבה.
לכן דיכאון זו בעיה של אמוה לא מפותחת ,חוסר קשר עם ה' ,לכן אדם שמצא בדיכאון
צריך לפתוח את הפה ,פה-סח ,להתחיל להתפלל ,על מה להתפלל? על הכל ,קודם כל על
הצרות שלו ,על כל הצרות שלו ,תדעו לכם כשאדם לא מתפלל כמו שצריך ,לא מבקש על כל
הצרות ,בדרך כלל אדם שמדוכא הוא כבר גם לא מתפלל ,הפה סתם לו אז צריך בכוח
להתחיל לפתוח את הפה ,להתחיל להגיד לה' ,תשמע כואב לי פה וכואב לי שם וחסר לי זה
ומר לי פה ,ורע לי כאן ואין לי אמוה ,ואין לי כוח ואין לי שכל ותעזור לי ,אבל לא
בטרויות ,לא להתלון לפי ה' ,להתפלל לפי ה' ,תעזור לי שיהיה תיקון לכל הפגמים שלי,
שאוכל לעבוד אותך כפי שצריך ,שאוכל להיות שמח וחיובי.
 מבקשים על אמוה?  -אפשר לבקש ,ודאי ,מצווה לבקש ,להגיד לה' :אין לי מספיקאמוה ,תיתן לי אמוה ,ודאי ,יהיה רצון מלפיך שתהיה לי אמוה ,שתהיה בי תמימות,
שאהיה אדם טוב ,שיהיה לי רצון טוב ושיהיו לי מעשים טובים ,ודאי ,זו הבעיה ,שאדם לא
מתפלל על הדברים האלה עשה לו מובן מאליו או שהיצר לא ותן לו ,כי אם הוא יתפלל,
יהיה ,לכן לא ותן לו שלא יתפלל ,לכן ,אדרבא ,ככל שאדם יכול לפרט יותר בפרטי פרטים
מה שכואב לו ומה שחסר לו באופן גשמי ,באופן רוחי ולבקש מה' הכי טוב ,כמה שיותר
יותר טוב ,אם כל היום ,עוד יותר טוב ,כל הזמן לדבר עם ה' ,זה הכי טוב .זה מתחיל
להשתחרר כשבן אדם מתפלל למה זה גורם? זה לא שה' בדיוק באותו רגע אם חסרים לו
שבילים אל הדעת הפנימית
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מאה שקלים ,הוא ייתן לו ,לא הכווה הזו ,אבל זה שאדם מתפלל על המחסור שלו ועל
הקשיים שלו ועל הפחדים שלו ועל הדיכאוות שלו הוא ע"י התפילה ממתיק את הדין.
הרי מה זה דיכאון? זאת הסתלקות האור ,זה חוסר אור ,אם אדם יש לו אור בלב אז הוא
לא מדוכא ,הוא שמח ,למה האור מסתלק? בגלל פגם שאדם פגם ,או האור למה לא כס?
כי הכלי לא זך ,האור לא יכול להיכס לכן יש חושך ,חושך זה דיכאון .כשאדם מתחיל
להתפלל אז הוא מודה בזה שהוא כלום והוא צריך את העזרה של ה' יתברך ,הוא מבטל פה
את האגו שלו .אחת הסיבות לדיכאון זו גאווה ,הגאווה של האדם ,כמו שאמרתי שאדם
מרגיש שמגיע לו ,אין לו ,מה שמגיע לו זאת אומרת שהוא מתגאה ,לכן הוא כס למה
שהוא כס ,ולכן התיקון לכך זה להתפלל ,שלא יחשוב שהוא בעל הבית והוא יודע מה טוב,
ה' יודע מה טוב.
גם אם לאדם יש צרות ,זה לטובתו ,כמה שזה שמע ורא אבל אם ה' קבע לאדם צרות
כאלה ואחרות ,זה לטובתו ,אלא מה? לא תמיד אחו זוכים לראות איך זה לטובתו ,זה
ראה לו לפעמים שזה בכלל לא לטובתו ,אבל חכמים רואים ,הרבה פעמים החכמים
יכולים לראות איך הסבל שאדם סובל הוא לטובתו ,ואוי ואבוי אם לא היה לו הסבל הזה,
היה מצבו פי אלף יותר גרוע ,לפעמים אדם במצב כל כך לא טוב מבחיה רוחית ,מתגאה
וגס רוח וכל מיי דברים כאלה שאם לא היו שולחים לו צער ,היה עשה כופר ורשע וכל מיי
דברים.
ה' שולח לו דווקא מכה של צער או לחץ או פחד או משהו כדי לשבור אותו ,כדי שלא יתגאה
ולא יהיה גרוע במעשים שלו ,לא ימרוד ,לא ירגיש את עצמו שהוא בעל הבית ואז הקשיים
האלה מזככים את האדם ומצילים את האדם ,ככל שזה כואב ולא עים ואף אחד לא יכול
לסבול ייסורים ,בכל זאת הייסורים הם לטובת האדם.
שאלה :איך הייסורים יכולים לעזור לאדם?
תשובה :אמרתי ,הייסורים מכפרים על העווות ,הייסורים מעוררים לתשובה ,הייסורים
גורמים לאדם להבין את אפסיותו בכך שהוא צריך את הישועה מלמעלה ,את הרחמים
הגדולים.
יוצא שמהייסורים של האדם מתעוררים הרחמים הכי גדולים ,זה לטובתו וזה לטובת
העולם כולו .כי אם אדם בצר לו מתפלל לה' "לב שבר ודכא אלוקים לא תבזה" ,אף פעם
ה' לא מבזה ,אפילו אחאב מלך ישראל שעשה כל כך הרבה דברים לא טובים ,כשהתחיל
לעשות תשובה מהשמיים אמרו ,הה ,אחאב שבר ,זה חשב לו ,אפילו אחד כזה שחטא
והחטיא ועבד עבודה זרה והכריח את היהודים לעבוד עבודה זרה וכל מיי דברים כאלה,
ברגע שהיו לו ייסורים הוא שבר והשברון שלו עמד לזכותו ,לפעמים יש שמות שלא מגיע
להן לסבול בגלל הפגמים של עצמן ,הן סובלות בשביל הדור ,שמות גבוהות ,כך כותב
הרמח"ל ,יש מה שקרא "ההגת הייחוד" ,לפעמים ה' מהיג את העולם בההגת הייחוד
והצדיקים סובלים סבל וצער שבכלל לא מגיע להם ,לא על פי המעשים שלהם ,לא בגלל
שחטאו ,זה לטובת העולם ולעתיד לבוא יהיה להם גם שכר על זה.
כלל אחד גדול יש לו בתורה ,שאחו את ה' יתברך לא מכירים בכלל לא יכולים להשיג
אותו ,אין לו בו תפיסה ומחשבה כלל ,מה שאחו משיגים זה רק ההתגלויות שלו ,ואיך
הוא מהל את העולם ומה הוא רוצה מאתו ,לפעמים ה' מהל את העולם במידת הדין
ולפעמים הדין קשה וקשה מאוד ,זה כתוב ,ולפעמים ברחמים רבים ולפעמים ברחמים,
ולפעמים בהמתקת הדין ,יש כל מיי מידות אבל לא לשכוח על פי הקבלה המידות האלה
מתעוררות להוג בו בדין בחסד או ברחמים על פי המעשים שלו ,לפי המעשים שלו.
 זה קשה להבין - .הכל קשה להבין ,לא צריך להבין צריך להאמין ,כפי שאדם מעוררשבילים אל הדעת הפנימית
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מלמטה כך מעוררים עליו מלמעלה ,ככה זה .הייו מרחמים אחד על השי אז היה בא
משיח ,זה ורא פשוט ,מייד היה בא משיח.
הרי בית המקדש חרב בגלל שאת חים ,לו הייתה מתפשטת בעם היום אהבת חים,
גמרו ,משיח היה בא ,בית המקדש היה מייד מופיע ,זה קל מאוד ,לא כתוב שם שום דבר
מסובך רק אהבת חים ,צריך לעבוד על זה שתהיה אהבת חים.
בהמשך לושא הדיכאון ,אדם צריך להתפלל ,תוך כדי תפילה שאדם אומר לה' פעם אחר
פעם ,צריך לחזור על אותה תפילה  1000פעמים אפילו ,לא להתייאש ,כל הזמן תעזור לי,
כואב לי ,תחזק אותי ,תעזור לי לשמור עליי ,מאה פעמים בדקה אפילו ,ככל שאדם יותר
מתפלל הדין מתק יותר ,כל מילה וספת ,עוד השפעה יורדת ,אפילו אם זה מלאכותי,
אפילו אם זה לא אמיתי.
גם אדם יכול להגיד :תשמע ,אי מרגיש שזה לא אמיתי ,תעזור לי שזה יהיה אמיתי ,על כל
דבר להתפלל הלאה והלאה מכל הכיווים .כך כשאדם מתחיל לפתוח את הפה שלו
בתמימות לה' ולהתפלל על הבעיות ועל הלחץ ועל הדיכאון שלו ,ה' ייתן לו מחשבות כוות
מה להתפלל ופתאום יבהיר לו גם מה הסיבות של הדיכאון ואז לאדם תהיה פתאום תמוה
שלמה על הדיכאון ,למה זה בא לו.
בהתחלה הוא מתחיל בהסתר פים ,מתפלל רק בגלל שכואב לו ,לא מבין יותר שום דבר,
אבל אם הוא ממשיך ומתמסר לזה בתמימות ככל שהוא יכול ,פתאום ה' ישלח לו הבזקים
בשכל ובלב להבין ,מה הסיבה של הדבר ,גם על זה כשזה יתחיל להופיע ,גם על זה צריך
להתפלל ואז מתחיל לטפל בשורש הבעיה הזאת ואז הוא יוצא מהדיכאון.
הה ,כמו ששאל פה האדון ,הוא אומר שמישהו כועס על מישהו אחר מזה הוא כס
לדיכאון ,מאותו זמן היא כבר מבין שהוא כס לדיכאון בגלל הכעס ,זאת אומרת יש פה
כבר גילוי .ברגע שאדם כבר מבין שהוא כס לדיכאון מפי שכעס על פלוי יש לו כבר גילוי
וכך יש לו כבר חצי פתרון ,הבעיה היא כשהדיכאון לא מפורט ואדם לא יודע מדוע ,זה
הקשה ביותר ,זה רובץ עליו ,ככה הוא סובל והוא לא מבין מאיפה זה בא ,האפשרות
היחידה להבין מאיפה זה בא ,דרך תפילה באמוה פשוטה ,הרבה הרבה מתוך הלב ,להוציא
את זה בפה כמובן ואז ה' מתחיל לשלוח הבזקים של הסיבות ,ואז צריך להתפלל גם על
הסיבות.
שאלה :אי מכיר אדם שכשהוא בדיכאון הוא הולך לתאטרון וכו' וזה עובר לו בלי שיתפלל.
תשובה :יש אשים ששותים וודקה כשיש להם דיכאון וגם אז זה עובר להם ,אבל זה חוזר,
זהו פיתרון חיצוי ,אי לא פוסל אותו .אם אדם בתוך הבית לבד ודאי שזה תופס אותו,
צריך לצאת ,אם המצב גרוע שילך ויטייל וירקוד ויהיה שמח .ר' חמן מברסלב אומר שאדם
ישמח את עצמו בכלום ,במה שיש לו אפילו ,שיספר בדיחות ,לא משה ,העיקר לא להיכס
למרה הזו.
על כל פים אי מדבר על תיקון הדיכאון ,לא שאדם מוצא לו תחבולות חיצויות שלפעמים
גם הן טובות ,זה העיין הזה של התפילה .אחרי שאדם מתפלל הרבה על כל מה שכואב לו
זה הזמן שיתחיל להתפלל על האחרים ,הרי היצר מדוע מכיס את האדם לדיכאון? לגמור
אותו מכל הבחיות ,גשמית ,רוחית ,הכל.
הטיפול שאחו מציעים כאן זה על מת להלחם גדו ,לא לתת לו ,לכן לא מספיק רק
שהצלת את עצמך בזה שהתפללת ובקשת ,עכשיו תתחיל גם לזכות את האחרים ,איך תזכה
את האחרים? תתחיל להתפלל על כל המדוכאים ,אלה שאתה מכיר ,אלה שאתה לו מכיר
ותתחיל לסלוח לכל האשים שאתה שוא ,למחול להם ,זה שאתה מוחל לאחרים ומבקש
שיחזרו בתשובה מהשמיים מוחלים לך ,זו המתקת הדין ,הבתם מה שאי אומר? אדם תוך
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כדי תפילה ,וזה בכלל לא רק לאשים מדוכאים ,לכל אחד ,אם אדם מישראל עשה לך עוול
והוא לא בסדר יכול להיות שאתה צריך להזהיר מפיו ,יכול להיות שאתה צריך להוכיח
אותו ,יכול להיות שאתה צריך להתעלם ממוף יכול להיות שאתה צריך להעיש אותו ,כל
מיי דברים .אבל מבחיה פימית אסור לך לשוא אותו ,לא טוב לשוא אף אחד ,צריך
להתפלל שיעשה תשובה ,להתפלל עליו שיעשה תשובה ולא שיהיה לו צער ולא שיהיה לו
קשה ,להתפלל שיעשה תשובה מאהבה ומיראה ,תשובה אמיתית.
כשאתה מוחל בלבך ובפיך כלפי שמיים לאשים שעשו לך רע ,מהשמיים מוחלים גם לך,
ממתיקים לך את הגלולה .לפעמים אדם בדיכאון כי שמות של אשים אחרים מקטרגות
עליו .דוד המלך היה שמה כללית ,הוא הרגיש את כל הזרמים של הקטרוגים מכל הכלל,
כל מה שמתרחש ,כל מה שרוחש בלבבות האשים ,לכן היו לו פחדים ,היו לו מתחים ,היו
לו חרדות וכל הזמן היה צריך להתפלל וזה ספר התהילים שבזכותו קיבלו ,ככה שתדעו
לכם ,לפעמים אדם מצא במצב קשה מפי שמקטרגים עליו ,מי מקטרג עליו? כל מיי
שמות שהוא פגע מהן והוא לא מוחל להן אז הן מקטרגות עליו ,הוא פגע מהן והוא לא
מוחל להם ברגע שהוא לא מוחל להם מצערים אותם ,השמות האלה בלי תיקון.
יח איש א' פגע באיש ב' ,ברגע שא' פגע בב' הוא פגום בעצמו כי הוא עשה דבר רע ,אין לו
תיקון ,או שיעשה תשובה ויבקש מב' סליחה ואם הוא לא יכול לעשות תשובה מי יכול
להוציא אותו מהבור? ב'.
איך יוציא אותו מהבור? רק אם ימחל לו ,כל עוד הוא לא מוחל לו יש עליו קיטרוג ,יש עליו
קיטרוג והוא תפוס בתוך היצר .השמה הזו כואב לה שהקלייט שלה תפוס בתוך היצר
והוא רוצה שהוא יצא ,מה האפשרות היחידה? שהיהודי הזה )ב'( ימחל ,אז היא מקטרגת,
מדוע איו מוחל? למה הוא אכזרי? למה הוא לא מוחל? ואז גם ב' סובל ,זה תהליך אחד.
לכן ,על כל מקרה טוב שאדם ימחל .כשאדם מוחל הדין שיש עליו ימתק ,כשאדם לא בודק
את השי אז גם למעלה לא בודקים אותו ,כשאדם מתחיל לבדוק ולהקפיד על השי גם
מלמעלה מקפידים עליו.
כמו שאדם מעורר מלמטה ככה מעוררים עליו מלמעלה ,זה הכלל הגדול ולכן אחרי שאדם
כבר התפלל על כל הדיכאון שלו והמייצר של עצמו צריך להתפלל על אחרים וצריך למחול
לאחרים ,גם אלה שהוא יודע ,שזוכר ,גם אלה שהוא לא זוכר.
אי חותם לכם שאם אדם יסגור את העייים ויגיד טוב ,מי הרגיז אותי שאי אמחל לו,
תופיע תמוה של אדם ראשון ברגע שיגיד בלבו ,מחלתי לו ,תראו אוטומטית בלי שיכוון
תופיע תמוה של עוד אדם שהוא חייב למחול לו ,הוא ימחל לזה  -ה' ישלח לו עוד תמוה,
כמו סרט ע ,אחד אחרי השי ,עשרה ,עשרים ,מאה ,זכה ה' יריץ לו ,פתאום הוא ייזכר
באדם מהילדות ואדם מפה ומשם ואחד שהוא לא חושב עליו ,בלי להתחיל לחשוב ולחפש,
רק אם הוא מצא במצב טרלי מחשבתי של המתה שהוא רק רוצה למחול ,ה' יריץ לו
רשימה שלמה ,תראו את זה ,כיצד הכל בהשגחה מדויקת ,פתאום הוא ייזכר באשים שלא
חשב עליהם מאה שים ,תסו ותראו.
שאלה :על פטר מותר לכעוס?
תשובה :חס ושלום ,אדרבא ,על פטר עוד פחות מאשר על חי אסור לדבר ,מי שמדבר על
פטרים אוי ואבוי .בסדר ,אם כן יוצא שהתחלת הכווה של היצר הייתה להרוס את האדם
עם הדיכאון וכל הדברים האלה לא רק שהוא לא הרס אותו ,אלא אם מתחיל לעבוד כון
הוא גורם לו להיכס לאמוה ,לתפילה ,להתעלות ,למחול על אחרים ,להתפלל על אחרים,
יוצא שהיצר הפסיד.
אם היצר הפסיד הוא ימשיך לשגע את האדם? לא ,למה? הוא רוצה להרוויח ,יחפש מישהו
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שלא עושה עבודה כוה ויתפל עליו .אבל האדם אם בכל פעם הופך את הפילה לעליה
היצר עוזב אותו ,כי לא כדאי לו להתעסק איתו ,לא מספיק שהוא לא יכול להפיל אותו
ולגמור אותו הוא עוד מתגבר בחוצפה גדו ,עוד מקטרג עליו ועוד מלמעלה.
יצוצות של עם ישראל ועוד עושה שלום בין כל היהודים ,אז לא כדאי להתעסק איתו בכלל,
הבתם? זה התהליך ,כך אדם משתחרר ,רק צריך לחזור על זה .אחד שפגע יותר אז
התיקון יותר קשה ,יש יותר עקשות.
אחד שפגע פחות התיקון יותר קטן ,זאת הדרך - .בשביל מה צריך תפילה בכלל ,הרי
הקדוש ברוך הוא יודע הכל ועל התפילה שאדם מתפלל ,קודם כל כתוב שה' יתברך מתאווה
לתפילתם של צדיקים ,הוא עשה את האמהות עקרות כדי שיתפללו לפיו ,אם הן היו
מושלמות הן לו היו מתפללות ,לכן הוא עשה אותן חסרות.
התפילה שאדם מתפלל זה כדי שירד שפע בכל העולמות ,הרי כשאדם עושה תשובה ומתפלל
לה' יתברך על כל הפגמים שלו ורוצה שה' יתקן אותו ושיהיה שמח ושיתפקד ושיהיה לו
טוב ,ולהיות יהודי טוב ,יהודיה טובה ,לעשות דברים טובים ,הוא מעורר את הטוב ,את
הרחמים ,את החסד ואת השפע ,וזה יורד ומזכך את כל העולם.
במשך  6000שה יש מעין מחסן למעלה שהמפתח שלו ,של כל הטוב שיש ,המפתח בידיו
ע"י התפילה והמעשים הטובים פתח הפתח והכל יורד ,ולא ,זה סגור .כך ה' קבע ,ככה הוא
רצה ,ככה הוא אמר לו ,כך קיבלו מסיי ,לו היה עושה עולם אחר ,היה אחרת ,ככה הוא
רצה שע"י התפילה והמעשים הטובים וההתגברות וכל לתקן את העולם .איש אחר ,לפי
התיא ,איך שאדם גוזר על השי כך גוזרים עליו ואם למשל למישהו קורה משהו ואתה
אומר מגיע לו ,למעשה אתה אומר גם על עצמך כי גם לך יכול לפגוע דברים על דברים
שעשית ,אבל אם אתה מלמד זכות ילמדו גם עליך.
דבר שי בקשר לתהילים זה גם אחד הדברים שעוזרים לדיכאון .אחרי התפילה האישית יש
תהילים ולא רק זה ,אם אדם גם יכול ללכת לתת צדקה או לעזור לאחרים זה יעזור לו הכי
הרבה ,אבל לא לפי שהוא מתפלל ומברר את כל הבירור ,אחרי שעשה את העבודה הכוה
שילך גם לעזור לאחרים בגוף ובפש ,יזכה את הרבים במה שהוא יכול ,זה הכי טוב ,זה
מזכך אותו ומתקן אותו ומעלה אותו.
בעיין הסכיים ופגם הברית ,מה זה פגם הברית? אחו באים לעולם הזה לתקן את חטא
האדם הראשון וגם לתקן את מה שקרא "שבירת הכלים" ,שי הפגמים ,גם שבירת הכלים
שהייתה לפי אדם הראשון וגם חטא אדם הראשון בפשוטו של עיין ,זה היה שגם הכלים
האלה ששברו וגם אדם הראשון רצו למשוך שפע להאת עצמם באופן לא מתוקן.
סתם ליהות ,לקחת ,וזה גרם לשבירת הכלים ולפילת האדם הראשון שהרי אמר לו לא
לקחת ,לא לאכול מהעץ והוא אכל ,לא שהיה חסר לו ,היה לו מספיק דברים אחרים אבל
הוא רצה דווקא את זה ,זאת אומרת שמשך שפע שלא הגיע לו בצורה לא מתוקת ,לכן
הרבה מההלכות שעם ישראל צטווה עליהן ,אפשר להגיד אפילו כל ההלכות ,שלא למשוך
שפע בצורה לא מתוקת ,כן יש הרבה מצוות שגורמות לו להתאפק מתאוות.
לאדם מתחשק לאכול משהו לא כשר ,אסור לו ,זה אסור לך חביבי ,זה אתה לא אוכל .אתה
רוצה לאכול חלבי אחרי שאכלת בשר ,אתה צריך לחכות לא כשאתה רוצה .בעיין בעל
ואישה ,מצוות פרו ורבו אז יש מתי מותר ומתי אסור ,צריך חופה וקידושין ואח"כ גם כן
כשהאישה טהורה ,יש את הדרכים מתי מותר ומתי אסור.
כל דבר ,כל האה גשמית יש לה מקום מותר ,תלוי מתי ותלוי איך ויש על זה ברכה ויש על
זה כללים וברורים .זה בא לתקן את פגם הברית שפגמו ,גם הכלים ששברו וגם אדם
הראשון וגם אחו במשל הגלגולים שהתגלגלו עשיו שטויות ,פגמו בזה.
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כשאדם לא שומר על הברית יש קיטרוג עליו ,במיוחד למשל שאדם פוגם ממש בברית
בבחית זרע לבטלה ובבחית ידה ובחית אשת איש ,ה' ישמור ,הפלות שעושים סתם
בשביל להפיל ,זה ממש שפיכות דמים ,זה עושה קיטרוג למעלה של שפיכות דמים .כמו
שאדם מעורר מלמטה ,חלילה ,ככה מעוררים עליו מלמעלה ,ה' ישמור ,וזה גורם שיש
שפיכות דמים כאן ,כמו שאחו יודעים שבמצרים הלכו לשם לתקן את פגם הברית של
אדם הראשון שבמשך ק"ל שה פגם בברית ויצא לו זרע לבטלה והיצוצות הלכו למצרים,
לכן במצרים עברו כל מיי צרות שבאו לתקן את הדבר הזה ,גם הייו גלגול של דור המבול
שגם פגם בזה ,ולכן את הזכרים זרקו לתוך היאור שזה ממש זה כגד זה ,וציוו להרוג
אותם.
לכן בעיין הזה לצערו גם מבחית השמות זאת אומרת גם מבחית הגלגולים הקודמים
עוד לא תיקו את העיין הזה כמו שצריך ויש בגלגול הזה עוד תיקוים ,לכן יש על זה
קיטרוגים ,במיוחד שאחו פה בארץ ישראל.
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המלכודת הכפולה
לפי כל המאורעות הקורים בולט יותר ויותר הצורך להחדיר בעם ישראל את עבודת השם
האמיתית ,העמוקה הפימית ,הבירור האמיתי והעמוק.
האדם לא יכול להתחמק מהבירור האמיתי של הפימיות שלו ,יכול להתחמק יום ,יומיים,
שה ,כאילו התחמק אבל הבירור רודף אחריו .כמו שבכל מפעל אם לא עושים את העבודה
של אותו יום מתאסף חומר ,מתאסף ומתאסף ומתאסף עד שהחומר הזה ,החומר הלא
מעובד של הפימיות של האדם יכול להרוס אותו במכה אחת,
אם כן התיקון הפימי הוא הדבר הכי חשוב ,קודם כל ,לא שלא צריך ללמוד ,צריך ללמוד
אבל שהפימיות של האדם תהיה מתוקת .אי אפשר להגיע לפימיות מתוקת אם אדם לא
מכיר היטב את כל תחבולות היצר הרע מכל הכיווים ועל זה רציתי היום לדבר.
השבוע טיפלתי במקרה ,מקרה מאד מעיין לכן אי רוצה קצת לפרט אותו .מדובר במשפחה
של בעלי תשובה אמיתיים ,רצייים מאד .שכבר שים בעלי תשובה ,אולי עשר שים פחות
או יותר .אשים מסורים שכדי לעבוד את השם עברו הרבה הרבה יסיוות הרבה מאד
יסיוות ומה קרה להם השבוע? השבוע האישה מתקשרת אומרת שהגיעו לכל מיי
מסקות היא ובעלה שלא בטוח שכל מה שכתוב בתורה ובחז"ל ,זאת בטח המצאה של כל
מיי אשים.
בקיצור ,הגיעו לכפירה ,הכפירה תפסה אותם .כפירה בתורה ,כפירה בשם התחילה לומר
כל מיי תלוות על הקדוש ברוך הוא .למה הוא עושה ככה ולמה לא עושה אחרת וכל מיי
עייים .למה יש סבל ולמה יש מלחמות ולמה מתים ולמה פה ולמה שם.
אגב ,אלה בעלי תשובה שלמדו קבלה לא כאלה שלא יודעים כלום .ואי מדבר ,מסה
ורואה שכל מה שאי עוה לה על פי הקבלה ועל פי חז"ל  -היה יותר גרוע .כמו שאתה בא
לכבות שריפה במים והיית יותר שריפה.
כאילו דלי המים או מה ששפכת מים  -מחק .או אפילו יותר גרוע ,כל תירוץ שתתי היה
יותר גרוע .זה די הדהים אותי .למשפחה הזאת יש ילדים בבתי ספר דתיים ,חיוך דתי.
תארו לכם שההורים יום אחד מחליטים להיכס לכפירה זה פיצוץ לא קטן.
א .הם ופלים ב .הם מפילים את הילדים .ג .את כל אלה שמכירים אותם .זה לא צחוק ,זה
חילול השם .עכשיו ,אם אדם לא זכה  -לא זכה .אבל אם אדם כבר זכה ,יותר אפילו
מיהודים אחרים והוא בועט ומתרחק ,איזה תיקון יהיה לשמה הזו? תיקון קשה מאד.
איו דומה אדם שלא יודע כלום לאדם שזכה להתקרב לשם ואחר כך בועט .ואי מכיר את
האישה הזו ויודע שיש לה תקופות שבהן יש לה קשיים בושאים האלה של למה קשה ,היא
אישה רגישה מאד לוקחת מאד קשה כל מיי דברים שקורים בעולם.
אבל בכזאת דרגה של כפירה גד השם וגד התורה לא שמעתי אותה בכלל .עכשיו ,על פי
השטח זה רק ויכוח פילוסופי ,אתה ותן תשובות לשאלות היה יותר גרוע .זאת אומרת
אתה רואה שהיצר ממש התלבש ,השתלט עליה חזק ביותר.
אי הבתי מתוך התבוות שהדבר לא סתם כך ,לא סתם כך הגיעו פתאום לכל מיי
מסקות .התחילה להגיד לי כמה קשה לשמור מצוות וקשה וקשה .אמרתי לה "תי לי
דוגמא מה קשה לך?"" ,שבת? להכין אוכל ,לקות את הבית ,מה קשה?"" ,קשה וקשה".
אז אמרתי "תכיי פחות ותקי פחות ,מה יכול להיות לא חייבים שיהיה מלון של חמישה
כוכבים .בשבת אם אדם אין לו כוח ,אין לו כוח ,לבעלך קשה ללכת לבית הכסת שלא ילך
אם הוא לא יכול ,אדם גם יכול להתפלל בבית אם אין לו ברירה .מה כל כך קשה?"
בקיצור היא הזכירה כל מיי ושאים כאלה ואחרים .כתוב בחז"ל "לא עבדו ישראל עבודה
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זרה אלא כדי להתיר לעצמם עריות בפרהסיה" .מה זה קשור לזה? זאת אומרת ,אומרים
חז"ל שעם ישראל הלכו ועבדו עבודה זרה לא סתם בשביל עבודה זרה ,לא בגלל שהאמיו
בעבודה זרה.
אלא כי הם רצו קודם כל לפרוק עול ,כאילו לכפור בשם ולהאמין בפסלים וכל מיי שטויות.
כי אם השם לא מצא ,ואם התורה לא חשובה אז כבר מותר לעשות מה שרוצים .דבר אחד
זה עבודה זרה ,ודבר שי "רווח" בצד ,זה עריות ,פריצות ,זות לעשות מה שרוצים בכל
התחומים האלה .אם כן אחו רואים פה שכפירה ויצר של עריות הולך ביחד .הה חז"ל
חכמים גדולים קדושים הכל הם ידעו .אז זה מה שהיה .המשכו לדבר והיא אומרת שכן,
גם קשה לה לשמור על העיין של טהרת המשפחה.
מסתבר שזה לא גם קשה לה אלא זה עיקר הושא .קשה לה ,טוב קורה ,אדם יכול להיות לו
קשה וזה אחד היסיוות הלא פשוטים אולי .מה מסתבר? היא פגשה כמה חברות שלה
שאמרו לה שהן לא שומרות ממש ,דתיות מסורתיות אמרו שהן לא שומרות ממש,
שבועיים כן שבוע לא.
ולא שומרות על כל הגדרות שיש ,כמו שאתם יודעים לפי ההלכה לבעל אסור למסור לידה
של האישה משהו בזמן שהיא לא טהורה .ישים במיטות פרדות .כל מיי הלכות שחז"ל
גזרו כדי לשמור את האדם שלא ייפול חלילה באיסור של ידה.
אז החברות אמרו שהן לא שומרות את זה ואת זה .עכשיו ,האישה הזאת תמיד שמרה על
הכל ,מאז שהיא חזרה בתשובה ,זה החליש אותה והיא כסה לבעיה ,והכפירה היא תוצאה
של תאווה שהיה לה קשה לשלוט בה.
מבחית התאווה שבעיין הזה וזה היה מוסתר .בסופו של דבר ודע גם שהבעל כבר כמה
חודשים חולה אז הוא לא יכול לתפקד כמו שצריך וזה הצטבר כראה ,והביא את כל זה.
ברוך השם במשך השיחה האישה כבר בכתה בטלפון ועשתה תשובה והביה.
פתאום היא הביה ,היא לא חשבה שיש קשר בכלל ,בין הכפירה שלה לבין זה .אלא תוך כדי
שחקרתי אותה היא אמרה שיש גם את הבעיה הזו .אחרי שהדרכו אותה למחרת כבר
דיברה ,הביה שזאת באמת שהייתה הבעיה.
זאת אומרת שהיא כבר הביה מה הבעיה ,התחילה לעבוד על הבעיה אז פתאום כבר
הכפירה עברה ,היצר עבר וכל השיגעוות עברו וכבר לא רוצה לזרוק את התורה והשם כן
בסדר והיא כבר מוכה לשמוע היא רוצה ללמוד היא מצטערת ,מביה שזאת פילה.
הכל קיבל תיקון לכיוון החיובי .למה אי מפרט את כל זה? צריך ללמוד מכל יסיון צריך
ללמוד .אם כן ,הושא שלו שהיום רציתי לדבר זה איך היצר עובד על כמה מישורים בבת
אחת .בלי שאדם יודע בלי שאדם מרגיש שיש קשר בין זה לבין זה.
אז יש מחילות תת קרקעיות כראה בתוך האדם ויש קשר בין דבר לדבר .בי אדם לא תמיד
יש להם זכות בדרך כלל אין להם זכות לראות קשר בין בחירה לא טובה לבין תוצאה
שקורית .כתוב שהשם יתברך מקפיד עם הצדיקים כחוט השערה .מה פתאום שיקפיד איתם
כחוט השערה? הרי צדיקים משתדלים לעבוד את השם אז למה שיקפיד איתם .לכאורה
היה צריך להיות להפך ,אדם שכל הזמן עובד קשה ופה ושם טעה ,עשה משהו השם ירחם.
למה שיקפיד? אדם שכל הזמן עושה דברים לא טובים איתו צריך להקפיד כחוט השערה.
אבל הדברים הפוכים .זאת אומרת חז"ל אומרים שהשם מקפיד עם הצדיקים כחוט
השערה .וזה זכות להם כי ברגע שהשם מקפיד איתם הם רואים פתאום שהשם ותן להם
איזו מכה ,מביים שטעו ,יכולים לתקן.
אז זה שאדם משתדל להיות בסדר אז מהשמיים כשהוא עושה משהו לא בסדר מראים לו
מיד .אז אדם יכול לתקן אז זה זכות או חובה ,זה טוב או רע בשביל אדם? זה טוב .כך אדם
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יכול לתקן את עצמו ולא הולך וסוטה מהדרך.
אם כן לצדיקים יש גילויי פים בין מה שהם עושים לבין התוצאות ,אם משהו לא בסדר
ישר השם מראה להם באיזו שהיא צורה שמה שעשו זה לא בסדר .האשים הרגילים לא
רואים .ואז יכול להיות בן אדם שבא אליו מראה והאדם בוחר לא כון כע ליצר באיזה
שהיא צורה ואחר כך היצר ,אחרי שאדם בחר לא כון ,יש לו זכות לקטרג עליו.
מקטרג עליו עושק אותו ומוליך אותו שולל כמו שכתוב "מצווה גוררת מצווה עבירה גוררת
עבירה" .אז אם האדם פל בפעם הראשוה .אחר כך היצר ייקח אותו לאט לאט לכיווים
אחרים ואחרים ופתאום הוא ימצא את עצמו במצב שהוא אולי לא ירגיש שיש הסתלקות
האור ,הוא לא ירגיש את החושך הוא לא ירגיש את כל הברוך שהוא כס בו ,יכול להיות כי
זה חלק מהפגם.
חלק מהפגם זה שאדם לא יודע עד איפה הוא פגום עד איפה הוא פגם .אבל אדם שרואה
מבחוץ במיוחד אם אלה אשים צדיקים יכולים לראות איך האדם הזה הולך מדחי אל דחי.
וכבר כמעט שאי אפשר לעזור לו.
כבר כמעט אין לאדם הזה זכות להציל אותו .אולי רק בזכות הצדיק מצילים אותו אבל לא
בזכות עצמו .זה הסוד "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" .כשאדם רגיל בוחר לא כון
ומוליכים אותו ,כמו שאמרתי רחוק מהמצב שבו הוא היה קודם ,להוציא אותו משם צריך
זכות.
אז או שיש לו זכות או שיש לו זכות אבות או שמישהו אחר שיש לו זכות צריך לעזור לו או
להתפלל עליו או להוכיח אותו או לתת לו על הראש או לעשות משהו כדי שיהיה אפשר
להציל את השמה הזאת ולהחזיר אותה למקום הכון.
אז בהתחלה אם הולכים לצדיק יכול להיות שבזכותו אפשר להוציא אותה אבל אחר כך
השמה הזאת דרשת לתקן באופן עצמאי .לא רק להיתלות בזכויות של האחרים .אז אחרי
שהיא יוצאת היא צריכה להתחיל לעבוד .אם היא לא עובדת יכולה להיעשק עוד יותר גרוע.
אם כן ,מה אי רוצה להגיד לכם ,שהיצר הזה עובד בכמה כיווים בבת אחת .כמו שעבד על
האישה הזאת בתאווה הזאת וביחד הביא אותה גם כן לכפירה.
כפירה בשם וכולי .והה הכל עבד בצורה מתוחכמת שבדיוק הופיעו החברות שלה עם
השטויות האלה עד אותו יום היא לא שמעה ובאו והחלישו אותה וככה וככה וככה .כמו
שכתוב "הבא להיטהר מסייעים אותו הבא להיטמא פותחין לו".
אז פתחו לה פתח .לכן ,שאלת השאלה אם האישה זאת כל כך צדיקה ,היא אישה צדיקה
הלוואי שכל אחת תגיע לדרגה שלה ,אישה עם עבודה זה לא סתם מישהי ,איך היא פלה
בכזה דבר? אז כתוב "צדיקים ילכו מחיל אל חיל".
צדיק אף פעם לא דורך במקום .כל פעם צריך להתעלות .אומר רבי תן מברסלב כל פעם
שאדם צריך לעלות דרגה לפי שהוא מגיע לפרי יש את הקליפה .לפי שהוא מגיע לאכול
מהפרי שזה החלק הפימי ,החלק הטוב ,השפע ,הגילוי ,הוא צריך קודם כל לקלף את
הקליפה כון? כשאדם צריך להתעלות למדרגה יותר גבוהה שם מביאים לו יצר יותר גדול
שיבוא ויסה להפיל אותו.
אז אותה בחורה שהייתה צריכה להגיע לדרגה אחרת מעבר לרגילות שהיא התרגלה
בדרגתה ולכן פלה קשה מאד .יכול מאד להיות שעכשיו בזכות זה שהיא פלה והיא עושה
תשובה פתאום החברות שלה שלא שמרו כל מיי דברים יתחילו לשמור.
ככה זה .הרי החברים של האדם זה לא סתם חברים שלו ,הם יצוצות שקשורים איתו .אז
"שבע ייפול צדיק וקם" מתי שהצדיק פל וקם הוא מקים איתו את כל היצוצות האחרים.
עכשיו ,לא חייבים ליפול בשביל להקים ,אבל אם האדם באותו זמן גם לא חזק בעבודתו
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הוא ופל ,אז היא פלה .עכשיו אם היא לא הייתה מקבלת הדרכה מזהה איך היצר תפס
אותה ומתחילה להילחם גדו מי יודע מה שהיה היה .אתה עם בעלה עם הילדים ועם
החברים עם חילול השם מי יודע .הרי היו דורות של יהודים שהפסיקו להיות דתיים ,היו
דתיים והפסיקו.
למשל ,אצלו בחו"ל ,איפה שולדתי ,העם שם ארבעה חמישה דורות הפסיקו להיות
דתיים .בעקבות ההשכלה ,בעקבות הקומויזם בעקבות כל מיי דברים שוים ומשוים
בעקבות כל מיי צרות הפסיקו להיות דתיים.
אז כמו שגדולה הזכות של בעל תשובה שהתחיל להיות דתי ולא היה ,ככה קשה ומר לאותו
אדם שהפסיק להיות דתי כשהיה דתי .זה דבר קשה ומר ביותר אם כי גם עליו אפשר ללמד
זכות .כי יש דתי ויש דתי ,יש אדם שיש לו עבודה אמיתית פימית ויש אדם שלא .עכשיו,
היות שהבחורה הזאת רגילה בעבודת השם ובעבודת פש ובמחקר פימי וכל זה היצר היה
צריך להביא אותה לכפירה קשה כדי למוע ממה לעשות את הבדיקות הכוות לעשות
תשובה.
זאת אומרת היצר הלך לשיבר הכללי ,לסגור את השיבר הכללי ,להביא לכפירה קשה .וזה
צריך זהירות היות שהיא בחורה שרגישה ועובדת ,צדיקה ,בודקת את עצמה ,את
מחשבותיה ודרכיה כשהיצר רצה להפיל אותה היה צריך להביא אותה לכפירה קודם כל.
אז אם כבר התורה לא קיימת והשם לא קיים והכל לא כון אז מה יש לה לחפש להתגבר
ולשות ולעשות ולבדוק אז גם היצר זה שטויות .היה צריך להביא אותה למצב שהכל
שטויות בשביל שלא תעבוד בכלל.
התוצאות היו יכולות להיות גרועות מאד ,דורי דורות של מתרחקים של סבל של כל מיי
דברים אדם יכול להיפגע גם באופן מעשי ,שלא דע ,בריאות אפילו ודברים קשים מאד.
כמה שאדם יותר קרוב המכה שלו ,כשהוא ופל ולא עושה תשובה ,יותר קשה.
אם אדם ופל ועושה תשובה אז השם מרחם .אבל אם שהייתה מעזה פים ,עזות מצח,
וממשיכה בזה אוי ואבוי .אוי ואבוי מה שהיה יכול לקרות .אז שהייתה לה עזות מצח
בהתחלה כשהיא דברה בתחילת השיחה ,היא לא התקשרה להגיד שהיא בפילה וצריכה
עזרה אלא שהגיעה למסקות שככה וככה הטיחה דברים קשים מאד ובטוחה.
אז ברוך השם כראה בכל זאת שהייתה לה זכות ויכלה לשמוע אז זו דוגמא .אם כן מה
אחו לומדים מזה? שאדם ידע דבר פשוט ,אם הוא לא פוקח עייים יום ולילה לכל
הכיווים ,מתאספים הרבה הרבה ברוכים ,וכשהברוכים הלא מטופלים באים חזק מכמה
כיווים ,היצר מתחיל לאכול חזק מכמה כיווים ,אחר כך לך תצא מזה.
זה לא פשוט בכלל זה דבק באדם כמו דבק מגע ואדם לא יכול לו .לכן צריך בדיקה ,מעקב
ידע הכרות מתמדת בכל הושאים האלה שאדם ידע ש"צופה רשע לצדיק" ,בכל רגע ורגע
הרשע הזה מחפש את האדם .ושידע שהוא יכול לעבוד עליו בכיווים שוים ומשוים מראה
לו דברים פילוסופיים יפים וכולי .אחרי שהיא עשתה תשובה בעיין הזה של הידה כבר לא
היו לה בכלל שאלות פילוסופיות ,לא שהייתה כבר עם כזאת עוצמה של יצר לבוא ולכפור
וכולי.
זה דומה למעשה שהיה בחטא העגל עם ישראל שיצא ממצרים היו לו הרבה יסיוות .אחד
היסיוות הקשים היה הקשר עם משה רביו ,זה היה קשה .אחו רואים בכל הפילות
שהייתה בזה בעיה .אומר רבי חמן מברסלב כשאדם פוגם בברית לא ותים לו להתקרב
לצדיק אמת ,כל הזמן מרחיקים אותו .מה זה קשור אחד בשי? אדם פוגם בברית לא שומר
את עייי הברית ,עייי ציעות טהרה וכולי וכולי.
מרחיקים אותו מהצדיק .למה? כי צדיק יסוד עולם ,צדיק מתוקן בברית .עכשיו ,להיות
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קשור עם צדיק שמתוקן בבחיה הזאת זאת זכות ,כי אם אדם מתוקן אז יש גם שמירה ויש
גם התעוררות ויש דברים חשובים שהצדיק יכול לעזור לשמות להתקרב לשם ולהישמר
מהיצר זאת קראת זכות.
כשאדם פוגם בברית שלו היצר הרע מקטרג עליו בשמיים ואומר האדם הזה לא ראוי להיות
קשור לצדיק ,לא ראוי ,לא לתת לו ואז מרחיקים אותו .מרחיקים אותו על ידי כל מיי
דמיוות שאדם כס לו גד הצדיק וכל מיי כפירות בצדיק וכל מיי מחשבות שאדם דן את
הצדיק.
למה הוא כזה ולמה הוא ככה ולמה הוא אחרת ,לא יראה לי ,לא שמע לי ,הוא לא בדיוק
כמו שצריך הוא לא מושלם הוא לא פה הוא לא שם כל מיי דברים .וזה אחו רואים
במדבר התהליך של עם ישראל במדבר זה כל הפילות שהיו במצריים אחו הייו פגומים
בעיין עריות.
כשהייו במדבר התגעגעו לעריות במצרים כי אז לא היו אסורים כל מיי דברים .הרי
ערוות הארץ מצרים ,לא הלכו למצרים הרי על פי האר"י ז"ל הלכו לתקן את פגם הברית
של אדם הראשון ,זוכרים שלמדו ,פגם הקרי של אדם הראשון שהוא פגם.
אם כן זה היה עיקר התיקון שם ,זה היה עיקר העיין .וזה היה קשה מאד ,אז הייו פגומים
בזה עד כדי כך שהגעו ליד ים סוף והיצר קיטרג למה אתה הולך לעשות להם קריעת ים
סוף ,אמר לשם .אלה עובדי עבודה זרה ,גם אלה עובדי עבודה זרה.
התכוון על היהודים לעומת המצרים .אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה ,אלה
שופכי דמים ואלה שופכי דמים .אלה מגלי עריות ואלה מגלי עריות .זאת אומרת אחד
מהפגמים היה גילוי עריות.
אז למה אתה עושה להם ס? למה אתה תציל את עם ישראל .כך היצר קיטרג .אז בזכות
אותו צדיק שקפץ לים ,חשון ,שהיה מתוקן גם בברית ובזכות ארוו של יוסף הצדיק שהוא
היה מתקן את הברית ,קרע הים.
זכות הצדיק .ארוו של יוסף עם העצמות של יוסף כשהים ראה את ארוו של יוסף הוא
קרע ,הוא התווכח ,התווכח וכשראה את ארוו של יוסף  -קרע .לא יכל לעמוד גדו ,למה?
יוסף תיקן את הברית ואז לא היה כוח לקיטרוג ,ברגע שעם ישראל היו קשורים אפילו עם
העצמות של יוסף זה כבר שמר עליהם מהקיטרוג הזה .ולכן יכלו לעבור .עכשיו ,אם כן ,כל
היסיוות שעם ישראל פל במדבר ,כולל חטא העגל היו קשורים לפגם הקודם שלהם שהם
לא תיקו מספיק ,זה פגם הברית ,לא תקו את זה מספיק .במצריים הרי הייו שקועים
בכמעט  'שערי טומאה.
והייו צריכים לצאת בחיפזון כי אם לא יצאו בחיפזון הייו שארים שם בלי תיקון ולכן
לא היה מספיק זמן לתקן רק סבלו לא תיקו באופן מעשי ובאופן יוזמתי שלו
מהתעוררות שלו ואז במדבר הייו צריכים לעבור יסיוות ,היו קטרוגים כל הזמן על
הושא הזה.
אז תשימו לב בכל המקומות שעם ישראל או חלקים מעם ישראל פלו בכל מיי יצר זה היה
גד משה כל הזמן .לא מביים ,בשכל זה לא מובן איך עם ישראל ,דור דעה ראו את משה
רביו שהשם דיבר איתו כל הסים שהוא הביא דרכו את כל הטובה שעשה להם שהוציא
אותם משעבוד מצרים הביא אותם לארץ המובטחת ,מה רוצים ממו? כתוב שעם ישראל
חשדו את משה רביו באשת איש ,חשדו אותו באשת איש ,משה רביו חשדו אותו באשת
איש.
חשדו שהוא מתעסק עם שים שואות .עכשיו כתוב "כל הפוסל במומו פוסל" זה מראה
שעם ישראל היה פגום בעיין הזה ,של עריות ,לא היה מתוקן ,לכן כל הזמן שהיו צריכים
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להיות בביטול ,באהבה ,באחדות ,בשמחה על זה שזכו לצדיק כזה כמו משה רביו כל הזמן
היצר קיטרג והרחיק אותם והכיס להם דמיוות ושיגיוות ופלו ,כך פלו.
אז כך בזמן העגל היצר הראה להם שמשה רביו מת .בושש לבוא ,הוא לא בא בזמן ,הטעה
אותם על חשבוו ,ו אז מה אם משה רביו מת ,אז כל העולם מת? יש את הקדוש ברוך
הוא .יש את עם ישראל ,יש את התורה ,אז משה הלך אז יכול לבוא יהושע יכול לבוא
מישהו אחר ,אהרון ,למה העולם הרס? אבל ברגע שהם ראו שמשה ,כביכול איו ,מה
הלכו לעשות? הלכו לעשות עבירות בעריות.
הרי כשמשה ירד שמע את הקולות מהמחה ,הם הלכו לצחק ,לצחק זה גם עבודה זרה וגם
גילוי עריות ,זה מה שהלכו לעשות .אם כן ,הה התהליך הזה של הקשר בין תיקון הברית
וקשר לצדיק וקשר לקטרוגים שהיצר מקטרג ואיך הכפירה קשורה ליצר של העריות.
היצר הזה של עריות קשור לכפירה .היצר עובד בכל הכיווים ,ביחד בגלל זה דבר כזה קרה.
הדור שלו צריך להגיע לתיקון הברית אחו רחוקים ביותר מזה .אולי בפימיותו אחו
מתוקים הרבה .אומרים חז"ל שיש גם תיקוים שעשים בפימיות הלב בלי שאף אחד
רואה .לפעמים רואים איזו אישה שהולכת לא צועה וחושבים מי יודע איזו מקולקלת זו
ואז אתה פתאום מדבר ואומרת לך שהיא הולכת למקווה ושומרת שבת ,אישה צועה אבל
באופן חיצוי היית חושב אחרת.
לכן אסור לדון את האשים ,אבל באופן כללי אחו עוד לא תיקו את הושאים האלה כמו
שצריך .לכן יש את כל היסיוות שיש .אם כן ,מה שאחו צריכים ללמוד מכל הסיפור הזה
זה שצריכים תמיד לבדוק לכמה כיווים בבת אחת ,היצר עובד.
אדם צריך לדעת שבמקומות שהוא חלש שם היצר עובד אחד חלש בעייים של לשון הרע,
אחד חלש בעייים אחרים אחד חלש בכמה דברים אז הדברים האלה ,ברור שאיפה שיש
את החולשות שם האויב כס.
איפה האויב כס? איפה שיש שומרים? לא ,איפה שאין שומרים ,שם הוא משתחל .לכן
אדם צריך להכיר את הדברים החשובים והדברים החלשים שלו וללכת בתמימות .אם
אותה אישה ,גיד התעורר היצר ,מבחית עריות לא יכלה להתאפק ,אבל היא שהייתה
הולכת בתמימות ,היא לא שהייתה ופלת פילה כזאת.
מה היה קורה? יח היה מתעורר לא לשמור ,שהייתה שומעת את החברות שהן לא שומרות
חס ושלום ,והיה בא לה לא לשמור ,אבל אם היא שהייתה תמימה אם היא שהייתה עובדת
על העיין של התמימות שהייתה מתפללת ואומרת "מסכות הן לא שומרות ,גם לי קשה
אבל השם תעזור לי שאצליח".
ושהייתה מחפשת תחבולות איך להתגבר .אבל היה לה פגם קודם של חוסר תמימות ,של
הטחה של דברים כלפי שמיים של גאווה וטיפשות כזו שהיא יודעת יותר טוב מהקדוש ברוך
הוא איך להל את העולם ,היא יודעת מה זה רחמים ,היא מרגישה את כל הסבל של כולם,
היא יודעת הכל.
אז כל היפוח הזה זה הפח של התמימות .לכן "שומר פתאים השם" .ו"תמים תהיה עם
השם אלוקיך" ,אדם צריך לעבוד הרבה על העיין הזה שיהיה תמים .גם כשקל לו וגם
כשקשה לו ,גם כשיש לו שאלות קשות וגם כשיש לו מצבים קשים.
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מצבי רוח משתים ותיקום
אחו סה במשך השיעורים יותר ויותר סה להיכס לדוגמאות מעשיות ,מפורטות אם
אפשר ,כדי שוכל ללמוד מזה יותר.
הושא שרציתי היום לדבר זה :מצבי רוח משתים בפרט ובכלל .זה אחד הושאים הקשים,
יש בזה הרבה דרגות ושלבים .באופן כללי יש לאדם מצב רוח שהוא שמח ,כשטוב לו
ומרגיש טוב בלב שלו ,בשכל שלו ,הוא שמח ורגוע ,מבסוט .אח"כ יש מצב שהוא לא שמח
ולא רגוע ולא עצוב ,משהו באמצע .אח"כ ישם מצבים של עצבות עד לדיכאון ,ה' ישמור.
בהתחלה כאשר האדם עוד לא עובד את ה' באופן אמיתי ,לא בוי מבחיה רוחית ,לא יודע
את כללי מלחמת היצר ,אז הוא חי במצבי רוח באופן טבעי ,פעם הוא שמח ופעם הוא עצוב.
ולפעמים ראה שאשים שלא שומרים תורה ומצוות בכלל ורחוקים מעבודת ה' הם אשים
שמחים ,צוחקים ,מבסוטים ,מה רע להם? האמת ,שבחברה החילוית העיין של הצחוק,
של הקלות הראש ,צריך להיות חמד ,צריך להיות חברותי ,זה חלק גדול מהחיוך ,ולכן
האדם יכול לצחוק ולהיות חמד ,והכל חמד ובסדר ,וראה שהוא מאושר בחיים אבל
בפים לא טוב לו בכלל ,ז"א זה קוד חברתי ,האדם לומד שאם האדם חמד אז חמדים
איתו ,יש בזה יצוץ אמיתי ,אי אפשר לזלזל בזה.
חמד למטה אז חמד למעלה "מי שרוח הבריות וחה הימו גם רוח המקום וחה הימו",
בודאי יש בזה גם חסד ,לבוא לעבודה ולהגיד בוקר טוב ולחייך ,זה חסד עם הבריות .יש
בזה אם כן גם מידה טובה ,גם כלפי הזולת וגם כלפי עצמו.
לפעמים אין לאדם מצב רוח טוב ,הולך לעבודה ושואלים אותו מה שלומו ,אומר ב"ה וכבר
מרגיש יותר טוב ,בעצם זה שהוא לא מתחיל לפרט את כל הבעיות שלו ,בעצם זה שהוא
חייב לתפקד ,זה מוציא אותו לפעמים מהצער שהיה לו וכך הוא יוצא מהעצבות.
רבי חמן כבר אמר :שאם בן אדם יכול לצאת מהעצבות אפילו במילתא דשטותא ,ולא
חשוב במה ,העיקר שיצא ,קודם כל שלא יהיה עצוב כי עצבות זה הדבר הכי גרוע .אז בודאי
שגם לשמחה החיצוית הזו יש איזו תועלת מסוימת ,כמובן שלפי ההלכה ולא הכווה
להוללות וקלות ראש בדברים אסורים ,מובן גם כן שצחוק וקלות ראש מרגילים את
האדם..
אתם יודעים את ההמשך .בזה צריך זהירות מאוד גדולה ,בייחוד במקום העבודה ,בכל
מסגרת קבועה שהאדם הולך אליה צריך להיזהר מאוד ,כי הדבר הזה הוא אביזר רציי
לחטאים ,אז האדם יכול להיות שמח ,להיות מומס ולהיות בסדר מבלי להקרין משהו
אחר ,וסף ,אם הוא מתחיל להקרין דברים וספים כמו קירבה יתרה ודברים כאלה ,יחסום
את עצמו.
וזה דבר גדול ,זה סוד גדול ,דבר פשוט אך רציי ביותר ולא תמיד מקפידים על זה .אדם
צריך להיות זהיר במה שהוא מקרין לסביבתו ,במיוחד בעייי ציעות ,לפעמים יותר מידי
צחוק ,הרגל קלות ראש וכו' ,אי אפשר לדעת איפה זה מתחיל ואיפה זה גמר ,אז בודאי
שמצד אחד האדם צריך להיות חמד עם הבריות ,גם חסד לעצמו  -יוציא אותו מהדיכאון
שלו ,גם חסד עם הבריות ולא להכביד עליהם כל הזמן ,לא להכביד על השי עם הצרות שלו.
מצד שי ,בגבול הקדושה ,שיזהר .אך כאשר הדבר הזה הופך להיות מטרת החיים ,רק
להיות חמד ורק לצחוק ,כפי שבעולם שאיו שומר תורה ומצוות ,הרי שזה הופך
לחיצויות ,לריקות ,זה בא לחפות קצת על הצער הפימי ,כמו שכבר דיברו בשיעורים
אחרים ,הסיבה של העצבות זה הסתלקות האור האלוקי מתוך הפש ,הסתלקות זו
מתחילה קודם כל בדרגות הגבוהות של האור ,כשאדם חוטא או עושה עבירה או כאשר
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האדם לא בסדר ,מסתלק האור.
כמו שמובא בשער הגלגולים ,שהיו שמות באדם הראשון שלפי שחטא כבר סתלקו ממו,
הסיבה לזה היא כדי שהסטרא אחרא לא יוכל ליוק מהאורות שבפש ,שבשמת האדם,
כשהאדם חוטא יש רשות לצד השי לקבל את שכרו ,הרי יצר הרע מפתה את האדם ואחרי
שהאדם ופל ,לא עליו ,הוא מקטרג עליו למעלה ואומר :פלוי בן פלוי עשה כך וכך ,מה
שמגיע לו עכשיו מגיע לי ,השפע שמגיע לקדושה עשק על ידו ומזה הוא חי ,אלה הם
האחוזים שלו.
אם כן ,כדי שהוא לא יוכל ליוק יותר מידי ,משמיים מסלקים את האורות העדיים כדי
שלא יוכל לאחוז בהם ,זה מן פיוז כזה ,קופץ הפיוז והאדם מצא בחושך ,בעצם זה לטובת
האדם וגם לטובת העולם.
מצד שי הסתלקות האור מביא לחושך ,החושך מביא לידי עצבות ,מועקה ,הרגשה לא
טובה ,יאויש .אלה הן התחושות השליליות שקימות ,לא עליו ,אחרי שהאדם חוטא או
ופל במשהו ,הוא מרגיש רע" ,הסתר פיך הייתי בהל" ,מין הסתרת פים ,אך בהתחלה מה
שבורח אלה הם החלקים היותר גבוהים ,עד למצב ושאר העייים המצב של אדם לא
מתוקן ,יש לו רק פש דפש ,כל הדרגות מעל סתלקו.
רוח זה פש ,שמה זה פש ,אח"כ תמיד מסתלק גם מכל קומה החלק הכי עליון ,הכתר
וכו' .לכן אח"כ יש טמטום המוח ויש טמטום הלב ,טמטום זה בחית חושך ,זה הסתלקות
האור והמוח עטוף בחושך וגם בלב ,מדובר מבחיה רוחית.
אם כן זה השורש הכללי של העצבות ,זה פגם שהאדם פוגם ,אבל אם אדם רגיל שלא עושה
עבודה מיוחדת ,הוא רגיל בדרגה הזו אז הוא חושב שזה מה שצריך להיות ,כמו שבזוהר
מובא "התולעת שבתוך הצון חושבת שכל העולם מר" ,כך האדם רגיל ,הפשוט ,הוא חושב
שזה המצב שצריך להיות ,מצב של לא טוב כזה ,חושך ואז הוא מסה לשמח את עצמו
באוכל ,בחברה ,בטוטו ,בעסקים וכו' ,במשהו שישמח אותו .כמובן שבכל הדברים שבעולם
הזה יש יצוץ של שמחה ,יש בזה יצוץ מסוים של עוג ,העוג מביא שמחה כי אם לא אז מי
היה אוכל ,מי היה עובד ,מי היה הה?
אף אחד לא היה עושה כלום ,אז יש בעולם הזה יצוצות שמחיים את העולם הזה
ומשמחים את האדם שמשתמש ,אך באופן זמי מאוד ומוגבל מאוד ,לכן יש אשים למשל,
שכל שבועיים צריכים להחליף רהיטים או כל שה צריכים להחליף אוטו או האישה צריכה
כל יומיים לקות שמלה חדשה כי יש בזה התחדשות ובהתחדשות יש איזו שמחה מסוימת,
לשמח את האדם ,מה יש לבן אדם בעולם הזה? אם אין לו עבודת ה' אז הוא צריך לשמח
את עצמו במשהו וכך הוא עושה זאת .עכשיו ,אמרו שמצבי רוח משתים ,זה יהיה הושא.
אחו תארו עד עכשיו מצב של בן אדם שלא עובד באופן רוחי ,מה קורה לבן אדם שכן
עובד באופן רוחי? אדם שמתחיל לעבוד באופן רוחי ,השלב הראשון שלו זו המודעות,
הערות למצב הפימי שלו ,צריך לשים לב לרצוות שלו ,למחשבות שלו ,למצבי הרוח,
לרגשות ,למעשים ,למחשבות ,לדיבורים ,שומר את עצמו "סור מרע ועשה טוב".
מרוב שהוא מתחיל לתת את דעתו על מה שקורה לו בפימיותו הוא היה רגיש מאוד,
האדם הופך להיות רגיש כמו אמן שמצייר יש לו רגישות לצללים ,צלליות ,צבעים,
קומפוזיציה ,מה שאדם רגיל לא ישים לב בכלל ,הוא רק מסתכל וקולט את זה וכך בכל
תחום .יש מסגר ,כס למקום רואה מיד שהסורגים עקומים ,מישהו אחר לא ישים לב,
הרצף ישים לב מייד אם יש בעיות בריצוף ,אם הרצפה איה ישרה כמו שצריך וכו' ,כל בעל
מקצוע מחדד את התפיסה שלו במקצועו כך שמייד מבחין בכל דבר שאיו כשורה בושא.
כך אדם שמתחיל לעבוד עבודה פשית על מת לתקן את עצמו ולתקן את העולם ,הכלים
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שלו מתחדדים ,הוא מתחיל להיות מאוד רגיש ,מצד החיוב  -טוב מאוד .אם לא יהיה רגיש
איך הוא יוכל להלחם? איך הוא יבין? מצד שי כתוב" :מוסיף דעת מוסיף מכאוב" ,כשאדם
מתחיל להיות רגיש יצר הרע מתחיל להשתמש ברגישות שלו כדי להרוס אותו ,כדי להכיסו
לייאוש גדול יותר ,כמו שכתוב שה' יתברך מקפיד עם חסידיו כחוט השערה ,אז גם היצר,
להבדיל ,מקפיד עם האדם כחוט השערה ,מביא אותו למצב כזה שיהיה רגיש ביותר כדי
לשחק בו אח"כ ,כמו שאמרו בפעם הקודמת תמיד יצר הרע מסה למוע מהאדם את
התיקון.
כשהאדם בכל זאת מתגבר ולחם לתקן ,הוא מסה להסית את הדרך ,לעוות לו את
התיקון ,שמהתיקון תצא תקלה במקום שיצא תיקון אמיתי ,אז כשהאדם מתחיל להיות
רגיש הוא מפה את זה לכיוון שכל דבר קטן יפיל אותו ,כל דבר קטן מכיס אותו לייאוש,
מכיס אותו לעצבות וכו'.
זה מצד היצר ,מצד ההשגחה העליוה ,יש בזה סוד שאדם מתחיל לעבוד את ה' כס בו
אור ,קודם אמרו כאשר הוא איו עובד את ה' מסתלק האור ,וכשכן עובד את ה' כס בו
אור במוחין שלו ובלב שלו ,הוא שמח ,הוא מרגיש השראת השכיה בפים אפילו בדרגות
פשוטות ,הוא מרגיש אור בלב שלו ,שמח ,זו התדבקות התמידית ,עכשיו הוא מתחיל להיות
רגיש וחד באבחות שלו והיצר הרע מסה להשתמש בזה כמו שאמרו להפיל אותו ביאוש
ולהרוס אותו מצד הקדושה ,מה היסיון אם כן? אדם מתחיל להעלות יצוצות ולתקן
דברים ,כל פעם שהאדם השמח באופן טבעי בעבודת ה' ,שמחה אמיתית של קדושה ומתחיל
פתאום להרגיש מצבי רוח :עצבות ,זעזועים ,אפילו מבלי שעשה איזה פגם מי יודע מה ,יח
היה בסדר ,לא דיבר לשון הרע ,לא ביטל תורה ,היה שמח ,פתאום מתחיל להרגיש איזה
הרגשה לא טובה של עצבות זה יסיון ,יש מטרת היצר ויש מטרת הקדושה.
מטרת היצר :להפיל אותו בעצבות ולייאש אותו .מטרת הקדושה :לתקן ,לברור את הרע
מהטוב ואת הטוב מהרע .אז האדם הזה כשמתחיל להרגיש לפתע את הסתלקות האור ,את
העצבות ,צריך לבחון מה גורם לו לדבר הזה ,זה לא היה משהו בלתי מזוהה ,מה שגורם
לעצבות ולהסתלקות האור זה משהו מאוד מזוהה.
אותו בן אדם שעבד את ה' בשמחה לפתע מרגיש עצבות ,זה לא דבר סתם אלא יש איזה
תיקון שצריך לתקן ,איזה שהוא בירור שצריך לברר ,איזו התעמקות שצריך להתעמק .אדם
כזה מתי שמתחיל להרגיש לא טוב צריך להתעמק בפשו ,הרי הוא לא עשה מעשים לא
טובים ,לא חשב מחשבות לא טובות ,לא דיבר דברים לא טובים ,אז למה יש לו מועקה?
למה עצוב לו בלב? הוא צריך לבדוק מה הוא שמע ,לפעמים אדם פוגש מישהו אחר אומר לו
כמה דברים והאדם לא שם לב בכלל שבתוך הדברים האלה שההוא אמר לו יש כמה דברים
רעים ,זה חודר לאדם והוא לא שם לב אבל זה מתחיל לעבוד ,זה תיקון.
האדם צריך להגיע לשורש ,להתעמק בתוך הלב שלו ,כמו אחד שמקה את המחסן ,ככה
שיתחיל לחפש ,אולי זה משהוא אחד ,אולי משהו אחר ,אולי אמרתי כך וכך ,אולי אמרו
לי? אולי חשבתי בעיה כוזבת? אולי אמרו לי משהו שבא להעיב על מצב הרוח ,אולי הכיסו
לי דאגה או אי הכסתי דאגה לעצמי? הדרגה הזו שאי מדבר עליה זה על בן אדם שבדך
כלל לא פוגם ,לפעמים אולי הוא חלם משהו בלילה .אם האדם ישים לב הוא יראה שכל
פעם זה תיקון אחר ,אף פעם הלב שלו לא עצוב סתם ,תמיד ,תמיד יש לזה סיבה ,רק צריך
לחפש את זה ,לשאול את עצמו שאלות ,צריך לבדוק שמישהו לא הכיס בו כפירה והוא
בחר בתוך ליבו גם כן בחירה לא כוה מספיק ,אולי הוא טעה באיזה מילימטר לפה או
מילימטר לשם.
אולי הוא היה צריך להיות יותר עדין ואולי יותר קפדן? הוא צריך לחפש איפה הטעות,
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איפה הפילה ,אפילו שלא פל במעשה ,יכול להיות שהלך לאיזה חבר והחבר אמר לו משהו
חיובי ,לא מתאים לדרגה שלו ,זה כבר סיבה להפיל אותו ,אולי הוא קיא במישהו ולא שם
לב ,כל הדברים האלה משאירים רושם ,כמה שהלב יותר טהור ,כתם קטן בולט יותר ,כמו
שאומרים.
אז אדם צריך להקשיב ולבדוק ולתח כל דבר מבחית "סור מרע ועשה טוב" ,מה החלק
הכון ומה החלק הלא כון? אולי מה שהחבר אמר לו ,תשעים אחוז זה לא כון אבל עשרה
אחוז כון או ההפך ,כשאדם יסה לדלות לאט לאט את האמת ,האמת הזו תתברר לו ואז
הוא מגיע ,יגיע לתיקון של אותו יסיון שהיה ,זה יכול להיות ,דרך אגב ,כמות עצומה של
דברים ולא רק דבר אחד ,יכול להיות שכסו בו המון דברים אפילו כמה דברים ברבע שעה,
הוא צריך לטפל בזה ,לקות ,למיין את זה ,לברר את זה ,מה שלא טוב לזרוק ,מה שכון
לקבל ,זו עבודה רציית ,כמו חדר מיון.
ואז כשהאדם עושה את הבירורים והתיקוים האלה ומתפלל " -אין שמחה כהתרת
הספקות" ,כל הספקות ,כל החושך ,כל הדאגות ,כל הלחצים מסתלקים והוא היה שמח,
סימן שהתחבר עוד פעם לה' יתברך ,סימן שתיקן את כל מה שהיה צריך לתקן באותו רגע
עד שתבוא המכה הבאה.
זה אחד היסיוות הקשים ,מצבי הרוח האלה המשתים ,הם לא משתים סתם אלא
בהתאם לפילות אפילו רק בתוך הלב ובתוך המוח וזה גם אחד הדרכים שהיצר רוצה
לייאש את הבן אדם ולשבור אותו ,זו העבודה לטווח המיידי ,מכיס אותו לעצבות האדם
מתגבר לזרוק ומתחיל להתמודד ולמיין ,ומתחיל לעלות אז לכאורה גמרו ,אך לא כך!
גמרו בטווח המיידי אך לטווח הארוך יותר היצר רוצה להכיס את האדם לגל כזה שיוביל
אותו כל פעם לעצבות ולחצים עד שיגמור אותו ,עד שהאדם מתייאש.
ולכן זה דומה לעיין הזה של המחבלים ,לא עליו .יש חוליה ,באים ותופסים את החוליה
וגמרו ,אך יש עוד חוליה ועוד חוליה ,זו התשה ,המטרה היא לטווח ארוך ,המטרה של
המחבלים סתרת ,היא לא להרוג חמישה או עשרה איש אלא להרוג את המדיה ,רוצה
להביא את המדיה למצב של פחד ולמצב של ייאוש .זה מכוון לדברים העמוקים שהם עמוד
התווך של המדיה ,ביום העצמאות הזה ראיו בתקשורת ובכל מיי מקומות שמה שמובן
בכל מדיה ומדיה ,השיא אצלו היה צריך לומר שיש לו עדיין ערכים ואחו עדיין
ציויים ,אם שיא של מדיה צריך להגיד דבר כזה סימן שהמדיה במצב של התפוררות,
צריך לשכע את העם ביום העצמאות שיש לו עדיין ערכים? יש כל מיי דברים שהיו
מובים לכל אחד לפי עשר שים ,לכולם ,לכל המפלגות ,שהיום הם כבר לא מובים ,זה
שירושלים היא עיר הקודש ועיר הצח של עם ישראל ,מקום מקדשיו ,זה היה מובן אלפי
שים ,היום זה לא תמיד מובן ולא לכל אחד.
זה שערים היו מתדבים ליחידות עילית מכל הקיבוצים וכו' עד לפי כמה שים ,והיום רוב
המתדבים הם דתיים לאומיים ולא חילויים מהשומר הצעיר ,זה היה מובן מאליו והיום
לא ,היום הכסף זה דבר מובן מאליו ,ההצלחה ,היעילות.
אם בן אדם לא חשב במה הוא יעסוק ,חשובה היא השורה התחתוה :הרוויח? יש לו כסף?
זה כלכלי או לא כלכלי? אם זה כלכלי זה קדוש וזה בסדר ,אם זה לא כלכלי ,אפילו זה דבר
הכי קדוש באמת אז זה לא שווה ,זה לא כלכלי.
אחו שמחו שברית המועצות התפרקה ,יש בזה יצחון לקדושה ,במיוחד שזו מדיה
שפעלה גד תורת ה' וגד היהודים ,ומצד שי היה שמה יצוץ אחד קדוש "ואהבת לרעך
כמוך" ,לא בפועל אך באופן תיאורטי ,זו מדיה שרצו לדאוג בה לכל העיים שתהיה רווחה
לכולם ,זו תיה אפילו עם היא מעוותת ,אפילו אם במעשה ובפועל זה הפך לעושק ולא
שבילים אל הדעת הפנימית
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לתיה ,אבל מבחיה רוחית ,השורש.
אגב ,זה היהודים הביאו לשם ,הרי מי עשה את המהפכה הקומויסטית ,מי עשה את כל
המהפכות ,מי רוצה לשכלל את העולם כל הזמן ולדאוג לכולם  -היהודים .הלב היהודי
שהוא רחמן אז היה בזה מידת הרחמים ,מידת ההתייחסות.
ברגע שזה פל מי יצח? הקפיטליזם ,אז אומרים זו הקדמה הכלכלית ,יש בזה גם יצוץ
אמיתי אחרת זה לא היה מצח ,אשים מוכשרים ובעלי עוצמה שיכולים לפעול ולהקים
דברים הם ראשי העם ,למה שלא יפרצו קדימה ,אשי חיל ,ויעשו עסקים ויקימו מדיות
ותעשיות? זה גם לטובת העולם ,אבל מה עם אלה שאים כאלה? מה עם אשים שאים
מוכשרים? מי שיש לו את המפתח החברתי האמיתי זו רק התורה ,התורה יודעת מצד אחד
לתת מקום לאשים החשובים והמוכשרים שיהיו לשרי האלפים ולשרי המאות ,ומצד שי
גם למסכים ולעיים ולאביוים ,כי התורה היא תורת אמת ,תורת ה' ,אבל ממה שרו
יצוצות לכל מיי מקומות בעולם וזה המצב .אם כן ,השמחה שלו שברית המועצות
התפוררה היא שמחה טובה אבל מצד שי ערכים מסוימים שהיו שם ,לפחות באופן
תיאורטי ,שחק ערכם וזה משפיע על כל העולם .אחו מגיעים למצב שיצר הרע הכללי
משתמש ביצחון של הקפיטליזם כדי שיגיד לו :טוב ,מבחיה כלכלית זה טוב ,אז כל
השאר מה שאמריקה מוכרת לו זה גם טוב ,כל הסטיות וכל השיגעוות וכל הטירופים זה
גם כן טוב ,כי עובדה זה מוכיח את עצמו ומשתמשים היום בכלכלה כדי להביא אותו
לשאיפה אויברסלית ,עסקים בכל המדיות ,תקשורת בילאומית ,מי שעושה עסקים
טובים מתקיים ,העיקר לעשות עסקים ,בשביל לעשות עסקים צריכים להיות חמדים,
בשביל להיות חמדים צריך לוותר על התורה כי אחרת איך תהיה חמד? אם לא תהיה
חמד לא תהיה כלכלה ,אם לא תהיה כלכלה איך תתקיים? יש בזה יצוץ אמיתי מסוים כי
באמת תורת ה' בסופו של דבר היא אויברסלית ,התיקון יבוא לכל העולמות והטוב
שבאומות תישאר אחרי שיבוא משיח ,הטוב שבאומות ,לא משה איזה אחוז ,אבל מה
שיהיה טוב באמת יישאר ,מה שלא יהיה טוב יכחד.
אז בודאי שהמטרה היא אור לגויים והמטרה זה לתקן את כל העולמות ולא רק את העולם
הזה ,אבל השאלה היא אם לא שמים את העגלה לפי הסוסים? השאלה ,מתי זה צריך
להיות? הרי ישראל ,אותיות לי ראש ,כשעם ישראל מתוקן ,כשעם ישראל עובד את ה' כמו
שצריך הוא ראש לגויים ,הוא ראש לבריאה מבחיה רוחית ,אז בודאי עבוד את ה' שכם
אחד ,יבואו מכל העולם להר הבית אבל גם בהר הבית יש מקום היכן לגויים מותר להיכס
ומקום שאסור להם ,וגם בתוך המתחם שמותר לישראל יש מקום רק לכוהים ,מקום רק
ללוויים ,מקום רק לכהן הגדול ,יש סדר ,אין הפקרות ,הקדושה יש סדר ,זה תיקון ,זה לא
ערבוביה .אם כן ,היצר הרע הכללי מסה לקעקע יסודות על ידי שכל פעם מראה לו דברים
מסוימים ,יסיוות קטים ,כמו שאמרו באדם הפרטי כך גם באדם הכללי .המטרה שלו
הם לא ההישגים הקטים בלבד אלא זה המצב רוח הכללי ,זה המצב הכללי של האומה
לטווח הארוך.
פעם הוא יורה על דבר אחד ופעם על דבר אחר ,פעם שטיפת מוח לכיוון אחד ופעם שטיפת
מוח לכיוון אחר ,כשהמטרה שלו היותר גדולה זה למוע מעם ישראל את התורה ,את
התשובה ,את התיקון ,את האחדות כדי לסות ולעכב את הגאולה ,אחו מצאים במאות
השים האחרוות ,מה שהאר"י ז"ל קורא "הדור האחרון" ,הדור האחרון ,זה הדור אין
חוכמות ,עוד יום עוד יומיים עוד שה עוד עשר שים ,מה זה משה ,הרי אחו הדור
האחרון .צריכים לגמור את תיקון העולם ,אז היצר הרע הפרטי מסה לטרל את האדם גם
כשהוא בתיקון גדול גם כשהוא במודעות גדולה ,מסה להתיש אותו ,שהבן אדם לא ירצה
שבילים אל הדעת הפנימית
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לעבוד בכלל ושיגיד :כל פעם שאי מתקדם יותר ,כל פעם הוא מתלבש גם על העבודה שלי?
לא מספיק שאי עכשיו רגיש ומתאמץ אז הוא צריך לשגע אותי? לא רוצה ,די! כך גם באופן
כללי ,עוד אוטובוס שמתפוצץ ,לא עליו ,עוד מטען פה ,עוד שטיפות מוח מכל הכיווים ,מה
המטרה? לא רק אותם ההרוגים בלבד והקורבות אלא להרוס את העם והמדיה ,לפורר
הכל מבפים ומבחוץ ,שכל העם והמוח יהיה מבולבל וכבר לא ידע מה לטובתו ומה
לרעתו ,מי אוהב אותו ומי שוא אותו ,הכל מעורבב ,להביא אותו לשיתוק כללי ,שיתוק
של המערכות.
אחו רואים ,כמו שאמרתי שיש להם הצלחות ,אמם עם ישראל הוא עם הצח וההצלחות
האלה יהיו לרעתם בסופו של דבר ,אך הם מסים .אחו צריכים להתגון ,כמו שבאופן
פרטי אחו צריכים להתגון ,או צריכים גם לעשות זאת באופן כללי ולהיזהר מדעות
כוזבות.
אחד האמצעים הגדולים של היצר הרע הפרטי ושל היצר הרע הכללי זה להביא דעות
כוזבות .יש מישהו שסיפר לי סיפור השבוע :ישם מעשים טובים שאדם עושה וזה יותר
חשוב מהמצוות ,זה מכפר על זה ולא יעשו לו דין בשמיים אלא ההפך ,אדם יכול לפעמים
לעשות דברים לא טובים אבל הכווה טובה וזה חשב בשמיים.
מישהו מהמשפחה ,זקן ,דאג לאשתו ואשתו לא באה ,בקיצור ,באה השבת אז הוא סע
במיוחד לעיר אחרת להביא את אשתו ,בלי שהאיש הזה ידע והביא אותה ,אז הזקן שמח
מאוד שאשתו חזרה והיה בטוח שהיא לא עזבה אותו והיה בשמחה גדולה ,ואיש זה אומר
שהוא עשה מצווה מאוד גדולה שסע בשבת והביא את האישה לבעלה כדי שלא ידאג לה,
וזה למעלה יחשב לו מצווה גדולה בזאת הוא בטוח.
אז הה זו דוגמא אחת של אדם פרטי שהולך בדעה כוזבת ,הוא חושב שבשמיים יתחשבו
בדעות שלו ,אבל בשמיים מתחשבים במצוות ולא בדעות של בי האדם ,אמם לוקחים
בחשבון מי זה הבן אדם ,מה הייתה מטרתו וכוותו ,ברור.
יש עיין כזה של עבירה לשם שמיים שיש לה כוח לפעמים יותר מאשר מצווה שלא לשמה,
אבל זה לא דבר שעכשיו כל אחד יתחיל לעשות עבירות לשם שמיים .אם כן כמו בדעה
הפרטית הזו כך זה גם בדעות הכלליות ,היום באמצעות אמצעי התקשורת ,דעות כוזבות
מופצות בצורה מאוד מאסיבית והן מכווות ועוד איך מצד היצר הרע הכללי ,בשביל לקעקע
את יסוד האמוה היהודית וכדי לסות לגרום לשיתוק בעבודת ה' של כלל עם ישראל.
עכשיו אחו צריכים גם כן לעשות את הבירורים ואת התיקוים ,מאד לדייק גם בתוך
המשפחה ,לפעמים האישה או הילד אומרים משהו שלא בדיוק לפי התורה צריך להגיד לו
ואז צריך להעמיד דברים על דיוקם ולא לומר :טוב זה ילד ,זו האישה ,מה הם כבר מביים?
לא לוותר ,כל פעם ששומעים דעה כוזבת ,אם אפשרי ואם יש מי שישמע צריך לעשות את
היתוח הזה ,זה בירור של טוב מרע ורע מטוב ,בגלל זה באו לעולם הזה ,אדם לא יכול
לשמוע דבר כזה ולשתוק ולהגיד טוב ,הוא לא מבין והוא לא יודע ,כמובן שבדרכי ועם
וכמובן אם השי רוצה לשמוע ,אם הוא לא רוצה לשמוע ,מה לעשות?! דעות כוזבות כאלה
שכסות ללב הפרטי של האדם או ללב האומה ,זה דבר חמור מאוד ,זה שאר שם כמו עשב
שוטה וגודל ואח"כ הפרט עצוב והכלל עצוב ולא יודעים מאיפה זה בא ,זה בא משם.
אם כן צריך תמיד לבדוק מה המטרה המיידית ומה המטרה לטווח ארוך ,ולדעת שכאשר
אדם מתקדם בעבודת ה' ומחדד את הקשב שלו ואת הכלים והמאמצים שלו ,אז גם היצר
הרע ישתמש ביכולת העבודה שלו ,יסה להשתמש.
קודם הוא יסה להשתמש כדי למוע ממו לרכוש את זה ואח"כ הוא יסה להשתמש כדי
לייאש אותו ולהפריע לו .מובן שאדם צריך להתפלל כי בלי תפילה אין כלום ,כי אם אדם
שבילים אל הדעת הפנימית
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מזהה את המלכודת וגם מתפלל וגם לחם בפשו לא ליפול בזה  -הוא לא ייפול בזה ,ה'
יעזור לו ,אך אם אדם לא מסה לזהות את המלכודת ולא מסה להלחם בה ולא מתפלל ,אז
הוא אבוד ,הולך מדחי אל דחי.
אז השלב הראשון כפי שאמרתי זה המודעות והערות ולשאול איפה המלכודת כאן ,איפה
לטווח קצר ואיפה לטווח ארוך ,מה כון ומה לא כון .מובן שבהתחלה האדם יכול להגיע
גם כן למסקות מוטעות אבל אם הוא מתפלל הרבה ואם הוא רוצה באמת להגיע לעבודת
ה'  -יובילו אותו לעבודת ה' ,יוליכו אותו לאט לאט ,הכלים והדעת שלו יתקו ,כדי שהדעת
של האדם תהיה קיה ,וזה העיקר כי זה תיקון עץ הדעת  -טוב ורע ,האדם אסור לו לחטוא
בעץ הדעת טוב ורע ,זה לקחת שפע לעצמו ועוג לעצמו בצורה לא מתוקת ,בצורה אסורה,
כמו שהיה שם פחות או יותר .כשאדם מסה לחיות לשם שמיים ולא בוה לעצמו שום דבר,
לא מאמין לגאווה שלו ולאגו שלו ולשום דבר ,ומסה שכל עוג שיש לו יהיה לעבוד את ה'
במסגרת של הקדושה ,לאט לאט מתקה הדעת שלו ואז הוא חד באבחות ,זה ההפך
מטמטום הלב ומטמטום המוח ,וזה מבחן ביסיוות הקטים של החיים ,במציאות היום
יומית ,זה לא רק עיין של עוג אלא מה האדם עושה עם הזמן שלו למשל ,מה עושה עם
כוחותיו ועם כשרוותיו ,איך הוא מצל את הפימיות ואת החיצויות שלו ,אם לאדם יש
זמן ללמוד תורה ובמקום זה הוא עושה שטויות אז הדעת שלו כבר לא קיה ,הוא גב
לעצמו זמן מכיוון לא כון.
זה לא המצב של הצדיקים שלפעמים צריכים קצת לוח ,רבי חמן מביא שיש מצב לפעמים
שהאדם צריך מוחה ,זה משהו אחר וזה בתאי שרוב חייו הוא עוסק בקדושה ובעייים
חשובים ,אך אם אדם עסוק כל הזמן בשטויות אז בודאי שהדעת שלו איה מתוקת ,ואז
גם קשה לו להגיע לאבחה של המלכודות כדי להילחם הלאה .לכן כתוב שמצווה גוררת
מצווה ועבירה גוררת עבירה ,זה לא מצב בלתי הפיך ,צריך לעבוד קשה על מת לסלק את
החושך.
שאלה :איך טכית מקשיבים ללב? איך זוכרים את הכל?
תשובה :קודם כל ,כל אדם יש לו כמה דברים במשך היום שהסעירו והרגיזו אותו יותר,
מישהו דרך עליו באוטובוס ,לא יודע ,מישהו עה לו לא יפה ,תקע באיזו סוגיא בגמרא ,לא
הלך לו בעבודה ,לא הלך לו משהו ,מישהו השפיע עליו ,זה בטוח אין יום שיש מוחה שלמה.
קודם כל הדברים הבולטים שבאו מבחוץ .שמעת איזה משפט שהרגיז אותך ,משהו ,זה
חייב לבוא ,בשביל זה האדם פה ,אז הדברים הכבדים והבולטים .קודם כל לטפל בהם
אח"כ יראה איך הם השפיעו עליו ולמה השפיעו עליו ,ישאל את עצמו "למה אם הוא אמר
לך שאתה כזה וכזה ,למה זה השפיע עליך כל כך קשה?" ,או "למה מה שקראת בספר,
דווקא ספר קדושה ,כן ספר קדוש ,למה זה הביא אותך למצב רוח לא טוב?".
אולי זה כי יש בך פגם בזה ,אולי לא ,אולי הספר הזה מעל הדרגה שלך עכשיו והיצר
משתמש בו בשביל לפוצץ אותך עכשיו ,דוגמא .כל דבר שרע לאדם הוא צריך לתת דעתו
עליו ,כל הדברים הגסים ואח"כ העדיים ואח"כ היותר סמויים ,ואח"כ לשאול מה הם
באים להגיד לי? מה כון בהם ומה לא? האדם שואל שאלות אלה את עצמו ואז ממילא
תתחלה לצוף אצלו תשובות ,אפשר גם לרשום את מהלך היום יום.
למשל ,עד הצהרים מה קרה לו ,מהצהרים עד הערב ,מהערב עד הלילה ,יכול לרשום לעצמו.
לפעמים יש לאדם גם תיקוים משים קודמות ולפעמים זה צץ פתאום כתוצאה ממשהו
שקרה לו באותו היום דווקא ,כשהדבר הוא כזה זה ייתן כאלה אותות וסימים חזקים
שתוכל לזהות את זה.
שאלה :איך האדם יודע עד כמה עליו להתבון? מה האמת ומה השקר כי גם בהתבוות
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היצר כס?
תשובה :זה כמו אדם שחופר מהרה ,לפעמים מתחילים ותקעים בסלע אך לפעמים סוטים
קצת הצידה ואז פתח פתח ,גם בן אדם צריך להתחיל לחפור ואז תהיה קודות ופתחים
שיצוצו מייד ,ויש קודות שלא יגע בהם ,דווקא קודות אלו הן החשובות ביותר בתיקוו
והאדם חייב להתפלל אל ה' שייתן לו להבין מה פשר החסימות הללו ,האבן שתקלו בה,
האדם חייב להמשיך לשלוח אל ה' רצון לדעת איך לתקן ,מה החסימה הזו ,ריבוו של עולם
תעזור לי להבין מה הקלקול פה ,למה זה כבד עלי? אם אדם מצד אחד מתפלל לה' ומתבון
ומסה להגיע לאמת ,ה' יעזור לו והוא יגיע לאמת ,אולי לא במכה הראשוה ,אולי לא
באותו היום.
אז אם אדם רואה שהשקיע בזה דקות ארוכות ולא הולך ,כביכול יעסוק במשהו אחר
ופתאום יחזור לזה שוב ,יתפלל שה' יתברך ייתן לו את הפתח .היה לי השבוע מקרה כזה
ממש בס ,איש אחד שודעו לי עליו ידיעות שהייתי צריך לידע אותו בהן ,וזה היה כמעט
בלתי אפשרי לומר לו משהו מסוים ,כבד מאוד ,מאוד מרכזי ,ושאלתי פוסק הלכה איך
לעשות את זה ,זה היה קשה מאוד הדבר הזה ,מאוד מאוד ואי התפללתי לה' ,הייתי חסר
אוים ,לא ידעתי איך אי אביא את הדבר הזה לידיעתו על מת שיוכל לעשות את
התיקוים הכוים ולא יהיה לו זק שהוא לא יוכל לעמוד בו.
עברו מספר חודשים ולא יכלתי עדיין לומר לו את הדבר ,עד שהתקשר והוא העלה השערה
מסוימת כשהוא הגיע לבסוף לושא הזה באופן פלאי ,ואז יצלתי את ההזדמות שהושא
עלה ואמרתי לו את הדבר שרציתי ,זה לא עשה לו שום זק ,זה בא ממו.
הה זו דוגמא של טיפול במישהו אחר ,אבל לפעמים האדם מזהה את האבן ,הוא יודע שיש
שם משהוא אבל אין לו כוחות ואין לו כלים באותו הזמן לבדוק ולהבין מה זה ,ה' עוד לא
ותן לו ,אבל הוא מצפה לישועה.
בדרך כלל ,ברוב המקרים לבסוף זה מתברר ,אם זה משהו מאוד מאסיבי אז יכול להיות
שזה ייקח זמן .יש עוד דברים סתרים יותר ,לווים ,עמוקים יותר ,אחרי שהאדם מפצח
את החלק הגדול הזה ,ממילא הוא יקיש הקשות ולבסוף יקלוט הכל ,זה לא יברח ממו
בע"ה ,כל זה אם כוותו לשם שמיים ,צריך סבלות  -זוהי עבודת ה' ,זה לא צחוק.
שאלה :אדם שרוב הזמן מצא בעצבות האם זה כתוצאה מירידה רוחית או משאיפה
רוחית גבוהה? זה אדם שעובד את ה'.
תשובה :כן! לפעמים הסיבות של העצבות הן מלפי שהאדם ולד ,כך מובא ב"שער
הגלגולים" ,יש שמות מסוימות שהן עשוקות וכשהן באות לעולם הזה בפעם הראשוה יש
להן יגון ועצבות ללא סיבה ,זה בגלל שעדיין שיש את היגון מהעולם הקודם ,אחו קטים
וצריכים להתעסק בעולם הזה ולא בעייים של עולם אחר.
אם כן זה לפעמים ובע מהרכב הפש ,אם לאדם יש בפש יותר מידי יסוד עפר ,יכול להיות
שהוא כבד ועצוב באופן טבעי ,זה לא רוב האשים .לפעמים היצר משתמש ברצון האדם
לתיקון על מת להכיס אותו לעצבות ,להראות לו כל הזמן כמה שהוא לא בסדר ,כמה הוא
לא עשה שום דבר ולא שווה שום דבר וכך לשבור אותו ,זו מלכודת פשוטה וידועה מאוד.
שאלה :אם כך מה על אדם לעשות?
תשובה :קודם כל צריך לזהות את זה ,כמו בכל חפץ חשוד ,או שאדם יכול לפרק אותו או
שצריך לקרוא לחבלן המשטרה ,אך אם אדם יכול לפרק את זה אז שיסלק את זה בעצמו
מהר ויגיד ליצר :תסתלק מפה ,לא מוכן להיות עצוב.
ר' חמן אומר שאם אדם דן את עצמו לכף זכות ומחפש כל מיי זכויות שיש לו ,אין אדם
שאין לו זכויות ,איזו מצווה שעשה או איזו מידה טובה ,האדם צריך להתבון בתוך פשו
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ולחפש את הרצון שלו והשאיפה העצומה הזו שלו לתיקון ,לבחור בה ולהידבק בה ,למה
האדם עצוב? כי הוא לא רואה תוצאות לעומת השאיפה שלו ,אז הוא תפס בחוסר
התוצאות והוא צריך להידבק ברצון העז שיש בו לתקן ,הדרך שבה האדם רוצה ללכת
מוליכים אותו.
צריך גם להתפלל לה' שהוא יוכל להידבק בצדיק הפימי שיש בתוכו וישמח שהה יש לו
רצון עצום ,אז מה אם הוא לא הצליח להוציא אותו מן הכוח אל הפועל? תוצאות הן
משמיים ,אך הרצון הוא שלו והוא אמיתי.
אחד הקיקולים הקשים הוא שהרצון עצמו הייו מקולקל ,שהאדם מקולקל ואין לו בכלל
רצון לתקן ,שיש לו רק רצון ליהות ,למשל עצם השאיפה עוזרת לו ועוזרת לכל העולם,
ישאל את עצמו מה שורש השאיפה שלו? זה ידביק אותו מייד לקב"ה ,הוא יבין שזה דבר
מאוד רציי שבא מלמעלה ואז ירגיש אור גדול ולא יהיה עצוב .תהליך זה צריכים לעבור
הרבה פעמים.
שאלה :הביא מתייחס לעצבות ואומר למלך חזקיהו" :מדוע פיך רעים ואתה איך
חולה?" כלומר אם אדם בריא אז יש איסור חמור מאוד להיות עצוב?
תשובה :כון מאוד ,בודאי ,זה אבי אבות הטומאה ,עצבות קשור לגאווה ולכפירה ,למה
אדם עצוב? כי העולם לא מתהג כפי שהוא רוצה ,כי הוא לא קיבל מה שהוא חושב שמגיע
לו.
שאלה :יש מקום לדאגה אצל האדם ,זה מותר?
תשובה :ישה דאגה שהיא קיומית ,יש דאגה שלילית ,דאגה חיובית זו דאגה לעבודת ה',
דאגה שלילית זו דאגה בעייי העולם הזה ,אבל גם הדאגה של עבודת ה' ,היצר הרע יכול
להשתמש בה כמו שפרטו קודם ,להרוס את האדם.
המידות זו לא הבעיה ,השאלה מי מפעיל אותן? אם לא כסים למלכודות של היצר
ומתגדים לו אז גומרים אותו ,אם לא מזהים את היצר אז ופלים בגללו גם בעבודת ה' .יש
גם דאגה אמיתית בעולם הזה ,אדם לא יכול לשבת ולהמתין שתהיה לו פרסה מבלי לעשות
שום השתדלות ,אח"כ ילדיו יסבלו ויקטרגו עליו שלא עשה השתדלות על פי מדרגתו.
כך שיש מקום לדאגה מסוימת בעייי העולם הזה על מת שתביא את האדם לעשייה ,אם
הדאגה לא מביאה אותו למעשה לפי דרגתו אז כבר היצר ימצא מקום לעבוד על הדאגה הזו
ולהופכה לשלילית.
הדאגה צריכה להיות מכוות לפי דרגתו של האדם מבחית השתדלות לעומת האמוה שלו,
זה לא קל.
שאלה :טיפול בעצבות כרוית זה כמו בעצבות רגילה?
תשובה :קודם כל העצבות שעליה דיברתי היום מכוות לאדם שכבר מצא חזק בתוך
עבודת ה' ולא מי שמצא בתחילת התהליך ,אבל אתה צודק שיש עצבות קודמת לפי עבודת
ה' ,את העצבות הזו קשה לגרש אבל גם קל לגרש ,יש עצבות שהאדם עוד לא זכה לעבודת
ה' אז ברור שכאשר הוא יתחיל בכך הוא ישמח ,יקיים מצוות ,ילמד ,ילך למיין וכו' .אם
זה בן אדם עצוב שכן שומר תורה ומצוות אך עדיין לא זכה להגיע לדרגות של עבודה פימית
אז העצבות הזו קיימת בגלל פגמים קודמים וצריך לסלק אותה בכל דרך ,להרבות בקדושה
וגם לעשות את אותו היתוח כ"ל.
בן אדם לא יודע אם הוא תיקן כל מה שפגם ,לכן אסור לאדם להאמין בעצמו עד יום מותו,
האדם צריך כל יום להיות בתשובה ,רק שיגיע לבית דין של מעלה ידעו כמה תיקן וכמה לא
תיקן .אבל אדם כן יכול לראות התקדמות בעבודת ה' ,ואם הוא הולך בדרך זו והופך להיות
איש שמח ומרגיש את שמחת ה' בלבו אז ודאי שהוא מתקן .סימן של גילוי פים זה סימן
שבילים אל הדעת הפנימית
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של תיקון ,אם רואים את השגחת ה' הפרטית בדברים שבטבע שה' עוזר לו ושהוא ופל
פחות ,זה גם מראה על תיקון.
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לשמוע
כתוב" :תקע בשופר גדול לחירותו ושא ס לקבץ גלויותיו" אז יש לזה הרבה משמעויות
לעיין הזה של תקיעת השופר .כתוב באר"י ז"ל שבזמים של צרה ,צריך לפתוח את ארון
הקודש ,ולתקוע בשופר ,וגם להקיף את התיבה ,ולצעוק על הצרות כדי להיוושע .חשבתי
פירוש אחר בעיין הזה של "תקע בשופר גדול לחירותו".
עיקר הבעיה ,של גלות מצרים ושל הגלות הזו ,שלו כיום ,זה שאין פה לדבר ,ואין אוזיים
לשמוע .הרי בת קול יוצאת כל יום מהר חורב מכרזת ואומרת" :אוי להם לבריות מעלבוה
של תורה".
אבל אחו לא שומעים את זה ,אז בשביל מה זה יוצא? אומרים שהשמה שומעת את זה,
והרהורי תשובה של כל שמה ושמה זה בא מהקול הזה שיוצא מהר חורב .אבל יש פה מצב
של חוסר יכולת של קומויקציה ישירה ,זאת אומרת שהבת קול יוצאת ,אבל אחו לא
שומעים אותה ,השמה שומעת ,אבל האדם פה בעולם הזה לא שומע ,אז זה בא לו רק בתור
הרהורי תשובה בתוך פשו.
בהשתלשלות המדרגות .יוצא שהעיין של פסח "פה-סח" הפה פתח ודיבר ,הרי קודם פסח
הייו בגלות מרה .בהסתר פים קשה ,שהשם יתברך לא היה מתגלה בכלל .היה מוסתר
בתוך ההסתר ,עד כדי כך שפרעה ,בכל חכמתו לא הכיר את השם.
בזמן של יציאת מצרים ,כל היסים של יציאת מצרים ,וכל מה שקרה ,הוויה שם י-ה-ו-ה
התגלה ,והוציא אותו מהגלות .כמו שבגאולה הראשוה הזו של מצרים ,כך תהיה הגאולה
האחרוה ,אם כן ביתיים אחו מצאים במצב של "אוזיים להם ולא ישמעו ,עייים להם
ולא יראו" זה המצב של הסתר פים שקיים בדור שלו ,עד כדי כך גדול ההסתר פים ,שגם
אם מדברים ,לא שומעים.
הפש ,האדם סתום ,סתום לא קולט ,אתה אומר לו דברים מפורשים ,לא קולט אותם .גם
אם הוא רואה יסים ,זה סתם לו ,הוא אחרי כמה ימים שוכח ,תראו כמה יסים היו
במלחמה ,מי זוכר את זה? זה היה לפי  1000שה.
אם כן זה המצב של הסתר פים ,זה העיין של חושך מצרים .החושך היה עבה שמה .שלא
יכלו לקום .מי שישב לא יכול לקום .היה עובי לחושך הזה .זה הבחיה הזו של חושך כזה,
כמו שהיה במצרים ,אי אפשר להתעלות מי שיושב ,לא יכול לקום ,לא יכול להתעלות ,לא
יכול לעבור ממדרגה למדרגה ,מצב של סתימות ,אטימות.
חז"ל קראו לזה טמטום הלב וטמטום המוח .עכשיו כשיבוא המשיח בעזרת השם "תקע
בשופר גדול לחירותו" הוא ירביץ איזה שופר ככה שישמע בכל העולמות ,יחריד את
העולמות ,יזעזע את הפשות ,יעורר אותם לעבודת השם .וזה הגאולה ,זה עצם הגאולה.
היום פגשתי איזה אישה ,אי מכיר אותה ארבע שים .אישה טובה מאד ,מיוחדת ,מעל
הממוצע ,מבחית איטליגציה ,מהרבה בחיות .מידות טובות .אישה שעסקה בפילוסופיה,
התעמקה בכל מיי דברים.
אישיות ,אי יודע ,גם אישה שהייתה מוצלחת מבחית העולם החומרי וכל זה .במשך
השים האחרוות היא עובדת בחיוך מיוחד דווקא עם מפגרים ,ולפי ארבע שים היא
הייתה מאוד כועסת על הדתיים ,ולא רוצה לשמוע על לשמור שבת ,ועל המצוות.
ורק דיברה בזכות העולם הזה ,לעשות חיים וכל הדברים הידועים .זו אישה שלמדה דברים,
גם ביהדות אבל לא שמרה מצוות .היא באה ממשפחה של צדיקים מפורסמים .עברו  3שים
בסך הכול ,היום היא כבר רוצה ,זאת אומרת לפי כמה חודשים הייתה ,היא רוצה להיות
מסורתית ,רוצה לחזור בתשובה.
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אמרתי למה? מה את צריכה עכשיו לחזור בתשובה? אז היא אומרת אין לי שקט ,לא יהיה
לי שקט ושלווה ,עד שאי לא אשמור מצוות .היום אמרה רצתה לדעת מה התיקון שלה .אז
הסברתי לה מה אי חושב שזה התיקון שלה.
במחשבות ,ברגשות ,במעשים .איזה סוגים של בירורים ,איזה צד של שמה ,דברים
בסיסיים .לא אמרתי לה בהתחלה .היא התחה כמה פעמים ,ובסוף אמרתי לה .אז היא
הייתה בשוק .הייתה מאוד מרוצה.
היה גילוי גדול .אמרתי לה את חושבת שזה עכשיו אי יודע מהדברים האלה? אז היא
אומרת לא יודעת .אמרתי לה פעם ראשוה לפי  4שים ,כשאת באת ,אי ראיתי מה
התיקון שלך ומה את צריכה לעשות ,ומה מתאים ,למה לא אמרת לי? אמרתי לה תשמעי,
את לא יכולת לשמוע.
לא היה לך כלי לשמוע היית צריכה לעבור עוד כמה בירורים ,להזדקן בעוד  3שים ,לעבוד
הרבה עם המפגרים כדי שיהיה זכות .הרי זה חסד של אמת לעבוד עם מפגרים ,להבין שהכל
הבל הבלים .להכיר את כל הדברים האלה מעומק פשך ,לגמור את הקילוגרמים האחרוים
של מרץ העורים ,של החיים הזוהרים ,עכשיו את יכולה לשמוע.
עכשיו אפשר להגיד .למה אי אפשר היה להגיד קודם? כי לא היה מי שישמע .זו דוגמא
אחת .זה מה שאחו צריכים להתפלל ולבקש ולהתחן בפי השם יתברך .שיהיה לו לב רך
ואוזן קשבת לשמוע ,לרצות לשמוע ,לרצות לשמוע לרצות להבין מה צריך לעשות .אם אדם
כבר רוצה לשמוע אז הוא כבר הגיע לתיקון .זה העיין של שמע ישראל .כל היום אחו
צועקים "שמע ישראל השם אלוקיו השם אחד" .ישראל צריך לפתוח את האוזיים ,טיפול
אוזיים.
זה מה שחסר לו ,וזה מה ש אחו צריכים להתפלל ,להתפלל חזק שהשם יעזור .זה המצב
של הדור ,שאדם יכול גם ללמוד ,גם לדעת קבלה ,כל מיי דברים ,אבל הוא לא שומע בכלל
מה שאומרים לו.
הוא לא שומע את התיקון שלו .הוא לא שומע את השמה שלו .הוא לא שומע איך הוא
עושה עוול .הוא לא שומע איזה צער הוא גורם .הוא לא שומע שזה לא עבודת השם.
לפעמים אדם יכול לדעת את הכל ולא לעבוד את השם בכלל.
היה לי איזה מקרה אחד .איזה אישה שבאה להתייעץ על ושא מסוים ,מרגישה שהיא
מתבגרת ואם היא יכולה לעשות ילד בלי להתחתן ,סיפור כזה .היה סיפור מורכב ,אי לא
רוצה להיכס לפרטים.
סעתי באותו יום לתל-אביב .התיישב לידי איזה תלמיד חכם .חרדי כזה .הוא ראה שאי
לומד בספר ,אז הוא אמר בדיוק :אה כן את הספר הזה אי למדתי היום .התחלו לדבר ,לא
יודע איך התגלגל העיין.
סיפרתי לו על המקרה הזה או שרציתי לשמוע עוד דעה אי לא זוכר מה הסיבה כי היה
שמה גם שאלות של הלכה .הייתה שאלה אם אפשר לקחת בבק זרע ,ומה יותר טוב ומה
פחות טוב .היא באה לשאול אם מותר לה לרמות את החבר שלה ,להיכס להריון בלי שהוא
מסכים.
בחורה חילוית .זה הפריע לה ,מזה היא מפחדת .אולי היא תיעש .לא מעצם העיין ,אלא
מהעיין הזה שאולי אסור לרמות .ישבתי עם התלמיד החכם הזה והתחלו לדבר ,הוא
התחיל להתפלפל ,בלי עין הרע ,יש לו ראש של ברזל הלוואי על כל אחד איך הוא התפלפל
והביא מחשבות ותירוצים ,וקושיות כמו איזה מסכת בגמרא .אבל הכיוון שלו היה כיוון
בכלל שאסור לפי ההלכה .כלומר כל הדיבורים שלו עמוקים ומורכבים ויפים והוא מוכיח
אותם ,אבל הכיוון פסול ,כיוון שאסור ,כיוון של עבירה ,כיוון לא כון.
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אמרתי לו תשמע ,אתה עכשיו מטהר את השרץ .אז הוא דהם .עכשיו אם אחו מתבוים
באיש הזה שבסך הכל הייתה לו כווה טובה ,הוא איש טוב גם כן ,איש עם לב טוב .למה
הכיוון ההלכתי שלו הלך לכיוון פסול? לגמרי.
כס לאיזה פלפול ועמד להתיר משהו שזה אסור .אז אם אחו בדוק אפשר לראות את
הגאווה שלו .את חוסר האמוה שלו ,את חוסר יראת שמים שלו .כל מיי דברים באישיות,
לא מלוטשים .היה לו חוש מאוד יפה לפלפול וגם בהתייחסות למציאות .אבל האישיות לא
הייתה מלוטשת בעומק באופן פימי .הוא לא בוי באופן פימי הבן אדם .אז הפסק שלו
הוא סכה .הה היצר מוליך אותו לתת איזה פסק ,שבסוף זה לטהר את השרץ .מה אי
רוצה לומר? הה בן אדם שיודע הרבה ,חכם ,מעמיק ,מפולפל ,אבל האוזיים שלו סתומות
הוא רחוק מהפימיות שלו .הוא בכלל לא יודע מה קורה לו .הוא לא יודע מה התיקון שלו,
הוא לא יודע שום דבר.
גם אי אפשר להגיד לו .אם אי הייתי יכול ,הייתי אומר לו .מה אכפת לי להגיד לו? הוא לא
יכול לשמוע ,אז ככה כמו שאדם צריך לדאוג שלא יכולים להגיד לו ,ככה זה בא מהשמים.
השם יתברך.
יותר מאשר העגל רוצה ליוק ,הפרה רוצה להייק .בעל הרחמים ,הוא לא רוצה להתגלות?
הוא לא רוצה לרחם על הבים שלו? לגאול אותם? הוא לא רוצה לשעשע אותו ברזי תורה?
הוא רוצה יותר ממה שאחו רוצים.
אבל אם אין לו את הכלי ,אז הוא לא יכול לגלות .אם היה כלי הוא לא היה מגלה? ודאי
שהיה מגלה .הה משה רבו ,היה לו כלי שהשם יתגלה אליו .עובדה שהשם התגלה ,והוא
לא רצה .הוא חשב שהוא לא מתאים ,הוא חשב שהוא לא מושלם ,שיכול ללכת לגאול את
עם ישראל.
זה היה הכלי שלו ,זה שהוא חשב שהוא לא מושלם ,שהוא חשב שהוא לא מתאים .השם
היה צריך להפציר בו .להכריח אותו .אחו תמיד רוצים להכריח את השם .חושבים שמגיע
לו אחו יש לו את הכלי ,ויש לו את הכל.
אז אם כן ,כדי שהיה ראויים לשמוע ,מה אחו צריכים? את הבחיה של משה רבו .שהוא
סר לראות בסה .הוא סר לראות ,זה עיין אותו .הוא הלך לראות מה קורה שמה .המראה
הזה עיין אותו ,זאת אומרת הייתה לו עדיות פימית.
עידון פימי .רצון להבין ,לא בשביל להבין ,רצון של דביקות .רצון לשרת את השם .היה לו
חשק להבין את הפלא הזה שהשם עושה ,ומה משמעותו .כתוב עליו שהיה פתי מאמין לכל
דבר .כמו שילד מתעיין במשהו בתמימות ,הוא היה תמים .אז ככה הוא רצה לראות את
הגילוי הזה לא בשביל שהוא ידע למה זה ,ולא בשביל כלום ,סתם מתוך קשר של דבקות
מוחלטת בהשם ,עיין אותו עיין תמים ,לראות מה קורה עם הסה הזה .אז זה קרא לזה
הוא הטה את אוזו לשמוע.
הוא פקח את העייים שלו לראות .הוא עשה את המעשה לא מתביעה שהוא תובע ,לא בגלל
שהוא חשב שהוא גדול ,סתם ראה ס של השם ,אז רצה לראות את הס .מתוך דביקות.
ככה צריכה להיות עבודת השם שלו בדור הזה .תפילת מפגרים ,תמימים .צריכים להתקרב
להשם בתמימות "התהלך לפי והיה תמים" אם האוזיים פתוחות לשמוע .הה היה פתוח
לשמוע ,השם אמר לו" :של עליך מעל רגליך" אם משה לא היה עם כלי כזה ,הוא לא היה
אומר לו ,אפילו אם הוא היה דורך על אדמת קודש.
אתם מביים? לפעמים אדם דורך על אדמת קודש ,דורך על מישהו קדוש ,דורך על משהו
של קדושה ,אבל אי אפשר להגיד לו "של עליך מעל רגליך" כי אין לו אוזיים לשמוע .אי
אפשר להגיד כלום .זה בחית שבגלל המקטרגים ,סותמים את הפה ,הקול הוא קול יעקב,
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והידיים ידי עשו.
אם הקול קול יעקב ,הידיים לא ידי עשו ,לא יכולות להזיק .הקול קול יעקב .צריך שאחו
היה מסוגלים לגרום לקול הזה להתגלות .בבית ראשון הייתה בת קול יוצאת .בבית שי
היו הרבה גילויים שסתמו.
כבר לא היה אורים ותומים ,כבר לא היה כמו שהיה בבית שי .כל דור ודור ,הגילוים
הולכים וסתמים יותר .יש ירידת הדורות בדור של משיח הגילויים מתחילים להתגלות
שוב .עכשיו השם שולח גילויים בתוך הטבע.
שפע .מראה לו דברים יפים ופלאים .רק צריך עייים לראות ואוזיים לשמוע .לגשת אל
הקודש בעדיות ,בתמימות ,באמת .שהאדם יהיה אמיתי ,לא רמאי .שלא ירמה את עצמו.
שיהיה אמיתי וידע שהוא כלום.
כלום אפס מאופס .שום דבר .הוא לא יתעסק עם עצמו .למדוד אם הוא כלום או אם הוא
משהו .זה הגאווה זה כשהאדם מתעסק עם עצמו .הגאווה שדבקת בתוך האדם ,גורמת לו
תמיד להתעסק עם עצמו.
לבדוק אם הוא משהו ,אם הוא מישהו ,אם הוא כלום ,אם הוא זה ,אם הוא כן גאוותן ,אם
הוא לא גאוותן .אדם צריך לא להיות הוא קיים בכלל ,זה הביטול .רק השם יתברך ,לתת לו
פתח להתגלות .כל הזמן לחשוב מה אי יכול לעשות לך חת רוח? מה יעשה לך חת רוח?
וגם לדעת שאדם לא יכול להגיע לשלמות וגם החת רוח שתעשה לו ,זה לא יהיה מושלם.
שתמיד יחסר מפה ,ויחסר משם .שאדם ידע שהוא חסר .זה פותח פתח .אדם כזה שיודע
שהוא חסר ,ויודע שגם כשהוא רוצה להתמסר ,אין לו כוח ,הוא לא יכול ,שידע את
האפסיות שלו ,זה האוזן הפתוחה לשמוע.
אם היו מעט אשים בעולם הזה היום שהיו במצב כזה ,השם יתברך היה מתגלה .היה
מתגלה ,היה שולח את המשיח .אין מספיק את הבחיה הזו .לכן הגילוי לא יכול לבוא .אם
אחו עשה כלי כון ,הגילוי יבוא.
גילוי גורר גילוי ,ואז "אבן מקיר תזעק" כתוב אפילו האבן תדבר כבר .כתוב שמי שמדבר
לשון הרע ,מתגלגל באבן ,בדומם לאבן .לעתיד לבוא אבן מקיר תזעק .אפילו האבן תדבר.
זאת אומרת ,כך אי חושב ,במצב שאין זכות ,ואי אפשר שיהיה גילוי ,אז בחית אבן ,לא
יתכן שהאבן תדבר ,זה הדבר הכי דומם.
שמה היא לא רק תדבר ,היא תזעק .אם אדם מגיע למצב כזה שהוא מרגיש כאבן שאין לה
הופכין ,מוח כמו איזה אבן ,עוד אבן ביקום ,לא מרכז העולם ,מרגיש כמו אבן ,כבד כמו
אבן ,דומם כמו אבן ,אז אבן מקיר תזעק.
לא כתוב שהקיר יזעק ,כל הקיר .אבן מקיר תזעק ,אבן אחת .אמם האבן היא חלק
מהקיר ,בתור חלק מהקיר היא לא מרגישה את עצמה ,זה הביטול ,מצד שי היא אבן בפי
עצמה .אז במצב הזה שהאדם קיים ,אבל הוא מתבטל יהיה "אבן מקיר תזעק".
האבן דווקא זו זועקת .איפה שצריך להיות דממה ,יש גילוי .לכן אדם צריך רק חשק
לשמוע .בא אלי אתמול בחור ,התקשר מבוהל ואמר "הוא חייב לבוא ,הוא חייב לבוא",
אחרי הצום מיד ,הוא הגיע ב 10 -בלילה.
אמרתי מה קרה כל כך דחוף? מה העיין? אל תשאל ,אי הבטחתי לחברה שלי שעד היום ב-
 12:00בלילה אי צריך לעות לה אם אי מתחתן או לא .זהו ,הבטחתי .אמרתי טוב ,איפה
החברה שלך? בטבריה.
אמרתי לו תשמע ,או שתביא את החברה שלך ,או שתביא תמוה .אם לא איך אי אגיד לך
אם תתחתן או לא תתחתן .אי אפשר ,תאריכים ,שמות ,עייים .אמרתי לו טוב מראה
עייים .הוא אומר לי אבל מאיפה אי יודע שמה שאתה אומר זה כון? אי עכשיו אלך
שבילים אל הדעת הפנימית

-210-

www.rachlin.org.il

להטריח אותה מטבריה! איך אי יודע שזה כון? על פי מה אתה אומר? הוא בקש סליחה,
הוא דיבר בימוס.
אמרתי לו תשמע ,אפשר לסות ,תביא לי תמוה של משהו שאתה מכיר ,אם יש צורך ,אם
אתה רוצה שאי אגיד לך את האופי שלך ,ואיך אתה חושב ,אי מוכן .אמר לי כן תגיד לי,
ואז אי אדע אם זה כון ,אי אביא את החברה.
אמרתי לו ברוך השם השם עזר ,הוא היה בשוק ,אז הוא הסכים מיד להביא את החברה.
היום הביא את החברה ,הטריח אותה מהצפון היא באה ,היא כסה ,וראיתי מה קורה
איתה .אז היא אומרת לי אתה רואה דברים חוץ ממה שאחו מדברים? אמרתי אם ירצה
השם.
אמרתי לה תראי את חולה בדפרסיה ,דיכאון .יש לה בעיות פשיות ,אז היא אמרה לו
לצאת בחוץ לפי שאי אמרתי את זה ,כן ,אתה תתחיל להגיד משהו ,אם אי אראה שאתה
אומר ,אי אפתח את הלב.
אז אמרתי לה .אז היא אומרת תשמע הבעיה היא ככה .הרב שלי אמר לא לספר ,אבל
באמת זה כך וכך .היא באמת הייתה חולה מאד .דיכאוות קשים מאד ,מצב מאד מסוכן.
וגם לא מתפקדת טוב .עכשיו כשהבחור כס אחר כך ,היא יצאה .קראתי לו לבד .אז
אמרתי לו תשמע ,אז הוא רצה לדעת אם היא מתאימה לו או לא .הוא הולך להתחתן.
אמרתי תראה ,מה אתה חושב מבחית ,בלבוסטית ,היא תעבוד בבית ,יש לה כוח? אז הוא
אומר לא ,באמת לא.
הוא ראה איך היא הייתה ,לא יודע איפה ,לא מתפקדת טוב .אז כך לאט לאט ,הוא כבר
היה מוכן לשמוע ,היו לאדם הזה חלומות מיוחדים על העיין הזה .מעיין ,אימא שלו,
עליה השלום ,הופיעה לו בחלום.
בחלום ראו אבטיח אדום ,וכסא .הוא פותח את האבטיח ,והאימא אומרת לו תפתח את
האבטיח ,אבל תזרוק את זה .וגם את הכסא תזרוק .זה חלום שספר אתמול .אז הוא רצה
לדעת את הפתרון של החלום .אמרתי לו תשמע ,אי לא פותר לך את החלום עד שלא תביא
אותה .בקיצור לאט לאט הסברתי לו שהיא חולה ,ושזה לא בשבילו .אז הוא ורא שמח,
שיש משהו ברור .היה אצל מישהו ,לא יודע מה ,והוא לא תן תשובה ברורה.
וגם הבחורה שמחה .בסך הכל הכירו  3שבועות .הוא לא מתאים לה בכלל ,גם באופי .היא
לא מתאימה לו .היא יש לה מצב משפחתי מאד קשה והיא חיפשה מושיע שיתחתן איתה
מיד ,בלי חשבון.
והוא חשב שהיא אוהבת אותו .הוא חשב שאולי הוא גם אוהב אותה ,בשביל זה ילכו
להתחתן? בהתחלה דיברתי בעדיות ,שזה לא מספיק זמן שהם מכירים .אבל מאד מהר
כשדיברתי גלוי עם הבחורה ,היא הסכימה ,אז יופי ,הוא לא בשבילה ,אז לא חשוב ,אז
מישהו אחר.
היא בכלל לא הייתה מעוית בו ,הוא היה כס לברוך לכל החיים והאישה הזו יש לה גם
ילד ,זה לא אמרתי אי לא מספר הכל .אבא שלו הזהיר אותו שלא כדאי אישה עם ילד .הוא
התמסר כולו עם הטוב שלו.
עכשיו מה הוא אומר על עצמו? שיש לו טביעת עין ,כשהוא רואה בן אדם הוא יודע עליו
הכל .וזוהי חולת פש והוא לא הרגיש בכלל .והוא בחור משכיל .מלמד בכמה מקומות ,לא
הרגיש כלום .עייים להם ולא יראו.
שום דבר אבל מה הייתה מעלתו? עם כל החספוס שלו ,שהוא היה מוכן לשמוע .היה לו את
הפתח .היה מוכן לשמוע ,היה מוכן להתייחס .אז עכשיו ברוך ה' הוא יצל ,לא פל בפח
הזה .ויש שם עוד סיפור מאוד קשה שאי אפילו לא רוצה להזכיר .אבל זה היה ברוך רציי,
שבילים אל הדעת הפנימית
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אם הוא היה מתחתן איתה .אח"כ אחרי שאמרתי לו שלא טוב להתחתן ,שזה לא מתאים,
הוא דאג איך הוא יגיד לה ,והיא הייתה מבסוטה שלא מתחתים .הוא דאג אולי היא תפגע.
איפה תפגע? בקיצור הוא אמר לי שהיה לו עוד חלום בלילה .שהוא מחבק את האישה הזו,
ומופיעה אישה אחרת ,מסתכלת עליו וכועסת עליו ,למה הוא הלך איתה .שי החלומות אז
זה ברור .האישה הזאת שכועסת למה הוא הלך איתה ,זה היה הזיווג שלו .וזאת לא הזיווג
שלו .האבטיח האדום הזה .האישה הזאת הייתה בהריון ,הרי לפתוח את האבטיח כאילו
ולזרוק את זה .האימא אמרה לו שזה לא בשבילו.
את פרי הבטן של האישה הזאת הוא אהב .את הילדה שלה .בקיצור גם החלומות הראו את
הדברים .אז איך אדם יצל? אי אגיד לכם .אי עבדתי בארבעה בתי חולים פסיכיאטריים
וראיתי כל כך הרבה חולים ,שיהיו בריאים ,וזוגות ששיהם חולי פש ,או אחד חולה פש,
זה לא דבר פשוט.
במצב כזה קשה כמו של הבחורה הזאת .מאוד קשה המצב שלה .יש סיבוכים מאוד קשים,
בלי משפחה ,בחו"ל ,סיפור שלם .הבחור הזה הוא בחור מאוד חזק ,הוא צריך מישהי
שתרוץ איתו .לא אחת שברירית ,שלא תעמוד בכלל בקצב.
לכן אם יש אוזיים כתוב ששלמה המלך עשה אוזיים לתורה .שמעתם את זה? בספר משלי.
המשלים שלו ,היו לו  3000משלים .הוא הביא מהחכמה של שלמה היה חכם מכל אדם
וחכמה הכי גבוהה ,הוא הצליח להוריד למשלים ולשפה הכי פשוטה ,כדי שהבן אדם הכי
פשוט יוכל לקלוט.
שלמה המלך הוריד את התורה שלו  3000דרגות ,הוא יכל להפשיט את זה .לכן כתוב שהוא
עשה אוזיים לתורה .כמו שיש אוזיים לכד ,שאפשר לאחוז את הכד .זה אוזיים לתורה.
אחו צריכים עכשיו אוזיים לשמוע.
כל אחד ואחת יש להם תיקון ,יש להם מסכת רציית ,לא מסכת קלה .כל מי שבדור הזה יש
לו הרבה עבודה מה לעשות .הוא לא יכול להגיע לדעת מה תפקידו ,מה תיקוו ,אם הוא לא
יפתח את האוזיים לשמוע.
יש ביה ותבוה ,הבחיות האלה קשורים בשורש שלהם באוזיים שלו ,שלמעלה ,בחית
האוזיים .השם אמר לאברהם אביו ,כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה .שרה אמו
הייתה בדרגה של בואה יותר גבוהה מאברהם.
אז השם ציווה אותו לשמוע מה שהיא אומרת .לשמוע בקולה .בלי שמיעה אין כלום .לכן
אחו צריכים להתפלל .שיהיה לו את הפתיחות ,שהגאווה ,העקשות ,הטיפשות ,גסות
רוח ,לא יפריעו לא יפריעו לו לשמוע .לשמוע את קול השם ,לשמוע את קול התורה ,את
קול החכמים ,כדי שוכל להגיע לדברים הכוים .מי ששומע ,יש לו ישועה .מי שלא יכול
לשמוע ,עד השלב הבא זה יכול לקרות שים ,זה יכול לקרות הרבה צער ,סבל .עד שלאט
לאט אדם מקבל ליטוש וסף ,והמכשיר שלו מתחיל להיות קולט .קולט את העיין.
שאלה :כשיש פגם בשמיעה זה מורה על פגם בהבה?
תשובה :אי לא רוצה להקיש מדבר לדבר .שמיעה פיזית אתה מדבר? שאדם חרש את
מתכוון? אדם יכול להיות חרש בגוף ולא להיות חרש בפש .שהוא מוכן לשמוע תוכחה,
מוכן לשמוע דרך ,אז החרשות הפיזית זה לא בעיה .כמו שאדם יכול להיות עיוור פיזית ולא
להיות עיוור רוחית .יכול להיות אדם פיקח פיזית ועיוור רוחית .העיקר זה פש.
עכשיו למד מהספר "ידיד פש" עמ' מ"ה ,זו כווות התפילה ,כרך א' ,הוא מביא מכל
המקובלים" .מצב הז"א הם עיבורי ייקה וגדלות .והם סוד כיסת המוחין ,או
הסתלקותם" .במצב של עיבור או אומרים שהמוחין שהם שמת ז"א מסתלקים ממו
ועולים אל הביה .ואז הז"א הוא כמו עובר שאין בו מוחין .במצב זה אין הז"א מאיר בכל
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עשר הספירות שבו ,אלא רק בו' קצוות שלו שהם חג"ת ה"י.
וגם אלו כלולים שלוש בתוך שלוש ,ג' בגו ג' .המוחין שמקבל מאבא ואימא ,הם כמעט ולא
מורגשים ,וקראים מוחין דעיבור ראשון .הבת הכל? אי לא הבתי :אז בואו קרא עוד
פעם .יש בכל התהליכים בעולמות ,בטבע ,הכל מתחלק לשלוש :עיבור ,ייקה ,מוחין.
עיבור זה כמו עובר .ייקה זה שכבר ולד ויוק מהאימא .מוחין זה כשהוא היה בר מצווה
ומקבל מוח ,מקבל שכל .כל שלב ושלב ,כל תהליך ותהליך .למשל האיש ההוא ,שהתייעץ
אתי .הוא מבחית התיקון שלו ,הוא חושב שמצא מבחית מוחין ,והוא בעיבור.
הוא עוד צריך אחר כך ייקה .אחר כך לקבל מוחין .רחוק מן המוחין .אמם בידע כביכול
כן ,אבל בתיקון האמיתי לא .אם כן אדם צריך תמיד לדעת באיזה שלב הוא מצא .של
עיבור ,ייקה או מוחין.
למשל בן אדם מגיע ויש לו בעיה ,רוצים לעזור לו ,ברגע שהוא בא זה בחית עיבור .רק
התחיל ,הוא לא יודע כלום .אחר כך צריך לתת לו חומר שילמד ,שיתאמץ ,שיעשה ,שיתבון
 זה ייקה .אחר כך כשהוא כבר גדול ,יכול לקבל מוחין ממש כמו שצריך.אז צריך לדעת שאי אפשר לקפוץ שלבים .כל דבר יש את השלבים שלו" .מצבי הז"א",
הז"א זה זעיר אפין" ,הם עיבור וייקה וגדלות ,והם סוד כיסת המוחין או הסתלקותם".
גדלות הזה זה קרא מוחין.
הגדלות יש לו מוחין .בייקה ובעיבור יש לו מוחין מיימליים .אבל ביתיים אין לו .עכשיו
כשאדם חוטא ,המוחין שלו מסתלקים ,כשהעם חוטא גם המוחין מסתלקים .למשל עכשיו
אחו ,אין לו מוחין בכלל ,מיימום.
בשביל זה חשוב להפיץ את תורת הקבלה  -עבודת הפש ,לתת לאשים כלים שיוכלו לקבל
מוחין .כמה שיותר אשים יביו את הכללים ,יעבדו בזה .יקבלו כיוון כון בתיקון ,יוכלו
להתחיל לעבוד כון ,ואז יכולים לקבל מוחין .אם הכלי לא מתוקן ,איזה מוחין הוא יקבל.
שום דבר ,מוחין דדמיון .אם כן זה המצב שאחו מצאים כרגע ,מצב של ג' בתוך ג' כמו
עובר ,שהוא מקופל בתוך רחם אימו ,הראש בין הרגלים ,אז הגוף של הבן אדם :חב"ד זה
הראש ,חג"ת עד הטבור ,ה"י מהטבור ולמטה.
זה שלושת החלוקות של הספירות שיש בגוף האדם .אז מה זה ג' בתוך ג' .זה כמו עובר
שמקופל בתוך מעי אימו ,הראש בין הרגלים .בקיצור אין שמה שום מוחין ,אין שום דבר.
זה עובר ,עוד לא ולד ,כשהדור חוטא ,או כשהדור לא מתוקן ,כמו הדור שלו ,שהוא ולד
אפילו לא מתוקן ,אז אין מוחין ,ולכן היצר ,הסיטרא אחרא לא רוצה שיהיו מוחין .כי אם
יהיה מוחין ,אחו וכל להתגד לו .לא יהיה לא ייקה .אז הסיטרא אחרא יוק מהה"י
ומהחג"ת .מהחב"ד הוא לא יכול ,מן הכתר בטח שהוא לא יכול ,לכן הוא עובד הרבה על
אשים ,על רגשות.
היצר עובד על רגשות ,על תאוות ,על דברים יותר ראשויים מאשר השכל וכו' .שמה הוא
יכול לגרום להם לעשות שטויות .היום למשל אם הייתם באיזושהי גזירה משמים,
מוציאים הרבה מהתעוגות שיש בעולם החילוי ,ים בשבת ,כל מיי דברים שעושים,
שהים מהם ,היו יכולים לסגור להם את הברז שלא יהיה תעוג.
אז אשים יכלו להשתחרר ,היו מתקרבים הרבה לתורה .מי מוע מהם? עולם התעוגות,
עולם החופש ,מה שהם רוצים ,יכולים לעשות ,כביכול ,אז זה ייקה של היצר מהה"י
שלהם .מהה"י ומהחג"ת "והם סוד כיסת המוחין או הסתלקותם".
אז אמרו במצב של חטא ,יש הסתלקות המוחין ,זה לא שאדם היה מטומטם כמו מפגר
שלא מבין כלום .באופן רוחי הוא היה מטומטם .זה טמטום רוחי .זה לא טמטום מעשי.
יכול להיות פיקח ,ערמומי ,אבל באופן רוחי אין לו מוחין.
שבילים אל הדעת הפנימית
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"במצב של עיבור או אומרים שהמוחין שהם שמת ז"א ,מסתלקין ממו ועולים אל הביה.
ואז הז"א הוא כמו עובר שאין בו מוחין" .ז"א זה בחית תפארת .ומעל לזה יש את הביה.
כשיש הסתלקות של האורות ,לאן הם מסתלקים? למדרגה יותר גבוהה ,כון? "במצב זה
אין הז"א מאיר בכל עשר ספירות שבו ,אלא רק בו' קצוות שלו שהן חג"ת ה"י" .אם
המוחין שזה החב"ד מסתלקים ,מה שאר לו? חג"ת ה"י .זה מה שיש לו .ולא רק שזה מה
שיש לו ,אלא וגם אלו כלולים ג' בתוך ג' ,מקופלים כמו שאמרתי .עוד יותר זה סתום,
המוחין שמקבל מאבא ואימא ,שזה הפרצופים היותר גבוהים ,הם כמעט ולא מורגשים,
וקראים מוחין דעיבור ראשון.
הה האישה הזו שהזכרתי מקודם ,היא הייתה צריכה שלוש שים ,של ייקה כדי להגיע
למוחין .לא יכלה לקח זמן ,זוכרים את הדוגמא של האישה הזו" .מצב של מוחין דייקה
הוא כאשר ז"א יצא ממעי אמו ,וזה לאחר שאבא ואימא יזדווגו זיווג תחתון לקיום
העולמות ,שהוא תמידי ,כלומר לזיווג העליון של אבא ואימא שהוא לצורך הוצאת מוחין
ושמות.
מצב של ייקה עדיין לא קיבל חב"ד ,אלא שו' הקצוות שלו מאירים הארה שלימה ,ושוב
אים במצב של ג' בתוך ג' .הוא מתאר פה את העיין של הייקה מה זה מוחין דייקה .אז
הוא אומר ,כמו ילד שולד מתוך רחם האימא ,יוצא החוצה ,מתחיל להיות קיים.
אבל עדיין הוא קטן .יש לו את כל הגוף ,אבל בקטצ'יק ,הכל קטן .צריך ליוק ולגדול .כך
גם מבחית המוחין .גם כך העולמות .בזמן הייקה יש להם רק ו' קצוות .אין לו את
החב"ד .יש רק את החג"ת ה"י .אבל הם מאירים .זה כבר לא מצב של עיבור ,של קיפול.
העיבור הראשון קרא עיבור דקטות לעומת העיבור השי שבא לאחר הייקה .וקרא
עיבור דגדלות .גם בשביל להוליד מוחין צריך עיבור ,אבל זה עיבור של המוחין כבר.
זה לא העיבור הראשון .וקרא עיבור דגדלות .בזוהר הקדוש כתוב על כך "בתר דייקא
דלהו התעברת מיהו" זאת אומרת לאחר שיק אז היא מתעברת .עיבור זה קרא עיבור
שי" .עיבור דגדלות כ"ל.
והיא בסוד מים וקבין ,מ"ן ,אל אבא ואימא שהתייחדו בייחוד עליון ,לצורך הוצאת
המוחין לזו"ן .בשביל שאבא ואימא ,שזה הפרצופים העליוים ,של ז"א וו"ק ,יוכלו לתת
מוחין ,בשביל שירד מוחין מלמעלה ,צריך זכות ,תכלס ,קבלות.
זה סוד גדול .שאדם צריך לדעת ,כשהוא רוצה ישועות ,הוא צריך להתאמץ .צריך לעשות
כלי .אם לא יתאמץ ,אז אין לו מה לצפות ,אלא אם כן ,הוא מקבל איזה ברכה מצדיק או
משהו ,אז בזכות הצדיק ,פותחים לו.
אבל אם זה תלוי בו ,הוא צריך להביא קבלות .להוכיח מה שהוא עשה ,תכלס .לכן לפעמים
בא בן אדם ,שאין לו הרבה זכויות .אומרים לו תיתן צדקה ,תעשה איזה מצווה ,אז זה
פותח לו פתח .זה מה שקרא העלאת מ"ן-מים וקבין .זה לעשות מסירות פש ,לעשות
משהו מעל למה שאדם רגיל ,בשביל שיוכל לגרום למעלה לייחוד של אבא ואימא ,והורדת
המוחין .זה מה שהוא אומר פה "עיבור דגדלות כ"ל .והוא בסוד מ"ן אל אבא ואימא
שיתייחדו בייחוד עליון ,לצורך המוחין לזו"ן ,והוצאת המוחין הללו ,זו"ן מתגדלים וזוהי
בחית גדלות של ז"א".
אחרי שיש העלאת מ"ן ,שזה מה שאמרתי ,התגברות שלו ,של התחתוים ,המ"ן הזה עולה
לז"א וו"ק והם מעלים את זה לאבא ואימא ,אבא ואימא מתייחדים ,מורידים מוחין לז"א
וו"ק .ז"א ותן את זה לו"ק.
וז"א וו"ק גדלים ויכולים להתייחד ,להזדווג .כמו שבן אדם בשביל להגיע לזה שהוא
מתחתן צריך לגדול ,ילד קטן לא יכול להתחתן .בקיצור ,אתם לא חייבים לדעת את כל
שבילים אל הדעת הפנימית
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פרטי הקבלה .מה שרוצה להגיד פה שיש תהליך.
שאדם מתעורר מלמטה ,הוא מעורר למעלה .עייים ותיקוים ,וזה מוריד עליו בחזרה
מוחין ,וזה ותן לו כוח לעשות עוד תיקוים ,וחוזר חלילה" .הייחוד העליון של אבא ואימא
איו תדיר ,הוא עשה ע"י כווותיו בתורה ובתפילה ,ועשיית המצוות".
אם אחו רוצים שאבא ואימא יתייחדו ,כדי שיורידו מוחין לז"א וו"ק ,שיתייחדו ויורידו
מוחין לו ,התחתוים שתלויים בהם ,אז צריך לעסוק בתפילה ,בעשיית המצוות ובלימוד
תורה .תורה ומצוות ומעשים טובים ותפילה ,זה התיקון.
שלא יחשוב אדם שתיקון זה לאכול גלידה .יש סדר שהשם קבע מה זה תיקוים .תורה
ומצוות ,ומעשים טובים ותפילה .לפעמים אדם צריך ישועה ,והוא לא מתפלל .אז אם הוא
מתחיל להתפלל ,זה מתחיל להפעיל את כל המערכת ,והוא מקבל בחזרה את מה שהוא
צריך לקבל.
"והה העיבור השי הקרא עיבור דגדלות ,קרא כך בהשוואה לעיבור הראשון .מכל מקום
ז"א טרם קיבל מוחין דגדלות גמורים .והה טלית קטן" ,הטלית שהגברים לובשים על
הגוף" ,הוא בסוד מוחין דעיבור ראשון" בשביל זה קוראים לזה טלית קטן כי זה מוחין
קטים בקטות הראשון.
יש קטות ראשון וגדלות ראשון .קטות ב' וגדלות ב' .אז טלית קטן זה השלב הראשון ,לכן
זה קרא קטן" .טלית גדול הוא בסוד מוחין דייקא" .עוד פעם" .הה טלית קטן הוא בסוד
מוחין דעיבור ראשון .טלית גדול" ,זה הטלית הגדול שלובשים" ,הוא בסוד מוחין דייקא".
זה שלב יותר גדול ממוחין דקטות .ואילו התפילין הם בסוד מוחין דעיבור שי .והם באים
לז"א אחר מוחין דייקא .ולכן מיח תפילין אחרי עטיפת הטלית הגדול .הה לפי ההלכה.
קודם לובשים את הטלית הקטן ,אחר כך הטלית הגדול ,ואחר כך לובשים את התפילין .זה
לא סתם בגלל שזה ח או מה .אלא זה סוד של גדילת העייים .כמו שאמרו :עיבור,
ייקה ,מוחין.
קטות זה הטלית הקטן ,ייקא זה הטלית הגדול ,ומוחין זה התפילין .כפי שאמרו מוחין
דעיבור השי קראים מוחין דגדלות .אך לא גמורים .לכן המוחין הגמורים באים אל הז"א
בשעת תפילת עמידה.
אמם התפילין מביאים מוחין .אבל המוחין השלמים זה בזמן העמידה .בזמן תפילת שמוה
עשרה .תפילת הלחש בשקט .שמוה עשרה ברכות יש בה .מתפללים את זה גם בשחרית,
בבקר .גם במחה וגם בערבית.
אז זה השיא של התפילה .שמה מקבלים את המוחין דגדלות ,בזמן התפילה .מצאו
מדברים בג' מצבים של הז"א ,שהם ארבע .מצב אחד  -מוחין דעיבור ראשון .שהיא קטות
שלו .מצב ב'  -מוחין דייקה .מצב ג'  -עיבור שי ,שקרא עיבור דגדלות .מצב ד'  -גדלות
שלמה.
שאלה :בקשר לאבא ואימא עילאין.
תשובה :לא ,זה שי פרצופים עליוים מהם ,אבא ואימא .אבא ואימא מתחלקים גם כן
לאבא עילא ואימא עילאה .החלק העליון זה אבא עילא ,החלק העליון של אימא זה אימא
עילא .החלק התחתון של אבא זה ישראל סבא .החלק התחתון של אימא זה תבוה.
בקיצור כשרוצים להגיד ישראל סבא ותבוה קוראים לזה יש סו”ת .בטח ראיתם את זה
בספרים .זה שי הפרצופים האלה.
שאלה:
תשובה :פה הספר הזה עוסק בכווות התפילה .אז הוא מסביר איך בכל התפילה עם כל מה
שקשור ,אחו מתקים את העולמות והמוחין יורדים .אבל כמובן שאדם יכול לקבל מוחין
שבילים אל הדעת הפנימית
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ע"י מצוות שהוא עושה ,ע"י תפילות שהוא סתם מתפלל .ודאי ,לא רק בשמוה עשרה.
שאלה:
תשובה :הכווות הן מורכבות מאד .אחר כך בא .מה שאדם עושה .בתפילה של הבקר הוא
צריך לתקן את העולמות ,כי בלילה היה קלקול .כי זה שליטת הצד השי .אז הוא צריך שי
דברים .דבר ראשון לסלק את הקליפות שלא יקו מהעולמות .דבר שי להעלות את
העולמות למעלה ,להתכלל בשורש ,דבר שלישי יורדים מהעולמות ומורידים את השפע .זה
הפרוצדורה.
שאלה:
תשובה :אם לאדם לא היה המיימום של החיות הוא לא היה קיים ,זה הפש .הה פה הוא
מדבר קצת על זה" .כדי להבין מצבי הז"א ,תבון באדם האושי ,שעה שהוא ישן
מסתלקים ממו כל בחית שמתו ,ולא שאר בו כי אם בחית הפש שהוא דם הפש .שהוא
דבוק בגוף ואיו מסתלק ממו עד סוף ימיו" .כשאדם ישן שאר הפש אצלו ,השמה
מסתלקת למעלה .גם האדם העליון שהוא ז"א ,במשך הלילה ,מסתלקים כל בחיות
השמה שלו ,שהם מוחין דאבא ואימא.
לא שאר בו רק בחית הפש ,של מוחין דעיבור ראשון ,סוד טלית הקטן .הה בדיוק מה
ששאלת .ובחית עשייה במערכת אבי"ע  -אצילות בריאה יצירה עשייה" .כאן זדקק
להסבר וסף שהרי ידוע שז"א הוא בחית יצירה ולכן הטלית הקטן שהוא אור מקיף לז"א.
"כיוון שבחיה זו לא עוזבת את ז"א אף בשעתה דורמיתא" .דורמיתא זה השיה ,שהוא
סוד השיה והסתלקות המוחין ,לכן יש אומרים שיהיה עליו טלית קטן אף בזמן שישן .וכן
קטן חייב בטלית קטן משעה שהגיע לחיוך  -בגיל שלוש .אי לא רוצה למלא לכם את
הראש יותר מידי ,כי יש פה הרבה מושגים.
שאלה :דברת על גבר עם הטלית ,אבל מה לגבי אישה?
תשובה :זה בא להראות לך ששים זה לא גברים .ולכן הכווות של הקבלה ,מכווות בעיקר
לגברים .יש דברים שהאישה צריכה לעשות ,וזה התיקון שלה ,ויש דברים שהגברים צריכים
לעשות וזה התיקון שלהם .ואם מחליפים תפקידים ,מחריבים את העולם .וזה היה שיעבוד
מצרים .כתוב שהעביד אותם בפרך.
אומרים חז"ל מה זה עבודת פרך? שתו תפקידים של האישה לגבר ,ותפקידים של הגבר
לאישה .והתהפך הכל .וככה שיעבדו את עם ישראל .אז כל אחד ואחת צריך להתפלל שהוא
יזכה לעשות את תפקידו כון ,וגם שאחרים יזכו.
ביחד זה שלמות .כמובן שכל בן אדם שעושה משהו ,איזה מצווה ,או תפילה ,הוא אמם
משפיע על כל העולמות ,אבל בכל זאת ,ההשפעה שלו קשורה לשורש שמתו .אם זה שמה
ממקום כזה זה משפיע ככה ,אי אפשר להגיד שהוא יהרוס את כל העולם ,או יתקן את כל
העולם לבד.
אם זה היה תלוי בבן אדם אחד ,השם היה בורא רק אדם אחד .זה תלוי בהרבה אשים .אז
כל אחד מתקן לפי ,שליחותו ,לפי שורשו ,לפי מצבו .וגם אם הוא מקלקל ,מקלקל בהתאם.
הוא לא הורס את הכל .הוא הורס איזה קודה שמה ,שקשור אתו ,עד שהוא יתקן את זה.
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עבודת התפילה
אחו בערב שבועות ,אבל רציתי לייחד את השיחה היום דווקא לושא התפילה .אולי גיד
בכל זאת כמה מילים על שבועות .מתן תורה זה הוא יום חשוב מאוד לעם ישראל ולכל
העולם כולו ,כי התורה מורה לו את דרך התיקון ,בלי תורה העולם היה חוזר לתוהו ובוהו
ובעזרת התורה אחו יכולים לתקן את עצמו ולתקן את כל הבריאה ,זאת אומרת להגיע
לדרגה כזו שותים לבן-אדם כלי שבעזרתו הוא יוכל לתקן ,זה דבר עצום ,זה הדבר הכי
חשוב שיש ,אין דבר חשוב יותר מזה.
עד אשר קבלו את התורה העולם היה תלוי או יחרב או יתקיים ,תלוי בעם ישראל אם
יקבלו את התורה יעסקו בתורה ויתקו את העולם .כי מטרת העולם שיגיע לתיקוו ,לא
שיישאר חסר .ה' יתברך ברא אותו חסר ופגום מלכתחילה כדי לאפשר לבריות לזכות
בתיקון העולם ככה יקבלו ,לעתיד לבוא ,את השפע הצחי בזכות ולא במתת חים ,זה
דברים ידועים.
אחו יודעים שעם ישראל עמדו לקבל את התורה "כאיש אחד בלב אחד" והפרוש הרגיל זה
שהיה בהם אחדות" ,כאיש אחד בלב אחד" .כמה קשה להגיע לאחדות ,אחו יודעים.
אלפיים שה מאז חרב הבית.
חרב בגלל שאת חים ,יבה בגלל אהבת חים ,ועוד לא זכיו שיבה .ובדור שבית המקדש
לא בה ,כאילו חרב בו .זאת אומרת שהתיקון עדיין לא גמר ,אלפיים שה .כל כך קשה
להגיע לאחדות ,כפי שפרצופיהם שוים כך גם דעותיהם שוות ,כמו שכל אדם יש לו פרצוף
בפי עצמו והוא שוה מחברו גם הדעות שוות ,אז איך גיע לאחדות? ובכל זאת ,הה,
במעמד הר סיי "כאיש אחד בלב אחד"  -כאיש אחד ,לא ממש איש אחד ,כאיש אחד כמו
שאמר כבר הרבה פעמים צריך להגיע לאחדות אבל לא לאחידות לכן כל אחד משי עשר
השבטים קיבל ברכה מיוחדת מיעקב אביו.
כל אחד עם תפקיד מיוחד ,כל אחד שורש אחר .ובכל זאת מתוך השוי צריכים להגיע
לאחדות ואחדות בעם ישראל זה עיין של אהבה וכבוד הדדי .לא דווקא שסכים כולו על
אותה דעה זה יהיה קשה ,כי כל אחד מייצג ציור קצת שוה.
אבל שתהיה אהבה ,תהיה הבה ,שיהיה כבוד הדדי ,שיתוף פעולה .כל אחד יאחז בתפקידו,
ציורו ועמדתו אבל יתחבר גם וישמח באחרים .זה עיין של כאיש אחד .אחו כל השמות
ביחד זה איש אחד ,זה שמת אדם הראשון.
אחו צריכים להגיע להתכללות הזו זה קרא התכללות והתקשרות שתפקד כאיש אחד.
מה יש באיש? למה דווקא איש? למה לא אמרו מילה אחרת? איש יש לו ראש ,תוך ,סוף.
ראש ,תוך- ,עד הטבור ,סוף-מהטבור למטה ,כל חלק בגוף חשוב ,גם הציפוריים חשובות,
גם העקבים חשובים ,גם המוח ,הכל חשוב.
מובא בכתבי האר"י זצ"ל שהמוח של האדם הוא משכן לשמה והלב משכן לרוח והכבד
משכן לפש .כל אחד יש לו את המשכן שלו ,כל אחד במקומו וכל אחד משפיע על כל הגוף
ותפקודו ,ובכל זאת זה גוף אחד ,איש אחד .עכשיו ,לקראת סוף תיקון הבריאה ,זאת
אומרת אחו קראים כידוע דור האחרון על פי האר"י זצ"ל מהדור שלו ומעלה זה קרא
דור האחרון .כבר ארבע מאות שה אחו בדור האחרון ,הדור האחרון צריך לקום על
הרגליים צריך להבות קומה שלמה.
קומה שלמה בכלל עם ישראל ,זה דבר עצום .וזה הולך ורקם מול עייו בע"ה שצליח
ושמח ,זה הסוד שכל מגזר בעם שלו הולך ומתפתח חזק .כל אחד רוצה ליוק יותר,
לכאורה זה ורא אגואיזם יש מריבות על התקציבים ,על הכספים ,מי יפתח עוד ישיבה ,מי
שבילים אל הדעת הפנימית

-217-

www.rachlin.org.il

יפתח עוד מקווה ,מי יעשה עוד משהו ,לאיפה ילך הכסף.
כל הדבר הזה שכל אחד מסה למשוך את הכספים ,למשוך את הכוח לציור שלו ,באופן
חיצוי זה ראה אגואיזם ,זה ראה פירוד .באופן פימי זה ייקה .יש עיבור ,ייקה ,מוחין.
זה תהליך של ייקה כדי לקבל מוחין ,זאת אומרת כל איבר רוצה לחזק את כוחו.
זה טוב ,זה כמו שאדם ,להבדיל ,עושה התעמלות .אז יש תרגילים בשביל הגב ,תרגילים
בשביל הרגליים ,תרגילים בשביל הידיים ,כל תרגיל משפיע אחרת .כל איבר בגוף צריך
להתחזק .אוי ואבוי אם איבר אחד חלש אז כבר כל הגוף כולו סובל מזה.
אז זה טוב .רק צריך שהמטרה הפימית תהיה לבות קומה שלמה ,של עם ישראל .ולכן יש
פריחה ,ברוך ה' ,בלי עין הרע ,של כל סוגי הישיבות .אתמול היה מישהו ואמר לי שפתחות
ישיבות ,בלי עין הרע ,ממש ביקוש עצום לישיבות.
טוב מאוד .אז מצד אחד כל מגזר בעם ,כל קבוצה בעם ישראל ,רוחית ,יש לה תפקיד והיא
צריכה לגדול ולהתפתח .מצד שי ,צריכה להתחבר עם האחרים ,זה מה שחסר .אבל כמו
שהחשמלאים יודעים ,בהתחלה מחברים את כל החוטים רק בסוף שמים את החשמל ואז
פתאום רואים שהכל מחובר.
גם עכשיו ,לכאורה ,זה ראה משהו מפורד ,כל אחד יוק לעצמו .אבל ,ברגע אחד יתחבר
הכל .כשהכל יתחבר פתאום יראו את המערכת שעובדת והחשמל עובר מהמוח ועד
הרגליים .זה העיין הזה שהדור שלו ראה כמקולקל בחוץ ,מתוקן בפים וגם כתוב
שהאדון יבוא פתאום.
פתאום תבוא הגאולה ,אז זה לא שזה יבוא פתאום ,זה פתאום יחברו את השקע .זה הכל
תהליכים של עבודה שהאדם הגדול הזה ,אדם הראשון הולך וקם על הרגליים וכל אחד
יתפוס את מקומו בתוך הקומה השלמה ,אלה שצריכים להיות בראש יהיו בראש ,אלה
שיהיו בלב ,בלב .אלה שיהיו ברגליים ,ברגליים .מה זה משה? כל אחד במקומו .זה העיין
שבן ישי בראש ,מה כל כך חשוב מי בראש? בן ישי בראש ,זה כן חשוב ,אם בן ישי לא יהיה
בראש אז כל הגוף לא ילך כמו שצריך.
בן ישי היה בחית מלך ישראל ,היה מבוטל ,ביטול האגו שלו ,כל מה שעשה ,עשה לשם
שמיים מתוך אהבה ומסירות פש אין סופית ,והתמודד ויצא מכל המכשולים וכל הפילות
וקשר לשם .אז בוודאי שבן ישי צריך להיות בראש ,למה? כי "לבי חלל בקרבי" ,הוא
מבוטל ,כלפי השם.
אחו יודעים את מה שהגמרא אומרת על מלכי בית-דוד שאפשר להוכיח אותם ואפשר
לשפוט אותם כי הם מקבלים את התוכחה .זה הביטול הזה שיש בתוך בחית דוד המלך .אז
כמו פאזל גדול שצריך להתאים את החלקים אחו עובדים עכשיו כל עם ישראל ובוים את
הפאזל.
מובן ,שיש מי שרוצה להרוס לו את הפאזל זה הסטרא אחרא רוצה למוע את המצב הזה
שהמפעל יקום על הרגליים ויתפקד ,כמו שראיו למשל בעיין הקמת הדפוס שרוצים להפיץ
את המעייות ,בעזרת ה' ,אז עד שמקימים את התשתית ועד שמקימים את הביין ועד
שמחברים את החשמל ועד שקוים את המכוות ,עד שלומדים לעבוד על המכוות ועד שיש
כסף ליירות ועד שמתחילים לעבוד ,המכוה הזאת מתקלקלת מתקים אותה ,המכוה
השיה מתפצ’רת יש כבר אולי אפשרות לעשות אז אין מי שיפיץ ,יש מי שיפיץ ,חסר ייר.
כל פעם יש משהוא שבא לעכב את ההתפשטות של המעייות ככה זה בפרט ככה זה בכלל.
כמו שיצר הרע הפרטי לא מעויין שאדם יבה את מלוא קומתו ,לא מעויין שביתו
ופימיותו של האדם וגם סביבתו תהיה מכוות כאיש אחד ,ככה הוא לא רוצה שעם ישראל
יהיה מכוון כאיש אחד ,אז לכן הוא מכיס בכל מיי דרכים פרודים ושאת חים.
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זה הסיפור ששאת חים מעכבת את ביית הבית ,כי מה זה ביית הבית? זה כאיש אחד ,זה
קומה שלמה ,זה גוף חי וושם שעובד ומתפקד וגומר את התיקון .כן ,זה הטכאי שבא
וגומר לתקן את כל התיקוים ויאללה ,המכוה עובדת והכל זורם ,אז לא מוכים שיהיה
הטכאי הזה לא רוצים.
יצר הרע וחילותיו לא רוצים ,רוצים למוע .לא יעזור ,אבל הם מסים .אז כמו שבמשחק
ספורט מתחממת האווירה לקראת הסוף ,מי יצח? זה או זה ,אז גם עכשיו לקראת הסוף
מתחילה להתחמם האווירה ,מה יהיה מה לא יהיה האם יקום יקום האדם הזה על
הרגליים או שלא .אז זה עיין של כאיש אחד .אחו צריכים לבות קומה שלמה ,קומה
שלמה מתוך אהבה ואחדות וכבוד ושיתוף ,ובלי קאה ובלי שאה ובלי צרות עין .לשמוח
בהישגים של כל אחד בעם ישראל ,כי כל מי שמתפתח וצומח ומצליח בעם ישראל ,הן
בגשמיות והן ברוחיות זה אחד מהאברים של האיש הגדול הזה שצריך לקום על הרגליים
אז בטח ששמח.
זה העיין של יסוד במלכות .אחו עכשיו בספירת העומר ביסוד שבמלכות יסוד  -משפיע,
מלכות  -מקבל ,זה צריך להיות הקשר בין המשפיע לבין המקבל .היסוד מאיפה מקבל את
הכל? מכל הספירות שמעליו ,למי הוא משפיע את זה? למלכות .המלכות זה כלי ,מה יש לה?
אין לה מעצמה כלום ,היא רק מקבלת .אז כל הקומה השלמה באה כדי שהמלכות תקבל
את האורות שלה ,להמתיק את הדיים ,לבות את המלכות להשפיע את ההשפעות.
כל עבודת הצדיקים לדאוג לזה שירדו השפעות על עם ישראל כי זה מטרת הבריאה ,זה
רצון ה' יתברך ,כמו שכתוב "בכל צרתם לו צר" .שכשמבחית עווותיו ,ה' ישמור ,אחו
מועים את ההשפעות ,ה' יתברך סובל" ,בכל צרתם לו צר" ,כאשר יש צדיק בעולם או
מספר צדיקים שגורמים להורדת השפע הקדוש ברוך הוא מבסוט ,זה מטרת הבריאה ,כל
תיקון העולמות ,הכל תלוי בהתעוררות מלמטה ,התעוררות שלו ,שכל אדם יתעורר
וההתעוררות הכללית של האדם הזה ,שצריך לקום על הרגליים ,האדם העליון ,האיש הזה,
איש זה מבחית משפיע ,ולגרום להורדת כל ההשפעות להמתקת כל הדיים.
לזה צריך להתפלל בשבועות ,על זה צריך לכוון ,שהיה כאיש אחד בלב אחד .יש אפשרות
שהיה כאיש אחד ולא היה בלב אחד ,זאת אומרת לפעמים בן-אדם אומר טוב ,בסדר ,בן
ישי בראש שיהיה בראש אבל מה ,הייתי רוצה שהוא לא יהיה בראש ,זאת אומרת בעיית
הלב ,זה לא מספיק שכל אחד מהאברים יעמוד איתו במקומו וישתף פעולה עם האחרים,
איזה שלום קר זה ,איזה שיתוף פעולה טכי ,חיצוי.
אלא זה צריך להיות ממש בלב אחד ,כולם מבסוטים ,כולם באמת רוצים בתוך הלב שלהם.
יש פה מלחמה ,מלחמה בלב כדי שהלב יהיה קי הרי יצר הרע שוכן בלב .בלב אחד ולא
בלבב אחד ,לבב זה יצר טוב ויצר רע ,לב זה לב אחד ,לב טהור ,לב טהור בלי יצר הרע ,זה
מה שצריך לעשות .כאשר כל אחד מישראל בע"ה או יותר ויותר מישראל יתחילו להלחם
את המלחמה הרוחית הפרטית ,לסלק את הרע "סור מרע ועשה טוב" הם ותים חיות לכל
השורש שלהם .למשל ,יש בן-אדם שהשורש שלו  -הרי כולו מושרשים באדם הגדול באדם
הראשון  -יש אדם שהשורש שלו הוא בכתף של האדם הראשון ,ככה מובא למשל "בשער
הגלגולים" ובכתף הזאת יש גם אדם קטן כזה שיש לו עקב אז הוא שייך יח לעקב של
הכתף ,הוא בא לעולם הזה ,מתחיל להלחם ,מתחיל לתקן.
אז כל היצוצות שקשורים איתו באים לסייע לו .עוד בדורות האחרוים האלה ,אחו
אפסים ,מה אחו לעומת הדורות הקודמים? שום דבר ,אבל אחו בעקב אחו עכשיו
מבררים את השמות ,גומרים את התיקון בעקב ,העקב לא שווה שום דבר מה יש שם?
מוח? לא.
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יש רגשות שם? לא .אבל אוי ואבוי מי שאין לא עקב הוא לא יכול לעמוד על הרגליים .העקב
הוא זה שמעמיד את כל הביין ,עליו דורכים ,עליו שעים כולם ,כל הדורות הקודמים
שעים עליו עכשיו ,הקטים והבזים.
האם אחו המפוקים והילדים היה בי אדם או שלא .כל מה שעבדו משה רבו ,אברהם
יצחק ויעקב ,כל הקדושים והטהורים בכל הדורות ,לתקן ,כל זה עומד על העקבים ואחו
בעקבים "עקבא דמשיחא" אחו עכשיו בעקבים ,בוים את העקבים האלה.
שאפשר יהיה להעמיד את כל הביין הזה ,אז תארו לכם מצד אחד אחו קטים ,יש לו
מוחין דקטות ,אחו קטויים ,יש לו כל מיי שטויות ,עסוקים במה שעסוקים ,מבזבזים
את הזמן .ומצד שי כל הביין העצום הזה של כל תיקון הבריאה עומד עליו ,לא יכול
לדרוך ,לא פשוט ,כל הבייה בסכה.
אז מצד אחד אחו שפלים וקטים שקועים בתוך החומר מצד שי כל הביין תלוי בו .כמה
החשיבות הזו חשובה וגדולה וכמה האחריות והמסירות ,זה הפלא הגדול .יהי רצון שצליח
ווכל להתגבר ולהבות בחית כאיש אחד בלב אחד ולעשות את סיום התיקוים ,הסיום
יהיה מהיר כל הבעיה זה הבייה.
כאשר האדם כבר קם על הרגליים גמרו ,זה כל הבעיה ,חבלי משיח ,עד שהוא ולד .אז בחג
שבועות צריכים לכוון לעיין הזה ,אמם יש הרבה כווות כמו שראיתם פעם בסידור ,אבל
הכווה הכי חשובה היא ,שעם ישראל יתאחד ויקום על הרגליים ,מבחית תיקון.
אם כל אחד יתפוס את מקומו וכל אחד ישמח במקומו ובמקום חברו בלי קאה ובלי
קיטרוג ובלי שאה .וכשכל אחד בעמדתו וכל לגמור את התיקון לשביעות רצוו של ה'
יתברך ,לעשות לו חת רוח.
היות שכלי התפילה של היהודי כמו שאמרו ,הוא בפה ,אחו הולכים לדבר על התפילה
שבפה -תולעת יעקב ,למה יעקב קרא תולעת ,אין כוחו אלא בפיו ,בפה ,הכוח של עם
ישראל בפה" .הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו" הקול ,הפה .יצא לי בזמן האחרון ללמוד
קצת בספר "ועם אלימלך" אולי אם יהיה לו זמן למד בו ,יש שמה סוגיות מאוד חשובות,
אפשר להגיד בכמה מילים כל הספר עוסק כיצד להוריד את השפע בשביל עם ישראל ,סוגי
הצדיקים ודרגות הצדיקים וסוגי העבודה ,ספר מתוק וחשוב מאוד ועמוק מאוד ,אז הוא
מדבר שם שלצדיקים יש כוח לגזור "צדיק גוזר  -הקדוש ברוך הוא מקיים" "הקדוש ברוך
הוא גוזר  -צדיק מבטל" ,יש כוח ,כוח בפה ,אמם ,לא רק כוחו של הצדיק קובע אלה גם
הכלים של המקבלים קובעים ,כי כתוב "אי ה' לא שייתי" האור מצטייר לפי הכלי ולכן
לפעמים ,ותים ברכה והברכה לא מתקבלת כיוון שאין כלים לקבל את הברכה ,ובכל זאת
"מי מושל בי? צדיק" ה' תן ממשלה לצדיקים ,איך הצדיקים האלה עשים צדיקים? ע"י
עבודה פימית ע"י מלחמה רוחית ,ע"י מאמצים גדולים איסופיים מסירות פש והתמדה,
כל אדם בדרכו הוא בציורו הוא לפי שורש שמתו לפי תפקידו ,כל אדם בתפקידו מוסר
פשו.
זה בחית הצדיקים המשפיעים ,אם כן ,אמרו שהכוח בפה ,בעיין התפילה יש הרבה
גישות ,בתורה יש כל מיי גישות יש כל מיי הדרכות ,כולם דברי אלוקים חיים ,כולם
מכווים לדרגות שוות ,ליהודים במצבים שוים ,לתפילות לצרכים שוים ,יש את התפילות
על פי האר"י זצ"ל בכווות זה קראו לזה "הדסה רוחית" זה ממש לכוון כל מיי שמות
קודש בראש כאשר מתפללים ,לכוון ולעשות כל מיי תיקוים בעולמות העליוים כדי
להמתיק את הדיים ולהוריד את השפע ,ה' יתברך הוא מלך מלכי המלכים ,בתור מלך יש
לו את הההגה שלו ,כמו כל מלך ,את החוקים שלו ,את המשפטים שלו ואת השליחים שלו
"הרבה שליחים למקום" ,את סדרי המלכות.
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כמו שאי אפשר בעולם הזה להגיע ,כל אחד שרוצה לבוא למלך יכול להיכס אצל המלך?
לא ,יש לו פקידים ,יש לו שרים ,יש לו עבדים ,יש לו משפחה ,יש לו כל מיי סדרים .ככה,
להבדיל ,אותו דבר כתוב מלכות רקיע ומלכות דארעא "מלכות דארעא כמלכות דרקיע"
"מבשרי אחזה אלוק".
כמו שבעולם הזה יש את כל הסדרים האלה גם למעלה בעולם העליון יש את הסדרים
האלה ,וכמו שכאן לא פשוט להגיע אל המלך גם שם לא פשוט להגיע אל המלך ,יש כל מיי
בדיקות ,פעם כשיצא "יסוד במלכות" שלחו לראשי המדיה ספרים ,קבלו מכתבים ,מהם
קבלו את המכתבים? מהעוזרים שלהם.
לא חשוב שהם לא ראו בכלל את הספר העוזר קרא שתי שורות ושלח "תודה רבה" וזהו.
ככה זה ,ראש ממשלה או שיא יכול לקרא כל ספר ששולחים לו? יש לו פקידים ממוים,
ופקידים לפקידים וכך הלאה וכך הלאה ,כך גם בשמיים יש כל מיי דרגות של פקידים
וממוים ובודקים ומעלים ומורידים ומעכבים ,אמם כל מה שעשה זה בהסכמתו של ה'
יתברך ,אם הוא רוצה אז הוא מקבל את התפילה מחוץ לגדר ההשתלשלות ולגדר הטבע
ולגדר המערכת.
כמו שלפעמים מלך יוצא בכפר ואז הכפרי יכול לגשת אליו ,ככה זה המשל של החסידות,
בחודש אלול ,כך לפעמים אפשר להגיע לה' יתברך גם בלי הממוים ובלי כל אלה ,ישר אליו,
אז העבודה שהקבלה ,קבלת האר"י זצ"ל ,הרש"ש ,עושה בתפילה זה באמצעות הכווה
שאדם מכוון במוחו ובלבו לסות להפיק תיקון העולמות ,תיקון הצרת ,כדי שהשפע ירד
וזה דבר גדול ועצום ,הרי "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" אומרים
המקובלים ,מי שיודע תורת אמת ויודע איך לקרוא ,ה' קרוב אליו ,מי שלא ,אז לא.
זה הגישה של הקבלה ,ואז האדם צריך לדעת את כל שמות הקודש כל האותיות עם כל
היקודים ,את כל התהליך של העלאת היצוצות ,העלאת הר"ן שלו ,התכללות בכל
העייים ,ביית המלכות ,כדי לעורר את העולמות העליוים ,כדי שהם יעוררו את העולמות
היותר עליוים ,ככה עד ה' יתברך כדי שהמ"ד ירד ,המ"ד ההשפעות שמלמעלה למטה ,אז
כגודל המכוון כן גודל התיקון.
זאת אומרת גם אם אדם פשוט יכוון בכווות האר"י זצ"ל וגם אם איזה מקובל אלוקי יכוון
יש ההשפעה אבל כל אדם לפי כוחו לפי מי הוא מה הוא לפי דרגתו ,לפי שורש שמתו .זה
עבודת הקבלה היא עבודה מאוד מקצועית ,מאוד קשה ,כדי שאדם יוכל לכוון ,אפילו באופן
טכי ,הוא צריך למסור את עצמו על זה.
כמה שים טובות ללמוד את כל "העץ חיים" את "שער הכווות" ואת ושאי כליהם,
להתמצא ,וגם אחרי שהוא כבר יודע את הכל אם הוא לא מתוקן אז יש בעיה ,צריך גם
לתקן את עצמו ,וגם להשקיע בזה הרבה שעות ליום ,בכל העייים ,ואז גם הוא צריך מיין
של מכווים ולא תמיד יש ,וכו'.
ברוך ה' בכל דור יש מכווים ,זה חשוב מאוד .אבל זה יחידי סגולה יותר זה לא עבודה
עממית וזה דורש חכמה ,ידע ,דייקות בע"ה ,לעתיד לבוא ,כולו דע את הכווות כולו
וכל לייחד ייחודים ,כולו וכל להשפיע השפעות ,ביתיים אחו קטים.
וגם ,בן-אדם שמכוון את הכל ,זוכה לכוון את הכווות אבל הוא קטן ,בשיעור קומה שלו
הוא אדם קטוי ,הוא אדם גאוותן ,הוא אדם לא מתוקן ,לא לחם את מלחמת היצר ,גם
לא את מלחמת ה' ,לא עושה בדיוק לשם שמיים יש לו גיעות כאלה או ואחרות ,אז ככה גם
הדברים שהוא עושה .לפעמים ,הזק גדול מהתיקון לכן הופיע הבעש"ט וחידש את גישת
החסידות לתפילה ,בוודאי שמעתם סיפורים מעייים ויפים על אותו ער שלא ידע לדבר
וכס לביה"כ ועשה כמה קולות וביטל את הגזרות ,מה שלא הצליח הבעש"ט וכל
שבילים אל הדעת הפנימית
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התלמידים שלו לבטל ,למה כי זה בא בפשטות מתוך לב תמים מתוך דאגה אמיתית וככה
יש הרבה סיפורים ,סיפורים מסיפורים שוים בחסידות המדגשים את החשיבות של כוות
הלב ,לא של כוות המוח ולא של ידיעות וחכמות אלא האמיתיות של הבן האדם שהתפילה
תבוא מלב טהור ,מלב אמיתי ,מלב פשוט ,זה החסידים חידשו את העבודה היקרה הזאת,
כדי שכל יהודי יוכל לאחוז בה ,לקרוא לאבא ,אבא ,בלי פרצופים בלי ספירות ,בלי ייחודים,
אבא תעזור ,תרחם ,זה הכוח של עם ישראל ,אחו בים למקום ,השרים וכל אלה לא
מעייים אותו ,אחו כסים לחדרו של המלך כי המלך הוא אבא שלו ,אבא יכול לסרב?
שמעתם תיוקות אומרים אבא! אבא! אתה יכול להתעלם מזה? תשמעו תיוק בן שה,
אומר אבא כמה גווים של בקשות יש לו במילה הזו אבא ,מה הוא מביע? את כל שמתו
הוא מביע בתוך מילה זו.
תפילה של הלב זה ראה משהו פשוט ,זה בכלל לא משהו פשוט ,כל שבוע אי שומע אשים
טובים ,צדיקים שבאים ,שואלים בעיין התפילה ,יש כל כך הרבה הפרעות לאשים בעיין
התפילה שזה לא יאומן ,לא יאומן ,איזה סבל איזה מלחמות ,אשים שגם יודעים תורה וגם
רוצים לכוון יודעים שצריך לכוון ,אז שאת ההחיה הכללית שאדם יכוון את פירוש
המילות ,אז הוא לא מקובל אלוק' והוא לא איזה חסיד להב אז לפחות שיכוון את פרוש
המילים ,גם זה אדם לא מצליח מתחיל קצת שתי מילים  -המחשבות שלו בורחות לעייי
חולין כל מיי דברים לא עליו גם מחשבות פסולות לגמרי ,כל מיי הפרעות יש אשים
שבאים להם הרהורים לא עליו בעבודה זרה ,אחרים באים להם הרהורים בעייי דאגות
ובורסה ופרסה כל מיי סיפורים ,יש כאלה שכבד להם כל הוסח הזה ,מה צריך את כל
הוסח הכבד הזה ,כל כך ארוך ,ומה כל יום שלוש פעמים אותו דבר ,ויש כאלה שכבד להם
המיין עצמו ,לבוא למיין ולראות שוב פעם את האשים האלה כל יום ומה התחתתי
איתם מה אי צריך לסבול מהם ,וכך הלאה וכך הלאה ,זה כבד מאוד המסע הזה ,כוח אדם
שסובל ,סובל.
אז מה עשה ,איך פתור את זה ,איך תמודד עם זה? "לא תחמוד אשת רעך" יש פה ציווי
לשלוט על הרגש ,על התאווה ועל המחשבה ועל המחשבה" ,ואהבת את ה' אלוקיך בכל
לבבך ובכל פשך ובכל מאודך" ואהבת אותו ,מצווים עליך לאהוב את ה' ,בוודאי שאם
התורה מצווה ,בוודאי יש יצר הרע שבא להפריע לקיים את הציווי ,זה התפקיד שלו ,כון?
אבל מצד שי אם התורה מצווה בוודאי שיש ביכולתך לעשות את זה ,כי אחרת היא לא
הייתה מצווה.
הה המלחמה ,זה התוצאה .מה שתיארתי קודם ,ההפרעות האלה ,זה התוצאה של שי
הדברים האלה ,של הציווי ושל היכולת שיש ביהודי כן להגיע לשליטה הזו ומצד שי
היצרים שבאים להפריע להגיע למצב הזה.
יש גם כל מיי גישות וספות ,האם האדם צריך להתפלל על צרכי גופו או לא ,יש כאלו
אומרים לא ,רק על כלל עם ישראל רק על עייים רוחיים ,יש כאלה אומרים ,לא ,יתפלל
אפילו על שרוך על ,שואלים צריך להאריך? צריך לקצר? אחו יודעים שהיו גדולי ישראל
שקיצרו ,יש כאלה שהאריכו.
האם לעע את הגוף בתפילה או לא? יש כאלה אומרים בטח ,יש כאלה שאומרים לא צריך
להיות ...וכך הלאה ,רבו הגישות ורבו הצרכים ,וההתמודדויות והיסיוות של התפילה,
ומה אחו עשה? "בתחבולות עשה לך מלחמה" ,אדם צריך הרבה תחבולות בעיין של
התפילה.
היה איש אחד שהיה קשה לו ללכת למיין הוא סבל סבל גדול ,איש ביישן ,רגיש ,פגיע ,היה
לו קשה ללכת למיין ,אתם יודעים שלפעמים גם במיין שואלים את הבן-אדם מי אתה? מי
שבילים אל הדעת הפנימית
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אבא שלך? מי סבתא שלך? מתעייים בכל השושלת שלו ,מה הוא עושה ,איפה הוא עובד,
מתי ולד ,הכל ,זה חקירת שב"כ יודעים עליו הכל במיין ,יש בזה דבר חיובי ,ככה עם
ישראל התקיים במשך הדורות חיי הקהילה ,פתאום אחד לא בא למיין דאגו לו ,הלכו
לראות ,הוא חולה עזרו לו ,יש דבר טוב בזה ויש גם דבר לא טוב בזה ,זה החטטות
בפרטיות של האדם ואחו יודעים שאשים קשה להם לבוא בציבור ,יש אשים שקשה
להם מאוד להיות במקום סגור ,ויש הרבה צרכים ובעיות ובכל זאת ההלכה מצווה לבוא
למיין ויש בזה חשיבות ,מיין זה עשרה יהודים ,עשר ספירות ,זה כאיש אחד ,זה קומה
שלמה ,לכן באים למיין ,זה לא רק סידור חברתי ,ומצד שי לפעמים גם יצר הרע מתחבר
ואז זה לעומת זה.
כמו שיש כוח במיין מבחית הקדושה ,חלילה ,יכול להיות כוח בצד השי עד כדי כך
שבצוואה של הגר"א כשהוא רצה לסוע לארץ ישראל אמר לבים לא ללכת לביה"כ,
במיוחד לא בשבתות ובימים טובים ,אם הולכים לשם ויש דברים בטלים או יש קאה או יש
לשון הרע ,יותר טוב לא ללכת ,זה מצווה ע"י עברה ,יותר טוב להתפלל לבד ,עד כדי כך.
זאת אומרת שאדם צריך מאוד להיזהר כשהוא הולך לביה"כ ,לעשות עבודה פימית א .לא
להיכשל וגם לא להכשיל ,זה לא צחוק .אז האיש הזה שסיפרתי לכם היה לו קשה מאוד אז
הוא לא הלך לבתי כסת ,אמרתי לו קשה לך באופן חברתי ,כל פעם תלך לביכ" אחר ,פעם
פה פעם שם ,אז הוא יסה ,מה קרה? היצר התלבש גם על זה ,הוא כבר כמה שעות לפי
שהיה צריך להיות בביכ" כבר התחיל לתאר לעצמו פרצופים ,הרי הוא כבר מכיר אותם,
ילך לשם לביכ" הזה יסבול מזה ומההוא ומהלחצים האלה ,היה כס לדיכאון ולחרדה
ולא הלך לביכ" כי הוא כבר החליט מראש שהיום הוא הולך לביכ" הזה ,אז אמרתי לו,
תשמע ,אתה לא תחליט לאיזה ביכ" אתה הולך ,שהיצר לא ישים לב ,אל תחליט ,אתה
מחליט כשאתה הולך לביכ" ,צא לרחוב ,לאיפה שיוליכו אותך הרגליים שמה תלך ,אז ככה
עשה וככה הצליח.
הבאתי את זה כדוגמא שאדם צריך לעשות תחבולות ,אז פה זה היה בעיין של ללכת
לביכ" ,אותו דבר בעיין של התפילה עצמה .יש אשים שרוצים ,טוב ,היום אי אכוון חזק
בתפילה .הוא קרא ספר מוסר והוא רוצה עכשיו לכוון והוא מגיע בהתלהבות לכוון ואז
היצר הרע מכיס לו פצצה ,לא רק שהוא לא יכול לכוון אלא ,ה' ישמור ,המחשבות שלו
איפה הולכות ,מרוב שרצה לכוון לא כיוון שום דבר ,הוא לא יכול להתפלל ובכלל.
בכלל יש שאלה האם אדם צריך להיות מבסוט בתפילה או לא ,האם אדם צריך להאמין
שתפילתו מתקבלת או שיאמין שאולי כן אולי לא ,אולי זה גאווה להיות בטוח שתפילתו
מתקבלת .באיזה גישה הוא צריך לגשת לדבר הזה.
אתם שמים לב שאי מדבר על התפילה מבחיה פשית כאן ,הגישה הפשית של האדם ,איך
הוא צריך להתייחס לזה ,באים לפעמים ערים שאומרים ,מה זה אי מתפלל ,אי מתחיל
להתפלל פתאום יש לי כפירה ,למי אי מתפלל מה זה הדבר הזה ,בעיות כאלה ,כן ,הוא
רוצה להתפלל לה' פתאום הוא מרגיש שהוא מתפלל לקיר ,לא עליו ,למה אם כן יש כל כך
הרבה הפרעות בעיין הזה? כי הדבר הזה חשוב מאוד ,איפה שיש דבר חשוב יש יצר חשוב
ממוה על זה.
אי אפשר לתת פתרון אחד וגישה אחת לכולם .רק דבר ראשון אחו צריכים להיות
מודעים ,שקיימות הבעיות האלה ,אגב ,מה שמשותף ,זה באמת מעיין ,הרי באו לדבר
בעייי תפילה הרבה אשים במשך השים ,וכל אדם שסובל חושב שרק הוא יש לו את
הבעיה הזו .מסתבר שלצערו לא רק לו ,אלא להרבה מאוד אשים יש את הבעיות האלה,
וסובלים מאוד .הגישה צריכה להיות גישה מלחמתית .האדם לא יחשוב שמעצם זה הוא בא
שבילים אל הדעת הפנימית
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לביכ" הוא כבר שמור עכשיו הוא במקום קדושה וגמרו ,הוא בטח יצליח להתפלל ,אח"כ
הוא מתאכזב .עד שיצר הרע בעזרת ה' במהרה ישחט ,הוא מצא בכל מקום ,הוא מצא
בתוך האדם איפה שאדם הולך הוא מלווה אותו ,אין חכמות .כמו שאומרים יתכבדו
המכובדים ,מי שמלווים אותו מלאכים כשהוא הולך למקום צוע הוא משאיר את
המלאכים בחוץ ,ככה צריך להגיד ליצר ,שיתכבד ויעזוב אותך ,עכשיו אי הולך לביכ",
תחכה בחוץ ,תן לי להתפלל.
אחו כסים קצת לתיאורים עדיים ,פשיים ,איך להלחם .אי חושב שכמו שבמלחמה
גורם ההפתעה מאוד חשוב ככה אחו צריכים להפתיע אותו ,כמו שהוא מפתיע אותו
אחו צריכים להפתיע אותו.
הוא רוצה שאריך היום כדי שתחיל לחלום על דברים אחרים ,אחו קצר ,הוא בטוח
שקצר היום ,אחו אריך .להתבון ,לראות ,מאיזה כיוון הוא בא ,מאיפה הוא בא היום?
מצד ימין או מצד שמאל? איך הוא רוצה לתפוס אותך? אז לא ללכת סתם ,אתה חושב
שהכל יהיה בסדר ,להיות מוכן ,להיות ערי ,הוא בא לתפוס אותך על דבר כזה אז תן לו
מכה.
אדם צריך דבר והיפוכו ,דבר והיפוכו ,מצד אחד וודאי שאדם צריך להרגיש שהתפילה שלו
מתקבלת ,שה' יתברך שומע תפילת כל פה ,אגב ,זה כון מה ה' לא שומע? הוא לא אוהב
אותו? בטח שהוא אוהב אותו ,לא מרחם עליו? בוודאי שהוא מרחם עליו ,הוא לא רוצה
לעשות את רצוו? בוודאי שהוא רוצה ,אין בזה שום ספק" ,כי חפץ חסד הוא" כל העולם
הוא הקים בשביל לעשות חסד.
אלא יש גם מידת הדין ויש גם את כל הסיפורים האלה .כל הממוים ,לכן לא תמיד במשך
ששת אלפים שה הוא יעה לו מייד ,איך שאחו רוצים ,גיד תשלח שלושת אלפים שקל -
במקום יהיה ,לא זוכים כל פעם אבל כל יהודי זוכה מידי פעם שתעה התפילה שלו בצורה
יפה ,לא תמיד אפשר בגלל שיש עווות ,בגלל שיש חוקה.
אבל ה' יתברך רוצה להשפיע ,הוא מרחם והוא בוודאי שמח מהתחבולות שאחו עושים
וביסיוות שאחו עושים להתגבר על המכשולים כדי להגיע אליו .התחלתי להגיד "דבר
והיפוכו" אז מצד אחד אדם צריך להיות בטוח שהוא בא לאבא שלו ,מה אבא שלו לא ישמע
לו? בוודאי ,יש גם הבדל בין לשמוע לבין שיתן לך מה שאתה רוצה.
לפעמים ילד מדבר לאבא "תקה לי ארטיק ,תקה לי ארטיק" אבא שומע ,אבא גם מרחם
הוא גם היה רוצה לקות אולי ,אבל אולי זה לא טוב לשייים ,אולי הוא כבר אכל ,אולי זה
לא בריא אז הוא לא יקה לו ,אולי הוא רוצה לחך אותו ,אולי לפי רגע הוא התחצף אז
הוא לא יקה לו את הארטיק ,אבל מה ,הוא לא שמע אותו? בטח ששמע אותו .אז אם הוא
לא תן לו את הארטיק הוא לא אוהב אותו? בטח שהוא אוהב אותו .אבל הילד רוצה את
הארטיק והאדם רוצה לחך אותו כדי שיהיה בן-אדם .ככה לפעמים בן-אדם מתפלל
ומתפלל לה' ,רוצה משהוא אפילו משהוא שבקדושה ,לא סתם איזה ארטיק.
ה' מצד אחד בטח רוצה לתת לו ,מצד שי אולי צריך לחך אותו .אולי הוא מצפה לעוד
משהוא ,אולי עוד לא הגיע הזמן ,אולי זה יכול להזיק לבן-אדם ,יש הרבה שיקולים זה לא
שיקולים שלו ,שיקולים שבשמיים ,אולי יש איזה יסיון שמסים את האדם ,אולי רוצים
שאדם יתקן את עצמו ,יתגבר על המידות שלו ,יתגבר על המחשבות שלו ,אולי מסים אותו
לראות האם הוא מהרהר אחרי השכיה או לא ,אולי הוא מתפלל מתפלל מתפלל וחושב
שמגיע לו אז אומרים ,טוב ,באמת מגיע לו אבל לא יתן לו למה? סה אותו ,ראה האם
באמת יעמוד באמוה שלו או שחלילה יתריס כלפי מעלה כל מיי טעות ,אז מצד אחד אדם
צריך להיות בטוח שה' שומע כי ה' באמת שומע ,אין בזה שום ספק.
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הוא צריך להיות שמח שהוא זוכה לדבר לפי ה' ,מתלהב ,אוהב ,מרגיש קרוב ,מצד שי הוא
צריך להיות בביטול ,בעווה "וחו מה" ,ביחד ,גם להיות בטוח שהוא בן המלך והמלך
שומע אותו וגם בטוח שתפילתו תעשה פרות ,אם לא עכשיו אז במשך הזמן ,וגם להיות
בטוח שה' שמח לשמוע את תפילתו אפילו אם הוא לא יכול לתת לו את מבוקשו ושהוא
חשוב ויקר בעיי ה' כי אין יהודי או יהודיה שלא יקרים בעיי ה' ,כולם יקרים בעיי ה',
כולם חלק אלוק' ממעל ,ומצד שי אדם צריך להרגיש עווה ,לא חוצפה ,לא תובעות ,לא
ש"איך התפללתי והוא לא תן לי ,הוא לא שמע לי" ,יח שבן-אדם מצא בדרגה יותר
גבוהה מזה ,והוא מתפלל על עם ישראל ,הוא מתפלל על גלות השכיה ,הוא מתפלל על צרכי
ישראל ,הוא מתפלל על חברו ,לא דבר עם אגואיזם לעצמו ,גם שם לא בטוח שה' ישמע ,מי
שכועס ומי שמתרעם זה מראה שהוא קשור לה' הוא מאמין בו? אל יתייאש ,זה שמתרעם
שלא יתייאש ,שלא יתרעם כמובן אבל מצד שי שידע שהוא כן קשור לה' ,הוא כן אוהב
אותו כי אחרת לא היה מתרעם עליו ,על מי כועסים? על משהו שאתה מצפה או מאמין בו
והוא לא עושה מה שאתה אומר ,אתה כועס ,אז בוודאי שאסור לכעוס.
אבל גם חלילה וחס שאדם ופל בזה שלא יתייאש .אז מצד אחד אחו מצווים לכוון
בתפילה ושהתפילה תהיה אמיתית ,מצד שי אם בן-אדם לא יכול? אם המחשבות משגעות
אותו ,אם יש לו הטרדות ,מה יעשה? אז בואו תראו מה יעשה ,הוא יתפלל על זה ,יש תפילה
אישית ,לא של הוסח וזה קצת מוזח לפעמים ,יש איזה מאמר "עבודה שבלב" שקצת
מדבר על זה ,המון אשים שמחו במאמר הזה ,שמחה גדולה ,זה חידש להם חידוש גדול,
באים מספרים לי הם מדברים עם ה' יתברך ,עד אותו זמן לא דיברו ,זה פתח להם פתח ,זה
דבר מובן מאליו.
הרי מגיל קטן כבר אדם מדבר עם ה' יתברך ומתפלל אליו ,אבל לפעמים בגלל קשיי החיים
בגלל שאדם בחיים לפעמים היה משופשף מידי והופך להיות מר מידי ,הופך להיות איש
קשה ,אז הוא כבר לא מדבר עם ה' יתברך ,שוכח את העיין הזה.
צריך להתפלל לפי התפילה זה עיצה הכי חשובה ,אדם הולך לביכ" ,אדם הולך להתפלל
לכותל ,אדם הולך סתם להתפלל ,לא משה איפה שהוא מתפלל ,זאת אומרת אם הוא לא
יכל ללכת למיין ,אז אם הוא מתפלל איפה שיהיה צריך להתפלל לפי התפילה ,צריך כל
הזמן להתפלל "ריבוו של עולם ,תעזור לי ,אבא תרחם עליי ,תשמור עליי שאי יעשה לך
חת רוח ,אשמח אותך ,תעזור לעם ישראל ,תעזור לתורת ישראל ,יהי רצון שכל היהודים
ידבקו בך ,יהי רצון שתתגלה ,תעזור לי עם כל המחשבות האלה אי לא יכול ,תראה אי
הולך להתפלל תכף מי יודע מה יהיה ,תעזור שלא יכשל ותחשיב את התפילה כאילו הייתה
קיה אפילו שלא כי אחו ככה זה המצב עד שתרחם עליו ,תן לו כלים שוכל להלחם את
המלחמה ביתיים תרחם עליו למרות הכל ,תקבל את תפילתו באהבה ,ברחמים".
מילים כאלה מתוך הלב אפילו קצרות מזה אפילו רק "אוי ה' תעזור לי" ,לפעמים מספיק
אפילו רק מחשבה ,גם מחשבה טובה ,אם אדם לא יכול לדבר גם מחשבה יש לה משמעות,
מחשבת הלב .תפילה לפי התפילה ,ואז אדם מתחיל להתפלל.
זכה לכוון ,ברוך ה' .לא זכה ,לא ורא ,כיוון מילה אחת ,ברוך ה' ,אי חושב שחוץ מכווות
פירוש המילים ,כווות האר"י זצ"ל וכל הדברים האלה ,הגישה הפשית זה מה שחשוב
"רחמא ליבא בעי" ה' רוצה את הלב ,אדם יבוא עם הלב ,אפילו אם לא כיוון שום דבר,
אבל אם ה' יתברך מול עייו והלב שלו בוער ורוצה להתפלל זה מה שחשוב ,הלב.
אפילו עם קצת חלש ,קצת רדם או קצת השתעמם לא חשוב ,אם היה אפשר יותר טוב,
בסדר ,אם לא ,הכווה בלב זה מה שחשוב .גם באמצע התפילה בין דבר לדבר איפה שמותר
לדבר ,עוד פעם יתפלל ,אם יבואו לו חלילה מחשבות פסולות מצד ימין ,בחית חסד
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בטומאה ,יתפלל שזה יהפוך להיות אהבת ה' ,אהבת התורה ,אהבת ישראל ,אהבת ארץ
ישראל .אם יבואו לו טרויות על אשים זה בחית דין זה בחית שמאל ,זה בחית שמאל
בטומאה ,יבקש רחמים על כל אלה שעוד לא זכו לתקן שיתקו ,לא יקטרג עליהם ,ישתמש
ביכולת ,בכשרון שלו לראות את פגמי הזולת כדי לעורר עליהם רחמים לא כדי להיות עוזר
של הש-ט -ולקטרג עליהם ולהתפלל על זה.
אם באים לו כפירות ,לא עליו ,או שקרים או כל מיי דברים בחית קו אמצעי בחית
האמת ,יבקש אמוה ,אמת בתורה ,יבקש תיקון ככה הוא מעלה את כל הדברים לשורשם
ע"י בקשה "ה' תעזור" וודאי שאדם צריך להתפלל על שרוך על וצריך להתפלל על כל מה
שהוא צריך ,כי אם הוא לא יתפלל אז ממי הוא מצפה? מה ,הוא בעל גאווה ,חושב שמגיע
לו? לא מגיע כלום.
תתפלל שיהיה לך .אתה צריך כסף  -תבקש ,אתה צריך בריאות  -תבקש ,בעווה .זה לא
עיקר שיהיה הבקשות ,תפילת הבקשות .אלה לעשות לו חת רוח ולהתפלל על הכלל ,אבל
צריך את שיהם גם תפילת הפרט וגם תפילת הכלל ,וגם ,לפי שעוקר את רגליו בסוף
התפילה ,עוד פעם יכוון בלבו או יכוון במילים "ה' תעזור ,תקבל את התפילה ,תקבל אותי
כמו שאי ,תרחם עליי ,תרחם על כולם" לבקש רחמים.
תפילה מהפה תפילה אישית ,זה מטהר ומזכך את כל התפילות .אם אדם זוכה לכוון י-ק-ו-
ק בזמן התפילה ,מצוין .לפעמים שבאות מחשבות להטריד אפשר להתעלם מהן גם" ,אה,
כן ,אתה רוצה שאי אחשוב עכשיו לא יודע מה ,בסדר ,איך שאתה אומר ,לא ורא" לא
לעשות מזה עיין ,להחליק ואז זה לא תופס את הבן אדם.
אפשר גם להתפלל מהר ,יש אשים שיש להם גאווה בזמן התפילה חושבים איך כולם
מסתכלים עליהם ,כולם" ,כל העולם ברא לשמשי" ,כך הם אומרים ,כולם מסתכלים
עליהם לראות איך הם מתפללים ,כמה הם צדיקים ,זה דמיון ,כן ,מי מסתכל בכלל ,מישהו
מסתכל? כל אחד עסוק בדברים שלו.
וזה אחד הפיתויים שהיצר מפתה את האדם ,אם זה אדם חשוב ,רם או רב או ראש ישיבה
בטח יש את הפן הזה הציבורי ,אז בוודאי רב צריך להשתדל שעבדותו תראה בסדר ,לפחות,
אפילו אם לא זכה באופן אמיתי אז לפחות שילמד את התלמידים להתפלל בכובד ראש.
גם במקרה זה ,אדם צריך לדעת שזה הכל שטויות ,בן-אדם זה אפס ,אי אפס ,אתה אפס,
כולו אפס ,אחו אפסים ,סתם כלי .אין לו כלום ,לא חכמה לא ביה לא דעת ולא שום
דבר ,ריקים אחו ריקים וריקים ,אם יש לו מדי פעם איזה שהוא הישג ,משהוא טוב,
חשוב ,זה ברחמיי שמיים הרי בשיה ...האדם איו ,אין לו שכל ואין לו כלום ,הכל דמיון
הגאווה ,זה הדמיון הכי גדול שיש ,למה הבן-אדם מתגאה זה פלא ,אין בזה כלום ,הכל זה
כמו ...לפעמים יש איזה אפרסק יפה כזה רואה אותו תאווה לעיים ,איזה צבע ,אתה בא
לאכול את זה אין בזה טעם ,מלאכותי ,מופח ,ככה זה הבן-אדם ,בן-אדם אין בו כלום לא
צריך להתעסק עם עצמו ולחשוב את עצמו ולהחשיב את עצמו ולחשוב איך מסתכלים עליו,
איך הוא חשוב או איך שהוא לא חשוב ,כל הדברים האלה הכל זה הבל ,הבל הבלים.
זה תחבולה פרימיטיבית ומטופשת ,הרי זה דבר מטורף ,שאדם יחשיב את עצמו זה דבר
מטורף ,אדם יכול להחשיב את עצמו ובשיה אחת איו ,אדם זה כלום ,כל הכשרון וכל זה
רק בגלל שה' רוצה ,זו סתם מתת חים ,אם אתה חכם אתה חושב שאתה חכם בזכות
עצמך? אם ה' היה מדקדק בזכויות כולו הייו מפגרים ,לגמרי לא היה לו שום חכמה שום
ביה שום דעת ולא כלום ,אלא ה' יתברך ותן מתת חים לצורך תיקון הבריאה ולצורך כל
העייים האלה לאשים חכמה ביה ודעת ,זה הכל מתת חים וזה הכל באופן רגעי.
פעם דיברתי עם משהוא שעובד עם אשים ,לא עליו ,שחולים באלצהיימר ,המחלה הזו...
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אומר אצלי יש שופטים ,יש חברי כסת ,יש פרופסורים ,יש עשירי עולם ,אשים גדולים
שהחזיקו את העולם ,תראה אותם עכשיו ,טיטולים ,לא עליו ,לא יודעים איך קוראים
להם אפילו ,שום דבר.
איפה החכמה? איפה הביה? איפה הדעת ואיפר הגבורה? הכל סיפורים ,הכל שטויות ,זה
דמיון ,דמיון שווא ,תעתועים "עוד מעט והתבות על מקומו ואיו" ,זה בחית הביטול ,זה
אמם אמר על הרשע ,כביכול הרשע ייעש אז יהיה מבוטל אבל זה אדם צריך להסתכל על
הדמיון שהרשע הזה מביא ,שאומר לו שהוא כזה וכזה ,הוא יגיד על עצמו "עוד מעט
והתבות על מקומו ואיו" זה סתם דמיון כל הגאווה הזו.
הכסתי את העיין של הביטול יחד עם העיין של התפילה ,לא במקרה ,זה לא רק בגלל
שיש את הבעיה הזאת שבן-אדם מתגאה בזמן התפילה ,אלה כי זה הולך ביחד ,זה עבודה
יחד ,תפילה זה מלחמה.
זאת אומרת אחו מדברים על המלחמה הפשית של האדם בזמן שהוא הולך להתפלל .על
כל המכשולים שיש לו ,איך להלחם .ביחד עם התפילה צריך את הביטול של האגו ,הביטול
של האי .ואז התפילה ,אפילו אם לא כיוות הרבה...
עולה למעלה ,לא יכולים לעצור אותה .התפילה על הכלל ,לכוון על הכלל זה חשוב ביותר,
לכוון על גלות השכיה גם חשוב ביותר .כשאדם מבקש צרכים אישיים שלו הוא צריך לבקש
אותם כדי שיוכל לעבוד את ה' ,כדי שיוכל להתפלל על השכיה ,כדי שיוכל להתפלל על
תיקון העולמות .אז קודם כל אדם צריך לדעת .בעיין ההתלהבות בזמן התפילה .לפעמים
טוב להתלהב ולעע את הגוף ,לפעמים לא .צריך לבדוק ,זה מלחמה .אדם לומד לפי שהוא
יוצא לקרב את הכללים של המלחמה כון? אימון פרט אימון כיתה ,מחלקה ,כל האימוים.
אבל אח"כ כשהוא יוצא לשדה הקרב הוא יודע מה מצפה לו? מאיפה יירו עליו? הוא לא
יודע ,הוא משתמש במה שלמד ,אז העיין של ההתלהבות ועוע הגוף וכל זה זה דבר חשוב,
אבל הוא לא יודע ,אולי אותו יום כשיתחיל לעע את עצמו יצר הרע יתלבש עליו יותר,
בעיין הגאווה "הה מסתכלים עלייך" וכל הדברים האלה ,אבל לפעמים אדם בא ככה ,אין
לו חשק והוא עצוב והוא מתחיל להתועע זה ותן לו כוח ,מעורר את השמה ,זה מצוין.
לפעמים היצר ישתמש בזה ,יפריע לו .לפעמים למרות שהיצר ישתמש בזה אפשר גם לצפצף
עליו .תוך כדי זה שאדם מתעע ומבסוט ומתלהב בתפילה ובא היצר להגיד לו "הה תראה
איך אתה צדיק ,כולם מסתכלים עלייך" אז תגיד לו ,כן ,כולם מסתכלים ,ו אז מה ,וימשיל
להתעע ,יבטל אותו ,יעשה ממו אפס.
כשעבדתי עם המפגרים ,בתור מורה למפגרים ,אז היה שמה תלמיד שהיה אומר ,תלמיד
מפגר "אתה אפס" כך היה עושה "אתה אפס" זה טוב מאוד .זה תרופה .אז כשהיצר הרע
בא לתפוס את הבן-אדם אפשר להגיד לו גם כן "אתה אפס" מצפצפים ולהמשיך.
כל מחסור שיש לאדם ,פיזי ,פשי ,חברתי ,רוחי ,צריך להפוך את זה לתפילה .ר' חמן אמר
להפוך את התורות שלומדים לתפילה ,זה דבר עצום .אבל אחו איזה תורות יש לו? אז
לפחות את הצרות הפוך לתפילה ,זה חשוב.
באים אשים אומרים "יש לי בעיה ,אין לי ביטחון עצמי" ,אי אומר :ברוך ה' זכית ,המושג
הזה צריך לקטום אותו אחת ולתמיד ,בטחון עצמי זה לא מושג של יהודים ,זה מושג של
גויים" ,כוחי ועוצם ידי" אי צריך ביטחון ,אי מוישה גרוס.
צריך ביטחון בה' וגם בזה לא להתגאות שיש לי ביטחון בה' ,לא ,כל יהבו של אדם וכל
מחשבותיו צריכים להיות דבוקים למעלה ,לחשוב על ה' יתברך ,לעשות לו חת רוח עשרים
וארבע שעות ,להוציא את השמה על זה ,זה מה שצריך ,לא סביב עצמו ,גם זה ברחמי
שמיים ,בעווה לא מתוך גאווה "אי כל היום דבק בה' ,אתם יודעים" לא מתוך גאווה,
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-227-

www.rachlin.org.il

מתוך עווה ומתוך הרגשת אפסיות.
תאמיו לי זו האמת הפשוטה שאדם הוא אפס ,לא להאמין למשהו אחר ,זהו זה ,לא
להרפות מזה ואז הבן-אדם רגוע ,הוא בסך הכל אפס ,לא צריך לעשות רושם לא צריך
לעשות שום דבר ,עכשיו הכל על חשבון בעל הבית.
אם אחו אפס ה' יעזור לו  -צליח .אז אחו הופכים להיות כלי מבוטל וה' יתברך מזרים
את השפע זה כל כך פשוט .בשביל זה היצר לא רוצה שאמין בזה שאחו אפס .אחד פעם
דיברתי איתו על העיין הזה של הביטול ,הוא בהל "מה אי אפס? זה מסוכן" ,הוא אומר
לי "זה דבר לא טוב" ,לא ,זה דבר טוב ,זו האמת ,אבל לא אפס בשביל להיות בטל ממעשים
ובטל מתיקוים ,היצר יגיד לו כן אתה אפס אז אתה לא צריך לעשות כלום ,אל תעשה שום
דבר ,אז הוא כס לעצלות ,אדם צריך להיות אפס מתוך ההכרה שהוא אפס ,אבל לעשות,
להפך להיות מרכבה לשכיה ,לעשות לו חת רוח ,לעשות משהוא.
דבר והיפוכו ,זה קצת עדין אבל ככה זה ,זה מלחמה עדיה .אם כן ,לא צריך בטחון עצמי,
צריך בטחון בה' .אבל אומר הבן אדם "אבל ,מה אי אעשה ,אי מת מפחד ,אי הולך
לעבודה אי מפחד מהבוס ,אי הולך להרצאה אי לא יודע מה להגיד ,מה אתה אומר לי
שאי לא צריך ביטחון עצמי" ,בוודאי שלא צריך ביטחון עצמי אבל צריך להפוך את
החסרוות ואת הפחדים והחרדות ומה שאין לאדם לתפילה.
המטרה זה לא שאדם יגיד אי אפס ואז הוא גמר ,אי אפס ועכשיו תפלל לה' שיעזור לי,
ה' עוזר לו ,הולך לעבודה יגיד" :ריבוו של עולם ,תרחם עליי שאי לא אעשה שטויות,
שיהיה קידוש ה' ,שלא יפגעו בי ,שאי לא אפגע בהם ,שלא גזול ,שלא דבר לשון הרע ,שלא
כשל ,שלא כשיל ,שלא יהיו מחשבות לא טובות ,תעזור לי שצליח היום עשה את
המשימה טוב.
תן לי חכמה בידיים לעשות את העבודה ,תן לי שכל להבין את הדברים ,תעזור לי ,תרחם
עליי ,תרחם על כולם שכולם יצליחו" .זה התפילה בעייי היום יום ,מתוך אפסיות ,שאדם
הוא אפס ולא בגלל שמגיע לי או לא מגיע לי ,אי ראוי? בא איזה מישהו ,מציעים לו להיות
רב באיזה מקום.
שואל אותי" ,אבל אי לא ראוי?" אמרתי "בטח שאתה לא ראוי אף אחד לא ראוי" מי
ראוי? אם הולכים לפי הראוי אז אין מצוי כזה שהוא ראוי ,אף אחד לא ראוי ,מישהו
מושלם? מישהו יכול לצאת בדין? אולי צדיקי עליון ,יש בכל דור ודור ,מעט מעט אבל בן-
אדם מן השורה ,הוא יכול לצאת בדין? יחסלו אותו בשיה ,לא סתם משה רבו עלה
לשמיים כי הוא היה בטל ,הוא היה עיו מכל אדם.
חשב את עצמו לאפס ,לכלום ,אז לכן מי יכל לבוא גדו? וגם קטרגו עליו ,המלאכים קטרגו
עליו .אבל היות שהוא היה עיו מכל אדם אז לא יכלו ,הקטרוג לא תפס .אמר להם "מה,
אתם צריכים את התורה? בשמיים צריך את התורה? המלאכים צריכים את התורה? אחו
צריכים את התורה ,לו יש אכילה ושתייה ובעיות ועייים בי האדם לא מתוקים".
אז הוא קיבל את התורה מתוך עווה ,העווה שלו הביאה לו את התורה .תארו לכם היה
אומר אי רב גדול ,מה זה ,בטח מגיע לי .אז לא היה לו משה רבו יותר ,היו שורפים אותו.
אגב יש את המדרש בעיין התורה ,כשתה התורה הש-ט -התעצבן התחיל לחפש איפה
התורה ,למי זה יתן ,אשים התחילו להגיד ,לא ,זה לא אצלי ,תו לזה ,תו להוא,
הטעיות אז שודע שבן עמרם לקח את התורה.
זה הדבר הזה לא סתם ,מדרש יפה ,סיפור חמד .זה להראות לו כמה קטרוגים יש על
התפשטות התורה ,שלא רוצים שהתורה תתפשט ,אם יש תורה יש תיקון ,יש תיקון גמר
היצר .תמיד כשיש אפשרות להתפשטות התורה ,להמשכה חדשה לחיזוק העם ,מסים
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להפריע ,מעיין ,העיין הזה שכתוב שמשה רבו קיבל את התורה ולמד את התורה ושכוח
אותה ,למד ושכוח למד ושכח ,עד שתה לו מתה.
הרבה אשים באים ,רוצים זיכרון ,אומרים "אי לומד תורה ולא זוכר" ,מה אחו יותר
ממשה רבו? גם הוא לא זכר ,למד ושכוח למד ושכוח עד שתה לו במתה .זה דבר מתוך
הדבר הזה .מצד אחד  -למד ,התאמץ ,מצד שי  -שכח ,למה? שלא יכס לגאווה שהוא יודע
תורה ,שהוא גדול ,למד ושכוח עד שתה לו במתה ,למה תה לו במתה? כי הוא שכח.
כי הוא לא היה גאוותן ,לא חשב שהוא זוכר הכל ,הוא יודע הכל ,אז תו לו את זה במתה,
למעליותא ,זה הבחיה הזו ,זה העיין של התפילה ,צריך הרבה תחבולות ,הרבה קשב,
עבודת מודיעין ,לא להתייאש.
זה המלחמה .כאשר אדם רואה שהוא בא להתפלל ומתיישב לו איזה יצר ,לא עליו ,ומפריע
לו זה המלחמה שלו עכשיו עליו הוא צריך לכוון ,להסיר אותו ולהמשיך ,הוא עומד בדרך,
למה הוא עומד בדרך? בגלל שהבן-אדם הזה בזה ,או בגלל שהתפילה שלו חשובה? בגלל
שהתפילה שלו חשובה ,הוא רוצה לקלקל את זה ,לא לתת לו להתפלל ,אז אדם מתייאש ,יש
כאלה שהפסיקו להתפלל בעקבות זה ,דווקא התפילה שלהם הייתה חשובה ,בשביל זה הוא
בא להפריע "הקם להורגך השקם להורגו".
הרגשת התפעלות שלפעמים בן-אדם מרגיש בתפילה ,זה משמח את האשים ,אז אשים
אומרים ,היום התפילה הייתה ...פססס ..אבל אח"כ יש ימים אחרים שהתפילה לא פססס.
אז אדם מתייאש ,לא בהכרח שמתי שהתפילה הייתה פססס ,..התקבלה ,ולא בהכרח שמתי
שהתפילה הייתה ככה ...לא התקבלה .יש כמה קלטות שדיברו על להסתתר מהיצר אז גם
בתפילה צריך להסתתר מהיצר .גם העם אלימלך פה אומר את העיין הזה ,שהצדיקים
צריכים להיזהר איך הם אומרים את הדברים ,את התפילות כדי שהיצר לא יתפוס אותם
ויקטרג.
לפעמים אדם מתפלל ככה בקושי ,אבל התפילה הזו כסת טוב ,כי אף אחד לא משגיח
עליה ,מה שסמוי מן העין יש בו ברכה .מסופר על שיים עשר השבטים כשבאו למצריים
כסו כל אחד בשער אחר ,למה? שלא יהיה עין-הרע ,כון? מה הצדיקים הגדולים האלה
צריכים לפחד מעין הרע ,הם היו עווים ,הרי מי שצדיק מי שיש לו אמוה בה' ,עין-הרע לא
פוגעת בו ,אבל הם היו עווים ,התהגו כאחד האדם ,זה הסוד של התפילה גם להעלם בתוך
התפילה ,קצת כיוותי פה ,קצת כיוותי שם ,קצת התלהבתי פה ,קצת התלהבתי שם ,זה
לא משהוא מאסיבי ,לא כסים כולם בשער אחד ,כמה פסוקים כסו בשער הזה ,כמה
בשער ההוא שלא תהיה עין-הרע ,לא מתוך ישות ,וכחות מאסיבית ,אלה זה כס מפה
כס משם.
קצת כיוותי פסוקי דזמרה ,קצת כיוותי בקריאת שמע ,קצת התלהבתי בשמוה עשרה וזה
חודר ,העיקר שאדם יתפלל ,שה' יקבל את תפילתו איך שהוא .אי עכשיו כאן ,מה עשה,
ריבוו של עולם תרחם עליי תקבל את זה ככה ,תן לי כוח שמחר אי אעלה בדרגה ,זה הכי
חשוב ,ההעלמות של האדם ,זה הכי חשוב בתפילה ,ואז לא יכולים לקטרג על התפילה שלו.
עיין הוסח והשעמום ,הוסח הכל על פי הקבלה ,הוסח הכל על פי האמת ,הכל מלא
סודות ,אין מילה אחת ואין קוצו של יוד מיותר ,ואילו אחו שמתפללים על פי הפשט,
לפעמים מאס לו ,משעמם ,זה יצר הרע ,זה עמלק שבא לקרר אותו לשעמם אותו .מה זה
התפילה צריך להיות דבר מעיין? מה זה מועדון שצריך להיות משהוא מעיין? מי אמר שזה
צריך להיות משהוא מעיין? אותו דבר ,אותו וסח ,אחו ,ה' אמר לו להתפלל ,אחו
מתפללים ,זה הוסח שתו לו חכמיו ,זה מה שאחו עושים.
התלהבו? טוב ,היה מעיין? יופי ,היה חידושים? מצוין ,לא היה? גם כן יופי ,מה זה משה,
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זה עבודה ,כל יום מעיין בעבודה? לא ,זה התיקון .כל יום ויום למרות שזה אותו וסח
התיקוים שוים ,כל רגע ורגע התיקוים בעולם שוים ,הברורים שוים ,הברור של אתמול
זה לא הברור של עכשיו וזה לא הברור של מחר ,יש סדר של העלאת יצוצות ותיקוים
וברורים מאז שבירת הכלים ועד סוף התיקון ,כל יום זה משהוא אחר ,אמם סדר העלייה
אותו סדר ,הוסח אותו וסח אבל החומר שעובר ,קרא לזה ,הסחורה .זה סחורה חדשה
זה לא אותו דבר ,רק אחו אטומים קצת ולא מרגישים את זה שיש שיוי ,חושבים שזה
אותו דבר .אז יום אחד בן-אדם בא עצוב לתפילה ,זה העבודה שלו של התפילה שלו באותו
יום זה צריך להיות בעצבות ,מתוך העצבות יתקן ויעלה ויתפלל ,יום אחד הוא בא שמח יום
אחד בא עם כאבי ראש ,פעם כואב לו השייים ,מה זה משה? אז כל הפעם התיקון הוא
מכיוון אחר.
אדם שחי לשם שמיים ,משתדל לחיות לשם שמיים ,מה שה' שולח לו עם זה הוא עובד ,מה
לעשות .זה התיקוים של היום ,זה הברורים של היום .זה מה שצריך לעשות היום .הדאגות
 חוסר אמוה ,חוסר בטחון ,מה צריך לעשות עם הדאגות? להפוך אותן לתפילה ,התפללתעל מה שמדאיג אותך? את שלך עשית ,תפסיק לדאוג.
לפעמים אדם טרוד עם מליון דברים ,דואג על זה דואג על זה ,תוך כדי זה שהוא הולך
להתכון לתפילה שיתפלל על הדאגות שלו כדי שאח"כ זה לא יפריע ,שאדם ישתדל בתפילת
שמוה עשרה ,ישתדל בכל ברכה שהוא מברך "ברוך אתה ה' "..לכוון לכלל עם ישראל,
לכלל העולמות ,פשוט שה' יעזור באותו עיין" .השיבה שופטיו כבראשוה ,יועציו
כבתחילה" ,יכוון על עם ישראל" .חוו מאתך חכמה ביה ודעת" יכוון על עם ישראל.
אם בכל מטבע ברכה הוא מכוון על כלל ,חושב על זה שייה ,אלפית השייה ,זה תפילה
עצומה ,חשובה ביותר ,אלפית השיה לא צריך מליון שעות .לפעמים דווקא זה שאדם
מאריך אז יצר הרע יש לו יותר הזדמויות לתפוס אותו ,לפעמים הוא מקצר אז תופס אותו
פחות ,לפעמים מרב שהוא מקצר הוא כבר לא מתפלל אז שיאריך.
תחבולות ,תחבולות ,זה מלחמה זה דבר חי .שאדם בזמן שמתפלל יכוון וידמיין את עצמו
שה' שומע אותו הוא מלך מלכי המלכים הוא שומע את התפילה לפיו הוא מתפלל בא היצר
ואומר לו עייי כפירה ,יגיד לו" :למה כל כך חשוב לך שאי עכשיו אכפור בה'? עד כדי כך
אתה טורח? סימן שהדבר חשוב מאוד אז תלך מפה" ,כופרים רק במשהו שמאמיים בו,
משהוא שהוא קיים ,כופרים בו ,אומר לך" ,אבל הוא לא עוה לך ,"..תגיד לו "אי לא
בדרגה שיעה לי ,אי סתם פשוט ,עם הארץ ,מה אתה רוצה ממי ,לא עוה אבל הוא שומע,
סמוך עליו שהוא שומע ,לעתיד לבוא זכה לראות מה שזה עושה" .לא לקבל את הכפירה
הזו ,כל כפירה להפוך לאמוה ,מה יעשה אדם שאין לו אמוה? יתפלל שתהיה לו אמוה ,ה'
ייתן לו אמוה .עד כאן ,יש שאלות?
 מה הכווה להתפלל עם מה שיש לו ,למשל עם עצבות ,שככה יתפלל או שיסה לצאתמזה...
 אם הוא מצליח לצאת מזה ברוך ה' ,אם הוא לא מצליח לצאת מזה ברוך ה' - .אם הואעצוב אז אין לו אמוה איך הוא יכול להתפלל?  -מי אמר שאין לו אמוה ,יש לו בעיה
משהוא מעציב אותו ,משהו כואב לו ,אז מה? כשבא ילד עצוב לאבא ,האבא לא אכפת לו
ממו? מתי אתה שם לב לילד יותר ,כשהוא בא שמח ,כשהוא בא רגיל או כשהוא בא עצוב,
אם הוא בא רגיל לא כל כך שמים לב ,אם הוא בא שמח ,אתה שמח ,מה קרה היום? משהו
מיוחד? אתה מבסוט ,ואם הוא בא עצוב ,אתה לא דואג לו ,בטח שאתה דואג ,מה קרה לך,
למה אתה עצוב ,מה יש ,מה מדאיג אותך ,אתה מתעיין בו ,אז גם זה שהוא עצוב ה' יתברך
מתעיין בו מאוד.
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 אבל אם הוא בא תמיד בעצבות ,אז כבר לא מסתכלים עליו - .לא ,דואגים לו יותר ,מסכן,זה כל הזמן עצוב ,לא שהמטרה זה להיות עצוב ,אבל אם בן-אדם עצוב שלא יתבייש ,לא
ורא ,ה' ישמע את תפילתו.
לפעמים צריך גם יהודי עצוב שיעבוד את ה' ,צריך בכל דרגה יהודים שיעבדו את ה'.
לפעמים צריך יהודי שעושה תשובה ומתחרט על משהוא ,לפעמים צריך משהוא שכואב לו
משהוא ,לפעמים מישהו שמח ,אחד חכם ,אחד טיפש ,צריך את עבודת ה' של כולם ,ככה
זה.
"קרבת אלוקים לי טוב" ,עצם זה שאדם זוכה ומתפלל ומבקש וקרוב לה’ אפילו עם לב
שבור שלו אפילו עם הוא עצוב ,אפילו אם הוא מבולבל ,איך שהוא" .ה' תרחם עליי איך
שאי ,תאהב אותי ,תעזור לי איך שאי" ואז ה' מקבל אותו.
 מה ההבדל בין תפילה שלפי התפילה לבין התפילה עצמה מבחית היצר ,זה דיבור ישירעם ה'?  -דיבור ישיר עם ה' לפי מה שמטריד אותך ,לפי מה שכואב לך ,ספוטי - .היצר הרע
לא יכול להיכס?  -כשמדברים באמת על מה שכואב קשה יותר שיכס וגם אם הוא כס
אתה תקטרג עליו ,תגיד לו "ריבוו של עולם הה תראה אי בא לדבר אתך הוא לא ותן לי
לדבר אפילו" אתה מבין? הוסח של התפילה הוא יותר כללי ,יותר קבוע ושם יש את
הבעיות המסוימות שדיברו עליהן ,אדם לא תפס בשעת צערו ובשעת כעסו ,אם אדם בא
וקשה לו לדבר עם ה' מתוך זה שהוא עצוב ,שבור ,דואג ,מאוכזב ,כועס ,לא משה.
מדבר מתוך הלב ,מתוך הפימיות שלו ,מה שהוא מרגיש ,ה' שומע תפילת כל פה .יעזור לו,
ישמע לו זה מה שחשוב" .עשה לך רב וקה לך חבר" התפילה של הוסח זה הרב "עשה לך
רב" ,זה עם הלכות ,כמו שהוא אומר פה ,זה עם וסח ,זה רשמי ,רציי ,ו"קה לך חבר" זה
התפילה שבלב ,מה שכואב לך אתה מדבר עם ה' יתברך כמו עם חבר אתה שופך את הלב.
אז אלה שתי הבחיות - .אם לאדם קשה קצב התפילה של הציבור והוא מכיר איזה שהוא
רב שמצד העבודה שלו ,הוא לא יודע מה הסיבות שלו ,הוא מתפלל בבית והוא בא רק
לשמוע את הקדישים ואת כל המאמרים וכו' ,השאלה היא אם אדם פשוט יכול לקחת על
עצמו את האחריות הזאת ,שאם קשה לו למשל הקצב של התפילה או משהוא כזה.
 אי אפשר לתת הדרכה כללית לדבר הזה .אם יש בן-אדם שהוא לא יכול לשאת לבואלמיין ,אז שיתפלל בבית שלו ,אם זה ייסורי גיהיום ופיקוח פש אז שיתפלל בבית ,אפילו
אם הוא לא רב גדול ,שישתדל מידי פעם לעשות תחבולות להתגבר על הבעיה ,יש אשים עם
הרבה בעיות הרבה קשיים ,אדם שאין לו את זה ,ברוך ה' ,שישתדל להתפלל במיין.
מי שמאריך יכול להתפלל בשטיבליך ,יש שם הרבה מייים ,אז אם הוא לא מספיק את
הכל במיין הראשון ,ישלים במייים האחרים .יש מכווים גדולים ,צדיקים ,שמכווים
בבית ואח"כ באים עושים כאילו הם מתפללים ולא מתפללים ,רק בשביל להיות עם הציבור
ולהגיד קדיש וכל זה.,
כל אדם ...יתפלל מיין ,זה דבר חשוב - .אם אין שטיבליך במקום שהוא גר - .שיפתח ,אין
שלמות ,מה לעשות ,אז אדם יתפלל לפי הקצב שלו מה הוא יכול לעשות ,כון? זה כבר
שאלות פרטיות ,כל דבר לגופו.
אתה שואל מתי גמרות המלחמות בעבודה של האדם בעיין הזה של התפילה ,כן בטח ,יש
מלחמות אחרות ,התחלו לדבר על זה בהתחלה ולא הרחבו .אדם יכול להגיע בע"ה
לשליטה במחשבה וברגשות ,בוודאי צריך לעבוד על זה גם ע"י התבוות שמות הקודש ,כל
מה שדיברו וכל מה שיש בקלטות זה בשביל להביא את האדם לזה.
שיהיו לו מחשבות קיות בעיקר ע"י מסירות פש ,כשאדם מתחבר לתוך תפקידו ומוסר את
פשו ומסה לחיות לשם שמיים וכל כוחותיו מכווים לתיקון של עצמו ושל עם ישראל ,של
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כל העולמות ,אז הוא מזדכך ,ה' מקה אותו וכבר אין לו את הבעיות האלה כל כך בתפילה
או בכלל ביום יום.
המחשבות שלו בדברים אחרים ,לא בתוך הרובד הזה ,זה כמו כשאדם למטה אז המים
עכורים תופסים אותו ,הוא עולה למעלה זה כבר לא תופס אותו כל כך ,אז זה לא חייב
להישאר כל החיים ,אי לא מאמין בזה ,לא מאמין שהדברים האלה צריכים לתפוס בן-
אדם כל החיים שלו.
זה עיין של התאמצות אולי מספר שים ,אולי פחות ,תלוי בעבודה של האדם .זה תלוי
ברציות ובמסירות פש ,ככה הוא גומר את המכסה שלו ,של המחשבות וכל זה .אח"כ יכול
להיות פה ושם איזה פצ'ר מחשבתי ,אבל באופן כללי כבר לא תהיה המלחמה הזאת .צריך
להיות גם בן-אדם לא רק צדיק כדי שיוכל להיות שייך לבעיות של בי האדם .אם לא איזה
שייכות תהיה לו .אז מזה אתה מבין שיש דרגות כראה שאין את הדברים האלה בכלל,
באמת השמיים קיים ,המוחין קיים ,של האדם.
או אם מתחיל איזה צוץ של משהוא של איזה מחשבה הכוח של התורה ושל הדבקות זה
שורף את זה בשיה הוא לא ותן את דעתו אפילו על זה ,זה לא כס שם ,עיקר הסיכום של
העיין זה הגישה הפשית לתפילה וזה בכלל בכל עיין שאדם מדבר על לימוד תורה גם
באותו טיעון ,הגישה הפשית הכוה ,היא לא לתת ליצר להרוס לך את התפילה ולמוע
ממך להתפלל ולבלבל אותך או שלא תיבהל מכל מיי תופעות שמופיעות ,ולא תחשוב שזה
רק אתה ,רק אצלך זה קורה ,כל האחרים טהורים ורק אתה בתוך הזבל ,זה לא ככה.
אחו מצאים ,במיוחד בדור שלו ,כמו שאמרו בחית העקבים ,זה בחיה מוכה ,שמה כל
הזבל מצא ,אחו צריכים לטאטא את החדר ,לגמור את כל היקיון .אחו פועלי יקיון.
אז בוודאי שאם אחו בתוך כל זה כמו שאחו רואים את זה העבודה שלו ,זה העבודה
שלו בדור הזה אחו צריכים לגמור את יקיון העייים וזה מה שעושים אז לא להיבהל,
גם אם אדם ופל וגם אם אדם מתרשם מזה או אין לו בדיוק מה לעות ליצר שלו באותו
רגע ,לא חשוב שלא יתייאש ויקום ,ימשיך ,יתפלל שה’ יעזור לו עוד פעם ועוד פעם ועוד
פעם עד שהוא יהיה קי.
"בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו" לכן צריך לקות את הרצון ,לקות את הרצון.
הכרתי איזה מישהו אחד שלומד תורה אז הוא כל לימוד התורה זה לעצמו ,לגרמיהו,
בשביל הגאווה שלו ,בשביל להיות הגדול ,בשביל להיות המבין.
וכאב לי מאוד כי אי הערכתי את הבן-אדם וזה כאב לי ,לא ידעתי מה יהיה בסוף ,מה
יתגבר על מה ,האם התורה תזכך אותו ובסוף האדם ילמד לשם שמיים או שמא חלילה זה
יהפוך להיות לו סם המות ,לא עליו ,ויישאר בתוך הדבר הזה.
עברו השים ראיתי אותו כמה פעמים ,לאט לאט האיש מסר את עצמו על התורה .לאט
לאט הזדכך ,התעלה והגיע לזה שהלימוד הרבה יותר זך ,הבן-אדם הרבה יותר זך .בא גיד
ככה ,היום אם חטט בו גם מצא שהוא עוד בגאווה ועוד עושה לו כבוד עצמי וכל זה ,אבל
השיוי איך התחיל? התחיל ,כשהוא התחיל לכוון גם על גלות השכיה ועל עם ישראל,
התחיל לכוון חיצוי ,זה לא היה פימי אמיתי ,אבל פתאום במשך הזמן ,במשך השים זה
הפך להיות פימי ,באמת הבן-אדם אכפת לו מעם ישראל היום באמת מעיין אותו גלות
השכיה ,אז עדיין יש גאווה וזה מעורבב בעוד דברים ,אבל באופן כללי זה משתפר.
אי מאמין שבע"ה תוך כמה שים הוא יהיה זך לגמרי ,כבר השיקולים שלו יהיו קיים ,אז
אתה רואה? כשאתה מדבר איתו אתה רואה שהשיקולים שלו והההגה שלו מעורבבים טוב
ורע ,זה לא קי לגמרי זה לא עושה דבר ממש לשם שמיים וזהו ,הוא אומר שעושה לשם
שמיים אבל אתה רואה שמתגבים כל מיי דברים שלא ממש לשם שמיים.
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זה כבר מצב הרבה יותר טוב ,כי פעם הוא בכלל לא חשב על זה שצריך לחשוב לשם שמיים,
לא היה בראש כל זה .לאט לאט לאט ,ימשיך ,בסוף ה' יעזור לו ,הוא צריך לחזק עוד את
הרצון ואז גם הההגה שלו תהיה קיה ,הכל יהיה קי.
אותו דבר בעיין התפילה ובכל העייים .יש עוד שאלות?  -אי חושב על איזה בעיה הרבה
זמן ופתאום באמצע שמוה עשרה באה לי בדיוק התשובה לשאלה ,זה טוב או רע? -
להבדיל ,לפעמים בן-אדם חושב איזה בעיה הרבה זמן ,פתאום באמצע השירותים באה לו
התשובה האם זה טוב או רע?  -אם זה בחולין זה בסדר - .ואם זה בקדושה?  -זה אסור.
 זה אסור אבל הוא לא כיוון שיהיה לא פתרון ,פתאום זה בא ,לא בכווה ,טוב או זה רע?אתה הבאת לי דוגמה יותר טהורה שהוא בשמוה עשרה חשב כראה ,היה לו בעיה בחולין
אתה מתכוון או בקדושה?  -בחולין  -בחולין ופתאום באה לו התשובה באמצע שמוה
עשרה ,קודם זה לא התעוררות מלמטה ,זה לא שהוא בשמוה עשרה חשב על זה ,זה בא
מלמעלה ,אז ברוך ה' שבא לו פתרון ,גם טוב ,זה שזה בא בקדושה זה בא מלמעלה ,אולי זה
יסיון ,אולי באים לסות אותו ,אולי דווקא התקבלה בדיוק התפילה שלו וקיבל את
התשובה לא בדיוק איפה שהוא חשב.
האדם לא בדיוק מציאות מושלמת אז גלגלו לו את זה" .מגלגלים זכות ע"י זכאי וחוב ע"י
חייב" יכול להיות שבדיוק ככה כיווו את זה מאיזו שהיא סיבה ,אולי רצו לשמח אותו
באמצע התפילה ואז הוא יתלהב ויתפלל בשמחה? ואולי רצו לסות אותו ואולי עכשיו יופי
יתמסר לפתרון ולשמחה של הפתרון בשביל הפתרון או ימשיך להתפלל כמו שצריך.
 יכול להיות שכשבאה מחשבה זרה באמצע תפילה צריך לא לפעול לפי זה? בגלל שזההפריע לתפילה - .לא ,להפך אולי הוא צריך להודות לה' שסוף סוף יש לו פתרון ,מה יש?
הוא לא כיוון את זה ,זה לא ממו זה מלמעלה.
והה מה שתתי דוגמא ,לא עליו ,העיין הזה בשירותים ,שפתאום אדם הייתה לו איזה
סוגיא בקדושה וזה פתר לו בשירותים ,האם זה אומר שהתשובה לא כוה? הוא לא כיוון,
הוא לא ישב ולא חשב על זה וזה בא ,זה לא אומר שהתשובה לא כוה ,זה אומר שהאדם
צריך לעבור תיקוים עוד ,הוא כראה מעלה איזה יצוצות ממקומות מטופים ,לעשות את
זה בכווה בטח שלא ,אבל אם זה בא מהשמיים ,ה' יתברך מהל גם את השירותים ,מהל
את הכל ,הוא משגיח בכל מקום.
לפעמים יש רעיון גדול שאין זכות שיצא במקום קי ,כמו שמות גדולות שלפעמים יש
קטרוג ולא ותים להם לצאת רק בים של גרי צדק או רק בן-אדם ולד במקום חילוי,
רחוק ,כי היצר הרע הכללי לא מוכן שהשמה הזו תתקרב לקדושה אז הוא מוכן שתבוא
לעולם רק בשביל לקלקל ,כמו שאמר הרב חיים ויטאל בעצמו ,הוא מעיד על עצמו שהביאו
אותו להתעבר בתוך הצדיק בשביל להחטיא אותו ,הוא היה שליח של הסטרא אחרא בשביל
להחטיא אותו.
הוא התגבר ובמקום להחטיא התחזק ואח"כ ,...אתם זוכרים שהזכרו את זה ב"שער
הגלגולים" זה מופיע .לכן סתרות דרכי ה' ואיפה מצאו את דוד? בסדום .אז יש כל מיי
דברים לכן לפעמים יכול להיות שמחשבה של חולין ,פתרון ,תשובה משמיים ,באה לו
באמצע שמוה עשרה והוא לא כיוון לזה בכלל וגם במקום מטוף פתאום יכול לבוא איזה
משהוא וזה לא כווה שלו וזה כל מיי עייים סתרים.
 מה זה תיקון ליל שבועות?  -באופן פשוט ,על רגל אחת ,אחו מקבלים את התורה .בזמןקבלת תורה בסיי עם ישראל רדם ולכן עכשיו ערים ולומדים כל הלילה ולומדים את
התורה ,זה תיקון גדול ,זה גמר להיכס כל האורות שצריכים להיכס ,מי שיש באפשרותו
לשבת וללמוד זה דבר גדול מאוד תיקון לפרט ותיקון לכלל ,על פי הקבלה גם כן יש תיקון.
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 עדיף ללמוד מה שאתה מלמד ולימודים שיגרתים שלו ,גמרא ,או שיגיד את הוסח שישבתיקון ,האם להגיד את הוסח זה ביטול תורה אם הוא יכול לעמול יותר בשכל?  -זה עיין
של גישה ,יש כל מיי גישות לזה ,כמו שהוא אמר פה ,יש גישה כזו ויש גישה כזו.
יש כאלה שיגידו שאם אתה לא מכוון את זה ,זה ביטול תורה מה שאתה עושה ,יש כאלה
שיגידו ההפך .כל אחד לפי מה שהוא ,לפי הההגות שלו .העיקר שיהיה לשם שמיים
וישתדל לעשות את זה בצורה אמיתית.
 למה לא אומרים תחון בראש חודש סיוון עד י"ב סיוון?  -עד שבועות זה זמן של דייםעוד לא עושים ייחודים גם לא מכווים כווות ,זה שייך לזמים .זמי התיקוים.

שבילים אל הדעת הפנימית

-234-

www.rachlin.org.il

דעת כתוצאה ממסירות פש
הושא שרציתי היום לדבר זה העושק של השמות .אחו יודעים שבכל אדם יש שי חלקים
 היצר הטוב והיצר הרע שלו ,היצר הרע זה סיף של הסטרא אחרא ,כמו שיש כוח רעבעולם כך יש בפש ,כוח הרע הכללי מפעיל את הכוח הרע הפרטי של האדם בשביל לעשוק
את השמה ולגרום לה חוסר תיקון או קלקולים.
היום רציתי לדבר על העיין שלפעמים מתחברים היצרים של אשים ,היצר הרע של בן אדם
אחד מתחבר עם היצר הרע של אדם שי והוא עושק אותו .בעולם הרוחי יש קשרים בין
השמות ,כמו שכתוב :זה לעומת זה  -כל מה שיש בקדושה יש בטומאה.
ה' עשה ארבעה עולמות של הקדושה :אצילות ,בריאה ,יצירה ועשייה ,וגם ארבעה עולמות
של הקליפה ,זה לעומת זה ,זה לא רק עיין פילוסופי תיאורטי ,שיש גם רע וגם טוב ,זה
משהו תכליתי ,כמו שיש "כופיות רוחיות" בקדושה ,איגודים ,זרמים בקדושה ,להבדיל
יש גם כופיות בטומאה ,גם באופן גלוי ,כגון כל מיי כתות שיש וגם התאגדויות סתרות
רוחיות ,כמו שאתם יודעים השפעה רוחית זה כמו תהליך של התלבשות ,המשפיע מתלבש
מהמושפע ,המשפיע משפיע ,כמו בהריון שהגבר ותן את הזרע ואז האישה קולטת והיה
תולדה ,ולד ילד ,תיוק.
אותו דבר גם באופן רוחי ,כל העולמות מסודרים ככה שהעליוים משפיעים על התחתוים,
והמשפיע מתלבש בתוך המושפע ולכן חז"ל כל כך הקפידו שאדם יזהר עם מי יש לו קשרים.
"הרחיקי משכן רע ,מחבר רע" ,למה צריך לבקש כי יש דבר ,מציאות כזו של השפעות
שליליות.
בעולם שלו יכולות להיות השפעות מעורבות של טוב ורע ,כמו שכל העולם מעורב טוב ורע,
יכול להיות כל מיי פרופורציות של ערוב ,יכול להיות שהרוב הוא טוב וקצת רע ,יכול
להיות שרוב ההשפעה רעה ורק קצת טוב ,וכך הכל מעורב ומעורבב.
כאשר אדם מתפתח באופן רוחי הוא מתחיל לגלות דברים שבאופן רגיל אדם לא יודע שהם
קיימים .מה שאי מסה לומר שלא רק שאחו מחולקים בעם ישראל לחסידיות וכל מיי
דברים ,אלא יש מלחמה רוחית בין כופיות של רשעים לבין הקדושה ,כאשר הכופיות של
הרשעים מסות לעשוק אחת את השיה באופן רוחי ולתפוס שמות.
זה הסוד שבכתות ,למשל יש כמה יהודים ,סגים של הגורו ,הגורו משתמש בהם ,זה אחו
רואים באופן גלוי ,מה שאי מסה להסביר לכם שזה קיים גם באופן לא גלוי ,מה הכווה?
הכווה שיש כופיות של השפעה רוחית בלי שאדם יודע מי משפיע עליו ,בלי שהוא מודע
לזה ,בלי שהוא ראה את הבן אדם ,כמובן שכשאדם הולך בדרכי ה' ,באמוה ,הוא יותר
שמור .ככל שאדם מעורר מלמטה ככה מעוררים עליו גם מלמעלה ושומרים עליו .השבוע
בלילה אחד חלמתי חלום ,החלום היה ארוך ,מה שהיה בחלום הזה ,אי בעצם הלכתי
לאיזה מקום ושם ישב לו ראש של כופיה כזו רוחית ,שלא מצד הקדושה ,ולידו היו כל
מיי סגים שלו ,והיה קהל גדול של אשים עשוקים אצלו ,ואי באתי לשם במטרה רוחית
להלחם איתו ולשחרר אותם ,ובתוך הקהל פתאום ראיתי כל מיי אשים שאי מכיר ,שבין
אלה היה גם למשל אחד שהתקרב לקדושה ואח"כ התרחק ,עלם ,ולא ידעתי איפה הוא
הלך )בחיים כן( ,פתאום הוא היה שם עשוק ע"י הרשע הזה ,היו שם גם משפיעים שהם
משפיעים על הציבור באופן מעשי בתוקף תפקידם ,בעצם הם מבוטלים כלפי הרשע שישב
שם.
זאת אומרת אי לא יודע אם הם יודעים או לא יודעים באופן מודע שהם עשוקים ,אבל הם
עשוקים .יש איזה מקום שיש שם אדם שמלמד שיעורים רוחיים ויש שם ערבוב בין טוב
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לרע ,ערבוב רציי )טוב ,יש הרבה מקומות כאלה( והאיש הזה הוא אחד מאלה שעשוק שם,
זאת אומרת הוא בעצמו משפיע על אשים.
כבר שמעתי כל מיי סיפורים על אשים שבאו אליו לייעוץ ,שהאיש הזה כן בסדר ,לא
בסדר ,ככה הוא עושה ,ככה הוא מלמד ,ממציא כל מיי תורות .אז אתה אומר יש הרבה
ערבובים בעולם ,יש כל מיי אשים שעושים כל מיי דברים ,אבל האיש הזה יש לו גם
כווה רעה לא רק כווה רעה ,אבל זה מאוד מעורבב.
זאת אומרת שיכול להיות שהוא גם קצת שומר מצוות או משהו כזה ,והייתי תמה מאיפה
באו אליו כל התורות האלו ,כל ההמצאות האלו ,איך הוא ממציא את כל העייים שהוא
מוכר לאשים ,וכשבאתי לשם בחלום ,ראיתי מאיפה הוא יוק את זה ,הוא מעביר את מה
שההוא שולט בו ,היו גם שים וגם גברים ,הרשע שעמד שם ,שכולם מעריצים אותו ,מה
היה מעיין בו ,הפים שלו היו מאוד ברורים ,הוא איש חזק מאוד ,גאוותן ,עקשן ,וקשה,
טיפוס שעושה עצמו אלוק ,הוא התחיל לדבר והקול שלו כשדיבר לא התאים לגוף שלו ,קול
כזה אחר מיופה ,מה שהוא מקרין לא התאים לקול שלו.
בדרשה שהוא התחיל לדרוש היו כל מיי ערבובים ,חלק מהתורה ,חלק ככה ,והוא לאט
לאט השפיע על אשים ואח"כ הייתה התפתחות של מאבק איתו ,רוחי כזה ,וה' יעזור
שהוא יפסיק לעשות רע.
אבל מה אי רוצה לומר מכל הסיפור הזה ,שהדברים שקורים באופן גלוי גשמי ,הם לא
סתם .העולם הרוחי הסתר שלא ראה בעייים הוא הרבה יותר עשיר ומורכב ממה שאדם
חולם ,ויש מלחמות על השמות ,להביא אותם לצד הקדושה או חלילה להביאם לצד השי.
וראיתי שהאיש הזה בעזות מצח שלו ,בעוצמה השלילית שלו הוא מצליח .פעם אחת הזמיו
אותו לתת דרשה בכס של כל מיי מרפאים של גוף ,רוח ופש ,ומי שארגן את זה ביקש
ממי באופן אישי שאי אבוא ,התלבטתי אם לבוא או לא לבוא ,אם אי בא יכול להיות
שיהיו שם אשים שישמעו על התורה ,על הקבלה ,על עבודת ה' ,על המלחמה ביצר ,דברים
מהסוג הזה ויהיה להם פתח להתקרב ,מצד שי ברגע שאתה בא ,אתה מחזק את המקום
באיזו שהיא צורה כשאתה וכו שם.
אי אמרתי שהיות שזה דבר חד פעמי והסיכוי להשפיע ולעזור הוא יותר חשוב מכל דבר אז
הלכתי ,היו שם כל מיי טיפוסים שתו כל מיי הרצאות אחרות ,אשים חמדים כולם
בעלי מודעות ,גם הקהל שבא מאוד חמד ,אשים שעברו קורסים למודעות וכו' ,אז מה רע
בזה? כשהרצון לתקן לא בא מבחית עבודת ה' אלא זה בא מכוון של עבודת עצמו ,שאדם
רוצה להיות מתוקן ומשוכלל ,זה פוגם לא רק באדם עצמו שהוא בעצם לא עובד את ה'
אלא עובד את האגו שלו ,זו מציאות שאם אחו תומכים בה באיזה שהיא צורה ,זה בעצם
גד ה' וגד הקדושה ,זה כאילו קדושה ,כאילו הכי קרוב לקדושה ,אבל זו טומאה רציית
ביותר ,מעורבבת ,זה ותן כוח לעבודה זרה.
קראתי בספר אחד שקיבלתי עכשיו ,ספר מאוד חמד" :הגיוות דברי חכמים" ,זה ספר
קבלה ,ראיתי בו חלק שהוא כותב שם :שהצדיקים בגלוי אז גם הסטרא אחרא מקבלת כוח
לפעול בגלוי ,כשהצדיקים באופן סתר אז גם לסטרא אחרא אין רשות להיות גלויה מדי,
למה? כדי שתהיה בחירה.
אז הוא מסביר שאחרי הבעש"ט באה תועה של פילוסופים כופרים קשה מאוד ,הוא מזכיר
את השמות שם ,וכל פעם שיש מאור חדש שמופיע ,גם בצד השי ,כמו שכשהיה משה רבו
היה גם בלעם לעומתו.
מצד שי ,תארו לכם שמשה רבו היה מפסיק להתגלות בגלל בלעם ,אלא הוא צריך לעשות
את שלו וזהו .מה שקורה באמת שכשהולכים ומתגלים מעייות הקבלה ועבודת הפש אז
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יכול להיות שיש מלחמה יותר גדולה ,יסיוות יותר גדולים והרשעים מקבלים כוח יותר
גדול ,כדי שתהיה בחירה ,זה לעומת זה.
הה למשל עכשיו אחו רואים שיש מופעים של פרה פסיכולוגיה וכל מיי דברים ,שכמה
שים היה שקט בושא הזה ,הדבר הזה גרוע מאוד ,מה הכווה שלי? שאותם אשים
שעוסקים בדברים האלה ,הם עושים עצמם אלוק ,שיש להם כוחות ,אלו לא אשים
ששומרים תורה ומצוות ,זה מבלבל את הציבור ,איך יכול להיות שבן אדם שהוא לא
מתוקן ,לא צדיק ,קורא מחשבות ,מקפל כפיות ,עושה כל מיי עייים) ,גם אורי גלר ,גם
הילד הזה ,גם אחרים שיש( ,למה הדברים האלה קיימים ומה זה עושה באופן רוחי.
אז קודם כל ,לבי אדם אין כוחות ,אין לאף אחד שום דבר ,יש רק את ה’ יתברך ,אם הוא
רוצה הוא מגלה ,אם הוא לא רוצה לא מגלה ,רוצה עושה לא רוצה לא עושה ,זה לא
בידיהם של בי האדם .אם אחו הולכים למופע כזה ,אחו מחזקים את צד ההפך של
הקדושה ,אפילו אם זה לא כוותו ,אפילו אם זה לא כוותם.
יכול להיות שאורי גלר הוא איש תמים ,אי לא מכיר אותו .אבל ברגע שאחו מתפעלים
מהעבודה שלהם זה ותן כוח לסטרא אחרא לעשוק שמות .האיש הזה שהופיע בחלום ,כל
הכוח שלו היה לגרום שיתפעלו ממו ,לגרום להתפעלות מהאדם לא מה' ,גאוותן כזה ,יושב
עם פים קשות ושולט באשים שם.
העיין הזה של כוחות אלו ואחרים זה קרא "השבעת מלאכים" בלשון הקבלה המעשית,
הרי לכל כוח בעולם הזה יש מלאך שמכהו ואומר לו :גדל! יש כוח אלוקי שמחזיק כל דבר,
אם לא היה כוח אלוקי שיחזיק את הכוס לא הייתה כוס ,מישהו יכול להיות קיים בלי ה'
שמחזיק אותו? מי השליחים של ה' יתברך? המלאכים ,אחו ,יש לו בחירה ,אבל
המלאכים הם אלה שמחזיקים את העולם ,ממוים על הטבע או על שליחויות מיוחדות ,מה
אומרים לאשים האלה עם הכוחות הפרה פסיכולוגים? הם לא יודעים בעצמם מה הם
עושים ,הם רק אומרים שהם רוצים וככה זה קורה ,אי רוצה שיתקפלו הכפיות והם
מתקפלות ,הדבר הזה קרא "השבעת מלאכים"  -אפשר להשביע מלאכים ,הה יעקב אביו
שלח מלאכים לעשיו ,מלאכים ממש ,כתוב ,והם הלכו והרביצו לו ,הפחידו אותו ,זאת
אומרת שליעקב הייתה שליטה במלאכים ,הוא עשה את זה לשם שמיים ,אבל יש גם
אפשרות להשתמש בקבלה מעשית שלא לשם שמים ולכן יש קללות ואיסור חמור להשתמש
בקבלה מעשית ,שאשים לא יעשו כל מיי כווות.
לאדם יש כוח להשתלט על המלאך כמו שיעקב השתלט על המלאך ,שרו של עשו וגרם לו
לברך אותו ,אז אם יש כוח רצון חזק כמו שיש לאלו ,אבל זה יחד עם האגו במקרים האלה,
אז לפעמים האגו חזק יש לו גם איזה זכות מגלגול קודם  -זכות אבות ,אז יש לו כוח על
מלאך שממוה על הברזלים או על הכפיות ,לא משה על מה וככה זה קורה ,אם אדם עושה
את זה בתמימות ,מילא ,אם אדם עושה את זה בשביל להתפעל ולהתפאר ולעשות את עצמו
אליל ,זה דבר חמור מאוד .לכן ,הצדיקים לא אהבו להשתמש במופתים ,היו מופתים ,בזמן
הבעש"ט ,היו סיפורים עליו ,על כל גדולי ישראל יש סיפורים רצייים עם עדים ,אבל ,תמיד
הדברים האלה עשו כתוצאה מאמוה פשוטה ולא של שמות קודש ,בצדיקות ,באמוה
פשוטה ,לא בכוח להכריח את פמליא של מעלה לעשות כל מיי דברים.
מי שמשתמש בשמות קודש ,כתוב שזה פוגע בילדים שלו .הכרתי בחורה אחת שאבא שלה
היה מקובל מחוץ לארץ והיה משתמש בשמות קודש ,אי לא יודע אם לשם שמיים או לא,
אבל שבעה עשר ילדים הלכו לו ,אחד אחרי השי ,שבעה עשר אחים ,רק היא שארה.
)בשמות קודש להשביע מלאכים ולשלוח אותם לשליחויות( אפשר להשתמש בשמות קודש,
להגיד וזה משפיע ,שמות ה' ,זה כתוב בספרים.
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שאלה?:
תשובה :יכול להיות שיש פה אפשרות לעשות את הדברים בלי שאדם יודע ,זה לא טוב אבל
זה לא במזיד ,יש שעושים במזיד .על כל פים ,מה שרציתי להגיד ,שאחו שמשתתפים
בעולם הזה ובוחרים בעולם הזה ,ותים כוח ע"י הבחירה שלו לצד הקדושה או לצד
הסטרא אחרא ,עם מכל דבר ודבר בתוך הפש שבא לך לעשות משהו רע ואתה מתגבר ,תת
כוח לקדושה ,לא התגברת תת כוח ליצר.
ליצר הזה עכשיו יש יותר כוח ,הוא אכל ,הוא שבע ,הוא רוצה יותר לקחת ,הוא יותר רציי,
ככה גם בבחירה .כשלאדם יש יסיון והוא מתפתה לצד הרע ,לעשות רע ,אז הוא ותן
שליטה על הפש שלו ,עכשיו הפש שלו עשוקה ,יש לה יותר כוח.
אם אדם ותן לרע מכה ומתגבר ,בוחר בטוב ,אז הוא תן כוח לשמה ,תן כוח לקדושה
הכללית בכל העולמות .מה שאי מסה לומר זה שאחו במלחמה מתמדת וכל בחירה
שעושים משפיעה גם עליו וגם על הכלל ,ואם אחו ותים כוח לדברים שדומים לקדושה,
שזה לא קדושה ,אז יכול להיות שזה ותן עוד כוח לעשוק עוד שמות ,לכן צריך להיות
מאוד סטריליים במגע שלו עם כל מיי תורות ועייים שיש היום שמסתובבים בכל
המקומות ,שלא לחשוב שזה סתם משהו חמד ,הרצאה מעיית ,אין דבר סתם ,או שזה בא
מהקדושה או שזה בא מהטומאה ,אם זה בא מהטומאה ותים לזה כוח וזה מסוכן .אם
כן ,אדם צריך להיות רגיש להשפעות של הסביבה ,שחברים ,שאשים לא מחלישים אותו,
לא מרחיקים אותו מה' ,אם לא מכיסים לו כפירה ,אם לא מכיסים לו מחשבות מוטעות,
עצלות ,כל מיי עייים ,יש דבר כזה ,יש השפעה.
שאלה :אם זה אשים שכסים אליך הביתה ,מה עושים?
תשובה :תכף דבר על מה עושים ,קודם צריך להיות מודע לזה ,ולכן אמרו חז"ל :לא
להסתכל בפים של רשע ,למה אמרו דבר כזה? כיוון שמי שמסתכל בפים דבק ברשעות,
למה אמרו להסתכל בפים של צדיקים? כי מי שמסתכל קולט קדושה.
זאת אומרת שיש השפעה רציית ,קודם כל כשמדובר על רשעים התכווו לבי אומות
העולם ,לא כולם רשעים שם אבל באופן כללי צריך זהירות גדולה .בעם ישראל ,באופן
כללי ,באופן מהותי כולם צדיקים ,אבל גם בעם ישראל יש אשים מקולקלים ואצל אומות
העולם יש חסידי אומות העולם שהם לא מקולקלים ,אי אפשר עכשיו לא להסתכל וללכת
עם עייים על הקרקע ,אי אפשר כך לחיות ,אבל אי חושב שאפשר שאדם יהיה רגיש מה
ההשפעה שהוא קולט בפשו ,להיות מאוד מודע.
איך אחו עושים כדי להיות שמורים מההשפעות .השם ששומר על האדם זה ש-ד-י ,כשבא
בן אדם ומתחיל לדבר כל מיי דברים ואחו רואים שההקרה שלו שלילית ומסכת את
שלוותו הרוחית ,לצייר את השם ש-ד-י על העייים שלו ולא לתת לו שזה ישפיע ,גם לצייר
את השם הזה על הלב שלו ,וגם לחשוב ,לתח ,גם אם אדם כס ללחץ או לאיזה מצב לא
טוב אח"כ לא להתעלם מזה ,ללכת לאיזה חברה ולשכוח אלא להתבון בזה ,למה הוא
הכיס אותך ללחץ ,מה היה שם? מה היו המסרים ,מה היה כון ומה היה לא כון ,לפעמים
משהו גם כון כדי שתהיה מודע ,אם תהיה מודע לדבר הזה אתה תשתחרר אבל אם זה
כס בך ואתה מתעלם מזה ,זה שאר בפים בתוך הפש ,ואח"כ תופס אותך ואתה לא יודע
מאיפה זה בא ,וזה בא מזה שמישהו הכיס לך את זה.
לסיכום ,זה שצריכים להיות מודעים להשפעות שיש במציאות ואם מרגישים שמישהו,
ספר ,בן אדם כזה או אחר משפיע באופן שלילי ,לעצור את זה ולבדוק למה זה קורה ככה,
לעשות את הברור ולהשתחרר מזה.
יש כלל שאם בן אדם עושה לך רע ואין לך כוח להתגד לרע אז אסור לך להיות בקשר איתו
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בכלל ,גם אם זה קרוב משפחה .לא אמרתי להתתק אבל אפשר גבולות וצריך גם בתוך הלב
לעשות חומה ,לעשות גבול בתוך הלב שלא ישפיע לך.
לדעת ,הה הבן אדם הזה בא ויסה להכיס אותו לדיכאון ,הוא מקא בי והוא יגיד לי מה
שאי עושה ,זה לא טוב ,אתה יודע את זה מראש כי אתה כבר עברת את זה ,אז אתה לא
שומע לו .בזמן האחרון יוצא לי לטפל באשים עם הבעיות האלה .לפעמים גם אימא יכולה
להיות ככה על הבת ולמוטט אותה מרוב דאגה ומרוב טוב .יש כל מיי דברים ,צריך להיזהר
ולישמור.
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עבודה מאהבה
אחו מצאים עכשיו בתקופה מאוד לא קלה ,אין יום שאין בו איזו מכה .ממש מדאיג .אם
כן צריך לראות איפה יותר קשה ואחו התפקו בזמן האחרון היה לו טוב ,ופתאום ישם
מכות מכל הכיווים .אפשר להגיד שמכות מקבילות לארבע מיתות בית דין .אם זורקים
עליו אבים  -זו סקילה.
אם זורקים עליו בקבוקי תבערה ופצצות  -זה שריפה .אם הורגים בו בסכיים  -זה
הריגה ,פוגעים בו בגזים  -זה חק .אחו יודעים "שאין אדם וקף אצבע מלמטה אלא אם
כן מכריזים עליו מלמעלה".
זאת אומרת כמה שלא עים להודות ,שאותן מכות שאו חוטפים יש להן משמעות .על פי
הקבלה אפשר לדעת מה המשמעות ,יחסית כמובן .כתוב בגמרא :שאם באים על אדם
ייסורים יפשפש במעשיו ,זאת אומרת שאם כך ,הייסורים לא באים ככה סתם והאדם
למעשה יכול למצוא את הסיבה ,אבל הייסורים מגיעים במדותך .על פי הפגע שאו חלילה
פגעים יכולים לראות מה שורש התיקון שצריך לעשות ,מהו הקלקול .כמו באוטו ,אם
הרכב לא וסע אז מחפשים את הקלקול ,מתקים ואז האוטו שוב וסע .המכות שחוטפים
זה לא מכות סתם.
עכשיו אחו יודעים שעם ישראל מקביל לפרצוף שקרא זעיר אפין שזה כמו גוף של זכר,
כמו גוף של בן אדם .ואם כן לפי המקום שאחו פגעים בו ,בצורות ובשיטות שאחו
פגעים כאן בעולם הזה ,רחמא ליצלן ,אפשר לדעת באיזה פגם פגמו ,ואיפה בשורש
הרוחי קיימת הבעיה.
הפסיקו לשאוב מים בציורות כבר אין מים ,חיפה תלויה במיוחד במוביל הארצי שמביא
את המים מן הכירת ,ואין לו גשם אפילו באופק .ושלא דע מכל הצרות שיש לו היום
מבחיה כלכלית וכל העייים האלה ששליש יהודים ושליש לא יהודים ,פתאום אחו
מקבלים כבר מכות מכל הכיווים.
אם כן ,הבירור הוא לא פשוט ,קודם כל בעיין המים ,הגשמים לא סתם עצרים ,למים יש
כמה משמעויות רוחיות  -מים זה חסד .אחד מארבעת היסודות זה המים ,למים מיוחסים
שפע ,תאווה ,השפעה ושפלות כי המים יורדים ממקום גבוה למקום מוך וכך גם התורה.
על שלושה דברים העולם עומד  -על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים .התורה זה מים,
גמילות חסדים זה מים וגם התפילה משולה למים .ישם רבים שרוצים כבר לקבוע יום
צום לבטל את עצרת הגשמים ,כאשר יש עצירת גשמים קודם כל צריכים להתפלל .אז
אחו חסרים בשלושת הדברים האלה  -חסד שפלות ותורה .יש בע"ה אשים שעושים חסד
והרבה ארגוים שעושים חסד ,אדם שיש לו מעט פאי גם עוסק קצת בחסד ,עוזר לעולים
חדשים ,עוזר לזקים ויש לו טייה לעיין וכו'.
אבל זה לא אומר שהאדם חי את המהות של החסד .את זה צריכים לספוג מאברהם אביו
שהיה כולו חסד  -יום ולילה חורף וקיץ ,כל הרצוות ,כל המחשבות והרגשות הכל היה
חסד .לכן זה לא פלא כשידע מה שיקרה בסדום ועמורה ,הלך והתפלל על הרשעים.
כולם יודעים שצריך לעשות חסד אבל זה לא בדם שלהם כמו שלאברהם אביו .אברהם
אביו באופן אוטומטי חשב לכיוון של חסד .ראה שלושה ערבים שבאים ,בריות פשוטות,
עזב את גילוי השכיה שהתגלה לו ה' ורץ לשרת אותם.
זאת אומרת זה ממש היה חלק ממו .הוא סבל מכאבים ,עד כדי כך ה' הקפיד על זה
שהוציא חמה מרתיקה כדי לגרום שלא יבואו אורחים ,שלא יצטרך להתאמץ והוא בכל
זאת רצה אורחים .מה זה מראה? שהכאב שלו שלא יכול היה לעשות חסד היה יותר גדול
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מהכאב הפיסי של הברית מילה.
בכל זאת הוא היה אדם זקן ולא היו אז תרופות כמו היום ,אבל הכאב הפשי שלו שלא יוכל
להשפיע על אשים ולקרב אותם לה' ,זה הרבה יותר גרוע היה עבורו מאשר הכאבים
הפיסיים שלו.
זה מראה עד כמה היה ספוג בחסד .לוט עשה לו הרבה צרות עד כדי כך שהיה צריך להיפרד
ממו ,אבל כשלוט שבע הוא הלך להלחם בשביל להציל אותו ,למה? כי כל מהותו היה
חסד .ר' עקיבא רק היה מתחיל להתפלל והיה אח ,למה? כי היה מעביר על מידותיו ,היו
לו מידות לא קלות ,גם מבחית שורש השמה היה קשור עם התיקון שלו ,הוא בא
ממשפחת גרים וגם זה שהיה בור ועם הארץ במשך ארבעים שה ,היו לו מספיק סיבות
שתהייה לו מידות לא קלות אבל בכל זאת ר' עקיבא היה מעביר על מידותיו.
וזה תן לו כוח רוחי שה' יעביר על מידותיו .אם גזר חלילה שלא יהיה גשם .היות ור'
עקיבא העביר על מידותיו אז הוא זכה בזה שה' העביר על מידותיו .אם בהשגחה שה'
משגיח על העולמות  -ישם כמה סוגים של השגחה :יש ההגת המשפט ,בדרך כלל אחו
מוהגים על ידי המשפט ,זו ההגה של שכר ועוש.
לפעמים כמו בזמן הזה ,גם ההגה של שכר ועוש היא לפעמים עוש עוד יותר גדול .אם
הייו חוטפים עוש על כל דבר שאחו עושים ,הייו יכולים להקיש ועושים תשובה מיד ולא
עושים שטויות כי הייו רואים .כמו אחד שוסע מהר ברכב ויודע ששוטר יכול לתפוס אותו
אז הוא זהר ,אם אין שוטרים ההג עושה מה שהוא רוצה .ההגת המשפט היום היא גם
בהסתר פים .יכול להיות שאדם יעשה עבירה והוא יצליח ולא יקרה לו כלום  -זו ההגת
המשפט בהסתר ,אבל יש ההגת המשפט שבה ממתיקים את הדיים.
אם חלילה גזרת גזירה אז יש המתקת דין ,המתקת הדין איה ביטול הדין ,פשוט מע
אסון גדול יותר ,זו המתקה מסוימת אך לא מתבטלת הגזירה .יש פרצופים או ספירות
בדרגות יותר גבוהות ששם יש רחמים איסופיים ,רחמים רבים שהם לא ממתיקים את
הדין אלא מבטלים אותו ,גם אם מגיעה איזו שהיא מכה מבטלים אותה לחלוטין.
לו היה היום את הכוח הרוחי לעורר את הפרצופים העליוים האלה ,האסון הזה לא היה
קורה ,אסוות אחרים לא היו קורים ,גשם היה יורד .עכשיו שאלת השאלה איך עושים את
זה? זה עושים רק במסירות פש מעל הטבע.
אם רוצים שמהשמיים יתעוררו אליו מעל החשבון אחו צריכים להתעורר כלפי שמיים
מעל החשבון .כך זה עובד" .כפי שאדם מעורר מלמטה כך מעוררים עליו מלמעלה"" ,בדרך
שאדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו".
אם אדם רוצה להתחסד עם קוו אז ה' יתחסד איתו גם כן" .אדם הבא להיטהר מסייעין
אותו ,הבא להיטמא פותחין לו" ,לא סוגרים לו פותחים לו פתח .אם אחו מתעוררים פה
למטה ההתגברות מעל הטבע של המידות שלו ,על המחשבות שלו ,הדברים שלו ,הרצוות
שלו ובמעשים שלו ,אם מוותרים )פשוטו כמשמעו( מעבירים על המידות כמו ר' עקיבא אז
גם מהשמיים מעבירים על המידות.
אם אחו קפיד אז גם למעלה יקפידו ,זו מידה כגד מידה .ישם היום כאלה קטגורים על
עם ישראל ,ה' ישמור ,היום אף אחד לא בטוח בשום מקום ,גם בחו"ל לא וגם בארץ לא,
אדם כבר לא יודע מאיפה זה יבוא.
הרי כתוב שאסור לאדם להיכס למקום של סכה אבל היום בכל מקום קיימת סכה
והאדם לא יכול לדעת מה יקרה .אם כן זה מראה שיש הרבה דיים למעלה .עכשיו אם
אחו הייו עושים את הפעולות הכוות הרי שהדיים היו מתקים ואולי אפילו
מתבטלים.
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אם אחו לא עשה את הפעולות הרצויות והכוות אז הדיים האלה ימשיכו לקטרג.
בהתאם לעיין  -מה זו מסירות פש? מה מבקשים מאתו? איזו מסירות פש? העיין הזה
של חוסר מים כיום זה ובע מחוסר חסד וחוסר שפלות וכן מחוסר תורה .אחו לא חיים
את החסד ,עושים פה ושם חסד אבל לא חיים אותו .אף אחד לא יושב בבית ומצטער שיש
אשים שהוא לא יכול לעזור להם ,יש אולי צדיקים מיוחדים אך הממוצע איו כזה ,רוב
העם לא .היום בע"ה עם ישראל מלא מצוות כרימון ,אי אפשר לומר שלא אבל בכל זאת
המהות הזאת לא חדרה בו .כשאחו תקלים באיזו בעיה אחו דים לכף חובה ,באופן
אוטומטי .בכל מקום יש מלחמה  -בכביש ,באוטובוס ,בתור וכו' ,עד כדי כך שמי שלא
מתהג בצורה כזו קרא פרייר או קרא טיפש.
מי שמעביר על מידותיו הוא לא בסדר בימיו ,כך מחכים את הדור ,ישם קורסים
שמלמדים איך לא להעביר על המידות ,אשים הולכים ומשלמים כסף על מת ללמוד איך
להיות קשים .אם כן זה מראה שהאווירה הכללית שלו היא כזו ויותר גרוע.
לפעמים יש איזה ריח לא טוב באיזה מקום ,טוב מילא ,קרה ,משהו מקולקל .אבל מה
קורה שאיזה מפעל מסריח את כל האזור ואין בכלל אפשרות לשום אויר קי ,סרחון כללי
כזה ,זיהום אויר .אז מהבחיה הזו של לדון לכף חובה זה מעין סרחון כללי.
כל בן אדם זה כמו בית דין ,אם באה לו מחשבה רעה על מישהו ואי רוצה לדון אותו לכף
חובה ,זה סימן שגם למעלה דים גם אותו וגם אותי .אם אי אדון מישהו לכף חובה גם
אותי ידוו במשהו אחר לכף חובה.
אם אי דן אותו לכף זכות אז גם את העיין שלי ידוו לכף זכות" .מי שמתפלל על חברו
עה תחילה" .אז אם יש לו סיבה להקפיד עליו ואי בכל זאת מרחם עליו ומוותר לו,
מתפלל עליו ,עושה איתו חסד בגוף ובפש  -גם איתי יעשו חסד .לא סתם אמר" :צדקה
תציל ממוות" ,יותר מאשר אדם שותן עושה עם העי ,העי עושה עם בעל הבית זה שותן
לו .הוא מבטל מעליו קיטרוגים ומבטל מעליו דיים ,זה הדבר הכי חשוב  -אהבת חים ,וזו
העבודה של הדור שלו  -להפוך את שאת חים שהחריבה את בית המקדש לאהבת חים.
כשבית המקדש היה קיים והייתה כל מערכת עבודת ה' עם הקורבות ,והעולמות חיו
בשלום ,והיה שלום והשפע היה יורד ,בזמן שלמה המלך ,היה כסף וזהב ,האדמה תה את
יבולה והגשם ירד בעיתו ,עוד לא הייתה גאולה אך היה שקט ושלוה.
מאז שחרב בית המקדש שולחו של האדם מכפר ,מה זה אומר? כשהוא מביא עי הביתה
וותן לו לאכול ,עכשיו אין עי אלא מדעת ,אומם אדם ברור שהוא צריך לתת לעי לאכול
שיהיה לו פת לחם ,לתת לו צדקה.
מה שפחות ברור לאשים זה שרוב העם עי מדעת ,אין לו שכל בקדושה .אחו בזמן
קטות דמוחין  -כלומר קטויות דמוחין ,אחו קטויים וקטים ,קטים מאוד,
המחשבות שלו והרצוות שלו וכו' הכל בקטן .סביב עצמי ומה שמגיע לי ואין מספיק רצון
להשפיע ,יש בעיקר רצון גדול לקבל ,זה החוסר בחסד  -זו הבעיה .אם כן צריכים להכיס
את החסד קודם כל במחשבה וברצון ,לעורר את זה בכוח ,זה לא מתעורר לבד.
פעם אחת היה אצלי מישהו קמצן שרצה לטפל במידת הקמצות ,קשה לו לתת .אמרתי לו:
תעשה לך חוק ,מעכשיו כל עי שאתה רואה ברחוב אתה ותן לו צדקה ,אפילו סכום פעוט
ביותר ,לא משה ,תכריח את עצמך לתת ולתת עד שבסוף אתה תאהב את זה.
הרי אם אדם כופה על עצמו את הדבר הזה הוא עושה הרבה זכויות איפה שהוא לא מתוקן,
אז גם למעלה ותים לו ,כמו שהסברו .אז הכוח הגדול של עם ישראל הוא החסד ,את זה
ירשו מאברהם אביו.
זה מצא ,זה מצא בתוך כל אחד מאתו רק לא משתמשים בזה .כמו אוצר שיש לאדם
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במחסן והוא לא וגע" ,אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפוץ" .אהבה וחסד צריך
לעורר בכוח עד שזה מתעורר.
אי פגשתי איזה תלמיד חכם ,לפי שה שתיים יצא לי ללמוד איתו ,אי ראיתי שהבן אדם
הזה לומד על מת לקבל רק לעצמו ,לא למד בשביל להשפיע אלא למד בשביל עצמו .הוא
רצה השגות והוא רצה גילויים.
אי ראיתי שזה לא מתוקן ושהייתה בעיה ,פרדתי ממו והתפללתי עליו אך לא ישבתי
ללמוד איתו יותר ,ראיתי שזה משפיע לא לטובה .לפי כמה זמן פגשתי אותו והבן אדם
מתוקן ,כראה שהוא עבד על מידותיו ואולי השפיעו עליו דברי ,הוא כל הזמן מתפלל עכשיו
בשביל עם ישראל ,משפיע ,אולי באופן גופי אבל באופן פשי ורוחי הוא משפיע ,כל
הלימוד שלו מכוון למען הכלל .עכשיו אפשר ללמוד איתו כי הלימוד שלו מתוקן .קודם הוא
היה אגואיסט רוחי ,זה יותר טוב מכלום אך זה לא מה שצריך.
אומר האר"י ז"ל זה החיצוי של התורה" ,לפי מה שאדם מעורר מלמטה כך מביאים עליו
מלמעלה" ,אם אדם לומד רק את ההלכה והגמרא ,את כל הפשט שזה עולם העשייה ,עולם
העשייה זה עולם הדין  -זה מה שזה מעורר גם למעלה דין.
אם היה לומד את כל הפרד"ס לא היו דיים ואם אדם לא לומד משהו ,אותו חלק שלא
לומדים  -מקטרג עליו .יח שכלל ישראל לא לומד חלק מסוים ,זה לא רק מקטרג זה פוגם
בעולם ,זה כתוב באר"י ז"ל ,אלה הם לא דברים שלי.
אם אדם מחליט לא ללמוד חלק מהתורה אז הוא פוגם בעולם הזה ,באותו חלק של התורה,
ואילו החלק של הסוד שזה החלק המוזח ביותר כיום ,לצערו ,זה פוגם בעולם האצילות
שזה העולם הגבוה ביותר ,אם לא לומדים אותו עכשיו .הרשב"י כתב שבזכות לימוד
הקבלה אחו צא מן הגלות .האר"י ז"ל כותב בספר "עץ החיים" שכל הצרות של הגלות
וכל המכות שבאות על ישראל זה משום שלא לומדים את הקבלה ,זה אמר במפורש ואין
מישהו מגדולי ישראל שיוכל לדבר גד האר"י ז"ל ,אין עוררין על האר"י ז"ל.
לכן אם התורה חסרה ואחו לומדים בעיקר את החלק החיצוי של התורה  -עצרים
המים ,לא יורד השפע וכך גם שפך דמיו כמים .תורת הקבלה כוללת גם כן בתוכה פרד"ס,
אחו אפילו את הפשט לא לומדים שלא דבר על שאר הדברים היותר עמוקים שצריך
ללמוד ,על הייחודים שצריך לייחד ,על הכווות שצריכים לכוון וכו'.
לא כל אחד צריך ללמוד קבלה ולהיות האר"י ז"ל ,זה ברור ,ישם אשים שאים יכולים
לעמוד בזה ,על כל פים את הרעיוות הבסיסיים של הקבלה חייבים להכיר כי בלי
הרעיוות האלה) ,הקבלה זו שמת התורה( ,לא יכולים להבין את התורה עצמה ,אם כן
אדם לומד את כל הפשט הלוך וחזור בע"פ ,כמה שירצה ,אם הוא לא מבין מה זו תורה הוא
איו יכול להבין את המערכת של הקבלה ,איך ה' מהל את העולם ,איך הוא ברא אותו ,את
הספירות ,את הפרצופים ,כמה עולמות ישם ,איך המצוות שלו כאן משפיעות למעלה.
הלכה זה כמו להוג באוטו ,את האוטו אתה לא מכיר ,אם אתה רוצה לתקן כל תקלה ברכב
אתה חייב ללמוד את כל הסודות של המערכת שלו .רק להוג? זה דבר חמור מאוד .דבר
וסף חמור זה שלא לומדים את פימיות התורה ,ועוד דבר יותר חמור שכבר הזכרתי פעם
זה שלא לומדים את כל הספרים ,הרי כל אחד מעם ישראל שייך לשבט אחר ולציור אחר
והיום כולם מפולגים ,כל אחד לומד רק את הספרים של הזרם שלו ,אם הוא ליטאי הוא
לומד רק את מה שקשור ללימוד הזרם הליטאי ,ואם זה חב"דיק הוא לומד רק תורת
חב"ד ,אם ברסלב אז ברסלב וכו'.
כל אחד מחזיק ולומד רק את הספרים שלו ולכן יש פירוד ,אחו פה למטה ,על ידי
ההתהגות הזו והשאה ששואים אחד את השי ו"אוכלים" אחד את השי  -גורמים
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לפירוד למעלה ,זה הפירוד הוראי ביותר שיכול להיות.
בין הצדיקים שכולם צדיקים ,כולם אוהבים את כולם ,כולם קשורים ,אחו פה למטה
גורמים בלבול למעלה ,איך פותרים את זה? צריך ללמוד את כל תורת ישראל על גוויה
באהבה ובכבוד ,אחרי כן האדם יכול להתמקד במה שראה הכי מתאים לו באופן אישי,
להשתלב באיזה מסגרת ,אך לא לפסול בשום פים ואופן את האחרים" ,תבין שלכל אחד יש
מקום וכולם דברי אלוקים חיים" ,יש ביטוי כזה שיש אשים שלא חיים ולא ותים לחיות,
זה העיין הזה.
ישם אשים שהם לא לומדים דברים אחרים והם אים יכולים לשאת אור מסוג אחר אז
הם רוצים גם לחוק אותך וגם את האחרים ,שאף אחד לא יעשה מה שצריך ,אין תחרות
בין הצדיקים כל הצדיקים למעלה עובדים ביחד ,לא עושים תחרות מי יותר צדיק ודרכו של
מי יותר טובה ,אין דבר כזה יותר טובה.
תלוי מה ותים לך ,אחד ותים לו לימוד כזה ולשי לימוד שוה ,אבל אחו צריכים
לאהוב את כולם ובעיקר ללמוד את כולם באותו הכבוד .הרי שלפי שכתב פה ספר קודש
מכריזים מלמעלה ,לפי שהאדם ולד כבר מכריזים מה הוא יכתוב ,אז מי אחו פה למטה
שפסול מה זה כתב ומה השי כתב? במיוחד שמדובר על גדולי ישראל ,עקי עולם ,אחו
לא מגיעים לקרסוליים שלהם.
הדבר הזה של הפירוד גורם קיטרוגים קשים מאוד" ,הפרד ימשול" זה מה שהיצר עושה,
"הפרד" הוא מפריד את עם ישראל ,כל הכוחות ,שם שאה בין אחד לשי ואז "ימשול" -
הוא מושל בו ,פשוט מאוד.
אם כן זה בקשר ללימוד התורה ועצירת הגשמים ,תמיד יש תקווה .אי אומר מה הפגם ומה
התיקון ,אסור לו להתייאש אחו בזמים גדולים ,הגאולה ממש קרובה אך כדאי לצל את
הזמן בצורה כוה ולא בשטויות ,הדבר השלישי חוץ מחסד ולימוד תורה זו השפלות,
שפלות והמים ,המים יורדים ממקום גבוה למקום מוך וזה קשור עם שי הדברים
הקודמים ,אחו מלאים בגאווה ,כל אחד יודע מה טוב ומה לא ,מי צודק ומי לא ,כל אדם
חושב שהוא הקב"ה.
זה דבר חמור ,כל הבעיות של שלום בית הן תוצאה של גאווה ,כל הבעיות בעבודה זה רק
מגאווה ,הגאווה תופסת .מה ההפך של הגאווה? שפלות וביטול ,צריך לעבוד על זה ,זה לא
בא לבד .כמעט כל ההרגים היום ,רחמא ליצלן ,פוגעים בהם באיזה חלק מסוים של הגוף,
מהצוואר עד הטבור ,בסכיים ,בכדורים וכו'.
מבחית הספירות זה המידות ,מידותיו של האדם  -שם הפגיעות אז שם צריך להיות
התיקון .זאת אומרת שלא עובדים על המידות .כותב האר"י ז"ל בקשר לגלות מצרים
ש"למה שפך דמיו כמים"? הדם לא יכול היה לעבור לגוף ,זאת אומרת מהראש לרדת
לגוף ,בגלל שהיה פגם הברית  -עריות ,וכשיש פגם הברית זה פגם בדעת ,הדעת מצאת
באזור הצוואר כאילו מפריד את הראש מהגוף והקליפה שיוקת מפגם הדעת זו קליפת
פרעה שהוא מלשון עורף .פגם הברית גרם לזה שהדם לא יכול היה לרדת לגוף וזה גורם
לשפיכות ,גם שפיכות דמים קוראים לדם של זרע לבטלה ,רחמא ליצלן ה’ ישמור ,צריך
תיקון גדול בדברים האלה .יש פה דבר חשוב שאי רוצה קצת לדבר עליו  -יש חלק בעם,
רובו ,שאיו יודע תורה ,גם בושאים האלה של ציעות וביו לביה ,מתהגים כמו הגויים
מבלי לדעת ,בחית אוסים ותיוקות ששבו ,בסדר ,אבל ישם גם יהודים דתיים ,בין
הדתיים מהבחיה הזו זה מתחלק כך :יש מי שמקיים את כל ההלכות של ציעות כמו
שצריך ושומר על המצוות שבעיין הזה וגם הם מתחלקים לשיים :מי שעושה את זה
מיראה ומי שמקיים את זה מאהבה ,ויש עוד חלק דתי שמחפש היתרים ,לא רוצה לקיים
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את מצוות הציעות ופרו ורבו בהידור ,מחפש היתרים להדמות לחילויים אבל בתוך
מסגרת הדת ,אלה הם בערך הדרגות:
 (1חילויות (2 .מחפשי היתרים (3 .מקיימים מיראה (4 .מקיימים מאהבה .הרוב לא מקיים
את העיין הזה מאהבה ,כשכבר מקיימים ,מקיימים מיראה בלבד ,אם אדם מקבל על עצמו
את ההגבלות שההלכה מגבילה אותו בעייים של ביו לביה מיראה  -זה אומר שבעצם
הוא לא היה רוצה לקיים את זה אבל הוא מקיים את זה מפחד" ,אשרי אדם מפחד תמיד",
אך זה לא התיקון הגדול ביותר ,זה לא שלוקח על עצמו את כל ההגבלות מתוך אהבה
שהוא אוהב את ה' יותר מאשר את העוג הזה.
הרי איפה הסטרא אחרא יכולה ליוק? איפה הבעייתיות? במלכות ,הספירות היותר
גבוהות ,הקליפות לא יכולות ליוק ,רק למטה ,המלכות קרובה אליהן ,הן מצאות למטה
אז הן יכולות ליוק  -זה באופן היררכי ,באופן מהותי.
מה זה מלכות? זה רצון לקבל ,מלכות דמלכות  -הרצון לקבל הגדול ביותר רצון לקבל מה?
עוג .איפה האדם מקבל את העוג הגדול ביותר? בעייים האלה ,אחד התעוגות הגדולים
שה' תן לבי אדם ,אז איפה שמצא העוג הכי גדול צריכה להיות השמירה הכי גדולה ,זה
הסוד של כל המצוות שמגבילות את עיין העריות.
כשמקיימים את הדברים האלה מיראה אז החיים קשים ,למה? כי האדם מתאווה לכל מיי
דברים ,הוא כופה את עצמו בכוח כי הוא מפחד אז הוא שסוע ,יש לו שי רצוות ,יש לו רצון
אחד להתהג בחופשיות אם לא היו מגבילים אותו בהלכה ,ויש לו רצון אחר שאוסר עליו
להתהג כרצוו אז הוא כל הזמן במלחמה.
במקרה הטוב הוא מצח ולא ופל ,אבל כל הזמן יש לו את המתח הקשה הזה ,במקרה הרע
הוא ופל .ברגע שהאדם מתחיל לחשוב שהוא רוצה לקיים את ההלכות האלה) ,שאמרתי
שהן הכי חזקות והכי קשות( מאהבה אז מתחילים לסות אותו אם הוא אוהב יותר את
העוג או את ה' ,פה צריך מסירות פש שאדם יאהב יותר את ה' מאשר אהבת העוג הזה.
אם האדם רוצה להיות קדוש בעיי ה' כי הוא אוהב אותו והוא רוצה לדבוק בו מאהבה ,אז
אין בעייים האלה עול או סתירה או קושי .אם הוא צריך לעשות מצווה זו בחדר חשוך אז
אין הוא מצטער על כך שהוא לא יכול לראות משהו ,הוא מבסוט זה מביא לו שמחה.
כאשר בעל ואישה מצאים בטהרה ומקיימים את המצוות האלה בקדושה אמיתית
ומאהבת ה' זה מביא את השראת השכיה ,זה מביא למיתוק של הדיים הכי גדולים ,זה
התיקון הגדול ביותר .לא סתם היצר מוע מאשים להתחתן ולכל מיי מחלוקות ופירודים
וגירושין ,למה הוא עושה את כל זה? יוצא לו מכל זה שכל אותם אשים בלי בן או בת זוג,
או שאים שואים כמו שצריך לא יכולים לשמור על הברית והם פוגמים כל העת.
אי חושב שבעיין הגירושין מה שמעיין את רוב המתגרשים זה עיין הכסף ,הילדים,
הכבוד וכו' ולא הרצון לשמור על עצמם מבחית ציעות .היצר היום גורם כמה שיותר פגמי
ברית ,כל טיפה כזו שהולכת לא למקום הכון זה שמה עשוקה של הסטרא אחרא,
שיצטרכו תיקון וסבל גדול מאוד השמות האלה ,וזה גלגול רציי להביא אותם לתיקון ,זה
לא דבר פשוט.
אח"כ ולדים כל מיי דברים שלא דע ,ילדים עם מומים ,מפגרים וכו' ולא מביים מדוע זה
קורה ,מי יכול לדעת? אך הדברים האלה כסים ומתקזזים בתוך עם ישראל .אם רוצים
לעשות חוק לאסור פרסומות תועבה זה דבר מבורך לכשעצמו ,אם עושים את זה בכפיה
ובלי הסבר זה מעורר מחלוקת ושאה ולהכעיס ,מי שהתחיל לעשות את זה בתור טיפש
ובור ממשיך לעשות את זה מתוך "דווקא" יש בבתי הספר חיוך מיי אך אין בהם חיוך
רוחי ,מסבירים להם דברים טכיים וכו' אך חיוך אמיתי אין .למה העיין הזה ועד? מה
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המטרה שלו? מה הסוד של העיין ולמה זה מושך? למה ה' ברא את זה? זה לא פלא שהוער
מגיע למה שמגיע ,מחזות קשים .אם כן צריכים להשתדל כל אדם לפי דרגתו לא להיכס
לדיכאון כי אמרתי שצריכים לקיים מתוך אהבה ולא מתוך יראה ,לא לזה התכוותי.
כל אחד צריך לדעת את דרגתו ושתהיה לו את הכווה הכוה ,ולהתפלל לה' שיגיע ביום מן
הימים לקיים את המצוות האלה מתוך אהבה ולא רק מתוך יראה וכפיה ,וזה יעשה חת
רוח ,זה ממתק דיים ומוריד שפע ומתקן.
יוסף הצדיק קרא צדיק רק על העיין הזה ולא על שום דבר אחר "צדיק יסוד עולם" ,יסוד
זה האיבר של הגבר ,אם אחו רוצים להיות צדיקים .מתי אברהם היה צדיק? כאשר הוא
מל את עצמו .אז הכל קשור והכל מסודר לפי העולמות ולפי הספירות ולפי המצוות" ,ישיש
אלוקיך כמשוש חתן על כלה" מה זה קשור? יכלו להביא דוגמא אחרת משיר השירים ,למה
עשו בכסת מה שעשו מזה? למה הגעו למצב כזה שיש מישהו שיפרש בצורה מעוותת את
הפסוקים האלה? זה הסתלקות הדעת מכלל עם ישראל.
אחו כמו מפגרים ,בלי שכל ובלי דעת ,בלי קדושה ובלי שום דבר ,אז זה יוצא אדם כזה,
"ישיש עליך " . . .זה דבר מהותי .כל הקשרים בין העולמות למעלה זה קשרים של ותן
ומקבל ,כמו שבעולם הזה יש בחית ותן ומקבל  -הגבר ותן והאישה מקבלת ,גם למעלה
יש אותו הדבר" ,לשם יחוד קודשא בריך הוא שכיתה" אחו אומרים כון? אם אחו
מייחדים כאן את שם ה' כמו שצריך אז גם למעלה מתאחדים האותיות י-ק-ו-ק אלה הם
ציורות השפע.
ה-י זה זכר ,ה-ה של שם ה' זה קבה ,ה-ו זה זכר וה-ה השייה זה קבה .כשיהודי מקיים
כאן למטה מצוות הוא גורם לאיחוד הפרצופים למעלה ,הם מתייחדים למעלה וזה מוריד
שפע .אם יהודי פוגם במצוות אז יש פירוד למעלה ,אין להם רשות להתייחד ,יש דיים
וקטרוגים ,על אחת כמה וכמה בעיין של פרו ורבו ובעיין של טהרת המשפחה ועיין של
ציעות שאם זה עשה פה כמו שצריך אז גם למעלה זה מאחד ,יש איחוד תחתון כך קוראים
לזה ויש איחוד עליון.
זה צריך הסברה וצריך להכיס את זה לראש של כולו ,ואי חושב שהפגם הזה יכול להיות
מתוקן בדור הזה רק אם מקיימים את זה מאהבה .אם מגיעים לעיין של אהבה וזה כבר
לא לחץ וזה לא קשה וזה עיין של שמחה.
כל שלך בוער באהבת ה' אז אתה מעביר את כל הבהמיות שיש באדם לדרגה הכי גבוהה.
רוב הספרים לא מסבירים את זה כך ,רוב הספרים שבהם מובאים דברי חז"ל מובאים
בדרך היראה ,כי חז"ל רצו לשמור את הדורות הרי לא כל אחד הוא בדרגה של אהבה ,אז
רצו שלפחות יהיו שמורים בדרגה של יראה ,כי יש גם עוד עיין :שכן דרך יראה יתן להגיע
לאהבה.
עכשיו יש ביטוי שאומר "אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כשל בהם" ,מה זה הדבר
הזה? אחו רואים לפעמים שמות שהיו עשוקות ולא הגיעו לחזור בתשובה ולהתקרב לה'
אלא כאשר הגיעו לשפל המדרגה שלהם ,שהם עשקו עד הסוף ,כמו שבגלות מצרים כמעט
הגעו ל 'שערי טומאה ,כמעט ולא יכולו לצאת אז בא ה' בעצמו והוציא אותו בחיפזון.
הוא ראה שעם ישראל שלכבודו ברא את כל העולמות כמעט טמא ולא היה יוצא משם,
עכשיו הגיע המצב של הדור שלו ,של הדור הזה ,כל הדור הזה בוי על העיקרון הזה של
תשובה מאהבה לכן הדור עובר על כל העבירות האלה של פריצות והפקרות מבלי לדעת
כמובן ,כי כל הדור הזה צריך להגיע לדרגה של אהבה  -זה התיקון.
השמות מגיעות היום לקצה היכולת ומה שהן עוברות שהפתרון היחידי שלהן הוא להפוך
את זה לאהבת ה' ,אין פתרון אחר .ואז הזדוות הופכים להיות זכויות ,אז יש פה דבר גדול.
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האדם מצטער שלפעמים הוא ופל על איזה עבירה אבל לפעמים ה' מביא אותו לקצה
שהיצר יתפוס אותו עד הסוף ושהאדם ייפול פילה שה' ישמור ,כי עם השבירה הקשה הזו
הוא בסוף יתעלה לדרגה גבוהה יותר ,זה עיין של שבירת הכלים.
כאשר ה' ברא את העולמות הייתה משיכת שפע ועוג בצורה אגואיסטית ,הכלים שברו,
האורות שבכלים ירדו לקליפות ,הקליפות יקו מזה אבל מאותם הרסיסים ברא עולם
התיקון ועולם הקדושה ,מהפילה הקשה יהיה תיקון יותר גדול  -אז מההפקרות והפריצות
והטמטום והטיפשות של הדור הזה צריכים להגיע למדרגה הגבוהה ביותר שזה  -עבודה
מאהבה ,לא פחות מזה.
והדור הזה מוכשר להגיע לזה ,אסור לו לכוון מוך כי אז שאר קטים ,צריכים לכוון גבוה
ולהגיע גבוה .אחו צריכים להתפלל ולבקש להגיע לקיים את המצוות ובמיוחד את עיין
הקדושה שבציעות מתוך אהבה ,לבקש מה' :תהפוך את האהבה שלי של תאוות בהמיות
לאהבתך ,אי רוצה להגיע למצב הזה ,שאי עושה את הדברים האלה מאהבה ,שאי אקבל
את העוג הזה ממך.
כמובן שמי ששוי ויש לו אישה ,אסור לו להיות פרוש ולהתעלות לבד ,קודם כל צריך
להתפלל גם על האישה ,אם הגבר מתקן את עצמו בסוף גם יתקן את אשתו ,על זה צריך
להתפלל תפילה גדולה.
שיהיה ברור שיש בושאים האלה לאדם את היכולת להיות בהמה ,יש בחירה ויש אפשרות
להגיע להיות צדיק קדוש לכל בן ישראל ולכל בת ישראל יש את הבחירה הזו .זו מלחמה
מסוימת ולא ביום אחד ולא בחודשים ,אבל אפשר להגיע לזה ויתן להגיע לזה ,וזה התיקון
היחידי שחייבים לעשות אותו בשביל לשות לא רק את המצב העכשווי ,אלא להגיע למצב
של גילוי פים.
אם כן אדם מתעקש במסירות פש ,מתעקש ומתעקש לא לחשוב מחשבות שליליות
בושאים האלה ,לא להסתכל הסתכלויות לא טובות וכו' .ה' יזכה אותו ולא ייתן לו לראות
ולא ייתן לו לשמוע ,הוא שומר עליו" ,בדרך בה רוצה בן אדם ללכת בה מוליכים אותו" .אם
אדם לא רוצה לפגום באורות שיורדים מלמעלה ,ה' לא יביא לו יסיוות אלה .אין פגם
שגורם יותר הסתלקות האורות מאשר פגם הברית ,מי שרגיש והיה קצת רוחי ,יכול
להיות בהתעלות גדולה ,והדבר הקטן ביותר שקשור בערוה כלשהי ,מייד האור מסתלק
וכסת עצבות לשמה ,כל מה שהשיג כל היום יכול בשיה אחת ללכת.
לפעמים אדם יכול לעבוד על הדברים חודש תמים ובשיה אחת הכל מסתלק .צריך להתפלל
ולדבר על זה בועם כמובן שאשים ושים ידעו מה הבעיה ולסות להגיע לדרגות של שמירה
מאהבה ,לא פחות מזה ואז כל מה שהאדם עשה הופך להיות צורך עליה ,לתקן את כל
הפגמים ולעלות את כל היצוצות שעשקו מהקליפות לקדושה.
זה שיש עכשיו מצב קשה ומקפידים עליו יותר ולא ותים לו מוחה ,מיום ליום הלחץ
גובר ,מראה שאחו דרשים לעשות עבודה ולתרום יותר כי אחו צריכים כבר לגמור את
העבודה ,בעל הבית דוחק.
בן אדם צריך לדעת מה המטרה שהוא לומד עבורה ,מה המיע האמיתי שלו ,שיידע ,כי יכול
להיות שאדם לומד כל חייו את כל התורה וזה בכלל לא לשם שמיים .כתוב שאם אדם לא
רואה סימן ברכה מהפשט במשך שלוש שים והוא לא מצליח להתגבר על היצר בזכות
הלימוד הזה ,סימן שהוא צריך לעסוק גם בפימיות התורה.
זה ושא של ראש השה ,שתהיה לו הכה מיימלית לימים החשובים האלה .ראש השה
זה יום חשוב מאוד ,זה יום הדין מבחית האדם ,בוחים את האדם ,הוא עובר תחת שבטו
של הקב"ה ומסכמים את השה ,דו"ח שתי ,מבחית העם זה היום שאו מכתירים את
שבילים אל הדעת הפנימית
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המלך" ,המלך הקדוש" ,אם עם ישראל זה עם ה' הרי מתפקידיו להיות ממלכת כוהים
וגוי קדוש ,או עם סגולה ,כל הכבוד ,כולם מקאים בו בעיין הזה במשך הדורות.
מצד שי יש אחריות ,אי לא יודע אם הזדמן לכם להיות באיזו שהוא חצר חסידות של
אדמו"ר ,האדמו"רים חשבים בעיי החסידים כמלך ,מהגים מדורי דורות ,עושים לו
מקום כמו בקריעת ים סוף ואח"כ כולם צעירים וזקים עוברים להגיד לו חג שמח ,יכולים
לחוש מזה מה זה מלוכה.
כדאי פעם ללכת לשמחת בית השואבה רק כדי לראות מה זו שמחה ,זו עבודה מיוחדת,
מרגע שמכריזים על אדם כעל אדמו"ר מתחילה העבודה ,צריכים לשמור עליו ,צריכים
לכבד אותו ,לשרת אותו ,להזיז לו את הכסא ,לפתוח לו את הדלת וכו' ,זו משרה ,מי
שהתסה בזה יודע עד כמה זה מורכב ,אם הוא הולך לשמחה היכן מושיבים אותו  -במזרח,
הכל מחושב מי יושב ליד מי ולמה ,יש בזה גם שורש בסהדרין .לכן עם שממליך את
הקב"ה עליו למלך ,כמה צריך לעבוד ולטרוח ולהתאמץ ,אין מלך ללא עם ,זה שורש כל
הדיים .כל הצרות של עם ישראל בכל הדורות באות מהקודה הזאת ,לא ממליכים באמת
את ה' יתברך ,זה עיקר הקיטרוג.
למדו שאין הדיים מתקים אלא בשורשם ,אם יש קיטרוג ויש דיים ,מתי המקטרג
שותק? כאשר יש תיקון ,בשביל מה יש מקטרג? הרי המקטרגים הם גם שליחים של ה'
יתברך ,יש להם תפקיד ,לכל דבר יש מלאכים ,אין מלאך אחד עושה שי תפקידים.
לאברהם אביו באו שלושה מלאכים ,כל אחד עם שליחות שוה ,על פי הזוהר יש שר
הממוה על המים ויש שר ממוה על התפילה וכו' ,כך על כל דבר בעולם .רואים במדרש כל
עשב יש לו מלאך ממוה עליו שמכה בו ואומר לו גדל ,כל עשב ועשב.
מי שזוכה להשגות רוחיות מעל לטבע ,יכול להרגיש או לחוש או לראות ולשמוע את
הממוים ,כמו משה רבו שזכה לעלות לשמיים ,הוא התעלה מבחיה רוחית ,התפשט מן
הגשמיות והיה בין המלאכים ,כתוב שהמלאכים רצו לשרוף אותו ,הם לא רצו שייקח את
התורה ,אמרו לו :שזו תורת המלך ,הם קאים של ה' ושומרים על כבודו ,ואז משה רבו
קיבל רשות מהקב"ה לעות להם ואז שאל אותם :האם יש ביכם חוטאים או שקרים וכו'
אמרו לו :לא ,מלאכים זה מלאכים ,אין להם ברירה ,אז שאל אותם :למה אתם צריכים
אם כך את התורה ,לו יש בחירה לבי אוש ולכן אחו צריכים אותה ,מייד תו לו אותה
להורידה לעולם הזה.
אם כן ,כאשר האדם מקבל תפקיד רוחי זו אחריות כבדה ,גם באופן חיצוי ,תראו את
הפוליטיקאים ,רק קיבלו תפקיד וראים כאילו הזדקו בעשרים שה ,מתבלים במהירות,
אפילו אם אים עושים הרבה ,עצם זה שהאדם ממוה על משהו יש עליו אחריות כבדה.
כתוב כך בחז"ל שברגע שהאדם ממוה על הציבור הרי כוחותיו כלים ,יש כלל כזה ,אם כן
אחו בתור עם ברגע שבחרו להיות עם ה' רובצת עליו אחריות רציית ביותר ,תיקון של
כל הבריאה .במה בודקים את האדם הפרטי בראש השה ובמה בודקים את הכלל? בודקים
כל אחד ואחד איך הוא מבצע את התפקיד הרוחי שלו ,איך הוא ממליך ומשרת את המלך,
לא כל אחד צריך להיות שר הפים ,לא כל אחד צריך להיות שר המשטרה ,לא כל אחד צריך
להיות שר האוצר ,יש גם ש"ג ויש גם מקה ,לא שואלים את האדם למה הוא לא כמו משה
רבו ,שואלים אותו למה הוא איו הוא ,למה האדם לא מגיע למדרגה שהוא צריך להגיע.
הרב זושא ,אחד מהרבים הגדולים ,תלמידו של הבעש"ט ,שהוא היה מצטער ואומר
לעצמו :זושא ,זושא כאשר תגיע למעלה לא ישאלו אותך למה לא היית משה רבו ,ישאלו
אותך למה לא היית זושא ,למה לא עשית מה שהיית אמור לעשות לפי התפקיד שלך,
לפי היכולת שלך ולא לפי היכולת של מישהו אחר ,הממלכה הרוחית גדולה מאוד ולכל
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אחד יש בו את תפקידו ,ויש פה עיין גדול מאוד ,יש אשים שלמדו קבלה בצורה מעוותת
ואז ההדגש הוא על התיקון של עצמו ,הדגש האמיתי הוא איך הוא עובד את ה' ,ה' יתברך
הוא במרכז ולא האדם הוא המרכז ,הוסח הזה שהאדם הוא המרכז מבחית הוא עצמו,
לשפר את עצמו ,לתקן את עצמו ,זה בא מן הגויים ,זה לא לשמה.
האדם צריך בראש השה לבדוק את עצמו עד היכן הגיע בעבודה לשמה ,איך הוא ממליך
את ה' .עכשיו מסופר :מה עשה אברהם אביו? בזמים קשים של צום הוא היה מעורר
אהבה ,אהבת ה' ,אברהם אביו הוא היחידי שזכה לתואר "אברהם אוהבי" ,על כל פשעים
תכסה האהבה ,יש לאהבה תכוה מיוחדת כשאשים אוהבים אחד את השי הם סולחים
ולא מסתכלים על כל דבר ,אולי הוא לא בדיוק כמו שאי חושב שצריך להיות ,אבל מה? אי
אוהב אותו.
הייתה אצלי פעם בחורה מאוד רגישה ומיוחדת שהתאהבה בפושע מאוד קשוח ,בחורה
מבית טוב ,מה היא עושה עם אחד כזה? אין מה לעשות ,היא אוהבת אותו ולא מוכה
לשמוע ולראות שום דבר ,כמובן שזה לא שחור לבן ,אך האהבה מכסה על הרבה פשעים.
בראש השה או מתכוים לעשות תשובה כי הימים האלה של חודש אלול מסוגלים
לתשובה ,צריך להבין שיש דרגות של תשובה ,יש תשובה מיראה ויש תשובה מאהבה,
תשובה מיראה זה שהאדם מפחד מה' ומפחד מהעוש ,פשוט מפחד ,זה לא רע ,כל תשובה
מתחילה מתשובה מיראה ,האדם מפחד על הגוף שלו ,על השמה שלו ,על הממון שלו ,על
המשפחה שלו ,מפחד.
"אשרי אדם מפחד תמיד" ,זה דבר חשוב אך זה לא הדבר הגבוה ,תשובה מיראה הופכת
זדוות לשגגות ,אם אדם עשה מעשה לא טוב במזיד להכעיס ,עושה תשובה מיראה ואז
אותה עבירה הופכת ממזיד לשגגה.
בתשובה מאהבה הזדוות הופכות להיות זכויות ,הזדוות מתקים עד כדי כך שהם הופכים
לזכויות ,איך אפשר להבין דבר כזה? איזה כוח יש לאהבה ולתשובה מאהבה? מה זה
תשובה מאהבה? שהאדם אוהב את ה' ,פשוט אוהב אותו ,לא עושה את הדבר משום שהוא
דואג לעצמו ,פוחד מה שיקרה לו אלא משום שהוא אוהב אותו" .מאברהם אוהבי" ,מה
הכוח הזה שיש לאהבה? להפוך זדוות לזכויות ,איך זה עובד הדבר הזה? זה מגון מעל
לטבע ,זה קפיצה ,זה ההפך לחלוטין .אדם שאוהב אם הוא יתאכזב הוא ישא את השי,
אם האדם אוהב מישהו בעשר קודות ,אם הוא יתאכזב הוא ודאי ישא אותו בעשר קודות
מיימום אם לא יותר ,כמה שהוא יאהב את האדם השי בכל שמתו ובכל מאודו ,כך
הבעיטה תכאב פי כמה וכמה ,כך גם בהיפוך ,אם אדם שוא את חברו שאה גדולה
ועמוקה ,אם פתאום הוא יאהב אותו ,אם פתאום יקרה משהו ,הוא יכול להפוך את השאה
הזו לאהבה גדולה ,זה לעומת זה ,כך כותב האר"י ז"ל ,זה כמו מטוטלת כזו.
אם כן ,אם האדם עשה זדוות ,למה עשה זדוות? כי הוא שא את התורה ,שא את ה' ,שא
את הצדיקים ,כאשר הוא הצליח לעשות תשובה מאהבה בעבודה קשה ומאומצת כך
השאה הופכת להיות אהבה גדולה.
איפה אחו רואים דוגמא כזו? אצל רבי עקיבא ,רבי עקיבא היה בור ועם הארץ במשך
ארבעים שה ,היה אומר" :מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכהו כחמור" הוא שא תלמידי
חכמים ,למה שא אותם? כי היה עם הארץ ,הייתה לו מידת האמת בפים וכל מה שחשב
שכך צריך להיות ולא היה כך הוא שא ,ככל האשים הפשוטים שואים את הצדיקים ואת
החכמים ,שופטים אותם לפי האמת שלהם ,יש להם מידת אמת עמוקה מאוד אך הם אים
מביים את כל המערכת ,למשל את האמרה של חז"ל" :כל מי שגדול מחברו יצרו גדול
ממו" ,מי שגדול יותר מחברו מבחיה רוחית גם המלחמות שלו יותר גדולות ,גם היצר ,גם
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כוח ההתגדות שיש לו ,יש לו חבילה גדולה יותר מאשר לחברו ,אדם בעל שמה גבוהה
מאוד צריך להלחם בקליפה עבה מאוד על מת שתהיה בחירה ,זה לא הוגן ,אם הייתה לו
שמה כל כך גבוהה ואור כל כך גדול והיה אדם כל כך זך ,ולא היה לו יצר שיבוא להפריע לו
ולשגע אותו אז איזו בחירה הייתה לו? העולם הזה הוא עולם של בחירה ,אם לאדם יש
סתם שמה דרגה חמש ,אז היצר שלו צריך להיות כגדו דרגה חמש ,אם יש שמה יותר
גבוהה אז יש לו גם יצר יותר גדול ואז כמובן גם המלחמות יותר גדולות ומסובכות יותר,
אבל אם הוא מצח אז גם היצחון שלו גדול יותר ,כל הדברים בפרופורציה.
אם כן ,רבי עקיבא אולי שא חכמים כי הוא ראה דברים שלא מצאו חן בעייו ,היה צריך
להבין ,אם היה יודע את התורה היה אומר ,אה" ,מי שגדול מחברו יצרו גדול ממו" ,מה
הפלא שהבן אדם הגדול הזה עשה דבר כזה ורא? זה היצר שלו ,הוא לא התגבר עליו ופל,
אבל כפי שכבר אמרו ככל שהבן אדם גדול יותר יש עליו יותר אחריות .כותב האר"י ז"ל
בסוף הספר "שער גלגולים" שלפעמים על אותה העבירה אדם אחד חוטף מכה אחת ואילו
השי מאה מכות ,תלוי מי עשה את העבירה ,יש דבר כזה שהעולם כל הזמן יש בו זכויות
ויש בו חובות ,לפעמים הזכויות והחובות בעולם שקולים ,ואז בא פלוי ואומר איזה לשון
הרע קטן ומכריע את העולם לרע ,הורס את העולם ,הוא מכריע שהזכויות תהיה מועטות
מהחובות ,את אותה טיפה הכריעה את הכל ,זה לא צחוק ,אז אותה לשון הרע בזמן אחר
היה מקבל משקל אחר ועוש שוה ,אבל בזמן שזה היה בזמן רגיש ומכריע אז הוא קיבל
מכה הרבה יותר גדולה.
אותו דבר במלחמה ,אם חיל באימוים בצבא מחליט לברוח כי קשה לו באמצע מסע
האלוקות ואיו יכול יותר ,הוא בורח  -יקבל עוש ,אך מה היה קורה אילו היה בורח
באמצע מערכה חשובה? העוש חמור יותר ,אותו מעשה תלוי בזמן ותלוי בסיבות ,יכול
להיות שוה לגמרי.
אם כן ר' עקיבא היה אומר לפי שלמד תורה :מי ייתן לי תלמיד חכם ?...ובסוף הפך הוא
בעצמו לא סתם לתלמיד חכם אלא לאחד מגדולי ישראל ,זה הפך שאה לאהבה ,הוא הרי
מת בעיויים גדולים ,סרקו את גופו במסרקות ברזל ואילו הוא היה שמח ,תו לו הזדמות
לברוח והוא לא רצה ,אמר לתלמידים :כל החיים אי הייתי מצטער שלא יכלתי למסור
עצמי על קידוש ה' ,עכשיו כשהגיעה ההזדמות לכך אי אברח מזה? היה שמח שזכה למות
על קידוש ה' וכשאמר "שמע ישראל" ,בזה הוא הפך את השאה הקשה הזו לאהבה תמימה,
הוא הגיע לדרגה הגבוהה ביותר ,זה גם העיין.
לפי חז"ל "היכן שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים אים יכולים לעמוד" ,זה תמוה,
צדיק שלא עשה עוון ואין בידו כלום והוא קי לגמרי עד כמה שאדם יכול להיות קי ,גם
בדיבור גם במחשבה גם במעשה וכו' ,את ההלכה לפי חז"ל ולפי דרבן ולפי התורה  -צדיק
גמור ,הכל ,אין שם כבר יצר ,אומר התיא שהוא הרג את היצר ,כמו דוד המלך שהגיע
למצב כזה שלא היה לו כבר יצר הרע ,הרגו בתעית ,הוא אומר "וליבי חלל בקרבי" ,אז מה
האם בעל תשובה יותר גדול ממו? קשה להבין דבר כזה אך זה לא קשה להשגה אם מביים
את זה ,אם פעם בעל תשובה היה רחוק ופל ,היה בתוך העומק של הקליפות ,עשה מאמץ
וחזר לה’ מיראה ואהבה ,מי יכול להדמות לו ,זו דרגה הכי גבוהה ,מי שצדיק מטבעו כל
הכבוד לו ,זו מעלה גדולה עבורו ,אבל מי יודע מה היה מצבו לו היו שמים את שמתו
במקום אחר ,מלוכלך יותר ,בבוץ ,האם היה והג אותו דבר ,האם היה חוזר בתשובה? לכן
עצם ההתקרבות של בעלי התשובה לה' יתברך ,אומר ר' חמן מברסלב ,שה' יתברך מתכבד
ברחוקים ,שכמה שהאדם יותר רחוק ומתקרב לה' ,כך ה' מתכבד בו יותר ,אין שמחה
גדולה יותר לה' ,אולי זאת הסיבה שבדור הזה ,הדור האחרון ,רוב האשים ולדו חילויים
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על מת להסב לה' יתברך חת רוח הכי גדול ,כשהאשים האלה מחפשים אותו ,כתוב
שמשה רבו היה עיו מכל אדם אבל למה היה צריך לכתוב את זה בתוך התורה? תארו לכם
שהיו אומרים לאיזה אדם מתוכו שהוא הכי צדיק או הכי עשיר בעולם ושיכתוב על זה
בפרהסיא לדורי דורות שכולם ידעו שזה אמיתי ,ודאי שבמקרה כזה הגאווה הייתה חוגגת.
אז שואלים איך זה שמשה רבו לא התגאה? אומרים שה' יתברך הראה לו את כל הדורות
ואת כל המהיגים ,והוא ראה את הדור האחרון איך הוא עובד את ה' והוא התבייש ,אמר:
ככה עובדים את ה' בדרגה כזאת? בתור שמה כל כך גדולה ,הרי היה בגילוי פים ,תמיד
היה בגילוי פים ,הרי כתוב במדרש שכשהיה בתוך התיבה במים ,כבר הייתה לו רוח
הקודש ,כבר היה לו קול של ער כשהיה עוד תיוק ,ההשגחה הייתה איתו מהתחלה עוד
לפי שולד.
אם כן הוא ראה את הדור האחרון איך הם עובדים את ה' יתברך והתמלא בעווה ,למה זה?
מה אחו כמו משה רבו? אילו זכויות יש לו? כלום ,אחו כל כך למטה ועושים כל כך
הרבה שגיאות ויש כל כך הרבה הסתר פים ועיכובים ,רוב עם ישראל כלל לא יודע דבר על
התורה ,מה זה בית המקדש וכו' .פה בארץ המצב עוד סביר אך בחו"ל ההתבוללות גדולה
ואין ידע .כאשר אלה יגיעו לעבודת ה' אז זה יהיה גילוי פים הגדול ביותר .כאשר ההגים
והמחסאים בצבא מכבדים את הרמטכ"ל ועושים במסירות פש את דברו ,זה גורם לו חת
רוח גדולה מאוד כי הקציים והמפקדים ברור שעושים זאת ממילא ,זה סימן שהם אוהבים
את הממוה.
יש לה' יתברך חת רוח ותעוג מכל שמה ושמה ,כשהופיע הבעל שם טוב ,היה הולך ושואל
את האשים הפשוטים מה שלומם ואיך הפרסה שלהם והבריאות על מת שיגידו ברוך ה',
אז היו משבחים את ה' ,מדוע היה עושה את זה? על מת שיהיה בשמיים חת רוח ,אשים
כל כך פשוטים ,חומריים ולא מפותחים ,אותם אשים שיבחו את ה' ,אשים הכי רחוקים,
זו הייתה אחת הסיבות שהתגדו לבעל שם טוב ,כאשר קמה תועת המתגדים אחד
הדברים שהם התגדו להם היה שהוא תן ערך לכל שמה ושמה ,כך היו כל גדולי
החסידים ,הלכו בכיוון הזה ,כל יתר הרבים היו ספוים בבית המדרש ולמדו ואילו כל
ה"עמך" לא ידעו כלום והיו מותקים ,ואז העם התייאש וללא חשב כלל שיוכל לעבוד את
ה' .הבעש"ט ובעל התיא באו להאיר את כל שמות היהודים ,הן היו מסתובבים בעירות.
חסידות זה קבלה ,עבודת המידות ,עבודה בהתלהבות ,חבורה ,חום ושמחה ,היו לומדים
ביחד ושרים ביחד ,היו חבורות של חסידים ,מדברים עם היהודים הפשוטים ומעוררים
אותם לעבודת ה' ,זו הייתה התועה המהפכית רוחית.
יש מושג כזה "צדיק וחם לו" ,יש לו כאילו פרווה והוא מתחמם ומה עם האחרים? להם קר,
זה ההבדל בחסידות ,היום לצערו זה כבר לא כמו שהיה פעם .חזור עכשיו לעיין שלו של
ראש השה ,יש בעבודת ה' שתי בחיות וזה מובא בכל הספרים :יש בחית "בן" ובחית
"עבד"" ,בים אתם לה' וגם עבדים אחו" יש הבדל ויש גם עבודה של שר ,זה גם "עבד" עם
ריחוק מסוים ,זה לא כמו בן של מלך ,לבן של המלך מותר לבוא ולשבת למלך על הברכיים,
לשים לו את הכתר ולהוריד את הכתר ,זה הבן שלו.
אחו למדו בשער הגלגולים על עיין של קירבה בין אבא ותלמיד ,למדו שהאב ותן לבן
חלק ממוחו ,זה לא צחוק ,הרי גם הזרע יוצא מהמוח ,אם כן העבודה היחידה שיכולה
להציל אותו ולעשות חת רוח אמיתית זו העבודה של בים ,עבד עושה מה שאומרים לו
אבל זה לא בטוח שעושה את זה מאהבה ,יש גם עבד אמן וגם עבד שלא אמן ,עבד אמן זו
גם כן מעלה גדולה.
אחו צריכים להגיע היום לעבודת ה' בדרגה של עשייה מאהבה .מה עושה בן אדם שאוהב
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את אשתו? מה הוא עושה? קוה לה מתות? עוזר לה בבית? להביא כסף? יושב וחושב איך
אי משמח את אשתי! כ"ל האישה ,אם היא אוהבת את הבעל היא יושבת וחושבת איזה
מאכל היא תכין לו ומה תעשה לפק אותו ,זה בחית אישה אוהבת ,הוא לא יושב וחושב
מה החובה שלו  -זה בחית עבד ,עבד רוצה לדעת מה התפקיד שלו ומה חובתו ,כאשר באים
אשים לייעוץ בקשר לשלום בית ,האבחה היא מידית ,האם הם בחית עבדים או אוהבים,
אם האדם חי עם אשתו בבחית אוהבים אז על כל פשעים תכסה אהבה" ,תעירו ותעוררו
את האהבה עד שתחפוץ אהבת ה' " ,גם אם יש כאן ושם בעיות ואי סדרים ,לא ורא
מסתדרים כי זו האהבה ,כך גם אהבת ה' ,אחו צריכים להמליך את ה' מאהבה ,זה
התיקון של הדור שלו ,אך מה או רואים? שרוב האשים שעובדים את ה' עובדים אותו
מיראה  -בחית עבדים ולא מאהבה ,זה שורש כל הקיטרוגים שיש בדור שלו.
כתוב שאברהם אביו קיים את כל התורה עוד לפי שיתה ,אברהם חי עוד הרבה לפי
משה רבו ,איך הוא ידע את התורה? כתוב שהכליות שלו לימדו אותו את התורה ,הוא כל
כך אהב את ה’ ,כל כך רצה לעבוד את האדון ,כל כך היה מסור "ולבקר רץ אברהם" ,הוא
היה ימול ,אחרי שלושה ימים זה היום הכי כואב של המילה ,הוא היה אדם זקן ובאו אליו
אורחים והוא היה עובד את ה' ע"י החסד ,ע"י הכסת אורחים ,כך היה מפרסם את
האלוקות ,הוא ראה שבאו שלושה ערבים ,הוא חשב שהם ערבים ,הם חשבו בריות
פתוחות ,הוא רץ בעצמו ולא שלח את עבדיו ,למה? הוא אהב את ה' ,ראה הזדמות
להתחבר עם הטוב החסד והאהבה ,הוא לא התעכב לשאול אם הוא כן צריך לרוץ או לא
צריך לרוץ ,האם צריך לעשות פה הכסת אורחים או יותר חשוב שיישאר עם ה’ ,הרי ה'
בדיוק התגלה אליו ,כאשר ישב פתח האוהל ה' בא לבקר אותו ,הוא וכל פמליא של מעלה
באו לקיים מצוות ביקור חולים ,הוא זכה שה' יתגלה אליו ,תארו לכם אחו כל היום
מחכים שה' יגלה לו משהו ,מוכים לעשות הכל כדי לראות איזה אור ,לחוש משהו רוחי,
תארו לכם שאחרי שה אדם משקיע כסף ,עושה מאמצים ופתאום מתגלה לו משהו ,ובאותו
הרגע יבואו שלושה ערבים ,הוא יעזוב הכל על מת לעשות להם הכסת אורחים? הוא יעיף
אותם שלא יפריעו לו ולהתגלות שלו ,למה הם באים להפריע לו ,אברהם אביו לא ,הוא לא
עבד למטרות אחרות ,הוא עבד את ה'.
תפקידו היה לגלות את מידת החסד לעולם ,לכן הוא גם התפלל על סדום ועמורה וכו' ,הוא
רץ לעשות חת רוח לה' ,הוא לא התפלפל בהלכה באותו רגע ,זה לא שהוא לא חי על פי מה
שצריך ,אך בשביל מה האדם צריך להתעסק בהלכה? בשביל לעשות ,לא בשביל לא לעשות.
לפעמים אחו צריכים לתת ללב לדבר ולא לשאול כלום .פחס הכהן כשהוא ראה שזמרי
בעל את כוזבי ,הוא בעל אותה בפומבי ,בפרסיא ,במזיד ,הוא לא יצא עם ש"ס ועם פוסקים,
הוא זכר את ההלכה ,רץ והרג אותם ,כתוב הרי שעשה את זה מתוך חסד ,מאהבה ,לא
מתוך דין ולא מתוך שאה והוא זכה לכהות עולם ,פעל במסירות פש ,באופן ספוטי ,פעל
ועשה כמו במלחמה שקם חייל אחד ומציל מחלקה שלמה ,לא חשב כן כדאי או לא כדאי,
הלך ועשה מסירות פש ,כל המדיה קמה כך ,דברים לא עשים מעצמם ,יש השתדלות.
תזכרו כאשר הייתם בי חמש עשרה ,ערים בגיל הזה שמאוהבים כל הזמן חושבים על
האהובה שלהם ,לא יכולים לאכול ולא יכולים לישון ,תשימו לב אצל המפגרים ,הם לא
מתקלקלים מתלאות החיים כך שההתאהבות שלהם זכה ,כל הזמן חושבים על האהובה
ואיך למצוא חן בעייה ואיך לעשות לה חת רוח ,כך האדם צריך להגיע לזה באהבת ה' ,אין
לו ברירה.
רוב עם ישראל ולד חילוי על מת שגיע לאהבת ה' ,למה? כי אדם דתי כבר רגיל ,הוא יודע
שצריך להתפלל ולהיח תפילין ויש הרבה סיכויים שהוא עושה הכל מתוך הרגל ולא מתוך
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בחירה של אהבה ,אם החילויים יישארו כפי שהם אז אחו בבעיה ,אך אם יזכו ויגיעו
לעבודת ה' מתוך אהבה ובחירה ,יגיעו לדרגה הגבוהה ביותר ,שהאדם רוצה לקיים מתוך
שאוהב את ה' ,לגרום לו חת רוח ,עכשיו השאלה היא איך מגיעים לזה? קודם כל לפי דעתי
בעיין ראש השה ,לא צריך לפחד ולא צריך לדאוג כל כך הרבה ,צריך לעשות תשובה וזהו,
האהבה הכי גדולה שהאדם יכול להראות לה' יתברך זה שהוא אוהב אותו בכל מקרה.
יש אשים שאוהבים לעבוד את ה' רק כאשר הם בהתעלות ,היום הוא לא דיבר לשון הרע,
היום הוא שמר שבת אז היום הוא יכול לעבוד את ה’ ,בעוד רגע הוא יצעק על אשתו או יריב
עם השכן ,אז כבר לא יהיה במצב שיוכל לעבוד אותו באהבה ,כתוב" :ואהבת את ה'
אלוקיך בכל לבבך ובכל פשך ובכל מאודך" ,מה אמרו חז"ל? בשי היצרים ,ביצר הטוב
וביצר הרע" ,בכל פשך"  -אפילו וטל פשך" ,ובכל מאודך"  -בכל הממון שלך ,בכל השפע
שלך ,בכל הכסף שלך.
"בכל לבבך"  -לא כתוב בכל גופך אלא לבבך ,לבב זה שי היצרים ,ובכל פשך ,אפילו וטל
את פשך ,לא רק מתי שאתה מבסוט וכל האור מצא עליך אלא כל הזמן .היום כל הגזרות
וכל התלאות וכל הצמצומים וכל הצרות הם בשביל שאחו תחיל לעבוד את ה' באהבה
ובשמחה ,תמיד ובכל עת ,בכל זמן ובכל מקום ובכל תאי ,בלי קשר אם האדם בעליה או
בירידה ,להגיד לו :ה' יתברך זה אי איך שאי ,אי מוסר את עצמי אליך עם הכל ,עם היצר,
עם המחשבות ,עם הבעיות ,עם החוסר אמוה ,עם חוסר המעשים ,עם העצלות ,עם הכל
אי אוהב אותך ,על כל פשעים תכסה האהבה ,וזה הקשר שצריך להיווצר ,זה דבר מאוד
פשוט ,צריך לזכור את זה ולעשות ,זה לא דורש שום דבר ,אדם צריך לחזור על זה ,להוציא
מהפה שלו "ריבוו של עולם אי אוהב אותך" ,צריכים לעורר את האהבה.
הייתה אצלי פעם אישה אחת ,היו לה בעיות של קרירות לבעל ,קורה .אז אמרתי לה :אם
תתחילי לעשות ולהשתדל גם באופן פשי וגם באופן פיסי ,עוד פעם ועוד פעם וכו' ,זה
יתעורר ,אם תשבי כך ותתחי מי אשם ולמה אשמים ,וכמה את מסכה וכו' זה יישאר כפי
שזה.
הלכה ,עשתה וגמרו הבעיות ,כך או צריכים לעשות" :ה' אי רוצה להיות קרוב אליך ,ה'
אי אוהב אותך" ,אפילו בלי מילים ,אך המילים עוזרות .ואז היצר יבוא ויסה לקרר אותו,
מי יקרר? עמלק" ,אשר קרך בדרך" ,מה זאת אומרת? קרר אותך ,מבחית קור ,אברהם
אביו הלך וסע הגבה ,לדרום ,לגב ,זה בחית אהבה ,הלוך וסוע ,פעם הלך ופעם סע,
הוא לא עצר .לפי שיטה הודית כדאי לרוץ מאה צעדים וללכת מאה צעדים וחוזר חלילה ,כך
האדם יכול להגיע רחוק מבלי להתעייף במיוחד .אחו צריכים להיות מחוברים לשורש
אהבת ה' בכל מצב ,בא לו או לא בא לו ,אחו צריכים לעורר את האהבה לה' בכוח ,היא
תבוא ,אם מעוררים אותה היא תבוא ,זה דבר בדוק.
לכל עשב בשדה יש לו מלאך שמכה בו ואומר לו  -גדל ,כך אומר רבי חמן .כאשר האדם
מצא בהתבודדות בחוץ או בסביבה של הטבע ,הבן אדם לא כל כך מתוח .בעיר יש רעש,
מכויות ובלגן ,האדם חייב למצוא לעצמו זמן לשוח בשדה כיצחק אביו.
אז אחו צריכים לעשות השתדלות לשוח בשדה ולהתבודד עם ה' ,ההתבודדות הזו זה דבר
גדול מאוד ,האדם צריך להתמזג עם הטבע כמו שהוא ,בטבע האדם מרגיש את ארבעת
היסודות :אש ,רוח ,מים ועפר ,פה בעיר לא מרגישים שום דבר ,אולי רק את העשן ואת
הרעש.
כשבן אדם הולך לשדה זו הזדמות להתבודד ודרך הטבע להגיע לקשר עם ה' יתברך .מה
עיקר הבעיה שלו? מאז שאחו ולדים במקרה הטוב אומרים לו שהקב"ה קיים ,טוב ,את
זה כל אחד מאתו מוכן לקבל ,אח"כ אומרים לו שהוא משגיח על הכל ,גם מוכים לקבל
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אבל הבעיה היא כזו :אמם ה' יתברך קיים והוא משגיח על הכל אך הוא משגיח בהסתר
פים וגם כאשר יש גילוי פים ,ישם עולמות רוחיים שמפרידים בייו לבין ה' ,יש מרחק,
יש מרחק עצום בייו לבין ה' יתברך ,ישם ארבע עולמות ויש מעל לארבע העולמות ,כך
כתוב.
כאשר האדם אוהב את ה' ,רק ידבר וכבר שומעים לו ,אוהב אותו מאהבה שאיה תלויה
בדבר ,ישה אהבה שתלויה בדבר ,מה שאיו תלוי בדבר  -אין סיבה שהוא יתבטל ,זה
הציור הפתוח שאו צריכים להגיע דרכו לקשר עם ה'.
בזמן שחרב בית המקדש אז ירמיהו הביא התחיל לבכות לה' :מה עשית? ואז הוא הלך
לעבר הירדן וקרא" :בן עמרם ,בן עמרם תקום" ,הכווה למשה רבו שקבור בעבר הירדן,
והתפללו לבטל את הגזירה ,אח"כ הלכו לאבות בחברון ולרחל אימו ,כולם התפללו וכל
אחד ואחד יסה לסגר על עם ישראל ולבטל את הגזירה ,אברהם אביו ביקש.
אז מה ה' אמר לו? עכשיו זכרת? איפה היית עד עכשיו ,לא שמעתי ממך ,ביטל את כל מה
שאברהם אביו ביקש .מה זה הסיפור הזה? מה זה הוא לא בא אלי? מסופר על רבי יצחק
מברדיצ'ב ,זכותו תגן עליו ,אחד מגדולי הצדיקים בכל הדורות ,הסגור של עם ישראל,
הוא הבטיח שהוא עולה למעלה ומביא משיח ,הרי הוא היה בעל חסד ואהבה איסופית
לעם ישראל ,לכל אחד ,לא חשוב ,הוא לא יוותר ,יעלה למעלה ,יעשה בלגן עד שיבוא משיח,
מה אומרים הצדיקים? הוא עלה למעלה ,התחילי להשתעשע במדרגות ,לעלות מעולם רוחי
לעולם רוחי וזהו ,הוא התרחק כל כך מעולם החושך ,תו לו שפע ואור וזה דבק ,הוא לא
הביא את המשיח ,ככה כתוב ,אברהם אביו אחרי שפטר ,גם כן לא המשיך להשגיח על
הדברים ולא היה בקשר עם ה' באותה העצמה ,לא היה לו כוח לבטל את הגזירה ,היחידה
שהיה לה כוח לבטל את הגזירה זו רחל אימו ,זאת אומרת אפילו "אברהם אוהבי" האוהב,
כאשר הוא מפסיק לאהוב באופן מעשי אין לזה כוח ,אהבה צריכה להיות אהבה חיה.
סיפרו שהבעש"ט היה מברך את הילדים כאשר היה לוקח אותם ל"חדר" היה שם להם יד
על הלב ואומר להם ומברך אותם שיהיה הם לב חם ,לא בירך אותם על שום דבר אחר אלא
על לב חם ,למה לא בירך אותם שיהיו תלמידי חכמים וכו'? כי הלב החם הזה ,הוא המפתח
לכל הדברים ,אם לאדם יש לב חם אז הוא ישרוף את הכל ולא יוותר ,ולא ישקוט.
האדם צריך להתבון בפש שלו מתי מתעורר יותר אחד מארבעת היסודות ,הרי ארבעתם
קיימים אצל כולם ,באופן כללי יש גם אשים שכל פעם יסוד אחר שולט עליהם יותר ,אצל
אחד יסוד המים ,אצל השי יסוד האש וכו' ,תלוי איך שהם בויים.
על כל פים גם בתוך האשים האלה משתלט לפתע יסוד אחר ,את ההתעוררות הזו האדם
צריך לתפוס על מת לאהוב את ה' ,אם מתעורר יסוד המים ,כפי שאומר בעל התיא זה
מקור כל תעוג ,אדם מתחיל ליהות מהתאוות שלו ,למשל אוכל חתיכת עוגה והוא הה
מכל גיסה ואז חייב להודות לה' על התעוג והמתיקות ,אם יש טעם מתוק זה מאת ה' ולכן
צריך להודות לו ,וכך עם כל התאוות והמותרות למייהן.
בדברים אסורים אי אפשר לעבוד את ה' ,רק בדברים המותרים ,למשל אדם יושב לו בשמש
להאתו ,מרגיש את החום ,כתוב ש"השמש מרפא בכפיה" ,זה יסוד האש ולכן צריכים
לעבוד את ה' עם יסוד האש שבאדם.

שבילים אל הדעת הפנימית

-254-

www.rachlin.org.il

הגאווה הפימית
היום בא אלי איזה תלמיד חכם חמד ,צעיר לשאול אותי על שידוך והביא לי תמוה של
בחורה שהוא רוצה להתחתן איתה .ובין שאר השאלות שהוא שאל ,הוא שאל האם יש לה
מידות טובות או לא? מעיית השאלה הזו .וזה מושג מושרש היטב בכל ההווי השידוכי -
לבדוק אם יש לבחורה או לבחור מידות טובות .אבל זהו מושג שכולם אמם משתמשים בו,
זהו מושג שטחי לחלוטין .מה זאת אומרת אם יש לאדם מידות טובות? כל יהודי יש בו
מידות טובות .כל יהודי יש בו גם מידות קשות .השאלה  -זה לא איזה מידות יש לו ,אלא
השאלה היא איך הוא מתמודד עם היצר הרע שלו הוא שזה מפעיל ומשתמש במידות
הרעות ובמידות הטובות שלו.
כיון שהמפתח כדי שאדם יבין את פימיותו או פימיות אשים אחרים או פימיות העולם,
זאת אומרת איך הדברים קורים בעולם זה להבין את שי המחות האלה שרבים על העולם,
על השליטה בעולם ,מחה הקדושה ולהבדיל מחה הטומאה.
בתוך פשו  -היצר הטוב של האדם והיצר הרע שלחם גד האדם .הדבר הזה שהוא שאל
מאד תמוה ,כיון שהרי אחו לקראת סוף התיקון והשאלה הזו מעידה על הבה מאד
שטחית של מה שקורה לבן אדם כשאחו היום כבר הייו צריכים להיות מצוידים
במושגים יותר מתוחכמים ,יותר מעמיקים ,יותר מדויקים ,יותר כוללים ולא רק במושגים
שטחיים.
לא שחלילה המושג הזה שטחי ,היו דורות שהשמות שהיו בעולם הזה ,שהייתה להם דרגה
מאד גדולה ,היה בהם הרבה אור ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך ,כמו שאחו
יודעים מכתבי האר"י ז"ל ,היצר או הסיטרא אחרא לא יכולה ליוק מן הפים ,היא רק
יוקת מן האחור ,איפה שיש אור היא לא יכולה ליוק ממש ,אלא איפה שיש את המעטת
האור ,איפה שיש את הדין איפה שיש את ההסתר שם היא יוקת.
ולכן ,היו הרי שמות גדולות ,עם עוצמה רוחית גדולה ,עם דרגה רוחית גדולה ואז אולי
היה מספיק )אולי זה גם כן לא מדויק( .היה מספיק ללמוד תורה ולקיים את המצוות,
האדם היה שמור כי הם היו מקיימים את זה בעוצמה רציית ,באיכות גדולה ,במסירות
פש ,האדם היה חי את השם יתברך כל הזמן ,עשרים וארבע שעות.
איפה זה ואיפה אחו? אחו חיים בעולם החומר ,כל אחד בעמדתו האישית ,צריך להלחם
את מלחמותיו הקיומיות הקשות ,גם מבחית הפרסה וגידול הבית ,גם מבחיה רוחית ,כל
מה שעובר על כל אחד ואחת היסיוות והתקפות בלי סוף ,ללא הפסקה ,ולכן קשה לו
לעבור מהשלב הזה של תגובה והתגוות לשלב שממו אחו מגיעים לישועה ,כמו שכתוב
"עת צרה היא ליעקב וממה ייוושע".
ממה ,דווקא ממה ,מתוך היסיון גיע לישועה .זאת אומרת שהאור פחות בזמן הזה,
והשמות ,היסיוות קשים ,מורכבים והאדם ידרש לעמוד על פשו כל הזמן ,אם הוא יודע
או שהוא לא יודע .יש חלק שהאדם מסן ,לחם גד יצרו בלי שהוא מודע לזה ,באופן
אוטומטי כזה ,כן? כמו שכתוב הבא להורגך השכם והורגו ,מייד הוא מגיב מהר ,והוא
אפילו לא מודע לעיין שהוא הגיב והוא סילק והוא סין ,הוא דחה כל מיי פיתויים של
היצר ,מצד שי ,אחו צריכים להגיע למצב שכתוצאה מכל החושך הזה וריבוי היסיוות,
אחו הפוך את כל העיין הזה לקשר תמידי עם השם.
זו הבחיה שאחו צריכים להגיע בימים אלה ,בדור הזה .שמתוך החושך תקשר להשם
יתברך באופן קבוע ,לא באופן מזדמן ,פעם בשה ביום כיפור או מידי פעם במשך השה
אלא בכל רגע ורגע כמו אויר לשימה.
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ואי אפשר יהיה להגיע לזה בלי להתעמק בכל העייים ,כל הכללים של המלחמה הרוחית.
לכן אחו משתדלים בעזרת השם ,להעמיק ולהרחיב בושאים האלה .היום ,הושא שאי
רציתי לשוחח עליו ,זה הושא של הגאווה.
לא שלא דיברו על זה ,אבל כמה שמדברים ,כראה זה לא מספיק  -ואם תחיל את הושא,
גיד ככה ,יש שי סוגי גאווה .יש גאווה שהיא גלויה ויש גאווה שהיא סתרת .כמו שאחו
מתפללים שהשם יסיר את הש-ט-ן מלפיו ומאחוריו.
הגאווה הגלויה  -היא יכולה להיות גלויה לאדם ,היא יכולה להיות גלויה לסביבה ,ולהיות
גלויה לשיהם .הגאווה הסתרת יכולה להיות סתרת מהאדם וסתרת מהסביבה .הגאווה
הסתרת היא הרבה יותר מסוכת מהגאווה הגלויה.
הגאווה הגלויה יותר גסה ויותר קל גם לאדם לזהות אתה ואולי לטרל אותה או להגביל
אותה ,וגם הבריות מרגישות בזה ויכולות להעיר או לפגוע באדם הגאוותן על מת שהוא
יתאפק מגאוותו והגאווה הסתרת היא הרבה יותר עדיה ,מתוחכמת ,וקשה לטיפול ,הן
של האדם הן של המטפלים הרוחיים שרוצים לעזור לאדם.
עכשיו ,הגאווה הסתרת ,היא גורמת לטמטום הלב וטמטום המוח ,מביאה את האדם
לטיפשות ועיקר הפיתוי שהיצר מפתה את האדם דרך הגאווה הסתרת זה לסות להגיד לו
שהוא מבין והוא יודע ,יש לו מפתחות מדויקות חכמות ,הוא חכם ,הוא גם בסדר ,ויש לו
יכולת לבקר את האחרים ,והוא יכול להכיס למגירה כל אחד ,לתת לכל אחד תו ,לקבוע
את הכל.
הוא מהל את העולם .ועם כל זה הוא חושב שהוא גמיש ,שהוא יודע שיש לו גאווה ,שהוא
גם שולט על הגאווה ,זה הכי מצחיק או הכי עצוב ,אבל הגאווה סתרת היא גורמת ,היצר,
גורם דרך הגאווה הסתרת לבן אדם את הדמיון  -שידמיין שהוא שולט בזה.
כשבעצם ,האמת היא הפוכה לחלוטין .והאדם הזה אם הוא לא יילחם גד הגאווה הזו ולא
ירסן את היצר שלו ,בעצם אפשר לומר משהו די מפחיד ,שכל החיים של האדם הזה בעולם
הזה ,כתוצאה מזה ,גם כן ,כמובן השפעה לעולם הצחי  -העולם הבא ,כל החיים של האדם
הזה הם בידי היצר ,גם כשהוא עושה מצוות וגם כשהוא עושה עבירות ,וההחלטות שלו הם
לא כוות ,כי הם גועות ,וכמה שההחלטות יותר חשובות ,הוא יותר גוע.
והאדם הזה היצר מספק לו "הוכחות" ,לחכמתו וליכולתו להבין ולהבחין ,לדון ולקבוע,
והוא השופט של כולם .הוא השופט היחידי של העולם ,האדם הזה  -אם הוא לא ילחם
במסירות פש כגד היצר שהוא בא לשחד אותו או לפתות אותו בגאווה המתוקה הסתרת
הזו ,אם אדם לא ילחם ,אז בעצם ,כל החיים שלו הם כמו בתוך צצת כזו .החיים עטופים
ביצר והוא יגיע למצב שלאט לאט ,שלא יוכלו לסבול אותו הבריות ,בסופו של עיין ,ולא
יוכל להסתדר עם אשים מרב שהביקורת שלו והדיים הולכים ומתגברים .כמה שהאדם
מתמסר יותר לגאווה הסתרת הזו ,הדיים שלו והחוצפה שלו ,לאט לאט הופכים להיות
יותר חזקים ,אם כי הוא לא מרגיש בהם.
ויכול להיות גם כן ,שגם הסביבה לא תרגיש בהם ,שהוא יעשה את הדברים בצורה מעודת,
על פי הלכה ,על פי דרך ארץ ,בכל זאת האדם הזה כולו תפוס ,מהראש עד הרגליים .כמו
שאומרים שהסוכה זו מצווה שהאדם מקיים בכל גופו ,גם הטבילה בתוך המקווה ,אז ככה
גם האדם הזה שהוא ספוג ,והוא מתמסר באמות גדולה לגאוותו הסתרת ,הוא גם כן
כולו תפוס ,כולו בתוך זה.
אדם שכזה ,לפעמים ,אין לו כמעט תקה .התקה היחידה שיש לו זה  -או שיתו לו חלילה
מכה מהשמיים ,שאחו לא אוהבים את הדבר הזה חס ושלום ,ואז מהמכה הזאת אולי
יזדעזע וקליפת האגוז שעוטפת את המוח קצת תגרום לזעזוע פימי והבן אדם קצת יעשה
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תשובה וישתה ,או  -אם הבן אדם זוכה שיתו לו הדרכה אמיתית ואיזה שהוא חכם רוחי
יצליח לקלוט את הקליפה המדויקת שלו ובאהבה ובגבורה גדולה יגלה לו אותה ,ייתן לו
טיפול זאת אומרת ,זה מצב ,בעצם ,של גילוי פים ,מי זוכה לגילוי פים כזה? רוב העם לא
זוכה.
אבל אם אדם יזכה בדבר כזה ואם הוא ימשיך לשתף פעולה ולא ייתן שהיצר יביא אותו
לדון גם את החכם שזה מה שהיצר עושה במקרה כזה ,אז יש לו סיכוי שבמלחמה ממושכת
מתמדת אמיתית יוצא מזה.
זאת אומרת שצריך כאן לערוך מערכה גדולה וארוכה עם יסיוות הרבה ,שיתוף פעולה
וגילוי עם המדריך הרוחי ,כי אחרת האדם לא יצא מזה ,והאדם הזה צריך להיות פתוח
לקבל ,דבר שזה בעצם היפוכו של מצבו .זה מלכודת של הגאווה הזו הסתרת ,הקשה,
שלצערי ,זה לא דבר לא פוץ .זה מצב די פוץ .וכדאי לאדם להתבון ,להתפלל ,לבקש
רחמים על שמתו שמא ידבק משהו מן המשהו מהעיין הזה.
איך אדם יכול לדעת ,הרי זה יסתר ממו ,אדם צריך להתבון על מחשבותיו אם הוא כל
הזמן דן את כולם לכף חוב ,אם הוא דן את כולם בכלל ,אם הוא בכל מקום ובכל מצב,
החלק העיקרי שאצלו פועל בתוך הפש זה הביקורת ,אז סימן שהוא תפוס ,כמה שזה יותר
חזק ומובהק ,אז זה מראה על זה שהוא תפוס יותר בעיין הזה.
לא שביקורת זה דבר לא טוב ,אדם חייב להיות ביקורתי ,אבל בצורה ממותקת .כמו שיש
קו ימין ,וקו שמאל אחו לא מבטלים את קו שמאל ,אבל אחו מבטלים אותו לפי קו
ימין .קו ימין זה חסד ,קו שמאל זה גבורה אז כמו שהכוהים מברכים יד ימין על יד שמאל,
לא מברכים ביד אחת ,בשתי ידיים ,אבל זה ממותק.
כשהביקורת ממותקת ,מרוסת ,על ידי הרצון לעשות את רצון השם ,לתקן את העולם,
לתקן את עצמו .כשהביקורת היא ובעת מביטול פימי ולא מגאווה ,אז היא ביקורת טובה,
שיכולה לשמש לאדם כלי יקר להכיר את המציאות ,ולהיזהר ולהזהיר ולתקן.
אם האדם לא היה מרגיש את הפגמים ,איך הוא יכול לתקן אותם? אז זה לא דבר רע,
בתאי שזה בא עם עוה ,עם ביטול ,ועם חסד זה הביקורת האמיתית ,לכן אמרו כבר חז"ל
אין מי שראוי להוכיח ,כי כדי להוכיח את השי ,צריך לאהוב אותו מאד ,לאהוב את הטוב
שבו ,לרחם על שמתו ובדרך כלל ,אדם שיש בו את היכולת הזו לחוש בפגמים של הזולת,
אז לזה הוא מתמסר ולא לאהבתו ולרחמותו.
קודם כל אדם צריך להיזהר ממחשבות שטחיות .מלדון את המציאות ולחשוב שאיך שהוא
מבין את זה  -ככה זה .מאד להיזהר .כמה שאדם יותר חרץ ,וביסיון שלו להבין את
הסביבה ולקבוע באופן חד משמעי שככה זה וזהו זה ,הוא יותר בסכה.
יותר בסכה שהוא תפוס בגאווה הפימית שלו .מובא בזוהר שיש תולעת ,שהתולעת בתוך
הצון ,אז היא חושבת שכמו שמר לה ,לכל העולם מר .ככה ,האדם הזה שהוא תפוס בגאווה
הפימית ,הוא מאמין שהוא מבין את העולם ,הוא מאמין שהוא קולט את הדברים ,מאמין
שהוא קולט בדקות ובדייקות ,ובעצם הוא רק  -במקרה הטוב  -קולט משהו דרך ציורו
הפרטי והאישי שלו ,ואין בו ציור כללי ,בשביל לבחון את כל המציאות .ובשביל לבחון את
כל המציאות ,או הרבה מהמרכיבים של המציאות ,האדם צריך שיהיה בו ביטול פימי,
עווה .אמיתית ,שידע שהוא מלא בחסרוות ,שהוא כלום ,אפילו שלא ידע גם את זה ,שלא
יתעסק עם עצמו בכלל ,אלא" ,לעשות רצוך חפצתי אלוקי ותורתך בתוך מעי" ,הוא עסוק
רק עם השם ,לא עם עצמו.
אם אדם מתמיד בזה אז השם יתברך מתחיל לגלות לו עייים .כמה שהכלי של האדם יותר
זך ,הוא בביטול יותר אמיתי ,ככה הוא יכול לקלוט את המציאות בצורה יותר כוה .היום,
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ישה בעיה ,שאחו בגלל העומס של הגלות וההסתר פים וכולי ,ותים דגש על ידעות,
ידעות בכל מיי תחומים ,כשלעצמו זה דבר טוב להיות ידען ,ואם מדובר בתורת השם זה
לא רק דבר טוב ,זה חובה.
וזה גם דבר מתוק ,כי התורה מתוקה ,אבל היות שהיום יש ספרים ,יש פירושים ,יש יכולת
לאדם ללמוד ,הוא יכול ,היצר ייתן לו ללמוד הרבה כדי לרמות אותו שהוא כבר מתוקן,
שהוא צדיק שהוא מקובל ,שהוא יודע ,ויגמור אותו.
ישתמש בלימוד תורה שלו בשביל לעשוק אותו .אדם כזה ,שלמד הרבה וזכה שיהיו לו
הרבה ידיעות ,יכול להיות  -להפוך להיות מכשיר עשוק בידי היצר הפרטי וגם הכללי
ולעשות ,במקום טוב בעולם ,ההפך.
אם כן ,יש לו מפתח הרי כתוב "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" ,אם אחו רוצים
לדעת מיהו תלמיד חכם ,צריכים לבדוק כמה שלום הוא מרבה בעולם .עיין של שלום זה
עיין של חיבור של שי הפכים ,ככה מובא.
זאת אומרת ,שתלמיד חכם שצריך להרבות שלום בעולם ,צריך להיות מסוגל לקלוט דברים
הפוכים ,לחיות אתם בכפיפה אחת ,לעשות איתם שלום ,לחיות איתם באחדות ,למרות
השוי .יש פה סוד גדול ,אבל אם ישה שמה שעבדה את השם ,התבשמה מתורת השם
ועבודת השם האמיתית והיא מסוגלת ,כן לקלוט שי דברים הפוכים ולקשר אותם ,כמו
שהגוף והפש ,יצר טוב ויצר רע ,את כל ההפכים היא יכולה להעלות ולקשר לעבודת השם
האמיתית שזה מה שיקרא בלשון הרמח"ל עיין של אמות הייחוד ,שגם הטוב וגם הרע
הם בעצם לטובה לתקן את העולם ולגלות בסופו של דבר את כבוד השם בעולם.
בן אדם ,בתוך פימיותו הוא חי באופן מאוחד ומיוחד ,בחית הייחוד ,אז עם כל מי שהוא
בא במגע ,אם זה עם מחשבות ,אם זה עם שמות ,ואם זה עם המציאות ,מייחד את
המציאות ,ווצר סביב ציורו ,ציור של שלום וסובלות ואהבה ,לא בגלל שהוא משתדל
באופן אידיאולוגי ,אלא כי זה מציאותו הרוחית.
וכמו שהאדם מעורר מלמטה ,ככה מעוררים עליו מלמעלה ,אז אם האדם הצליח לגייס את
כל הכוחות שהשם תן לו ,את היצר הטוב ,ואת היצר הרע ,ואיתם לעבוד את השם ,אז גם
במציאות ,הוא יכול להפוך את המציאות למצב של שלום.
לכן כתוב ,אין שלום לרשעים ,כי מי שבחית רשע ,לא מתוקן ,הוא לא מבוטל ,הוא לא יכול
לקחת מכל דבר לעבוד את השם .הוא לוקח מכל דבר לעבוד את היצר ,לעבוד את עצמו,
לכן ,אין בו שלום ,והוא גם לא יכול לעשות שלום.
אם כן ,תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם" ,אין שלום בעצמותיי מפי חטאתי" .אם כן
אחו צריכים להתפלל על זה ,על כל פגם ופגם שאחו מגלים אצל עצמו ,שאחו מגלים
אצל הזולת .צריכים לדעת שזה חסרון של העולם.
אם זה חסרון של העולם ,זה חסרון של תיקון העולם ,זה כאילו חסרון של השם ,ומביא
חילול השם .כי מה אומרים הבריות? איזה עולם לא מתוקן זה .כמה דברים רעים יש בו,
כמה צרות ,כמה בעיות.
כל צרה וכל דבר לא מתוקן ,שיש זה מרבה חילול השם .לכאורה ,יטעו הטועים ,השם
ישמור" :איפה השם יתברך?" למה הוא לא מטפל בעולם כמו שהיה ראוי? לכן ,כשאחו
רואים פגמים ,בעצמו ובאחרים ,עת תפילה ליעקב ,צריך להתפלל על זה.
לא לקטרג ,להתפלל ,להתפלל על הפגמים של האשים .זה סוד גדול ,דבר עצום שצריך
להפיץ אותו  -שהאדם ,כל הפגמים שהוא מרגיש ,אצל עצמו ואצל אחרים ,אלה הם
יצוצות שהוא צריך להעלות ,אלה הם תיקוים שהוא צריך לתקן.
השם לא מראה לו סתם ,הוא מראה לו על מת שהוא יסה לתקן את זה .אם הוא יכול
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באופן מעשי ,לא תמיד אפשר ,על כל פים ,יתפלל על זה .פמליא של מטה ותים כוח
לפמליא של מעלה .כתוב במסכת שבת :כאשר משה רביו עלה לשמיים ,מצא את השם
שהיה קושר כתרים לאותיות ,הוא לא אמר לו שום דבר ,אמר לו השם ,אי מצטט ככה
באופן חופשי ,אמר לו :אין שלום בעירו? למה לא אמרת לי שלום? אמר לו משה רביו :וכי
עבד יכול להגיד שלום לרבו? אומר לו ה' יתברך :היה עליך לעזרי ,אומר לו משה :אם ככה
יגדל א כוח השם כאשר דיברת.
הוא מברך את השם שיגדל כוח השם .זה מדרש מאד חמד ,מעיין .שבא ללמד אותו,
שבשמיים מחכים שאחו תפלל על כל הפגמים .ועשה שלום .השם יתברך עסק במה?
בקשירת תיקוים לאותיות.
האותיות ,אחו יודעים לפי האר"י ז"ל ,זה הכלים .והתיקוים האלה אם זה תגים ,אם זה
קודות ,הם תיקוים שבאים לתקן את הכלים ,להביא אורות לכלים .להביא בישום לכלים,
מיתוק .השם יתברך עסק בזה .כמו שאחו יודעים שיש תיקוים שעשים בידי שמיים.
משה רביו עלה לשמיים ,איך הוא עלה לשמיים ,ואיך הוא זכה לעלות לשמיים ,הוא עבד
את השם לשם שמיים .אז הוא זכה לעלות לשמיים ,מסירות פש כל חייו.
הלך בדרכי השם ,בצורה מדויקת ,זכה ,בעווה פימית של ביטול .לכן הוא זכה .כשהוא
עולה לשמים ,כשיש בן אדם מתעלה ,הוא מגיע לשמים .מה הוא מגלה? שהשם יתברך
בעצמו מתקן תיקוים.
שהשם יתברך בעצמו מייפה את האותיות ,מוסיף להן עייים .משה רביו לא הרגיש את
עצמו גדול לבוא ולהגיד שלום לשם יתברך .בחית עבד לפי רבו שותק ,לא פותח את הפה,
לא חושב שהוא מבין ,כס בדחילו ורחימו ,ואז מה שואל אותו השם יתברך? למה הוא לא
אמר שלום.
אחר כך כשהוא אומר לו :טוב ,מה אתה רוצה? עבד יכול להגיד שלום לרבו? אומר לו :היה
עליך לעזרי .מה פירוש הזה? איך זה קשור למה שאמרתי בתחילת השיעור ,שתלמידי
חכמים ,מרבים שלום בעולם? על ידי העווה שלהם הפימית ,יכולים לסבול הפכים.
על ידי זה שהם סובלים הפכים ,מתעלים לשמיים ,בחיה זו  -שמיים  -אש ומים שזה שי
הפכים .כשמתעלים לשמים ,השם יתברך מצפה מהם שיעזרו לו ,זה מה שאמר לו " -היה
עליך לעזרי " ואיך לעזור להשם יתברך? משה בעצם מברך אותו ,משה מברך את השם
יתברך ,מתפלל ,אומר לו :ועתה יגדל א כוח השם כאשר דיברת.
כיון שה' יתברך התה עם בריאת העולמות ,שהוא מתקן ,אחרי שבירת הכלים הוא תיקן,
העלה יצוצות ותיקן אותם ,חוץ מהיצוצות של הוק'  -וק' דז"א ד'אצילות ,את זה הוא
השאיר לו .משה רביו על מה ידרש? דרש להתפלל על הפגמים.
זה מה שאחו צריכים לעשות .זה התיקון של הגאווה החיצוית ,קל וחומר  -הפימית .זה
האפשרות של האדם לברוח מהיצר הרע ,שהאדם מתחבר עם בחית הרחמים ,בחית
הרחמים זה בחית יעקב ,זה בחית הסולם ,שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה ,אז הוא
יכול להעלות את הכל לעבודת השם.
וזה מה שצריך בעזרת הרחמים ,אדם יכול להגיע לשמיים ,דרך סולם יעקב ,וזה קרא
לתקן את העולם .אדם יכול להגיד מה אי יכולתי לעשות? ח  -על מה דים אותו לכף
חובה? לא על זה שהוא לא החזיר בתשובה את כל הרשעים ,לא על זה שהוא לא עשה
מעשים טובים ,על זה שהוא לא התפלל על רשעי דורו .היות שהיום היסיוות כל כך
גדולים ,היצר כל כך מתוחכם וחזק ,ואחו ,חו מה? אחו כלום .שאר לו רק דבר אחד,
בחית יעקב ,בחית תולעת יעקב ,למה קרא תולעת יעקב? שהכוח של התולעת איפה?
בפה.
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כון ,התולעת אוכל הכל? ככה בחית יעקב ,בחית עם ישראל .בחית הרחמים ,בחית
הביטול ,בחית תולעת תולעת זה הדבר שהולך שם בביטול על הרצפה ,מוך ,לא איזה
ברייה מפוארת ,זה דבר שכולם געלים ממו ,לא כל כך עים.
אז בחית התולעת הזו ,תולעת יעקב ,הכוח שלה בפה ,הפה זה התפילה .ולכן ,זה הסוד שיש
עיתוות היום ,יש רדיו ,יש טלוויזיה ,ויש חדשות כל הזמן ,כל הזמן עוד זוועות לצערו ,כל
הזמן יותר מחריד ,כל יום מהיום הקודם ,בשביל מה אחו צריכים את זה? מה הסוד של
הדבר הזה? הסוד של הדבר הזה זה שכולם יודעים מה קורה בכל מקום ,מה פתאום צריך
דבר כזה? אלא על מת שאחו תפלל על זה.
אברהם אביו ,אז כשגזרה הגזירה על סדום ועמורה ,השם שלח לו מלאכים .אומר :מה
זה ,הוא הולך לתת כזה מכה לרשעים ,הוא לא יספר את זה לאברהם אביו? שלח לו
מלאכים .היום אחו במצב כזה שבמקום שישלחו לו מלאכים ,שולחים לו עיתון,
להבדיל ,על מת שתפלל על הפרט ועל הכלל.
על מצביו האישי ,המשפחתי ,והכללי .זה בחית דוד המלך שמשת תש"ן מתחילה
להתעורר ,על פי מה שכתוב בספר "קול התור התקופה הגדולה" של תלמידו של הגאון
מוילא זכותו יגן עליו .משת תש"ן מתחילה השפעתו של משיח בן דוד.
משיח בן דוד כידוע ,בא לתקן את הפימיות .דוד המלך שעבר את כל העליות והירידות של
כל האושות כולה בבשרו ,הפך את כל הסבל שעבר ואת כל השמחה שלו לתפילות .זמירות
היו לי חוקיך.
הוא הפך את הכל לתפילות .וזה ,אף אחד לא פטור מזה .כיון שזה בפשו ,ומגון התפילה
קיים ,מצא אצל כל יהודי ,אפילו הרחוק ביותר ,קל וחומר אשים שזכו לשמוע תורה
צריכים להתפלל כל היום.
מי שלא יכול כל היום ,כל יום .לפחות לפי שהוא הולך לישון .יתפלל על כל הפגמים שלו,
של אחרים ,יבקש רחמים על הדור ,הבחיה הזאת ,זה הבחיה של ביטול של דוד המלך.
וכמו שאחו מעוררים מלמטה ,ככה יעוררו עליו מלמעלה ,אם אחו תחזק בעיין הזה,
אז השורש של דוד בן ישי יתעורר ,בתחילה ישפיע באופן רוחי ,אחר כך יתגלה במציאות.
זה בחית ביאת משיח .את זה חידש לו אביו יעקב כשבא להילחם עם עשיו ,לפי שיכס
סופית לארץ ישראל ,הייתה לו מלחמה צפויה עם עשיו ,עשיו  -בחית אדום ,אדום  -בחית
הגויים של היום  -אמריקה ,רוסיה ,אירופה ,הוא התכון למה? לתפילה ,מלחמה ולדורון.
למלחמה אחו מתכוים כל הזמן  -מלחמה גשמית ,למלחמה רוחית ,אחו לא מתכוים
 אבל למלחמה גשמית ,כן ב"ה .לדורון  -גם כן עושים חסד כזה או אחר .תפילה  -לאמספיק ,זה צריך להתפלל יותר.
אם האדם ,ממעמקים קורא להשם ,מתוך מצוקתו ומתוך הסתר פים שיש עליו ,כשהוא
אפוף בכל היצר שלו שמפעיל עליו את הכל ,אם האדם ממשיך להתפלל ,זה הסוף של היצר,
הוא חוטף מכה.
כמה שהאדם יותר בתוך המייצר ,המכה של היצר יותר גדולה .זה בחית ממעמקים
קראתיך .עד כאן יש שאלות?
שאלה :אם אחו שתדל במלחמת היצר וגדל מבחיה רוחית אז היצר שלו יגדל עוד
יותר וגם אז לא וכל לו?
תשובה :זה לא ככה ,מי שגדול מחברו ,יצרו גדול ממו ,לכתחילה ,הוא ברא עם יצר שקול
כדי שתהיה לו בחירה ,אבל אם האדם מגביר את הטוב על הרע ,היצר לא גדל ,היצר
מתמעט ובורח.
ואז יש לו כוח יותר גדול אין מה לדאוג .כתוב ,שדוד המלך הרג אותו בתעית ,לא תן לו
שבילים אל הדעת הפנימית
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לאכול .....הדרך ,לא לתת לו לאכול .ואם תת לו לאכול ,לגרום לו להקיא את מה שאכל,
ככה כתוב .מה הדאגה שלך? אחו מובטחים שעשה תשובה ולא יידח ממו ידח.
רק צריכים לרצות ולעשות .זה מה שאתה אומר ,זה מצד היצר .לא שאתה בצד היצר ,אבל
זה הטעה של היצר שבא לייאש את הבן אדם" - ,מה לך לעסוק בעיין הזה? תעזוב ,אתה
לא תוכל .אם אתה תבוא אלי במקלות ,אי אבוא אליך בתותחים".
אבל אם אדם משתדל מלמטה ,השם עוזר לו מלמעלה .ואי אומר לך שכן אפשר ,אפשר
ועוד איך .יש עוד עיין .תלוי כמה שמות יעסקו בזה ,אם יש יותר התעוררות ,יותר שמות,
אז יש יותר כוח.
אם יש פחות ,חלילה אז זה יותר קשה .לאלה שעושים יותר קשה .בשביל זה צריך עבודת
צוות .לכן ,בדור הזה ,כל יהודי דרש ,לא רק גדולי ישראל .כל אחד צריך לדעת את עומק
העייים ולהילחם .כדי שיהיה עבודת צוות כללית .כן ,עוד שאלות?
שאלה :מה בקשר למחלוקת ,האם זה מצד היצר?
תשובה :יש עיין של מחלוקת לשם שמיים .מחלוקת לשם שמיים זה בסדר .אבל מחלוקת
לשם מחלוקת זה לא טוב .עכשיו ,גדולתו זה שאחו בעם ישראל יודעים שכמה שאדם
יותר גדול ויותר מתוקן הוא בכל זאת בן אדם ,ואם מאיזה שהיא סיבה עשה איזה פגם ,זה
מוזכר ,בתורה לא מסתירים את זה .כי בן אדם זה בן אדם .ככה שאם היו מקרים של
מחלוקות שלא לשם שמיים ,אז זה מוזכר .הה  -מחלוקת קורח .אבל ,צריך לדעת
שכשאחו עוסקים בגדולי ישראל וקדושי עליון ,אין לו בכלל שום הבה ושום מושג על
המעשים שלהם ,על המחשבות שלהם ,כל מה שהם עשו ,הם עשו לשם שמיים.
ואם לא ,אז זה מצוין שזה לא לשם שמיים .ככה שגם לפעמים אם יראה לו איזה מחלוקת
שאחו לא הייו עושים דבר כזה .אז ,אחו ,באמת זה אחו ,בשביל זה אחו לא
מביים .זה לא לפי השכל הפשוט.
כן עוד שאלות? אחו למד קצת מושגים מספר "מפתחות החכמה" .זה מושגים קצת של
קבלה ,אבל דברים יסודיים שצריכים לדעת בשביל להבין את החיים ,את המצוות את הכל.
כאן אחו בעמוד קי"ח והוא מסביר כאן בעיין הפרצופים.
פרצוף ,מי ששמע בעייי קבלה קצת ,אז הוא יודע שיש ספירות ,פרצופים ,עולמות .אבל
בדרך כלל לא מביים על מה מדובר ,יש פה כל מיי הגדרות ,אחו סה קצת לשמוע .הרי
בעולם התיקון ,הספירות ,הם התאחדו לעבודה משותפת לעבודה המשותפת הזו ,אחו
קוראים לה עבודה של פרצוף.
לפי התיקון ,כל ספירה שהייתה בפי עצמה .כל אחת אמרה ,כביכול ,אי אמלוך ,אי
אמלוך ,וזה גרם לשבירת הכלים ,להפך השלום .השלום ,זה בא כשיש עבודת צוות ,זה
עבודת הפרצופים .בא יראה מה אומרים כאן.
זה לקוח מהרמח"ל  -פרצוף הוא מה שאור אחד מתפשט ומתגלה בכל פרטיו בסדר אחד,
דהייו סדר דמות אדם .שבו איזה חלקים שארים פימיים ואיזה חיצויים ,איזה עליוים,
ואיזה תחתוים ,וכאן כלל עיין שמה וגוף ,ובגוף עצמו שלושה כלים ,פימי ,חיצון
ותיכון ,וכן גוף ולבושים ,וכן אור פימי ואור מקיף וכיוב' ,וכולם מקושרים בסדר אחד
להיות מתחברים אלה באלה ומתהגים על פי ההגה אחת ,כללית ,כל אחד לפי עייו,
וכללותם הם תרי"ג חלקים כל אחד בוי אחר כך מכמה חלקים קטים כמו שצריך
לשלמותו.
זה הקטע .עכשיו אחו סביר בעזרת השם .הוא אומר ככה :פרצוף הוא מה שאור אחד
מתפשט ומתגלה בכל פרטיו בסדר אחד .מצד אחד  -בכל פרטיו .מצד שי  -בסדר אחד ,זאת
אומרת ,יש פה עיין של ריבוי פרטים ,אבל בכיוון אחד ,מכוון למטרה אחת.
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פרצוף הוא מה שאור אחד מתפשט ומתגלה ,האור הרי יורד מלמעלה למטה ,מתפשט
מהמאורות עד שמגיע אליו לעולם הזה ,דרך כל סדר השתלשלות המדרגות .אז פרצוף הוא
מה שאור אחד מתפשט ומתגלה מלמעלה למטה בכל פרטיו.
הוא מוציא לאור מן הכוח אל הפועל את כל הפרטים שהיו אצלו בכוח ,הוא מוציא אותם
לפעול בסדר אחד .לכיוון אחד ,למטרה אחת דהייו סדר דמות אדם .אחו צריכים לדעת
שאחו בראו בצלם ,כמו שלו יש גוף רמ"ח איברים ושס"ה גידים ועם כל הפרטים שיש
בו ,ככה יש את השורש של העייים האלה בעולמות העליוים הרוחיים למעלה.
יש כלל  -מבשרי אחזה אלוק ,שהגוף שלו הגשמי הוא השתלשלות ורמז לעייים רוחיים
שיש למעלה .פרצוף הוא מה שאור אחד מתפשט ומתגלה בכל פרטיו בסדר אחד דהייו
סדר דמות אדם שבו איזה חלקים שארים פימיים ואיזה חיצויים.
האור הזה שמתפשט ,אז הוא לא מתפשט כולו באותה בחיה ,אלא יש פרטים שוים,
חלקים שארים פימיים וחלקים חיצויים ,זאת אומרת יש יותר מושגים ופחות מושגים.
מושג  -מלשון להשיג את זה.
"איזה עליוים ואיזה תחתוים" .עיין של עליון ותחתון זה עיין של השתוות הצורה עם
הבורא או ריחוק צורה .כמה שהאור קרוב יותר למקור ,אז זה קרא אור עליון ,כמה שהוא
מתרחק ,הוא מתרחק.
וכאן כלל עיין שמה וגוף ,כמו שלו יש שמה וגוף ,זאת אומרת הפרצוף גם כן יש לו גוף,
לא גוף גשמי ,אבל יש לו בחית גוף ,ויש לו בחית האורות שיש בתוכו ,כמו שלו יש את
הגוף והפש ,רוח ,שמה ,חיה ,יחידה ,שזה האורות שיש בו.
וכאן כלל עיין שמה וגוף ,ובגוף עצמו שלושה כלים :פימי ,כון בתוך הגוף שלו יש את
האיברים הפימיים ,חיצון  -זה החלק החיצוי של הגוף ,ותיכון  -האמצעי .וכן ,גוף
ולבושים .לא רק שיש לו גוף אלא גם לבוש.
זה מעיין הלבוש שלו זה שאחו זקוקים ללבוש ,זה לא טעות בגלל שקר ,התפתחות
האושות או אי לא יודע מה ,זה דברים שמקבילים לשורש למעלה .וכן גוף ולבושים וכן
עור .גם בית וחצר כתוב באר"י ז"ל ,יש בחית לבוש ,גוף ,בית וחצר.
וכאן כלל עיין שמה וגוף ,ובגוף עצמו שלושה כלים ,פימי ,חיצון ותיכון .וכן גוף
ולבושים ,וכן אור פימי ואור מקיף וכיוב' .באופן כללי האור הפימי זה אור שכס בתוך
הכלי וזה אור מושג ,אור המקיף אין לו סוף ,הוא לא מושג.
בדרך כלל ,מאיר ,משפיע על הכלי מרחוק ,לא כס בו .וכולם מקושרים בסדר אחד .אבל
מה מיוחד בעיין הזה של הפרצוף? שכולם מקושרים ,כל הכוחות האלה וכל הכלים האלה,
האורות והכלים והלבוש וכל זה ,כולם מקושרים בסדר אחד ,להיות מתחברים אלה באלה
ומתהגים לפי הההגה אחת.
אחת כללית ,כל אחד לפי עיו ,כל פרצוף לפי עייו ,כל חלק בתוך הפרצוף לפי עייו,
ואילו כל פרצוף כזה יש לו תפקיד מסוים ,למשל :אחו גיד את זה אולי ,ככה ,באופן
פשוט .בעולם התיקון יש ארבע עולמות אצילות ,בריאה יצירה עשייה.
בכל עולם חמישה פרצופים ,בכל פרצוף עשר ספירות אז אם יקח למשל את הפרצופים,
אחו קרא להם בשם כדי שתדעו ,אחו מוים :אריך ....מה ,זעיר אפין ,ווק .זה חמשת
הפרצופים.
עכשיו לכל פרצוף ופרצוף בעצם יש לו תפקיד בההגת העולם ,למה ה' ברא את כל הדברים
האלה ,כל ההשתלשלות וכולי? יש לזה כמה וכמה סיבות ,על כל פים כמו שבמציאות יש
לכל פרט תפקיד ,אז גם בעולמות הרוחיים יש לכל פרט ולכל עיין תפקיד ,אז גם
לפרצופים יש תפקידים שוים.
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אם אחו יקח בחשבון ,את שי הפרצופים התחתוים ז"א ווק ,.הפרצופים האלה
התפקיד שלהם זה עיין של ההגת המשפט ,שכר ועוש ,וגם לקיים את העולם בתקצוב של
השפע המיימאלי הקבוע שצריך שהעולם יתקיים בכל מקרה .וזה כמו שאמרו עיין של
יותר דין .הפרצופים היותר עליוים כמו אריך זה עיין של רחמים גדולים .כל אחד
מהפרצופים האלה משפיע לעולם הזה השפעה שה' יתברך הקציב לו ותן לו את התפקיד
להשפיע.
כמו ,להבדיל ,מלך בשר ודם שיש לו שרים ,פקידים ,כל מיי משרדי ממשלה למייהם כון?
כל אחד יש לו את העבודה שלו ,ביחד מוציאים לפועל את רצון המלך או את רצון השלטון,
כן? ככה כל הספירות והפרצופים וכל העייים האלה מוציאים לפועל את רצון ה' יתברך.
בכללותם הם תרי"ג חלקים ,כל אחד בוי אחר  -כך מכמה חלקים קטים ,כמו שצריך
לשלמותו .כמו שיש באדם תרי"ג חלקים ,אז גם בכל פרצוף יש תרי"ג חלקים .למד עוד
קטע קטן .פרצוף הוא הדרך שצריך לעמוד הסיבה כדי שתהיה ראויה להמשיך המסובב
שלה ולגלותו.
לכל סיבה יש גם איזה מסובב כון? שהיא צריכה לסובב ,אז פרצוף הוא הדרך שצריך
לעמוד הסיבה כדי שתהיה ראויה להמשיך המסובב שלה ולגלותו .אם אין את ההתארגות
הזאת של פרצוף לא יכול לצאת מהכוח אל הפועל מה שצריך לצאת אל הפועל ,כמו שלפי
התיקון .כשלא היו מאורגים בפרצופים הספירות ,אז היה מזה שבירת הכלים .וכמו בכל
עיין ,בכל עיין פה בעולם הזה ,שאתה צריך לעשות איזה שהוא דבר ,אתה צריך את
הארגון ,כל דבר ודבר .אתה פותח מכולת ,אתה צריך שיהיו לך ספקים ויהיה מקום ויהיה
כל מה שצריך בשביל שהמכולת תעבוד ,פועלים וכו'.
אם לא תהיה התארגות מתאימה ,לא יהיה מכולת .אותו הדבר בעולמות הרוחיים,
שהדברים יצאו מהכוח אל הפועל ,ההתארגות המתאימה היחידה ,זה התארגות של
פרצופים .הייו ,כי כדי להראות דרך ההשתלשלות ,צריך שיימצא סיבה למשתלשל ראויה
להוציא אותו ,כי דרך הוצאת המסובב ,איו דרך ההתלהטות גרידא ,אלא דרך זיווג ממש
שמתחיל שרשו במוח והכוח ההוא משך ומתגלה דרך היסוד.
עוד פעם" :כדי להראות דרך ההשתלשלות צריך שיימצא סיבה למשתלשל ,ראויה להוציא
אותו ,כי דרך הוצאת המסובב איה דרך ההתלהטות גרידא ,אלא דרך זיווג" .זיווג זה עיין
של הסכמה ,ממש ,שמתחיל שורשו במוח והכוח ההוא משך ומתגלה דרך היסוד.
כדי להוציא מהכוח אל הפועל )הדברים זה לא הוקוס פוקוס( ,ככה זה יוצא ,יש סדר של
השתלשלות ,צריך רצון ,מחשבה ,דיבור ומעשה ,וככה הדברים יוצאים .לכן ,יש את עיין
של הפרצוף".
וימצא ,שכשרצה הרצון העליון להראות כוחותיו בדרך זה ,אז לקח לו ,אף על פי שאיו
צריך " כי הקב"ה לא צריך שום דבר ,אלא הוא קבע ככה ,רצה  -היה קובע משהו אחר ,הוא
בורא את מה שהוא רוצה ,איך שהוא רוצה ,אז מצא כשרצה הרצון העליון להראות
כוחותיו בדבר הזה ,אז לקח לו ,אף על פי שלא צריך ,דרך המחשבה של בי אדם
שמחשיבים דבר אחר דבר ,בסדר ובהדרגה ,אף על פי שבמאמר אחד יכול לברוא את הכל.
ורוצה להראות ההשתלשלות של כל כוח מהיכן יוצא ,מאיזה סיבה ,כלליו ופרטיו ,וכל
הדברים שאפשר להבחין בו ,זה כל העייים שעוסקת חכמת האמת  -חכמת הקבלה.
להראות את כל הההגה של העולמות ,מה השורש של כל דבר ,מאיפה זה בא ,מאיזה
חלקים ,ולמה הסיבות שלהם.
הכל על פי מה שהשם גילה לו בתורת הקבלה אז זה מה שהוא אומר כאן ,ורוצה להראות
ההשתלשלות של כל כוח מהיכן יוצא ,מאיזה סיבה כלליו ופרטיו ,לא רק באופן כללי ,אלא
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גם באופן פרטי וכל הדברים שאפשר להבחין בו.
וכל הציוים האלו של עולמות ,פרצופים ,ספירות ,זה לתת לו קה מידה ,קה מידה
מאיפה הדברים באים ,איך הם באים .מאיפה הם שייכים .מן מפה כזו מאין שירטוט שדע
להצביע מאיפה כל עיין .כי בלי זה ,זה משהו מאד כללי .כמובן שה' יתברך עושה הכל אבל
יש לו את הדרך לכל עיין ועיין.
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התמימות ,האמוה הפשוטה והדבקות
הושא שרציתי לדבר עליו היום קשור לעיין של התמימות ,אמוה פשוטה והדבקות .ככל
שאחו מתקדמים לקראת סוף התיקון הזמים יכולים להיות זמים קשים ,לא בהכרח
שיהיה קשה מבחית הכלל או מבחיה חיצוית כמו מלחמות וכדומה ,ובע"ה הלוואי ולא
יהיו ,אבל מבחית הבירור והתיקון הפימי של האדם ,הדברים מסתבכים ,כמובן שגם
המציאות החיצוית תמיד משפיעה על האדם.
למשל ,עכשיו יש הרבה עולים חדשים ,בע"ה ,ואין עבודה ואין דיור ומתחילה להיות
תסיסה כלכלית ותרבותית ,אז זה כמובן משפיע על מצב הרוח ,על היכולת של האדם
להתפתח ,בזמן הזה אחו צריכים להגיע כבר לתחכום עבודת הפש ,תחכום רציי ומורכב
כדי שוכל להתמודד עם האתגרים שישם כבר היום ואתגרים שעתידים לבוא.
מי שישכיל "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע"  -אשי הכווה ופימיות התורה ,לעתיד
לבוא יזהרו כזוהר הרקיע .אם כן ,היום מי שמשכיל להכשיר את עצמו להתבון ,להתעמק
ולהתבון בכיווים הכוים ,יש סיכוי שכאשר יגיעו היסיוות הגדולים יוכל לעמוד בהם,
כמו שכתוב" :וצדיק באמותו יחיה" ,מי שלא מתכון אז הוא יקבל דברים רבים בהפתעה
ובהלם ,יכול להיות שגם בפילה.
עיקר העבודה שלו בזמן הגלות זה שהאדם צריך להגיע למצב שהוא הופך את הפילות
לעליות ,וזה הדבר הכי קשה  -רצוי שהאדם ימע את הפילות אבל אף אדם לא מלאך ,ואף
אחד לא יצליח למוע את כל הפילות ,אך אם אדם כבר ופל ,חשוב לעצור את הפילה
מהר ,לצאת מהפילה וגם להפוך אותה לעליה ולהתעלות ,לדבקות וספת .זה בעצם
התהליך דרכו ה' יתברך מהל את העולם ,זאת אומרת כל פעם מופיע בסדר התיקוים של
הפרט ושל הכלל יצוץ חדש שצריך בירור ולהעלות אותו למעלה ,לתקן אותו ולקשר אותו
עם השורש כל פעם ,כל יום ,כל שיה.
כתוב בקבלה שאין יום אחד דומה לשי ,גם לא שיה אחת דומה לשיה ,בכל רגע יש צירוף
אחר של ה-ו-י-ה שמשפיע על העולם ,יש סדר של העלאת יצוצות חדשים שלא היה קודם,
אז בכל יום ויום ,ובכל רגע ורגע ,ובכל מקום ומקום ,ובכל פש ופש יש יסיון חדש
ומתחדש.
כמובן שיש גם טיות כלליות של תיקון פרטי של כל אחד ואחד שהם יותר ספציפיים לאדם,
הם אותם היצוצות שצריכים להעלות ולתקן שקשורים אתו ,קשורים עוד מזמן של שבירת
הכלים וכך מחטא אדם הראשון וגם אח"כ מהגלגולים שלו והטעויות שלו וכו' .ההבדל בין
צדיק לרשע ,זה שהרשע ופל והפילה הופכת להיות לפילה ,לפעמים גם העלייה שלו זה על
מת ליפול ,אחו רואים שה' גידל את המן ,כשהיה גדול חשב כבר שהה הוא בעל הבית
ואז ה' הפיל אותו ,אז אצל הרשעים העליות הן לצורך פילה.
אצל הצדיקים הפילות הם לצורך עליה ,כמו שכתוב" :שבע ייפול צדיק וקם" ,אבל יש בזה
בחירה ,זה לא בלי עבודה באופן אוטומטי ,איך האדם יכול להפוך פילה לצורך עליה
ולגמור את הבירור? פילה זאת אומרת שאדם פל ועשה חטא ,עבירה כלשהי ,או במישור
המחשבתי ,או במישור הריגשי ,או במישור הדיבור ,או במישור המעשי או בכולם ביחד,
אדם פגם איזה שהוא פגם ,עשה דברים שהתורה אומרת שאסור לעשות ,או חשב דברים
שלא היה צריך לחשוב ,רצה דברים שלא היה צריך לרצות ,כל הדברים האלה הן פילות,
כמובן שיש בזה דרגות ,יש פילות גדולות יותר ויש קטות יותר ,על כל פים כאשר האדם
ופל יש הסתלקות האור והכלי פגם והשפע עצר ,והוא פוגם גם למעלה בשורש ,לכן כאשר
אדם עושה תשובה ,עושה תיקון ,צריך להתבון במה פגם ולמה פגם ,ובכל פילה לשאול:
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איך היצר הפיל אותי? הדבר החשוב ביותר בכל פילה והקודה הקריטית להפוך אותה
לעליה ,זה ללמוד מהפילה" ,מכל מלמדי השכלתי"  -כך כתוב בפרקי אבות ,אדם צריך
להגיע למצב שמכל פילה הוא לומד.
אם כן ,התהליך החשוב כדי להפוך פילה לעליה זה ללמוד ולהפיק תועלת ממה ,זה לא רק
ללמוד באופן שיטחי מה אסור לעשות וכו' .אמר אדם הסתבך עם אשים ,אשים עשו לו
רע ,אז הדבר הפשוט ביותר זה להגיד :אסור לסמוך על אף אחד ,כמו שכולו עושים בדרך
כלל ,זו למידה מאוד פשטית ,חיצוית ,אדם צריך להתעמק ולאמץ את הכלים שלו ,חכמה,
ביה ודעת שלו ,להתעמק ללמוד מהפילה ,אי אפשר ללמוד מהפילה אם אדם לא מטרל
את האגו שלו ,אם אדם לא יוצא ומסתכל על הפילה כמשהו שלא שייך לו ,כי אם זה שייך
לו אז הרגש מוע ממו את הלמידה.
זאת אומרת היצר משתמש ברגש ובסערת הרוחות ובכל מיי פגיעות שהאדם פגע כדי לא
לתת לו ללמוד ,לכן אומר הבעש"ט שעצבות שבאה אחרי הפילה ,גרועה יותר מהפילה
עצמה ,כי עצבות באה לשתק את האדם ואיה מאפשרת לו ללמוד מהעיין.
אם כן ,אדם אחרי שופל ,מרגיש שעשה משהו שלילי ,אפילו אם פל בזה אלף פעם ,צריך
קודם לטרל את האגו שלו ולהגיד :טוב ,כאן יש משהו שצריך ללמוד ,מה אי צריך פה
ללמוד? בכל פילה ופילה ישם דברים רבים ללמוד .למשל :מהם החות היסוד המוטעות
שלי שגרמו לי לפילה? זה מופיע בספר "יסוד המלכות" ,בפרק "עבודת השורש" ,זה קרא
לבדוק את השורש למטה ,זאת אומרת איך הפש שלי התפתתה לעשות את הטעות שגרמה
לי ליפול? מה בדיוק היצר אמר לי? איך מכר לי את הרעיון? איפה הטעות? למשל ,יש בן
אדם שאיו רוצה להסתכל בדברים לא צועים ,הוא כל היום עובד על הקודה הזו ,הולך
לאיזה מקום ופתאום מסתכל במשהו לא צוע ,טוב ,הסתכלות ראשוה לא באשמתו ,הוא
לא התכוון ,אז הוא המשיך ואחרי שיה אמר ,רגע רגע מה ראיתי שם? הסתובב והסתכל
שוב ,אז הוא הרגיש פילה קשה ושהאור הסתלק ממו.
שאלת השאלה :מה גרם לו לכך? הרי בפעם הראשוה ראה את הדבר הלא כון והתגבר,
שיה אחרי זה חזר אחורה והסתכל ופל ,אז איך הוא הגיע לזה? אדם כזה במצב כזה צריך
לשאול את עצמו מה היצר לחש לו באוזן או בלב הפימי שלו שגרם לו ללכת ולהסתכל
בדבר בכל זאת? זו רק דוגמא.
יש הרבה איסוף דוגמאות ,מה התשובה במקרה ה"ל? האדם הזה היה במצב רוחי לא
טוב כל כך באותו יום ,היה קצת עייף ושבור ,היצר אמר לו :בוא ,תסתכל ,תהה קצת ,אתה
תשמח וזה טוב - ,כך הוא הפיל אותו.
אז אם אדם כזה יכס לעצבות ,לא יעשה כלום ,אם ישאל איך היצר תפס אותו וכשאדם
שואל מסייעין לו מהשמיים שתהיה לו תשובה ,אז הוא היה מבין ומזהה את הקודה ויודע
שבזמים שהוא עייף מאוד או לא מרגיש טוב ,היצר יכול לפעול עליו בקלות בעיין הספציפי
הזה ,מכאן הוא כבר לומד להיזהר ,ואם הוא גם מצטער באמת על הפילה והפגם שפגם,
הדבר לא יחזור אליו בקלות ,הוא כבר מחוסן במידה מסוימת ,אם לא התעמק ולא חקר,
רק הבין שטעה והצטער בצורה שיטחית ,בפעם הבאה הוא ייפול באותה הצורה ,לאחר
יסיוות רבים כאלה הוא מגיע למצב שהוא יכול להעלות את היצוץ לשורשו ,למשל עיין
לא צוע כזה ,זו אהבה פולה ,זה צריך להגיע לאהבת ה' ,אז בפעם הבאה למשל ,שילך
לאיזה מקום והיצר יגיד לו :תשמע אתה שבור ,אתה מסכן ,תסתכל קצת ותהה ,מה יכול
להיות?  -כפי שאמר לו בפעם הקודמת ,אז האדם הזה צריך להגיד לו :תשמע אי לא רוצה
להסתכל זו אהבה פולה ואי רוצה להעלות את האהבה לעוג הפסול הזה ,להגיע לאהבת
ה' ובאותו זמן שיתפלל לה' :תהפוך לי את הדבר הזה לאהבת ה'  -ואז בע"ה זה יעלה אותו
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לדרגה הרבה מעל הטבע ,הרבה מעבר למה שאשים רגילים חיים ,רק ע"י זה שבקודה הזו
הוא איו ופל ,הה דוגמא לזה :יוסף הצדיק שדווקא ביסיון כזה של משהו לא צוע,
שהוא התגבר ברגע האחרון וברח ,על פי המקרה הזה הוא קרא צדיק ,פה הוא קיבל את
התואר שלו צדיק.
כמו שלהבדיל הולכים לקבל אחרי מסע ארוך ומפרך ,מקבלים בצבא את הכומתה ,אז
בעבודת ה' בהתגברות במקום שהאדם חלש ושהאדם בטיבעו ,בשורשו ,היה אמור ליפול,
אם הוא מתגבר בדבר הזה אז הוא זוכה לתואר של צדיק ,שקשה לו דווקא הדבר שחוזר
אליו כל פעם ,אמר שיש אדם כעסן ,אם הוא עובד ומתגבר ולא ותן שהיצר יפיל אותו
בכעס ,אז דווקא הוא מגיע לתיקון שלו דרך הפילה דווקא ,ואז הוא מתעלה ומגיע לקשר
אמיתי עם ה' וזה סוף תיקוו ,דווקא על זה שהתגבר מתוך החולשה שלו.
אדם ששואל כל הזמן איפה התיקון שלו ,צריך לדעת שהתיקון שלו הוא איפה שהוא ופל,
שכל אחד יחשוב איפה הוא ופל ,איזה פילות יש לו ,ויבין מתוך זה איפה התיקון שלו .יש
אשים שכל הזמן מתלוים שחסר להם ולא הולך להם וכו' ,זה התיקון שלהם להגיע לזה
שלא יתלוו ,לקבל את הייסורים מאהבה ,להיות שמחים עם מה שיש להם ,מה מתלוים?
לאדם לא מגיע שום דבר ,מה שיש לאדם זו מתת חים שה' ותן לו ,אז אם הוא סובל עשר
קילו ,טוב שהוא לא סובל עשר טון ,ככה זה.
אז זה לא משה מה עובר על האדם ,יש אשים שעובר עליהם סבל גדול ולא מתלוים אף
פעם ושמחים ,ויש אשים שלא עובר עליהם דבר והם מתלוים ,אז זה תיקון ,למשל ,אדם
שכל הזמן מדבר לשון הרע ,זה התיקון שלו לחדול מזה ,וכן הלאה ,אם כן כל הפילות
צריכות להיהפך לעליות ,כאשר עשה את כל זה ,קים למעשה את השכיה מן העפר ,מה זה
אומר? העפר  -קליפות ,התגלות ה' ,יצוצות הקדושה שפלו לתוך הקליפות ,צריך להעלות
אותם משם ,זו העבודה שצריך לעשות.
בלי היתוחים האלה ,והשיוי וההתגברות על כל קודה וקודה ,האדם לא עושה דבר .אם
לא תבון לא למד מכל פילה ולא הפוך אותה לעליה ,לא עשיו כלום ,אז אותו בחור
למשל ,שפל בושא ההוא ולמד להלחם ,יכול להיות שייפול עוד כמה פעמים ,אך אם הוא
ממשיך ולחם ולחם ,כל פעם יהיה לו יותר קל ויהיה בדרגה גבוהה יותר ותכס בו יראת
שמיים ,והוא לא ייפול יותר ,יגמור את התיקון הזה ,וכך הוא מתקן את רוחו ,את פשו ,את
שמתו ואת כל חלקיו ,אם הוא לא יעשה את התיקון שלו ,הוא יישאר תקוע ,אין מי שיעשה
את התיקון הזה במקומו ,זה התיקון שלו ואת זה הוא חייב לעשות" ,אשרי אדם מתפלל
תמיד" ,אדם צריך להתפלל כל הזמן ,בכל דבר ודבר האדם צריך להיות קשור ,למה האדם
לא יכול להתפלל? כי מקטרגים עליו ,לא ותים לו לפתוח את הפה ,לא ותים לו להתקרב
אל ה' יתברך ,התפילה זה הקשר הישיר עם ריבון העולמים ,אז אם לא ותים לאדם
להתפלל ,ומי לא ותן לו? היצר ,הסטרא אחרא רוצה למוע את התפילות שלו ,זה סימן
שבאותו זמן הוא צריך להתגבר ולהתפלל בכוח גדול ,איפה שיש את העיכוב ,שם צריך
לשבור את הקליפה בכוח ,מי שלא ותים לו להתפלל ,סימן שהוא צריך להיכס לתפילה
חזקה עם חום שורף.
רבי עקיבא היה מתפלל ,מתחיל בקרן זווית כזו ומוצאים אותו בקרן זווית אחרת ,מרוב
התלהבות שהיה מתפלל הוא היה זז מהמקום בלי לשים לב .יש גם כן קלטת על התפילה
ששם זה מוסבר ,אסור לוותר מבחית התפילה ,אם אדם לא יכול לעשות זאת ,צריך
להתפלל בכוח ובמסירות פש ולקטרג על היצר שמסה למוע זאת ממו.
היום עבודת ה' זה משהו דימיוי ,היות ואחו בהסתר פים הכל ראה דימיון ,עושים
מצוות ,מתפללים ,אז אדם לא מרגיש את הקשר עם ה' ,אבל כשאדם מתקרב מבחיה
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רוחית ומתעלה אז הוא מתחיל להרגיש את הקשר וגם רואה את הקשר במציאות על ידי
כל מיי השגחות וגם בתוך פשו ,וגם ה' מגלה לו דברים וותן לו מרוח הקודש ,כולו
צריכים להגיע לדרגה של רוח הקודש ,לא פחות מזה ,אם לא הגעו לדרגה הזו זה סימן
שאחו סתומים ,מה עשה? כל ישראל עתידים להיות ביאים ,רוח הקודש לא בשביל
שתהיה רוח הקודש אלא כי זה גילוי ה' בתוך פשו של האדם" ,אחת שאלתי מאת ה' אותה
אבקש ,שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בועם ה' ולבקר בהיכלו" ,תראו איזה דברים אמר
דוד המלך ,הוא אמר את כל זה גם ברוח הקודש ,זה מה שהוא רצה ,איזו דבקות" ,צמאה
לך פשי ,כמה לך בשרי" ,הפש הייתה צמאה לה' ,פשו של דוד המלך" ,כן בקודש חזיתיך
לראות עוזך וכבודך" הוא חזה ברוח הקודש ,דוד המלך התמסר כולו לדבקות בה' בכל
מצב.
אז צריכים לקחת את התהילים ולבלוע אותם ,גם להגיד אותם וגם להתמזג אתם ,להידבק
בספר התהילים ,בזכות ההתעמקות בתוכן וגם בצליל וגם בצורה ,הפשות שלו יתעלו
ויעלו כמו רות ,כמו שהלהבה של הר עולה ורוצה להידבק באש ,שורשה למעלה ,כמו
שאומרים חז"ל ,כך הפש שלו צריכה להידבק בתוך ספר התהילים ,בתוך שמתו של דוד
המלך ,להגיע לדבקות ,צריך להגיע לצימאון גדול.
כתוב לקראת גילוי של משיח יתעורר צימאון גדול בכל פשות עם ישראל ,כולם ירצו לדעת
את ה' ,למה ירצו את ה'? כי יביו סוף סוף מתוך בירור ומתוך שפשוף ומתוך צרות ומתוך
כל מה שהאדם עובר ,שאין עוד מלבדו ,אין עצה כגד ה' וזה מה שחסר לו ,כל מה שרציו
להשיג ,לחוות או ליהות ולהבין ולהכיר זה רק את ה' יתברך ,אלא בגלל ההסתרים אחו
עבדו עבודה זרה ,למשל :אם אדם אוהב את הכסף ,אם אדם אוהב את הדברים המתוקים,
אם אדם אוהב לשלוט ,הוא עובד עבודה זרה בעצם ,זאת אומרת שהוא מתמזג עם
השליחים והפקידים של ה' ולא עם השורש ,השורש זה ה' יתברך ,האדם צריך לאהוב את
ה' ,לא לאהוב את הכסף ,צריך להידבק לה' יתברך.
כל הפילות שיש היום בעיין הכסף זה חוסר דבקות ,כסף לשון "כיסופים" ,האדם צריך
כיסופים לה' יתברך ,והיות והיום לומדים בעיקר את ההלכות והגמרא שזה מצד הדין ולא
מצד האהבה ,ולא תמיד לומדים את זה מאהבה אלא מיראה ,ולפעמים גם בלי זה ובלי זה,
לצערו ,אז לא דבקים בה' יתברך ,לא מגיעים לאהבת ה' ולכן ופלים בתאוות הממון ,לכן
ישם הרבה מקרים שאחו שומעים על תלמידי חכמים ,רחמא ליצלן שפלו בעיין הזה
וזה לא מובן איך ,אך זה מובן ,הם עסקו מצד הדין ,עסקו בחוסר אהבה מספיק לכן הם
פלו בהפך מאהבת ה' שזה תאוות ממון ותאוות אחרות ,לכן צריכים להגיע לאהבת ה'
בדבקות והתמזגות ,זה שובר את המכשולים ומשחרר את כל העיכובים ,אשים רוצים
לדעת למה יש להם עיכובים ,כי הם באים למוע את הדבקות האמיתית בה' בכל מקרה.
הדור הזה צריך להגיע לדבקות איסופית לה' ,דבקות גדולה גדולה ,בכל דרך היצר רוצה
למוע את זה ,לכן אחו צריכים להיכס לתוך קוכייה עבה של תמימות ,צריך להיות
חכמים בתמימות ותמימים בחכמה ,אם לך ככה גיע למה שצריך להגיע" ,תמים תהיה עם
ה' אלוקיך" ,צריכים חכמה גדולה להיות תמים ,יש את התמימות הפשוטה של האשים
הרגילים והפשוטים ,זו תמימות שבאה מתוך הפש של היהודי ,אבל זו לא תמימות מתוך
עבודה לכן את התמימות הזו ,היצר יכול להרוס ,התמימות שאליה מגיע האדם מתוך
עבודה אמיתית ,אליה היצר איו יכול להגיע בכלל .אם כן ,צריך להיות חכם בתמימות
ותמים בחכמה ,כשאדם מוסיף חכמה הוא צריך להיות תמים ,לא לשאול שאלות שאסור
לשאול ,כמו שחז"ל הגדירו מה מותר לשאול ומה אסור לשאול ,על מהותו של ה' יתברך,
מה למעלה ומה למטה ,זה אסור לשאול ,רק על מה שה' מרשה ,אז להיות חכמים גדולים
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ותמימים גדולים" ,התהלך לפי והיה תמים" ,אדם צריך להסתתר בתוך השכבות העבות
והגדולות של תמימות ,שהיצר לא יוכל להיכס שם "שומר פתאים ה'" ,אז אם אדם הוא
בחית פתי מאמין לכל דבר ,משה היה פתי מאמין לכל דבר  -אחו צריכים להיות פתאים,
אם אדם בחית פתי של קדושה ,מאמין בכל דבר ,זה בחית תמימות ,שמה שחכמים
אומרים הוא מאמין ומה שכתוב הוא מאמין וכל הזמן הוא מאמין" ,דרך אמוה בחרתי",
באמוה ובתמימות האדם מתקשר לשורש שלו ,אי אפשר להגיע ולהקשר לשורש הרוחי של
האדם ,להגיע לדרגות האמיתיות והגבוהות איפה שהיצר איו יכול לאחוז  -בלי התמימות,
היות שכל הפילה של האדם הראשון הייתה ההפך מהתמימות ,כי הוא רצה לדעת טוב ורע,
היום בשביל להתעלות בדרגות הכי גבוהות צריכים תמימות הכי גבוהה ,בתוך הלב של
האשים המתוקים יש תמימות גדולה שזו כמו חומת אש המקיפה את הלב וסביבה יש
חוכמה איתה של חוכמת פרד"ס התורה ,והיצר לא יכול להתקרב לדבר כזה ,כמו שכתוב
שהאש הקיפה את המערה של רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו ,יצאה אש מן השמיים
והקיפה אותם ,כמו שמעוררים מלמטה מעוררים מלמעלה ,אם האדם שומר את ליבו מלא
חום ואהבה ודבקות לה' ,תמימות גדולה וחכמה אלוקית ואמיתית מסביב ,אז זה גורם
לאש שיורדת מהשמיים להקיפו ,זה בגשמיות ,עד כדי כך ,במקום שהמוח יתחמץ כל הזמן
ממחשבות שובעות כל הזמן מטמטום הלב שובעת מכל מיי פגמים שהאדם עושה ,צריך
לזכך את המוח ע"י התעוררות של האש שיש בתוך הלב ,פימיות הלב של היהודי זה בחית
כתר ,זה בחית דבקות והתמסרות ותמימות והתמזגות עם ה'.
ואת כל האש הזו הקדושה שיש בתוך ליבו של היהודי להעלות למוח ולשרוף את כל
הקוצים שהיצר מסה לשתול שם ,קוצים של כפירה ,חוכמולוגיות וכדומה ,רק הדבר הזה
יציל אותו ,שום דבר אחר לא.
ה' ותן לתמימים חכמה אמיתית ,לכן כשהיצר בא לפגום בתמימות החכם יודע להלחם
אתו ,הוא צריך לזהות אותו ולתקוף אותו בחזרה ,החכמה לא פוגעת בתמימות ,חוכמות
המדעים שהתפתחו מאז זמן ההשכלה פגמו בתמימות של היהודים והפילו הרבה חללים,
לכן צריך להידבק מתוך התמימות הפימית עד הסוף ,להיות פטי מבחית התמימות ולא
לוותר בשום אופן ,זו דרך ה' ואחו צריכים ללכת בה" ,מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום
קודשו ,קי כפיים ובר לבב אשר לא שא לשווא פשי ולא שבע למרמה ,ישא ברכה מאת
ה'" ,מי יעלה בהר ה'  -אם אחו שואלים מי יעלה בהר ה' זה סימן שזאת אומרת שמי
שעלה להר ה' הוא פל ,אז לא מספיק להעלות להר ה' ,לעלות יכולים הרבה ,השאלה אחרי
שהם יפלו מי בכל זאת יקום? זאת אומרת אדם מוכן לצאת למלחמה ולמסור פשו לה' עד
שמתרסק ,אחרי כן הוא לא מוכן לעשות עוד שום דבר ,הוא רוצה לשבת בשקט.
אם כן זה לא מספיק לשם שמיים ,לכן "מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קודשו"? אחרי
שהוא ופל והתרסק מי יצליח להפוך את הפילה לצורך עליה? "קי כפיים ובר לבב" ,זה
פלא גדול ,קי כפיים אחו מביים מה זה  -אדם צדיק וישר ,אבל מה זה בר לבב? למה לא
כתוב בר לב? אלא לבב ,זאת אומרת עם שי היצרים ,זאת אומרת שאדם צריך להיות קי
כפיים אף על פי שיש לו את שי היצרים ,אף על פי ,לא להכחיד את הכוחות השליליים שיש
בפש ,אלא לעבוד את ה' בשי היצרים ,זה הציווי שלו שאחו לא רוצים לקיים אותו ,או
שלא עובדים את ה' בכלל או שרוצים רק לעבוד ביצר הטוב ,ולכן כשופלים לא יודעים מה
לעשות" ,קי כפיים ובר לבב"  -שמר את עצמו להיות קי כפיים ,בתמימות למרות שהיו לו
עדיין שי יצרים בפים ,לא רק את יצר הטוב" ,אשר לא שא לשווא פשי ולא שבע
למרמה" ,מה זאת אומרת? זה לכאורה כל אדם ששומר תורה ומצוות ועושה מעשים טובים
הוא לא שא לשווא פשו של הקב"ה ,אבל מצד שי מי שמקיים את כל הדברים אבל הוא
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לא הגיע לזיכוך פש " -שווא" ,זה השקר "לא שבע למרמה" זה פלא ,מה זאת אומרת? לא
תן שהיצר הרע ייקח אותו בשבי ,הפיל אותו אז הפיל אותו ,הוא שאר בן חורין ,הוא קם,
לחם ,לא הלך לשבי ,לא שבע למרמה אבל היה בשבי ,ברח משם ,לא שאר בשבי של היצר
באופן קבוע" ,זה דור דורשיו מבקשי פיך יעקב סלע" ,בדור הזה הרי בעזרת העבודה הזו
אם ירצה ה' אחו גיע לגילוי פים ,הרי יש דרישה לדבר הזה בדור הזה אז אפשר להגיע
למצב הזה ,רק אם יש את כל התהליכים האלה שאי מסביר לכם ,לא פחות מזה.
כשבאתי לכאן היום רצתי לאוטובוס וההג לא רצה לתת לי לעלות ,אמר לי שאין מקומות
ישיבה ,האמת היא שהייתי עייף מאוד ,כי במיוחד היום התעייפתי פיסית ,התעייפתי מאוד
אך החלטתי לעלות בכל זאת מאחר וידעתי שמחכים לי לשיעור ,אמר לי :בסדר ,אבל
תצטרך לסוע בעמידה  -בסדר לא הייתה לי ברירה ,עליתי לאוטובוס ובסוף שאר מקום
אחד פוי בסוף ,ישבתי במקום הזה ליד בחור חרדי ,הוא התחיל לדבר איתי ,סיפר לי
סיפורים שוים ,בין השאר אמר לי באיזה ישיבה הוא לומד ,אז ביקשתי ממו לשמוע משהו
מהלימודים שלו והוא הסביר לי דברים יפים מאוד ,בחור עם לב של זהב ,מצד החסד ,בחור
עדין פש ,מאוד חמד ואמיתי ,הוא תיאר לי את המצב שקורה בישיבה שלו ובישיבות
אחרות ,עם המעלות ועם המגרעות ,לא הסתיר דבר ,היה מאוד מעיין ומרתק ,התרכזו
בשיחה של העיין של מצוות אשים מלומדה ,זה שאשים מקיימים תורה ומצוות כמו
רובוטים ,אולי בגלל הרגל ,אולי בגלל לחץ חברתי ,בחור בן עשרים אבל הוא היה מודע
היטב לכל הדברים ,מסתבר שלא רק הוא לא עוד כבר --מביים את המצב לאשורו ,יתח
מאוד יפה את הדברים ,אז זה העיין הזה שהדור מגיע לפעמים לעיין של מצוות אשים
מלומדה ,זה שום דבר ,זה טוב בשביל להחזיק את הקו ,להחזיק את השלד ,אבל זה לא
הפימיות ולא למה שעם ישראל צריך להגיע אליו ,הוא הסביר לי שכמעט אף אחד לא הולך
לשיעורי מוסר ,אי לא רוצה להזכיר כאן את הביקורת שלו.
מה שרציתי לומר זה שבהשגחה אישית ופרטית גם פגשתי אדם דיר וגם התבשרתי בכל
הדברים האלה שזה דברים שהדור חייב לתקן אותם וצריך ללכת מחיל אל חיל ,ובקיום
מצוות לצאת לידי חובה באופן חיצוי זה חמד וטוב ויותר טוב מכלום אבל זה לא מספיק.
עכשיו כס למד מהספר של הרמח"ל ,יקח פרשת "בהעלותך" עמוד צ"ח" ,קח את
הלווים" ,אז זה היה למיתוק הגבורות בחסדים וזהו קח את הלווים שהם מצד הגבורות
"וטהרת אותם" מצד החסד ,כמו שכתוב אח"כ "היזה עליהם מי חטאת" ,ומשה זדמן לו
זה התיקון לפי שהיה ממש מבחיה זאת משה מצד החסידים ,שאמר בו" :כי מן המים
משיתיהו" ,זה סוד ששימש ז' ימי המילואים להמשיך הארת ז' החסדים למטה וכשיתה
לו הלוויה אז תיקון מידת הגבורה כללה בחסד ולפי שהיה מבחיה זאת ,לא צטווה זה
העיין"  -פה הרמח"ל בא להסביר כדרכו שכל הציוויים שיש בתורה וכל הדברים שקרו לא
סתם אמרו ,כל מיי מצוות וכו' ,אלא כל זה הולך לתיקוים עליוים וכל אחד צריך לעשות
תיקון לפי פשו ,לפי שורשו ,לפי מצבו.
לא סתם משה צטווה למשהו מסוים ,ואולי מישהו אחר יכול היה לעשות את העבודה הזו?
לא! זה משה .זאת אומרת שלכל אחד יש את התיקוים שלו ,לא מישהו אחר יכול לעשות
את העבודה של פלוי ואף אחד לא יכול לעשות את העבודה של אלמוי ,כל אחד יש לו את
העבודה שהוא צריך לעשות ,גם באופן אישי כמו שאמרו ,בתיקון הפימי שלו וגם בדברים
ששייכים לכלל ,כל אחד ואחד ה' מוליך אותו לתיקוו ,זה מופיע ב"יסוד במלכות" בפרק
"סוד התפקיד".
הה מה שהוא מסביר פה באופן ספציפי "קח את הלווים" מי הצטווה לקחת את הלווים?
זה משה ,זה היה למיתוק הגבורות בחסדים ,הגבורות מתקות בחסד ,ככה אם לאדם יש
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בעיות בשלום בית או בעבודה ,יש כעסים ,יש מריבות וכל מיי בעיות ,איך יגיע לתיקון ,מה
יעשה? מחפש קמעה וכו' ,מי שיש לו בעיות בצד הדיים ,צריך להמתיק את זה עם חסד ,זה
התיקון ,חסד.
למשל אחד שרב עם אשתו כל הזמן וכל הזמן הוא כועס עליה ,צריך להפסיק לריב ולהתחיל
לעשות חסד עם אשתו ,אפילו תוך כדי מריבה  -זה יבוא למיתוק העיין ,גם הוא אתו .זה
אם צד אחד יתעורר לעשות חסד זה כבר יסתדר ,על כל דבר מתגרשים ,אין צורך בזה כלל,
תתחיל לעשות חסד עם אשתך ,לא צריך להתגרש ,זה ממתק את כל הדיים ,החסד ,גם
בעבודה ובכל מקום .גבורות ממתקים בחסדים ,הרי הלווים הם מצד שמאל והכוהים הם
מצד ימין ,שמאל זה דין וימין זה חסד" ,קח את הלווים" שהם מצד הגבורה "וטהרת
אותם" ,זאת אומרת טהרה זה מיתוק ,מיתוק של הדין זה טהרה כשיש דיים חזקים והיצר
יוק משם ומקבל כוח זה טומאה" ,היזה עליהם מי חטאת" למה דווקא מים? כי מים זה
מצד החסד ,אז משה רבו היה צריך לקחת את הלווים שהם מצד הגבורה ולהזות עליהם
מים ,הזה עליהם מי חטאת זה בערך חטאת שאלה הם מים מיוחדים שהיו מטהרים ,קרא
"מי חטאת" ,בדרך כלל חטאת זה מים של אפר של פרה אדומה שמטהרים מטומאת מת,
ע"י שהזה עליהם פה בעולם הזה מים גשמיים על הלווים ,למעלה בשורש זה משפיע,
שהחסד ממתק את הדין ,לכן המצוות כל כך חשובות ,באו הוצרים ואמרו :מה צריך
מצוות? הלב זה מספיק ,הלב ,לאהוב ,ואהבת לרעך כמוך וכו'.
ואחו רואים שבמציאות הם עשו הכי הרבה הרג בעולם ,עם כל החסד והרחמים שלהם,
כמה צרות עשו לכל העולם ולא רק לעם ישראל ,איך זה מסתדר? כי הם ביטלו את המצוות,
מי שמבטל את המצוות מחריב את העולם ,יש דיים  -אין חסד.
אם כן ,העבודה הזו הפיסית שעשה משה רבו עם מי החטאת ,זה מיתק למעלה את הדין
באופן ספציפי ,אם לא היה עושה לא היה מתק הדין ,היה בא מישהו אחר משורש אחר,
מדרגה אחרת ,מצב אחר ,לא משה רבו ,לא יכול היה לעשות את זה ,כל אחד עם התיקון,
כל אחד במקומו.
לכן אומר כאן הרמח"ל "ולמשה זדמן לו פה תיקון" ,שהיה ממש מבחיה זו שמשה הוא
מצד החסדים כי אמר בו "כי מן המים משיתיהו" ,זה שהוא היה בתוך המים וקשור למים
בצורה כזו מובהקת ,זה מראה שהוא מצד החסד ,וזהו סוד ששימש שבע ימים ,זה בהתחלה
כשהיה את הקמת אוהל מועד והמשכן ,משה רבו עבד בעצם כמו כהן ,הוא לוי אך לפי
שאהרון עבד הוא עבד ,עשה את כל הקורבות במשך שבע ימים ,ע"י זה שמשה עשה עבודה
זו בכל יום ויום הוא משך חסדים מזעיר אפין לתוך וקבא ,יש בדרך כלל חמש חסדים אבל
עם הכוללים זה היה שבע חסדים אז הוא עבד שבע ימים וכשהוא היה לוי אז תיקן את
מידת הגבורה במידת החסד.
אי קצת מסביר פה דברים שקשורים עם המשכן ,הקורבות ודברים כאלה .בע"ה לעתיד
לבוא בקרוב יבה בית המקדש ,אז היום רוב העם החילוי איו מבין בכלל ,אומרים :מה
זה ,היו הורגים שם כל מיי חיות ,זה דברים פרימיטיביים ,שופכים דם ועושים כל מיי
פולחים מטורפים  -זה מעכב את בית בית המקדש ,כי אם היו רוצים לבות את בית
המקדש בלי להסביר ליהודים מה המשמעות של זה ,זה חילול ה' ,זה ראה כמו משהו איום
וורא ,אי אפשר להסביר שום דבר בקשר לבית המקדש אם לא לומדים קבלה ,איך אפשר
להסביר .מתוך זה מביים כל דבר למקומו ,זה אומר "היזה עליהם מי חטאת ,וייקת
הסטרא אחרא היא מן הגבורה שאיה כללת בחסד" ,הסטרא אחרא יוקת מן הגבורה
שלא כוללת חסד .דין בלי חסד הסטרא אחרא יוקת מזה ,זה קרא" :אלוהים אחרים" ,זה
יוצא אחרי צירוף מסוים של אותיות שם אלוקים ,משם מתחילה הייקה של אלוהים
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אחרים ,משם אלוקים של קדושה ,משתלשל שם אלוהים אחרים של טומאה ,כך אומר
האר"י ,לכן הגבורה צריכה להיות ממותקת ואז הסטרא אחרא לא יכולה ליוק.
כשיש הקפדות לא באופן ספציפי על פי התורה ,כי התורה היא תורת חסד ,כשיש הקפדה
לשם שמיים זה בסדר ,כשיש הקפדות שהם לא לשם שמיים ,זה סתם דין קשה ומשם היצר
יוק ומתחזק ,כשזה דין של הלכה ממוזג עם התורה שממזגת בפים חסד אז אדם מקיים
דיים של הלכה ,זו הקפדה ,אבל זה מותר כי זה מצד החסד ,לכן משם היצר לא יכול ליוק.
"ייקת הסטרא אחרא היא מן הגבורה ,כשאיה כללת בחסד ,אבל כשהיא מתחברת בחסד
הסטרא אחרא כעת" ,לא רק שלא יכולה ליוק אלא שהיא כעת וכך קראים "מי
חטאת" שבהזות אלה המים שמצד החסד על הלווים שהם מצד הגבורה ,החטאת שהוא
הסטרא אחרא כע ,כתוב" :לפתח חטאת רובץ" ,חטאת  -הסטרא אחרא.
"ולפי שהשערות של הלווים הם דיים והם סותמים השפעה וכדי שלא ימעו זה התיקון,
ציווה הקב"ה להעבירן ,הרי היה צריך לגלח אותם ,זה גם כן ראה דבר מטורף ,עכשיו
כשמביים שהשיער זה מצד הדין ומשה היה בחית חסד והיה צריך להמתיק את הדין
הקשה אז היה צריך לגלח אותם ,עכשיו זה מובן .אם כן ,האדם שואל :למה אי לא מקבל
מה שאי צריך? למה אין לי כסף ,למה אין לי בריאות וכו' ,זה ובע מזה שיש עליו דין
ומדוע? מכל מיי סיבות ופגמים שלא תיקן ,על כל אחד יש דיים ,אף אחד לא מלאך ,איך
ממתיקים את הדין ,איך פותחים את הסתימות שהדין עושה? על ידי חסד ,אדם ותן פה -
ותים לו מלמעלה וזה סוד" ,והעבירו תער על כל בשרם" הדיים קשורים לשמאל ,אם אין
המתקה של הדיים הרי שגם המלכות איה מתקת מאחר והסטרא אחרא אוחזת בה.
הלווים היו בגבורה מצד הקדושה .מה זה בגדים? זה הלבוש של זעיר אפין ,המלכות,
המלכות קראת בגד שהיא לבוש לכל הספירות ,ומהבחיה הזו שהוא בגד הסטרא אחרא
אוחזת בה הרבה ,שיש לה אחיזה יותר בלבוש מה שבגוף ,זה סוד ידוע של עולם הקליפות,
"וכל זה בזמן שהזריע שמאל איה תקן" ,המלכות היא בחית בגד ,לכן יש הרבה הלכות
בעייי הלבושים ,שיהיה צוע וכו'.
"וצווה ה' אלוקיו שיביאו קורבן מבחית התיקון עצמו וזה פר בן בקר" פר  -מצד הדיים,
אותיות מצפ"ח  -ישם חמישה דיים כמו שישם חמישה חסדים ,זה מוח הדעת ,השפעה
של מוח הדעת .אם כן ,כשמקריבים פר הוא קשור לדיים ,אבל ציווה שיהיה גם מחה
בלולה בשמן ,שהשמן רומז להארות החסד ,וזהו סוד התיקון שתקן הגבורה בחסד,
הקורבות משפיעים מבחית הפרצופים ,התיקוים והספירות ,כל קורבן קשור לשורש שלו.
הפר קשור לשמאל וכאשר מקריבים אותו ממתיקים את הדין ,כל ציווי טכי זה או אחר
בגשמי יש לו שורש רוחי ,מחה זה סולת ,החסד מאיר ,היו שי פרים  -אחד לעולה בסוד
עלית הקדושה ,שכל עליות הקדושה הן ע"י הגבורה המתלהטת באש שלה ועולה למעלה,
ואחד לחטאת מבחית הסטרא אחרא .כל פר זה מצד שמאל ,אחד היה מוקרב לעולה ,הוא
שרף ולא אוכלים ממו והשי לחטאת.
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החוצפה
החוצפה והכפוי טובה .כתוב שבעקבתא דמשיחה" ,חוצפה יסגא" זאת אומרת שבזמן
שקרא "עקבות דמשיחא" ,שזה הדורות האלה ,החוצפה תתגבר .מדובר בעיקר בחוצפה של
הוער ,של הילדים .ואו רואים את זה לצערו ,שהוער ,הילדים חצופים מאד .זה לא מה
שהיה .אחו לא הייו כאלה .בדור שלו לא העיזו אפילו פעם אחת להתחצף להורים.
היום החוצפה הולכת וגוברת ,זה ממש מגפה .הרבה אשים באים עם בעיות של ילדים
חצופים וכפויי טובה .השבוע הייתה אצלי אישה ,זה זוג שאי מכיר ,ממש מלאכים ,עובדים
קשה גם באופן רוחי ,אשים עם דוגמא אישית ,יש להם מספר ילדים ,בייהם בת בגיל 13-
 14ילד גיל  , 10והשבוע הבת החלה לצעוק על ההורים ולהתחצף ולהגיד שאם הם לא
מביאים לה וידיאו ומכוה לייבש את השיער ,אז הם לא שווים ,בקיצור צורה קשה
ותובעית.
הילד התפרץ על האימא וצעק לה מטורפת .האימא באה כולה בוכה" ,מבקשים מהם את
הדבר הקטן ביותר לעשות ,עושים פרצופים" .וזו משפחה טובה ,מעל לממוצע .אז מה קורה
במקום אחר ,פחות מוצלח? מכות זה לא עוזר ,דיבורים זה לא עוזר ,כבר יסו הכל.
אז קודם כל צריך להבין שזה המצב של הדור .בכל הבתים זה אותו דבר ,בכולם יש אותם
עייים .שאלת השאלה :מה זאת החוצפה הזו? החוצפה הזו זה ובע מהרצון לקבל לעצמו,
החזק ,שהולך ומתגבר לקראת בואו של משיח.
מצד שי זה ובע מאיזו כמיהה עמוקה של השמות להגיע לאמת הסופית והאיסופית ללא
פשרות .במשך כל הדורות השמות היו מוכות להתפשר ,עכשיו השמות של הדורות האלה
לא מוכים להתפשר.
רוצים את ה' יתברך עם כל השפע שיש לו במחסן ואם אין לו מספיק שיביא יותר ,זה לא
מספק את אף אחד ,לא מוכים לעבוד הרבה ולהתאמץ .מצד שי הם ילדים טובים עם
שמה טובה ורחמית .אז יש הרבה סתירות.
מצד אחד ילדים היום עם הרבה יכולת גם שכלית וגם פשית ועם לב רחמן ,ומצד שי יש
את החוצפה הוראית הזו .כתוב" :כל מי שגדול מחברו ,יצרו גדול ממו" .עכשיו הדורות
האלה שצריכים להביא את המשיח ,זה המצב שלהם.
דבר ראשון ,כשאי מספר לאשים שבאים עם בעיות כאלה שזה לא רק אצלך ,זה גם אצל
אחרים ,הם מתפלאים .כל אחד חושב שזה רק אצלו ואוכל את הלב :אוי מה עשיתי? כמה
שים אי משתדל ,אוכל את הלב וותן דוגמא וזה מה שיוצא?! אז דבר ראשון שצריך לדעת,
שזה כך אצל רוב האשים.
אלה האורות שיורדים עכשיו ,אלה השמות שיש וזה מה שיש .השאלה היא איך לטפל
בזה? חז"ל אמרו באופן פשוט ,ימין מקרבת ושמאל דוחה ,ואלו ההורים שוהגים במקל
ובגזר ,קצת מזה וקצת מזה ,זה כון ,אמת ,אבל זה כללי מידי.
מה שהכי חשוב בדור הזה עם הילדים ,זה לשמור אתם על קשר .קשר ,חום ואהבה ,במיוחד
לשמור על קשר .אפילו התחצף ,עשה דברים לא טובים ,וראיים ,לא לתק אותם ,שלא
יהיה יתוק .כי מי שמתתק ,היצר תופס אותו לגמרי ומי יודע לאן יגיע .הכי חשוב למוע
יתוק ,יש לעודד אותם ,הם גם שמות ששברים מהר .לא הלך באיזשהו מבחן וכבר העולם
חרב סביבו .יש משהו שלא הולך כפי שהם רוצים ,הם לא יכולים לסבול ,הם מפוקים .לכן
הכי חשוב לו ,זה להשפיע עליהם אהבה ,אמוה ,להסביר להם שיש יצר הרע ,ושהיצר
תופס וצריך להלחם.
ולדעת שאמם בגיל ההתבגרות הם אמם קשים ,אבל השמות הללו כשהם יצמחו ויגיעו
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לגיל חתוה וכו' ,הם יהיו טובים ,אין ספק ,אין מה לפחד .במיוחד אם האדם משתדל,
בעזרת ה' ,הם יהיו בסדר.
רק שבזמן ההתבגרות הכוחות חזקים מדי ובשביל זה הם מתפוצצים .וגם מעיין שאחרי
דקה שהם אמרו דברים וראיים ,הם שכחו כאילו לא קרה כלום .אי זוכר ,אחו בילדות
כשהייו עושים דבר הכי קטן לא בסדר ,הייו אוכלים את הלב כמה ימים טובים ,ויותר
מזה ,אי חושב שאם אמרו פעם משהוא לא טוב או זוכרים עד היום את זה שאמרו
לאימא דבר כזה ,ואילו הם יכולים כמעט להרביץ לאימא ואחרי דקה כאילו לא קרה שום
דבר.
אז יש בזה צד שי ,צד שי שהוא כון .מאיזו בחיה? אפילו אם אדם ופל וופל עמוק ,יקום
מיד ולא ימשיך עם התהליך השלילי הזה .אז גם כאן אם עשו דבר רע ,יש להעיש אותם
שיראו שזה לא הפקרות.
חייבים גם צד שמאל ולא רק צד ימין .ומצד שי יש גם לסלוח ולהבין שגם מה שהם אמרו
הם אפילו לא זוכרים מה שאמרו .החומריות זה בראש המעייות שלהם ,עוד משחק של זה
ועוד בילויים ,לא מספיק.
ואם שי שקל לא תת מאיזו שהיא סיבה ,יש צעקות ו"לא תת לי כלום" ו"אין לי מה
ללבוש" ,וכו' .אומרת אותה אישה כי לילדה יש ארון מלא בגדים וכל טוב בארץ והיא עוד
מתלות בעוד שלאימא חסר מה ללבוש .אז זה הוא זה ,צריך להתחזק ולהבין שזה המצב,
זה יעבור .הכי חשוב זה לא לעשות מזה טרגדיות קשות מידי ,כי זה לא עוזר ,ויש לשמור על
הילדים כי יש טייה לייאוש ,מהר מאוד מתייאשים וזה מסוכן.
גם עוד כלל אמרו חז"ל :לא לאיים על הילדים .אם אתה רוצה להעיש תעיש במקום ואל
תגיד לו" :אי אעיש אותך ועוד תראה" ,כי איומים כאלה זה מסוכן ,זה אסור ,ועדיף
שלא .יש סיפור בחז"ל שמישהו איים והילד הלך והזיק לעצמו כי פחד מאבא ,עדיף לא
לאיים.
חוץ מזה שגם באופן חיוכי אם אתה מאיים ומאיים  -בסוף אין לזה שום כוח .עדיף לומר:
"עשית ככה ,תקבל ככה" וגמרו ,מאשר לאיים ולהסתבך .תראו מה קורה :עכשיו צריך
להתגלות בעולם האור של הקבלה ,שזה אור מעולם האצילות .והאור של עבודת הפש שזה
לעבוד את ה' במסירות שזה בחית כתר ,זה צריך להתגלות וזה צריך להתגלות .אשים
ביויים זה לא הולך ,לכן צריך להיות קלקול חזק ורצון לקבל שהוא חזק ,חוצפה גדולה
כדי שירצו לקבל .תראו הרי כל הדורות התעסקו רק בפשט ,תגיד לי מה לעשות ואעשה.
אשים לא התעמקו יותר מידי ,חוץ מאשים מיוחדים ,ולא עמך .היום ,היות שצריך
שהמעייות האלה יפוצו חוצה ,אז צריך שיהיו מצבים קשים ,וגם חוצפה גדולה ,וגם רצון
לקבל גדול ,לשבור מסגרות .ההסברים הפשוטים לא מספיקים ,צריך חוכמה גדולה ,בשביל
זה קורים כל הדברים הללו רק שצריך לכוון זאת כון.
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הפחד
אחו היום שוחח קצת על המאורעות שקורים לו בתקופה הזאת ,איך להבין אותם ומה
לעשות אתם ,קצת מהסיבות ,קצת מהדרכים ,זו תקופה קשה מאד ,לפרט ולכלל.
המטרה הראשוה של כל הלחצים שאחו עוברים היום זה להביא את העם לאחדות.
לאחדות ולביטול של האגו .זה קשור אחד עם השי .כתוב שבבית המקדש היו "עומדים
צפופים ומשתחווים רווחים".
בזמן העלייה לרגל היו עומדים צפופים ,זאת אומרת הייתה צפיפות כזו שבקושי יכלו
לעמוד אחד ליד השי מרב שהיו יהודים ,כשהיו משתחווים היו משתחווים רווחים ,היה
מקום להשתחוות.
היה ס ,כי אם אין מקום לעמוד איך יש מקום להשתחוות? כשאדם משתחווה הוא תופס
הרבה יותר מקום .אז אומרים חכמים שזה בא לרמז על העיין הזה שכשאדם עומד הוא
זקוף הוא בגאווה שלו ,אין מקום.
אבל כשהוא משתחווה ,הוא כע ,יש מקום" ,עומדים צפופים ומשתחווים רווחים" ,זאת
המשמעות הרוחית של מה שהיה בבית המקדש .אחו הקמו את המדיה פה עם חזון
גדול ,ולא כל אלה שהקימו את המדיה הביו שהם שליחים של השם יתברך ,שיד השם
בעיין.
ולא כל אלה שהיו מאמיים ביד השם הביו שהקמת המדיה זה מהשם יתברך .זאת
אומרת היה פה עיוורון לשי הכיווים .אותם החילוים שבאו והקימו את תועת הציוות
ואחר כך את כל מה שעשו ,לחמו ,הקימו את המדיה במסירות פש חשבו שהם עושים על
פי רוחם ,מה שהם מאמיים שזה טוב.
לא עשו את זה בשם השם אלא "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" ".אי ואפסי עוד,
אם אין אי לי מי לי" .ככה זה .זה היה החלק המוצהר של תועת הציוות .אפילו עוד יותר
גרוע ,שתהיה לו מדיה ככל העמים .שוכל סוף סוף להיות ככל העמים .והרי אחד הדברים
שהשם אומר לעם ישראל בכל הדורות בתורה ,זה לא להיות ככל העמים ,אתם עם סגולה
אתם לא ככל העמים .אבל השם מגלגל את הגלגל בעולם הזה בחכמה רבה ,חכמה
איסופית ,והוא מרמה את הקליפות ועושה כל מיי דברים שלכאורה ראים לא לטובת
הקדושה אבל בסוף זה ועוד איך לטובת הקדושה.
על כן כמו שאחו יודעים ב"שער הגילגולים" של האריז"ל ישן שמות חשובות מאד,
קדושות מאד שישבו בקליפות ,עוד מזמן שבירת הכלים ועוד מזמן חטא אדם הראשון ,והן
בתוך הקליפות והקליפות לא מאפשרות להן לצאת ,מקטרגים ,שלא יוכלו להיוולד ולא
יוכלו לתקן את עצמן ,מעכבים אותן בתוכן ,שמות עשוקות ,שמות גדולות ,עצומות.
מה השם עושה? השם רוצה להביא אותן לעולם כדי לתקן אותן ,כי התיקון הוא פה ,פה זה
עולם התיקון .והן לא רוצות לתת להן להיוולד .מה השם אומר? טוב ,שיג פשרה ,שייולדו
בים של הורים עמי ארצות ,חילוים שלא יודעים כלום רחוקים.
אז הקליפות מסכימות אומרות "יופי! הן יצאו עכשיו בים של חילוים ויקלקלו יותר
מאשר יתקו .לא רק שפלו פעם עכשיו יפלו לגמרי ,פיל אותן הרי זה ברור ".אם שמה
כזאת קדושה וטהורה ועשוקה ולדת בעולם חילוי שיש בו כל כך הרבה תעוגות
ומתירות ,הכל מותר והכל כיף וחיים רק בשביל ליהות מה פתאום שהיא תירצה לגדור
את עצמה בכל מיי גדרות ואיסורים מה פתאום.
הרי טבע האדם שכשיש לו מה הוא רוצה מאתיים .לא ההפך כשיש לו מאתיים הוא רוצה
מה ,הוא רוצה חצי .כתוב שאדם פטר ואין חצי תאוותו בידו .זאת אומרת שטבע התאווה
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לרצות יותר לא פחות.
הרצון לקבל היה יותר חריף ,אז באמת הקליפות צודקות ,מה הסיכוי של שמה כזאת
שתיפול בייהן שהיא תוכל לצאת משם .אין לה שום סיכוי .ואז מאפשרים לשמה הזאת
להיוולד .אז היא ולדת באיזה חור באיזה מקום.
אבל השם חושב מחשבות ל"בלתי ידח ממו ידח" ,הוא רוצה שכל עם ישראל ,כל
העולמות ,הכל יהיה בתיקון ,בסופו של עיין .הוא מגלגל את זה בהסתר .אבל התיקוים
קיימים ועשים .והוא מכיס אור בתוך השמה הזאת ,מעורר אותה לתשובה ,פתאום
השמה הזאת חוזרת בתשובה.
ולא רק שמתקת את עצמה אלא מתקת את כל היצוצות האחרים שקשורים איתה שהם
היו כל כך רחוקים ובזכות ההתעוררות שלה ,כשהיא מתעוררת ,היא מעלה את כל
היצוצות האלה שלא היה להם לכתחילה שום צ'אס להיות מתקים .שום צדיק גמור לא
ילך להיכס בתוך הקליפות כל כך רחוק .צדיק מצא בבית המדרש ,בתוך קדושה ,הוא לא
הולך לתוך הקליפות שבקליפות בשביל להוציא את השמות ,זה דיר .אז אותה שמה
שהתעוררה יש לה את כל היצוצות שאותם האשים שהיו לכתחילה בקדושה לא יכלו
להוציא אותם.
כי לא היו מתקרבים ,היו מפחדים ליפול ,בחטא .אז יוצא רווח מכל הכיווים ,השם יתברך
מרמה את הקליפות .זה בפרט .יש גם תהליכים כלליים של עם ישראל שגם בהם השם
מרמה את הקליפות .אחד התהליכים זה מה שקרה פה מאז קום המדיה .לכאורה התעצם
החלק החומרי הרצון לקבל העצום ,המדע והצבא וכל החלקים הרחוקים מרוחיות.
לכאורה ,החלק הרוחי עומד בקרן זווית.
יש קרע בעם ולא יכולים להשפיע אחד על השי .אבל השם יתברך קודם כל בוה את הכלי.
הכלי הוא תמיד חומרי לעומת האור .האור שכס בתוך הכלי הוא יותר רוחי .אם כן,
קודם כל הוא בוה את הכלי ,וביתיים יש חושך בכלי ,קליפות שיוצאות מהכלי.
אבל השם בזכות הצדיקים בוטש בכלים ומכיס אורות ואז הכלים מתעוררים .אז הכלי
הזה שלכתחילה היה חומרי ,הופך להיות רוחי .כל הכוח של החומר ,של הרצון לקבל ,כל
כוח של המדע ,של הצבא ,כל ההישגים הכספיים החברתיים ,כל הדברים האלה יהפכו
להיות כלים לעבודת השם ,בבוא העת.
אבל עכשיו אחו בעוצם של הרצון לקבל הכשר והלא כשר .היום אדם יכול לעשות כל חטא
שעולה על דעתו ,יש לו את כל האפשרויות ,אם זה איסורי עריות ,כל האיסורים שבתורה
הוא יכול לקיים היום אפילו לפי החוק ואפילו החברה תימחה לו כפיים כמו שמחאו כפיים
לגב הזה של הבקים.
כולם מבסוטים שהוא גב .זאת אומרת יש קוצזוס ,תמימות דעים בין כל מיי סוגים של
בי אדם שיש דברים שמותרים לעשות אותם .כל הכבוד ,גבר ,גב ,עשה .זה אחד
מהאיסורים של התורה "לא תגוב".
אבל העם מרב הרצון לקבל הגדול שיש לו מרב הצרכים והלחצים מצדיק את זה .לא כולם
אבל היו חלקים .אדם יכול לעשות היום הכל .יש טלוויזיה ויש ווידאו ,יש אפשרויות לסוע
לחו"ל ,בקיצור מי שרוצה לחטוא יש לו את כל אמצעי האלקטרויקה והמדע ואף אחד גם
לא יגלה אותו אם הוא קצת חכם.
יש הכל ,כל האפשרויות פרושות .ובדור כזה כשהרצון לקבל כל כך התעצם ואפילו התשובה
התייאשה מעצמה אחרי שכמה אלפים חזרו בתשובה וכסו לדרכים קצת קיצויות ,שאר
העם לא רוצה לחזור בתשובה כי אומר מה אי אחזור בתשובה אפסיק ללכת לים ,אפסיק
לראות טלוויזיה ,אפסיק ליהות אי אפשר כך לחיות.
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ואי אהיה קיצוי ואהיה גד ההורים שלי ואסור לי לאכול שם וכל כך הרבה "איסורים"
אז המעטים שחזרו יחסית ,חסמו את הדרך לרב שהיה צריך לחזור ובחרו בדרך קצת
מותקת מהמציאות של הדור ,קצת חמור מידי.
כך אי מתאר באופן כללי ,בלי להיכס לפרטים .אם כן השם הקים את הכלי הזה בחומרי,
זה דור עז הפים הזה שהקים את המדיה וממשיך את המדיה ,שכבר לא מעיין אותם
מדיה ולא מעיין אותם אידיאלים מעיין אותם כסף ובכל דרך אפשרית ומעיין אותו
האות אסורות לא משה איזה ועד כמה ,זה מזכיר את דור המבול שהשחית כל אדם את
דרכו על הארץ .וגזר הדין של דור המבול חתם על מה? על החמס ,זאת אומרת על גבות.
דווקא על הגיבות .אז החמס הזה מקבל כוח מהחמס שאשים חומסים אחד את השי.
הקליפה לא סתם יש לה שם והחמס הזה ,ימח שמם ,הולך תופס היום את הראש כבר.
לאט לאט המלחמה הזאת הופכת להיות "מלחמת קודש" מלחמת דת כביכול .מי עם
הסגולה? למי שייכת הארץ הזאת? איזה תורה כוה התורה שלו או להבדיל ה"תורה"
שלהם? אם כן השם יתברך תן לו כוח לשכלל פה את הכלי הזה שקרא מדיה עכשיו כבר
הרצון לקבל חזק ביותר ועכשיו הגיע הזמן להפוך אותו על מת להשפיע.
כי אם כל הרצון לקבל העק הזה ,וכל האפשרויות המשוכללות הפוך אותו על מת
להשפיע עשה את התיקון .אחו עם כל החומריות הזאת עבוד את השם .תאר לך כל
המסעדות שיש בדיזגוף פתאום מטרתן תהיה מטרתו של הפודק של אברהם אביו
לדוגמא.
אברהם אביו פתח פודק כדי שיהיה לו כלי בטבע שיוכל למשוך אשים שיוכל לתת להם
לאכול ,דרך האוכל להכיס להם קדושה ודרך העיין הזה להביא אותם לברכה ולהכיר את
השם .הוא רצה לפרסם את האלוקות אז איך אתה מפרסם את האלוקות עם אשים
בהמיים? דרך האוכל.
מצא דרך בטבע ודרך זה .לכן פתח לו פודק עם ארבעה פתחים והיה הולך ומחפש אורחים
בשביל להשפיע עליהם אלוקות .אז תאר לך שכל המסעדות בדיזגוף לכולן תהיה אותה
מטרה של אברהם אביו זה יהיה דבר גדול ,כון? למרות שזה רחוק ,אי סתם מדמיין.
אבל השם יתברך רוצה להביא אותו לתיקון הגדול ולהכשיר את הכלים שהיה מסוגלים
לקבל את האור האיסופי כי אחו כבר בזמן הגאולה אז בטובות זה לא הולך ,ביתיים,
כתוב "אה עיות לישראל" ,אין ישראל עושים תשובה אלא מתוך עוי "מתוך צער ומתוך
טלטול הדרך" ,כך כתוב ,ואין ישראל עושים תשובה עד שיבוא אליהו.
עד שיבוא אליהו ,אליהו בא לפי משיח .זאת אומרת שהתשובה של ישראל תהיה ממש
בדקה התשעים ,לפי המשיח .אז עכשיו יש את המטרה הזאת ,ביתיים השם יתברך מעלה
את הגופות עם הפשות שלהם ,גם ערב רב עולה ,גם כן כל מיי גויים.
אבל מיליון יהודים ,חצי מיליון יהודים עולים ,רחוקים מהתורה רחוקים מהיהדות
רחוקים מהכל .אז קודם כל הוא מעלה את הגוף לפה ,אחר כך הם צריכים לקבל תיקון
רוחי .אז קודם כל שיהיו פה ,יהיו פה כבר היה צ'אס ,ישארו שמה לא יישאר מהם כלום
חלילה ,אז הם באים.
השלב הבא זה להפוך את העלייה החומרית הזאת לעלייה רוחית .אחו מצאים עכשיו
בעיצומו של התהליך שצריך להביא אותו מהשלב החומרי של המדיה הזאת ,לשלב
הרוחי .כדי שהחומריות תקבל את המקום הכון.
"אין עצה כגד השם" ,יש לו פצצות אטום ,יש לו את השק הכי טוב את הצבא הכי
משוכלל יש לו הכל אבל באים כמה ערבים עם סכיים אחו לא יכולים עליהם" .אין עצה
כגד השם" ,אדם חשב שהוא ישב לו בחת ויהיה לו שקט ,אין שקט אין ביטחון אין כלום.
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אפילו קצין כזה עם אקדח כבר שלף אותו וכבר ירה וכבר פצע אותו בשי כדורים וההוא
המשיך ללכת כאילו כלום .כאילו לא קרה לו כלום ,הרג אותו .הבלבול הזה שקורה עכשיו
וכל הפחד ,הפחד היום הוא המכה המשותף של כל העם.
סוף סוף יש לו משהו משותף ,זה הפחד .הפחד והלחץ .גם במצרים "וירא השם את
לחציו" ,בזמן גלות מצריים לפי הגאולה של מצריים השם התחיל להכביד את היד ,קשה
על היהודים ,הוציא להם את השמה.
אז "וישמע את צעקתם" ,התחילו לצעוק .ככה טבע האדם שהוא רוצה ליהות .כל עוד שיש
לו האות הוא לא מתפה לעייים האמיתיים .לפעמים אין ברירה ומכיסים אותו ליראה,
לפחד ,ללחצים ,ותים לו בוט על הראש.
כל הזמן עד שיצעק .מתחיל לצעוק אז הוא מתחיל לפתוח רחמי שמיים ,ואז "ושפכתי
עליכם מים טהורים" ,השם רוצה עכשיו התעוררות מלמטה .אם כן ,מכיסים לו פחד ולחץ
על מת שתעורר כדי שההתעוררות מלמטה תביא התעוררות מלמעלה .ואז ההתעוררות
מלמעלה תוכל להשפיע ,זו הסיבה .לפעמים פחד אחד קטן יכול לקות הרבה עווות .אדם
מכיסים אותו לאיזה פחד למשל הקופאית הזאת שבאו אליה עם האקדח ,פחדה פחד
מוות .אותן החיילות שתקפו אותן פחדו פחד מוות .זה סבל גדול ,זה יקה להן הרבה ,זה
חומר מחטאה ,הפחד מזעזע את הפש ואז אדם מתחיל לעשות חושבים ,לשאול שאלות
למה קרה לי ,למה דווקא לי ולמה ככה ולמה פה ,ולמה שם ,אדם מתחיל לפשפש במעשיו.
אז יש גמרא שאומרת ,היה סיפור על חכם אחד שהיו לו חביות של יין .איזה ארבע מאות,
חמש מאות חביות של יין והן הפכו להיות חומץ .כל הכסף שלו הלך .אז הוא היה עצוב
מאד .באו חכמים ואמרו לו שיפשפש מר ,תחפש ,תפשפש מה העוון שעשית.
אמר :אתם חושדים אותי .אמרו לו חכמים :אתה חושד שהשם לא עושה דין כמו שצריך.
כתוב ,אם באים על האדם ייסורים יפשפש במעשיו .פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה.
אדם פשפש במעשיו וכל מעשיו מאה אחוז ובכל זאת יש לו ייסורים.
יתלה ,יחשוב שהסיבה היא ביטול תורה .בגלל שביטל תורה ,לא למד מספיק תורה .יש על
זה פירוש אחר שאומר אם אדם פשפש ולא מצא את המעשים סימן שלא למד תורה ,שלא
יכל למצוא כי לא היה לו איך לחפש והוא לא הבין.
לא הייתה לו דרגה רוחית למצוא את העווות שלו כי הוא לא למד תורה .אז אמרו לו ככה
אז הוא התחיל לפשפש במעשיו ולא מצא .אמרו לו יש אחד שאתה ותן לו עבודה בשדה,
שלך אומר כן ,והוא עבד ואתה לא תת לו משכורת .ידעו החכמים למה באה לו המכה.
אמר ,לא תתי לו משכורת ,הוא גב ממי .אמרו ,גב? זאת בעיה שלו אתה היית צריך לתת
לו משכורת .לא מתאים לדרגה שלך שאתה תעשה דבר כזה שלא תשלם לו משכורת כי אתה
גם כן גוב אותו ככה ואתה טועם טעם גיבה ,אפילו אם זה כון זה לא מתאים לדרגה שלך.
קיבל על עצמו לעשות תשובה ,הלך ושילם לו .אז יש שתי דעות ,דעה אחת שהחומץ הפך
להיות יין ,מחדש ,התהפך .דעה שיה אומרת שהחומץ שאר חומץ אבל ימכר במחירו של
יין .זאת אומרת שההפסד כספי לא היה לו.
אחו רואים עד איפה השם מדייק .אם אדם צדיק השם מדייק עליו בחוט השערה .מדייק
מאד ומראה לו באופן גלוי ,הה עשית ככה ,קיבלת ככה .זה קרא גילוי פים .אם אדם
פחות צדיק פחות מראה לו.
קורה לו והוא לא יודע למה קורה לו ,זה הסתר פים .כמו שבמדבר עיין המן שהייו
מקבלים מן מן השמיים .צדיקים היו מקבלים את זה בפתח האוהל שלהם .פחות צדיקים
היו צריכים ללכת כמה מטרים והלא מתוקים בכלל היו צריכים ללכת לחפש את זה
בהרים ,ככה רחוק .היה שם משטר של גילוי פים ושפע ירד בהתאם לאדם .היום לא רואים
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את זה היום רואים צדיק ורע לו רשע וטוב לו .שמה היה גילוי פים אמיתי ,אז לפי זה ידעו,
זה חטא היום אין לו פתאום מן .אדם הלך בלילה עשה איזה חטא ,בבוקר יצא היה רגיל
שכולם ידעו שיש לו מן ליד הבית.
פתאום הסתלק המן .התחיל לחפש את המן אז כולם ראו ואמרו מה קרה לך היום? פתאום
לא תו לך את השפע ליד הבית ,היית צריך ללכת רחוק .זה מצב של גילוי פים .ברוך השם
שאחו לא במצב הזה היום ,תארו לכם.
עכשיו ,בדור שלו שיש את כל הטכולוגיה והתקשורת כל מה שקורה אחו יכולים לדעת
בכל רגע מה קרה בכל מקום בעולם .זה בא להראות לו עיין של השגחה פרטית.
איך השם רואה את הכל להבדיל .הוא צריך לראות את הכל ולסבול את הכל ולרחם על הכל
ולתכן את הכל .אחו רק רואים אלפית של אלפית וכבר יוצאות לו השמה מהדברים
הרעים שרואים ומהצרות ומהשחיתויות ומהבעיות ,לא יכולים לסבול.
והשם סובל את הכל מפרס את כולם ,טובים עם רעים ,ותן לו לטעום טיפה .מה זה
לראות את כל הדברים מה שעשה תחת השמש .כל הדברים האיומים .אם כן הפחד הזה
יש לו תפקיד .התפקיד זה לעורר את השמות שיתחילו להגיע לפחות ליראת שמיים.
לא לאהבת השם ,אהבת השם זה דרגה יותר גבוהה אבל לפחות ליראת שמיים .לפחות
שאדם ילך ברחוב ולא יודע מאיפה ידקרו אותו אז הוא יתפלל כל הזמן .אשרי אדם מתפלל
תמיד .אדם ילך עם שק וידע שלא בטוח שהשק יציל אותו וגם ייקח סכין וידע שזה לא
בטוח .שום דבר לא בטוח זה בשביל התפילה ,התפילה והצעקה והקשר והדבקות .כשאדם
מפחד הוא כל הזמן מבקש .תשמור עלי ,הוא ממלמל .אין גיבורים ,אין שום דבר ,כולם,
כולם מתפללים ,השם ותן לי את הכוח לעשות חיל ,צריך את הכל ,אבל זה לא מספיק.
לא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה אלא השם ותן לי כוח לעשות חיל .אם השם לא
בה בית ,שווא עמלו בויו בו ,אם השם לא ישמור עיר ,שווא שקד שומר .צריך שומר וצריך
בוי בית אבל לדעת שהשם ותן והשם עושה ,זה החלק הכללי.
בפחדים הפרטיים ברוך השם הזדמן לי אתמול פחד מיוחד מאד .יסיון מיוחד של החש
ההוא שבא בהפתעה גדולה וכמעט השם ישמור הוכשו ששיכה כזו אולי חלילה לא היה לה
פתרון כי זה אזור הראש ,עד שאתה הולך.
עכשיו כשבאים לאדם ייסורים ,יפשפש במעשיו .בא לאדם דבר כזה צריך לפשפש במעשיו.
קודם כל "הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו" שהחש לא הכיש ,ס .למה הוא לא הכיש? כי
השם לא תן לו .כתוב שהחש מכיש מתי שהשם אומר לו .אם חלילה היה מכיש זה היה
סוף הסיפור .לא הגיע הזמן שיהיה סוף הסיפור אז לא הצליח להכיש .אז היה פה עיין של
קיטרוג .קיטרוג ודין אבל זה מתק ברגע האחרון .ימתק ,השם עצר את השליח הרע לא
תן לו לבצע את זממו.
לא רק זה ,פטרו מאויביו ברוך השם ,החש קיבל את עושו .עכשיו ,זה מה שקרה
בפורים ,בפורים יגזר מה שיגזר על עם ישראל ושלחו השליחים .יגזרה גזירה .אבל
אח"כ השם יתברך ביטל את הגזירה אבל לא יכלו לבטל ,אלא שלחו מכתבים חדשים
שהיהודים יכולים להתגון שיתגוו ויכו באויבים שלהם.
זאת אומרת יצאה גזירה כבר שלחו השליחים אבל בכל זאת תשובה שעשו עם ישראל
וצום ,תעית אסתר וכל זה ,שברו את העיין והם פגעו באויביהם ,ההפך ממה שהיה
מתוכן ,ו"הפוך הוא".
אז ברוך השם היה פה "והפוך הוא" עכשיו" ,כשייסורים באים על האדם יפשפש במעשיו",
אבל יש שי סוגים של בי אדם יש אשים פרטיים ,ויש אשים כלליים .אמם כל יהודי הוא
כללי "כל ישראל ערבים זה לזה" ,קשורים.
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מה שאתה עושה משפיע על מה שההוא עושה ,מה שהוא עושה משפיע על מה שזה עושה ,יש
קשר ,כולו בקלחת אחת ,הרי "לעולם אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא מכריע את
הכף ".הוא יעשה מצווה מכריע את העולם כולו לכף זכות.
יעשה עבירה ,מכריע את העולם לכף חובה .יש סיפור על הבת של ר' עקיבא שביום החתוה
כל האסטרולוגים אומרים שהיא צריכה ללכת לעולמה ואז באמצע החתוה היא ראתה
איזה עי וכיבדה אותו לשבת ותה לו לאכול ,באה הביתה הורידה את הסיכה שמה את זה
בכד או במגירה ולמחרת כולם באו לראות אם היא מתה.
וכשהוציאה את הסיכה היה צפע מת שהיא דקרה אותו ,אלמלא זה הוא היה מכיש אותה.
ואז שאלו מה עשית ,ומצאו את העיין שהיא האכילה את העי אז זה הציל אותה ,כל דבר
שקורה זה מדויק .אומר האריז"ל שיש בן אדם יש לו פש רוחית ,יש לו גוף ויש לו לבוש
ויש לו לבוש על הלבוש.
אלה החלקים מהלבוש ועד הפימיות של השמה של האדם ,הדרגות .גם יש אדם שיש לו
בית ויש לו חצר ויש רחוב ויש עיר ויש מדיה .זה גם כן דרגה של כלים קרובים יותר .ברוך
השם השרץ הזה שהיה פה הוא לא היה בבית הוא לא היה בחלק הפרטי .הוא גם לא היה
בתוך המקום הזה שבו אי עוסק עם הכלל .היה בפתח בחוץ" .לפתח חטאת רובץ" .צריך
להתבון ולהבין מה זה .תכף אתם תזדעזעו עוד יותר .למה זה מרמז? ברוך השם לא קשור
לבית .הרי לכל אדם כללי יש גם חיים פרטיים .לי יש את החיים הפרטיים שלי .אי אדם
פרטי ,יש לי את אשתי ,את הילדים שלי ,את הפרסה שלי את החיים שאי צריך למלא .חוץ
מזה יש לי תפקידים כלליים של אשים אחרים שלא קשורים למשפחתי.
זה השרץ הזה בא לאיים עלי ,לא בחלק הפרטי ברוך השם .אי לא אומר שאי אדם שאין
לי מה לפשפש במעשי ,יש ועוד איך ,גם בזה עשיתי חשבון ,ומצאתי דברים שצריך לשות.
אבל עכשיו מה שמעיין אתכם ומה שחשוב זה בעיין הכלל .איפה זה היה העיין הזה?
בפתח ,פתח חיצוי .מעל הפתח החיצוי .זאת אומרת יש את החלק הפימי שזה מה שכאן,
כאן באים שמות אשים עם כל מיי עייים או חיפושים או צרות ומה שאי עושה ,מתקן
אותם ותן להם דרך.
מה אי ותן להם דרך? מה לעשות ,איך להתמודד ,איך להבין את מה שקורה להם איך
להתמודד עם העייים שלהם .על ידי עבודת השם עבודת הפש ,לימוד כל מיי דברים.
לפעמים דברים של סגולות אבל בעיקר מה שאי ותן זה לא סגולות ,זה דעת.
שהבן אדם יבין מה שקורה לו ,יתחיל לתקן ולעשות את העבודה הכוה .אם כן ,במי אי
ילחם? אי לחם בחש .בחש שיש בתוך האדם ,זה היצר .החש זה היצר שפיתה את אדם
וחווה ,הפיל עליו מה שהפיל.
אותו יצר ממשיך עכשיו .מה התפקיד העיקרי שלי? זה להכשיר את האשים להלחם גד
היצר ,ספציפית ,פרוטאלית ,לא רק באופן כללי להתפלל ,לשמור מצוות היה ילדים טובים
אלא שיכירו את השרץ טוב טוב ויוכלו להלחם איתו באופן מדויק.
כי אי מאמין ואי רואה שהשם ותן לי על זה כל הזמן ,ברוך השם שבלי עבודה כזו ,בלי
עבודה ספציפית על היצר המדויק ,שעובד על כל אדם ואדם ,האדם בסכה והיצר הורג
אותו .לא מספיק לשמור מצוות ,לא מספיק ללמוד תורה ,אדם צריך להכיר את השרץ איך
הוא בא אליו ,איך הוא בא לתקוף אותו.
מה הוסחאות שבהן הוא תופס אותו .כל אדם תפס בצורה קצת אחרת ,מלכודת קצת
שוות בעצמות שוות ,בדרכים שוות .כולו בסכה כל הזמן ,יש מלחמה רוחית .כל
הסכיים וכל מה שקורה בחוץ זה רק בשביל לעורר אותו שאחו במלחמה.
אבל זאת מלחמה פימית .זאת אומרת השמות שלו כל הזמן אבקות ,היצר אוכל אותן,
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יש שואה רוחית סה"כ ,בכל העם .מה שהשם בא לעורר אותו עם הסכיים והדברים
האלה זה שבין שיש מלחמה .כמו שיש מלחמה בחוץ יש לזה שורש פימי .איפה שורש
פימי? שורש פימי שתוקפים אותו ואחו לא יודעים להתגון .מה אומרים עכשיו? שלא
יודעים להתגון .רוצים ללמד את החילות להתגון ,את השים להתגון ,לא יודעים להתגון
גד היצר.
כל מה שעושים זה לא מספיק .גם אם ותים לך ערכות אב"כ אתה לא יודע אם תדע
להשתמש ,ואם בכל תאי ובכל מקום .אין לו הישרדות רוחית ,אין לו את הכללים וזה
מה שאי בא ומחדיר לאשים.
ברוך השם אי רואה תוצאות אי רואה שיש הבדל בין אדם שלומד את השיעורים ולומד
את הספר ושומע את הקלטות ומקבל הדרכה ומתחיל להלחם ובין אדם שלא עבר את זה.
ואפילו יודע הרבה ולמד קבלה וכולי ,אם הוא לא בא ולא מקבל את ההדרכה שלו ואת
המיון שלו ואת הדרכים שלו הוא מגשש באפילה.
היצר אוכל אותו .היום התבשרתי על איזה מקרה שהיה לפי כמה חודשים של איזה אישה
שהביאה לי תמוה של אישה ובעל מחו"ל .היום התבשרתי בשורות טובות ,הגבר הזה מצא
לו מישהי יותר צעירה יותר מעיית ,טרגדיה שלמה ואז הביאו לי תמוות והסתכלתי על
האישה והסתכלתי על הבעל ואמרתי אלה הדברים שהם צריכים לעשות ,שהיא צריכה
לעשות.
אם היא רוצה שישתפר המצב .תתי לה הדרכה ,גם הדרכה רוחית בשביל עצמה וגם
הדרכה מעשית עם הסבר ,מה גרם לבעל ומה יכול לגרום לו אם היא תשה כיוון שיחזור
אליה .אמם יש פיתויים וכל זה אבל לא סתם בעל קם והולך ולוקח משהו אחר ,צריך
להיות סיבות ,יש סיבות.
היום התבשרתי שאמם כן ,היא לקחה את ההדרכה והיא שמחה מאד ושיויים גדולים
לטובה .הייתה צריכה לבוא ,היא לא הגיעה .האישה הזאת הגיעה היום מחו"ל .זאת
אומרת שהה אפילו בי אדם שלא היו פה אישית ,קיבלו הדרכה מכוות לעיין הזה של
הלחימה ,היא קיבלה ולא בעלה ,היא קיבלה הדרכה בכיוון הכון והה היא מתמודדת,
משה ,היא הביה.
שיתה כמה דברים והה המציאות משתה .היא שמעה ,יש אשים שהיצר גם לא ותן להם
לשמוע את הדברים .פה יש ס גדול ,מה הציל אותי בחוץ? איזה חוש הציל אותי? השמיעה.
לא ראיתי את החש ,רק בפעם השיה ,קיבלתי ככה שכל שזה חש ,ואז התחלתי להסתכל
ראיתי אותו וברחתי .זאת אומרת אחת האפשרויות שאדם ייצל זה קודם כל השמיעה.
לשמוע ,לשמוע .אדם שמוכן לשמוע ,חצי דרך כבר ,בפעם הראשוה ששמעתי את הקול לא
הבתי ,שמעתי קול משוה" .שמע ישראל" ,למה צועקים כל יום "שמע ישראל" ,שישראל
יתחיל לשמוע .יפתחו את האוזיים יורידו קצת את הגאווה ,ויתחילו לשמוע ,שייכס
משהו ,אולי צודק ,אולי יש משהו ,אולי יש דרך ,אז יש שמיעה חיצוית ויש שמיעה פימית
במקרה הזה ברוך השם יצלו בזכות ששמעו והיבו שיש פה משהו.
והה הקליפה לפי שתוקפת היא משמיעה קול" .הה אי פה" .ראיתי בספר אציקלופדיה
על החש הזה שזה קרא צפצופי אזהרה ,שיה לפי שהוא מכיש הוא מוציא אוויר ועושה
את הרעש הזה להזהיר.
זאת אומרת ,מה פתאום? הרי זאת קליפה והקליפה רוצה להזיק אז מה פתאום היא
מזהירה? אומרים חז"ל אין מעישים אלא אם כן מזהירין .צריך קודם אזהרה .ואם אדם
שומע את האזהרה אם אדם רגיש מאומן לשמוע מה קורה לו בפים מה קורה בחוץ אז הוא
יכול לברוח.
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אפילו יגזר חלילה דין קשה כזה יש לו צ'אס לברוח .אם אדם לא שומע ועסוק עם האגו
שלו עם השטויות שלו ויודע הכל אז איזה צ'אס יש לו להיצל? אין לו צ'אס ,את זה צריך
ללמוד באופן ספציפי.
עכשיו ,אם סתכל מאיזה צד בעצם זה היה צד ימין ,באמצע אבל הגוף היה בצד ימין,
הראש היה באמצע .בצד ימין שלי .זאת אומרת הוא הסתכל עלי ככה והגוף שלו היה לכיוון
צד ימין .בצד ימין יש את המזוזה ,ברוך השם ,עכשיו כשיש אשים שתפקידם להלחם ביצר
ולהכשיר את האשים שיילחמו ביצר היצר רוצה לפגוע ,לא רוצה שיהיה דבר כזה ,לא
רוצה.
הרי אם מה שאתה עושה לא מסכן אותו ,אז הוא ייתן לך לעשות חיל .אם אדם יפתח לו
בית תה ,ילך לו למה? היצר מבסוט ,יש שם חטאים כמה שיותר ,יאלה .ייתן לו כסף ייתן לו
אשים ,אין לו בעיה.
פעם אחת בא מישהו מארגטיה אומר לי שהחליטו להכיס לבית הכסת אורגן ,ביום
כיפור הם מגים באורגן .למה? אומר שהוער לא בא .רוצים למשוך את הוער .אז שמו
אורגן .אמרתי ,לו היית שם כדורגל היו באים עוד יותר.
כשאדם הולך ועושה עבירות היצר מגדיל לו את האפשרויות ,שיעשה עוד יותר .כשאדם
רוצה לעשות מצוות או אם באופן מדויק האדם הולך ולחם גדו אז הוא מתפל או הוא לא
מוכן או הוא לא רוצה.
העיין פה של פתח בחוץ זה הפצה ,הפצה של התורה .שם עומד היצר ולא ותן .אם אדם
פרטי פגע ,פגע .אם אדם כללי פגע במה הוא כללי .יש לפעמים רופא שחוקר איזו מחלה
דירה ועומד להגיע לאיזו תרופה ואם הוא פגע ולא השאיר מסמכים כל האושות בוכה על
זה ,כון? השם ישמור .מה היא חושבת כל פעם ופעם ,אז זה תרופה .זה כלים ,זה כלים
רוחיים איך להלחם עם המציאות שמישהו פוגע בך .היום למדו על הפחד ,כון? תו כמה
כלים איך להתמודד עם העיין של הפחד .בע"ה ראה הלאה יש כל מיי סוגים של פחד ,כל
פחד יש לו שורש אחר.
קצת תיקון אחר ,התמודדות אחרת ויש אשים עם דמיוות ויש אשים עם תאוות ויש
אשים עם שיגעוות ויש כל מיי דברים .באופן כללי מה שצריך להכשיר את הדור זה שיבין
שיש את היצר הזה ומה הוא עושה ואיך להתמודד איתו .כמו שבזמן יציאת מצרים השם
הוציא אותו בחיפזון .אומר האריז"ל למה בחיפזון? אם זה לא היה בחיפזון לא הייתם
יוצאים הייתם שארים שם תקועים .אם כן ,התיקוים הגדולים שהעם צריך לקבל את
ההכשרה ,צריך להיות מהר ובמכה אחת.
הה כל הפחד היה עד שיחלקו את המסכות .היה פחד עד שיתחילו ואולי הוא יתקוף מייד.
הוא יידע רק שאחו הולכים לחלק ,זה היה רגע קריטי .עכשיו ברוך השם כבר חילקו כבר
לא מפחדים כל כך.
זה שיש תיקון של פחד זה ברור .אבל מה אי רוצה להגיד? התהליך בין שהחליטו לחלק את
המסיכות עד שהתחילו לחלק ועד שגומרים כולם היו מתוחים שמה עכשיו .הוא יתקוף
שמה עכשיו זה הרגע.
אבל ברגע שיש כבר את המסיכות כל אחד כבר יכול להסתדר איך שהוא .אז גם באופן
רוחי זה אותו דבר .הפחד מקיטרוג .הבעיה ,העיכוב זה בהתחלה עד שזה פורץ ומתחיל
לזרום ,כשזה כבר זורם מי יכול לעצור.
לא יכולים לעצור .צריך להתפלל חזק שהשם ישמור עליו ושצליח ולעשות מאמצים כי
בפשו הוא .עכשיו השם לא תן לו ,ברוך השם ,הוא לא תן לו .ושלא ייתן לו גם .וזה כמו
ששאלת ,למה זה דווקא שרץ כזה ולא דבר אחר .מאיפה בא כל העיין מהראש ומעל לראש.
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מאיפה אדם מקבל את התורה? מאיפה אדם מקבל את השכל מה לעשות דברים כוים
ואיך לתקן? זה בא מלמעלה בהשראה ,דרך הראש ,ויוצא .גם אדם שהוא בבחית ראש
באיזשהו דרך שהוא צריך להביא זה בחית ראש אז היצר מקטרג על הראש ,על הראש של
הראש שמה זה המקום .אם כן ,יש עוד בעיה ,עיקר הפגמים שלו גם בראש ,המחשבות,
כיצד לתקן את המחשבות .כי "מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה .מחשבה
רעה הקב"ה לא צרף למעשה" .ספר של הרמח"ל פרשת "לך לך"" ,אוצרות הרמח"ל",
"ויאמר אליו אי השם אשר הוצאתיך מאור כשדים סוד אור כשדים הוא ".....אגב ,את
אברהם אביו מתי הכיסו לכבשן האש? בהתחלה רצו לסות לחסל אותו לא רק להעמיד
אותו במבחן .מתי תפסו את משה רביו והוא היה בסכה? בהתחלה ,כשהוא ולד ,במים
וגם אח"כ .לדוד המלך בכלל לא הייתה זכות קיום הוא היה צריך להיות פל.
דוד המלך היה אמור להיות פל .רק אדם הראשון תן לו במתה שבעים שה מחייו ,ולכן
היו לדוד חיים .יוסף גם כן .לכן ,כל תהליך רוחי כשהוא בתחילתו ,משהו חשוב .הכי
מסוכן צריך הרבה רחמי שמיים וזריזות לתת את הכוח הראשוי שזה יתפוס .הה אברהם,
יצחק ,יעקב .אברהם אביו קרא לו הר ,יצחק קרא לו שדה ,הר המוריה זה אברהם אביו
אח"כ יצחק קרא לו שדה והוא גם חרב .שיהם חרבו .היחידי שהחזיק מעמד זה יעקב,
קרא לו בית.
אברהם אביו היה חסד היה צריך לפרוץ דרך יצא ממו גם טוב וגם רע יצא ממו יצחק
ויצא ממו ישמעאל .יצחק היה צריך לבות קצת מבחית גבורה ,לצמצם .וגם יצאה ממו
פסולת ,עשיו ,וצדיק  -יעקב .ויעקב כבר הצליח לבות את התהליך  12שבטים .בכל תהליך
זה הולך ככה .אז ככה "ויאמר אליו אי השם אשר הוצאתיך מאור כשדים ,סוד אור כשדים
הוא ,כבר ידוע ששלמות התיקון הוא שהחסד ישלוט והגבורה תעמוד תחתיו ,ואם הוא
להפך אז הסיטרא אחרא מתגברת ואומות העולם שליטים".
אם אחו רוצים שאומות העולם לא יישלטו עליו צריך להגביר את החסד ימין על שמאל
לא לתת שהשמאל תעלה על הימין .שמאל זה רצון לקבל ,ימין זה רצון להשפיע .אז אומות
העולם לא שולטים עליו.
"ולכן מרוד הרשע חשב להגביר הגבורה על החסד ,להפיל אברהם שם ,דהייו אברהם
שהוא מצד החסד .אם היה ישרף באש ,שהוא מצד הגבורה אז היה שאר משועבד החסד
לדין" .צריך להשפיע יותר ממה שלקבל ,הכי כון לקבל בשביל להשפיע ,אתם מביים?
"הסיטרא אחרא הייתה מתגברת בכוח הפעולה הזאת ,אבל הקדוש ברוך הוא הפך הדבר
לטובה ואברהם גבר על האש והחסד גבר על הדין וזה היה היסיון הראשון לפי שזה
התיקון הראשון ,שורש לכל התיקוים הצריכים להיעשות להגביר החסד על הדין ".בכל
מצב ,בכל מקום ,בכל מחשבה בכל יסיון להגביר את החסד על הדין ,אמם צריך גם דין
אבל החסד צריך לשלוט" .וכשחסד שולט כל הדברים הולכים בתיקון .הקדושה שולטת
וישראל יושבים על אדמתם ושולטים .שמעתם פה? הה הרמח"ל אומר הכוח לשבת בארץ
ולשלוט זה ע"י תיקון רוחי זה להשליט את החסד על הדין ".ולכך תלה עיין אור כשדים
בארץ ישראל ,כמו שכתוב "לתת לך את הארץ הזאת לרישתה".
אח"כ שאלו "במה אדע כי אירשה? " כלומר באיזו זכות והשיבו בזכות הקורבות .כמו
שאומרים רז"ל "א"י היא סוד מלכות ועד שמלכות עומדת למטה הקליפות יוקים ממה
חס ושלום.
ולכן ,התיקון הוא להעלותה עליה אחרי עליה" מעיין עליה זה גם מלשון העולים שעולים
לארץ .עליה אחרי עליה המלכות שלו פה התחזקה אז הה זה מה שקורה עכשיו עם
העלייה מרוסיה ,מלכות הקדושה פה מתחזקת יש פה יהודים יותר מאשר קליפות.
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הקליפות יוקים מהיהודים שמצאים בחו"ל על כן התיקון הוא להעלותם ,עליה אחרי
עליה שאז הקליפות אין יכולים לה ,זה היה כוח הקורבן שהיה מעלה המלכות כמו שכתוב
בזוהר פרשת צו ,וכך בזכות הקורבות ישראל עומדים על אדמתם.
לפי שגורמים עליה למלכות למעלה וארץ ישראל למטה ואומות העולם ,אז אין להם שליטה
על ארץ ישראל ".אגב ,עשרה הרוגי המלכות הרגו במקום קרבן .הדם של הקורבות היה
מכפר על ישראל ,בזכותם הייו מצאים כאן.
היות שאח"כ בית המקדש חרב אז באו קורבות אדם .קורבות אחרים ,הצדיקים .הרי
בזמן בית המקדש הקורבות הם מגיים על הדור ,בזמן שבית המקדש לא קיים אז צדיקים
מגיים על הדור ,השם ישמרו ,ולכן הרגו עשרת הרוגי המלכות.
אמם הם באו לכפר על הבעיה של יוסף ,אבל גם כותב האריז"ל שהייתה חסרה זכות
ובזכות הייסורים שהם קיבלו מאהבה ומסרו את עצמם על קידוש השם זה תן זכות
להחזיק את העולמות ואת עם ישראל עד סוף הדורות.
כזאת זכות הייתה להם .אז היום כשיש קורבות אדם זה השם ישמור ,הדור הזה דור
קשה" .ולארץ ישראל למטה ואומות העולם אז אין להם שליטה על ארץ ישראל ".אגב ,מאז
שחרב בית המקדש מה מכפר על אדם? שולחו ,שולחו זה כסף שהוא מושיב עי שיאכל
איתו ,אז מה אומרים ,מאז שחרב בית המקדש הקורבות לא מכפרים עליו ,חסד מכפר
עליו .אז אם היום עשה חסד האומות לא יוכלו לשלוט עליו ,והארץ תהיה בידיו" .עוד
פרשו רז"ל שהקב"ה הראה לו המלכויות והעיין הוא שהקב"ה רצה להקדים רפואה למכה
דהייו אברהם כראותו המלכויות וודאי שהיה מכוון להכיעם וקודם שבאו לעולם המלכים
הם לא כעו בתחילה ,זה גרם להם אח"כ כשמלכו מלכותם לא היה קיים ולכן הקב"ה
הראה אותם בתחילה להכיעם ולעלות התיקון כראוי.
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