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"כל פסוק הוא מעין תפילה"
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

אל המעיין

שנת הקורונה חייבה שינויים עמוקים והתאמות מהירות מכל האנשים ברחבי העולם. 
גם אנחנו, בשיעורי הקבלה היומיים בעמותת "בני ברוך – קבלה לעם", התגמשנו 

והגבנו מהר.

והצורך  אחד,  בחדר  יחד  ללמוד  הווירטואלי  המרחב  אל  נכנסנו  תבל  קצוות  מכל 
בהבחנות חדשות ובתובנות מדויקות הביא אותנו לבחור נושאים ייחודיים לשיעורים 
שיעזרו לנו למקד את העבודה הרוחנית של כל תלמיד ושל כולנו יחד כקבוצה עולמית 

אחת.

היבטים  של  חיוני  עושר   – ומקיף  ייחודי  אופי  בעל  ומלואו,  עולם  הוא  נושא  כל 
מהותיים. כל קטע נבחר בקפידה מתוך מגוון רחב של כתבי מקובלים – בדגש על 
שני המאורות הגדולים: בעל הסולם והרב"ש – והוא מצטרף לקטעי מקור ופסוקים 
נוספים שהובילו לגיבוש ולחיבור הדוק בינינו, הלומדים. הפסוקים שקראנו סייעו לנו 
לתפוס בקלות את מחשבתם של המקובלים ואת הרוח הייחודית שזורמת ממילותיהם.

בספר זה תמצאו מבחר נדיר מליקוטי המקובלים שלמדנו עם המורה שלנו, הרב ד"ר 
)בשיעורים המלאים תוכלו לצפות  היומיים  לייטמן, במהלך שיעורי הקבלה  מיכאל 

.)kabbalahmedia.info :"באתר "קבלה מדיה

רוחנית  השראה  מעוררת  בו  נשנית  וקריאה  חיים,  מים  מעיין  הוא  הלקט  עבורנו 
ייחודית. הלקט הזה חוצה זמן ומקום, ואנחנו מזמינים גם אתכם לשתות ממנו, להרוות 

את הנפש ולהשיג עוד קצת מעומקה של חכמת הקבלה.
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מגבירים את חשיבות המטרה

1. עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת אין לנו חמרי דלק לעבודה, הוא שחסר לנו 
חשיבות המטרה, שפירושו שאין אנו יודעים איך להעריך את השרות שלנו, שנדע למי 
אנו משפיעים. וכן חסר לנו את הידיעה של גדלות ה', שנדע עד כמה אנו מאושרים בזה 

שיש לנו הזכיה לשמש את המלך, כי אין לנו כלום שנוכל להבין את גדלותו. 
וזה נקרא בלשון הזהר הקדוש, שכינתא בעפרא, היינו שענין להשפיע אליו יתברך 
הוא חשוב לנו כמו עפר. וממילא אין לנו חמרי דלק לעבודה, כי בלי תענוג אין כח 

לעבודה. 
)הרב"ש. 24. "עיקר מה שחסר לנו"(

2. כל התענוג שלהם, שנותן להם חומרי דלק, שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע, הוא 
בזה שהם מרגישים, שהם עושים נחת רוח למלך, ונותנים שבח והודאה למלך, בזה 
שנתן להם מחשבה ורצון לעבוד בשבילו, ולא מטעם לקבל שכר אחר תמורת עבודתם. 
כי כדי לקבל שכר, הם אומרים, שאין אנו צריכים להרגיש את גדלות המלך, אלא אנו 
צריכים להסתכל על גדלות וחשיבות השכר, שיקבלו תמורתן, אם יקיימו את התו"מ, 
אבל הבורא יכול להישאר אצלם באותה גדלות וחשיבות, כמו שהיה אצלם בתחילת 

עבודתם. 
רוצים  גורם, שאם הם  זה  הרי  נחת להבורא,  היא לעשות  כוונתם  כן אם  מה שאין 
להוסיף עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא, כי כפי שיעור גדלותו יתברך, 

בשיעור זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמים. 
)הרב"ש. מאמר 15 "מהו, שהצדיקים ניכרים ע"י הרשעים, בעבודה" 1989(

בתו"מ  עבודתו  היינו במקום שתחילת  צריך להחליף את המטרה,  בזמן שהאדם   .3
היתה המטרה שלו, מה שהוא רוצה לקבל עבור היגיעה, היה תועלת עצמו, ועתה הוא 
אני אשיג את המטרה  הולך להחליף את המטרה, כלומר במקום שהיה חושב, מתי 
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עבור הרצון לקבל שלי, שאני אוכל להנות, הוא משתוקק עכשיו להמטרה, ואומר, 
מתי אני אוכל להנות את הבורא, ולוותר על תועלת עצמי. 

שהוא  היינו  ה',  לאמונת  יותר  זקוק  הוא  אז  הטבע,  נגד  היא  הזו  שהמטרה  והיות 
בגדלות  ה'. כלומר שבשיעור שהוא מאמין  גדלות  צריך להשתדל תמיד להשיג את 
ה', בשיעור זה הוא יכול לעשות מעשים על כוונה זו. ולכן מוטל על האדם כל יום 
להתפלל, שה' יאיר עיניו, ויכיר את גדלות וחשיבות ה', בכדי שיהיה לו חומרי דלק 

לתת יגיעה על הכוונה דלהשפיע. 
)הרב"ש. מאמר 18 "מהו, שהברכה אינה שורה בדבר שנמנה, בעבודה" 1989(

צריך  אומרת, שהאמונה  זאת  מלך.  בפני  עומד  כאילו  בביתו,  היושב  דומה  אינו   .4
להיות, שירגיש כל היום, שהוא עומד בפני המלך. שאז בודאי יש לו אהבה ויראה 
בשלימות. וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט, מטעם "כי 
זה חיינו ואורך ימינו", ושום פיצוים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך 
שיהא נקלע באברו, עד שהרגל נעשה טבע שני, בשיעור "בזוכרי בו איננו מניח לי 
לישון". וכל ענינים גשמיים מכבים חסרון זה. יען, שמכל דבר, שהוא מקבל תענוג, 

הנה התענוג מבטל את החסרון והכאב. 
אלא שלא ירצה לקבל שום תנחומים. וצריך ליזהר בכל דבר גשמי שהוא מקבל, שלא 
יבטל את החסרון שלו. וזהו על ידי שיצטער עצמו, שעל ידי התענוג ההוא, נחסרין לו 
ניצוצי וכוחות של כלים דקדושה, היינו חסרונות דקדושה. ועל ידי הצער הוא יכול 

לשמור, שלא יפסיד כלים דקדושה. 
)בעל הסולם. שמעתי. רי"א. "כעומד בפני מלך"(

5. בכדי שיהיו חומרי דלק לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, אלא 
על  להאמין  הכוונה,  יתברך.  בו  להאמין  זקוקים  אנו  שכר,  תהיה  בעצמה  העבודה 
ובלי  הקב"ה.  בגדלות  אמונה  להשיג  איך  גדולה  ויגיעה  כח  לתת  וצריכים  גדלותו. 
בזמן  שדוקא  כלומר,  להשפיע.  מנת  בעל  לעבודה  כח  אין  הבורא,  בגדלות  אמונה 

שמרגישים גדלות ה', אז האדם מוכן לעבוד בלי שום תמורה. 
אלא העבודה בעצמה היא השכר, היות ששוה אצלו מה שהוא משמש למלך גדול, שכל 
הון דעלמא אין לו שום ערך נגד השרות הזה, שה' נותן לו רשות לכנס ולשמש אותו. 
לכן אנו צריכים לרכז את כל מחשבותינו, איך להגיע להרגיש את גדלות ה'. ואז הכל 

נמשך אחרי הנקודה זו. 
)הרב"ש. מאמר 21 "מהו "שכור אל יתפלל", בעבודה" 1989(



 - 8 -

- מגבירים את חשיבות המטרה -

6. רק עצה אחת יש לנו, שהיא להשתדל איך להשיג גדלות ה'. זאת אומרת, כל מה 
וכל  הבורא.  גדלות  להרגיש  יהיה  רוצים, שהשכר שלנו  אנו  בתו"מ,  עוסקים  שאנו 
התפלות, שאנו מתפללים, צריכות להיות "לאקמא שכינתא מעפרא", היות שהבורא 
נסתר מאתנו מחמת הצמצום שהיה, ואין אנו מסוגלים להעריך את חשיבותו וגדלותו. 

לכן אנו מתפללים לה', שיסיר מאתנו את הסתרתו, ושירומם קרן התורה. 
)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(

7. החברים צריכים בעיקר לדבר ביחד על ענין רוממות ה'. כי לפי גדלות ה', שהאדם 
רואים  אנו  כי  לה'.  מצד הטבע  עצמו  את  הזה האדם מבטל  בעצמו, בשיעור  משער 
זה שייכות לרוחניות, אלא גם אצל אנשים  ואין  גדול.  בטבע, שהקטן מתבטל בפני 

חילוניים נוהג ענין זה.
זאת אומרת, שהקב"ה עשה כך בהטבע. נמצא, שע"י שהחברים מדברים מרוממות 
ה', התעורר ע"י זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא, כי מתחיל להרגיש ענין תשוקה 

וכיסופין להתחבר להבורא. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

8. יש לזכור, שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות ה', מכל מקום, 
יכול  גבוה ממה שהאדם  יותר  צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא 
לצייר גדלות ה' בתוך השכל. ולומר, שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת, שהוא 
מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין, שהבורא רוצה אך ורק 
ה'. עד שיזכה לבחינת "ואהבת את ה'  זה מביא להאדם, שיאהב את  לטובת האדם, 

אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך". ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

9. כל הבסיס, שאנו יכולים לקבל הנאה ותענוג, ושזה מותר לנו להנות, ועוד יותר 
דהיינו  אחת,  נקודה  על  לעבוד  לנו  יש  השפעה,  ממעשה  להנות  גדול  שחיוב  מזה, 
אני  ו"למי  פונה",  אני  "למי  וזה מתבטא בלתת תשומת לב  להחשיב את הרוחניות. 
מדבר", ו"מצות של מי אני מקיים", ו"תורה של מי אני לומד". היינו, לראות עצות, 

איך להחשיב את נותן התורה. 
והיות האדם מצד עצמו, מטרם שזכה להשיג איזו הארה מלמעלה, אז הוא צריך לחפש 
אנשים, הדומים לו פחות או יותר, שגם הם מחפשים להגדיל את חשיבות. להיות מגע 
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כל שהוא עם הבורא, באיזה אופן שתהיה, והיות שיש דעת רבים בזה, אז כל אחד יכול 
לקבל סיוע מחבירו. 

)הרב"ש. מאמר 17 "סדר ישיבת התועדות" 1986(

10. צריכים לדעת "כי מיעוט רבים שנים". זאת אומרת, אם שני חברים יושבים ביחד, 
וחושבים, איך להגדיל את חשיבות של הבורא, כבר יש להם כח לקבל התחזקות על 
גדלות ה' בבחינת אתערותא דלתתא, שעל המעשה זו באה אח"כ התעוררות מלמעלה, 

שהם מתחילים קצת להרגיש את גדלות ה'. 
)הרב"ש. מאמר 17 "סדר ישיבת התועדות" 1986(

11. כתוב "ברוב עם הדרת מלך", נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכח של הרבים 
יותר פועל, היינו שמייצרים אוירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקב"ה. שאז 
כל אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש, שכל המעשים מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, 
שהוא להשפיע לה', להון תועפות יחשב לו, שזכה להכנס בין האנשים, שזוכים לשמש 
את המלך. ואז, כל מעשה קטנה שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו עתה 

במה לשמש את המלך. 
ולפי שיעורו, שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתועדות חשבו בגדלות ה', כל אחד 
לפי שיעורו גורמו לו חשיבות בגדלות ה', כן הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה 

והחדוה. 
)הרב"ש. מאמר 17 "סדר ישיבת התועדות" 1986(

12. יש לאדם לצייר לעצמו, אפילו בזמן שהוא נמצא בתכלית השפלות, שהאדם חושב 
אז, אילו ה' היה מאיר לו התעוררות גדולה, כמו שהוא היה מרגיש איזה פעם בזמן 
עליה, בטח שהיה מוכן לעבוד עבודת הקודש, מה שאין כן עכשיו, שאינו מרגיש שום 
דבר, איך הוא יכול לרמאות עצמו שיש לו שלימות, אז עליו להאמין באמונת חכמים, 
מה שהם אמרו לנו, שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה להרגיש את מציאות 
ה' בכל אבריו, ואיך הוא היה אז מודה ומשבח לה', כמו כן הוא צריך עכשיו להיות 

מודה ומשבח לה', כאילו זכה כבר לשלימות האמיתי. 
)הרב"ש. מאמר 17 "מהו, כי אני הכבדתי את לבו, בעבודה" 1991(

13. כתוב "אלקים עשה שיראו מלפניו". שכל מצב הרע שאנו מרגישים, הוא רק בכדי 
שהאדם לא ישאר במצב שבו נמצא. היינו אם האדם לא יתעלה במעלות של גדלות ה', 
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אז אין ביכולתו להתגבר, ורק בזמן שהאדם מרגיש גדלות ה', אז לבו נכנע. וזה נקרא 
שהוא צריך לעלות במעלות יראת ה'. 

נמצא שהשאלות האלו גורמות, שהאדם יהיה נצרך לה' יתברך, שיפתח לו את לבו 
ועיניו, לזכות לגדלות ה', אחרת מספיק לו היראת שמים מה שיש לו מצד החינוך. מה 
שאין כן כשבאה לו כל פעם שאלת רשע, לא מספיק לו, אלא צריך כל פעם להתעלות 

במעלות גדלות ה'. 
)הרב"ש. 31. "מה אהבתי תורתך"(

מי  היינו  ה',  העובד  לב".  לנשברי  ה'  "קרוב  כתיב  הלא  שואל,  הקדוש  הזהר   .14
שכוונתו בעל מנת להשפיע, צריך להיות בשמחה בזה, שמשמש את המלך. ואם אין לו 

שמחה בזמן העבודה הזאת, סימן שחסר לו בהערכת גדלות המלך. 
לכן אם רואה שאין לו שמחה, אז צריך לתקן, היינו שיחשוב בגדלות המלך. ואם מכל 
מקום הוא לא מרגיש, יש לו להתפלל לה', שה' יפתח עיניו וליבו, שירגיש את גדלות 

ה'.
)הרב"ש. 42. "עבדו ה' בשמחה"(

15. בזמן, שהאדם רוצה לעבוד לשם שמים ולא לתועלת עצמו. אז על כל מה שהוא 
עושה, הוא רואה, שאין שם שום דבר לתועלת הבורא, אלא רק הכל לתועלת עצמו. 
במצב הזה הוא מרגיש, שאין לו שום דבר, אלא שהוא ריק מכל. וזה המקום ריק, הוא 
יכול למלאות רק עם רימון, היינו אם הוא ילך למעלה מהדעת, שנקרא רוממות ה'. 
היינו, שיבקש מה', שיתן לו כח להאמין למעלה מהדעת, בגדלות ה'. כלומר, זה שהוא 
ה', אין הכוונה שהוא אומר, שאם אתה תיתן לי להשיג את רוממות  רוצה רוממות 
וגדלות ה', אז אני מוכן לעבוד, אלא הוא רוצה, שה' יתן לו כח להאמין בגדלות ה', 

בזה הוא ממלא את מקום הריקנות, שבה הוא נמצא עתה. 
)הרב"ש. מאמר 7 "מהו אדם ומהו בהמה בעבודה" 1991(

16. כשעבר עליו זמן הרבה, שהשקיע כוחות, ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת 
לרקום בו בחינת יסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות, ואינו רואה שום התקדמות 
יאוש,  בניצוצי  זה. לפעמים  בזה אחר  לבוא  ואז מתחילות המחשבות  בעבודה שלו. 
ולפעמים מתחזק, ואח"כ עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה. עד 
שנצטבר בו חסרון אמיתי, שהשיג זה ע"י יגיעה בעליות וירידות. שמעליות וירידות 
האלו, משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב, על מה שהוא עוד לא זכה לדביקות ה', ואז 



 - 11 -

- מגבירים את חשיבות המטרה -

שהסאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא "כלי", אז בא אליו המילוי מצד 
ה', היות שיש לו עכשיו "כלי אמיתי". 

)הרב"ש. מאמר 24 "ההבדל בין צדקה למתנה" 1986(

17. בשעה שאדם רואה, איך הסביבה שלו, מקלים ראש בעבודתו ית', ואינם מעריכים 
יכול להשיג  אינו  הוא  וגם  על הסביבה,  יכול להתגבר  אין האחד   - רוממותו כראוי 
רוממותו ית', אלא שֵמקל ראשו בעת עבודתו כמוהם. וכיוון שאין לו הבסיס של השגת 
רוממותו ית', מובן מאליו, שלא יוכל לעבוד להשפיע נ"ר ליוצרו ולא לתועלת עצמו. 
כי אין לו חומר דלק ליגיעה. ו"לא יגעת ומצאת, אל תאמין". ואין לו שום עצה, אלא 
או לעבוד לתועלת עצמו, או שלא לעבוד כלום. כי השפעת נ"ר ליוצרו, לא ישמש לו, 

כמו קבלה ממש. 
)בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר"(

18. כל אחד צריך להשתדל להביא להחברה רוח חיים, ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ 
בהחברה, שכל אחד מהחברה, תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף 
התקדמות  מענין  מאוכזב  היה  הוא  להחברה,  שבא  שמטרם  כלומר,  בעבודה.  חדש 
בעבודת ה'. מה שאין כן עכשיו, החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקווה, שהשיג ע"י 

החברה ביטחון וכוח התגברות, כי מרגיש עכשיו, שיש בידו להגיע לשלמות. 
גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא  לנגדו הר  וכל מה שהיה חושב, שעומד 
קיבל  והכול  ואפס.  אין  ממש  עכשיו, שהם  מרגיש  הוא  חזקות,  הפרעות  הם  באמת 
וקיום אוויר  ואחד השתדל להכניס מצב של עידוד  מכוח החברה, מטעם שכל אחד 

חדש בהחברה. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

19. אנו רוצים לזכות, להרגיש בעת שאנו עוסקים בתו"מ, שאנחנו משמשים למלך 
גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת ה', מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. 
אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה, שאנחנו משמשים את הבורא, זה יהיה השכר שלנו, 
ולא שהוא יתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש, כי העבודה בעצמה היא 

השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם, מזה שזוכים לשמש את הקב"ה. 
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו "לחם רע עין" בעבודה" 1989( 
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סבלנות והתמדה

1. עניין חכמת הקבלה, שצריכה לחכמים גדולים חקרי לב, שיהגו בה עשרים שלושים 
שנה, ורק אז יוכלו להעיד עליה. ]...[ כי החכמה עמוקה, ואין לה פתחון פה להגלות 
לאותם מאמינים המוסרים עצמם  ורק  אותה.  נסיון שינסו  על-ידי  או  עדות,  על-ידי 

עליה בכל כוחם ומאודם.
)בעל הסולם. "חכמת הקבלה והפילוסופיה"(

בוחר  והוא  רב,  זמן  לפרעונו  לחכות  יוכל  לא  צרכו,  כל  מפותח  הבלתי  האדם   .2
בעבודות המשתלמות לו מיד, ואף אם יהיו במחירים נמוכים יותר. והאדם המפותח 
ביותר, יוכל להתאפק ולבחור בעבודות שמחירם גבוה, גם אם זמן פרעונם ממושך 
וארוך מאד. ותדע, שזוהי אמת המידה לבעלי החכמה, כי דבר זה תלוי בהתפתחות 
חומרי של כל אחד. וכל מי שיכול להאריך זמן פרעונו יכול להשיג מחיר יותר גדול. 

)בעל הסולם. "תכונתה של חכמת הנסתר בכללה"(

3. עיקר נקודת הכובד בעבודת השי"ת היא, האחיזה הראשונה. 
)בעל הסולם. "מצווה אחת"(

4. לעולם אין לקוות שיגיע הזמן ושימצא הפתרון שיוכלו להתחיל את עבודת השי"ת 
מתוך "לשמה", אלא כמאז כן עתה, וכן לעתיד, מוכרח כל עובד ה' להתחיל בעסק 
העבודה, "מתוך שלא לשמה", אשר מתוכה יבוא אל ה"לשמה". והדרך להגיע לדרגה 
זו, אינה מוגבלת בזמן, אלא במכשירים אותו, ובמידת שליטתו על לבו, ועל כן רבים 
חללים נפלו ויפלו על שדה העסק "שלא לשמה", וימותו בלי חכמה. ועם כל זה, שכרם 
גדול מאד, כי אין מחשבתו של אדם מסוגל להעריך אותו היקר והערך של עשיית נחת 
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רוח ליוצרו. ואפילו העושה שלא על תנאי זה, מכל מקום, מתוך שאינו ראוי באופן 
אחר, עושה גם כן נחת רוח ליוצרו. וזה נקרא שלא מדעתו. 

)בעל הסולם. "מצווה אחת"(

5. האדם הוא רק אורח. וה' הוא בעל הבית. וידוע מה שאמרו חז"ל, "כל מה שאומר 
לך בעל הבית עשה", שכך נהוג, "חוץ מצא". כי בזמן שהאדם יוצא מרשותו של בעל 

הבית, כבר אין הוא בעל הבית שלו, שישמע בקולו. 
)הרב"ש. 118. חוץ מ"צא"(

6. אין לאדם צד הכרעה, לא לכאן ולא לכאן. שאינו יכול לברר את רצון ה', ואת כוונת 
רבו. הגם שמסוגל לעשות עבודות במסירות נפש, אבל אין בידו להכריע, אם עבודה 
זו של מסירות נפש היא במקומה. או להיפך, שעבודה הקשה זאת, תהיה בניגוד לדעת 

רבו, ולדעת ה'.
וכדי להכריע בדבר, הוא מכריע בדבר המוסיף יגיעה. זאת אומרת, שהוא צריך לפעול 
בהתאם לרבו. שרק היגיעה מוטלת על האדם, ולא שום דבר אחר. אם כן, אין לו כל 
מקום לפקפק במעשיו, ובמחשבותיו, ובדיבוריו. אלא הוא צריך תמיד להרבות יגיעה. 

)בעל הסולם. "שמעתי". קפ"ז. "להכריע ביגיעה"(

7. צריך להיות עקשן גדול בעבודת ה', אף אם יעבור עליו מה. וזכור דבר זה היטב, כי 
תצטרך לזה מאד, כשתתחיל קצת בעבודת ה'. כי צריך עקשנות גדול מאד, להיות חזק 
ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עמדו, אף אם מפילין אותו בכל פעם, ואל יניח עצמו 
צריכים  בזה,  וכיוצא  והבלבולים,  והירידות  הנפילות  אלו  כל  כי  ח"ו.  לגמרי  ליפול 
בהכרח, לעבור בהם, קודם שנכנסין בשערי הקדושה, וגם הצדיקים האמיתיים עברו 
בכל זה. ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד, והכלל והעיקר, שלא לפחד 

כלל. 
)"ליקוטי מוהר"ן". מהדורא בתרא, סימן מ"ח(

שבמדינה,  ביותר  לו  הנאמנים  אוהביו  כל  לעצמו,  לבחור  שחשק  למלך,  משל   .8
ולהכניסם לעבודתו בהיכלו פנימה. מה עשה, נתן צו גלוי במדינה, שכל הרוצה כקטן 
כגדול, יבא אליו לעסוק בעבודות הפנימיות שבהיכלו. אבל העמיד מעבדיו שומרים 
רבים, על פתחו של ההיכל, ובכל הדרכים המובילים להיכלו. וציווה אותם להטעות 

בערמה את כל המתקרבים להיכלו, ולהדיחם מהדרך המוביל להיכל.
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וכמובן, שכל בני המדינה התחילו לרוץ להיכל המלך. אמנם, נידחו בערמת השומרים 
החרוצים. ורבים מהם התגברו עליהם, עד שהצליחו להתקרב אל פתח ההיכל. אלא 
ששומרי הפתח היו חרוצים ביותר. ומי שהוא שהתקרב אל הפתח, הסיתו אותו והדיחו 

אותו במזימה רבה, עד ששב כלעומת שבא.
ימים  כמה  חלילה  חזרו  וכן  ושבו,  ובאו  וחזרו  התחזקו  ושוב  ושבו,  ובאו  חזרו  וכן 
ושנים, עד שנלאו מלנסות יותר. ורק הגבורים מהם, אשר מידת סבלנותם עמדה להם, 
וניצחו את השומרים ההם, ופתחו הפתח, זכו תיכף לקבל פני המלך, שמינה כל אחד 

על משמרתו המתאימה לו.
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות קל"ג(

רואה  והאדם  קדימה,  וללכת  להתקדם  צריך  הוא  ויום  יום  מחייב, שבכל  9. השכל 
לומר,  לאדם  מחייב  השכל  כן  אם  אחורה.  הולך  הוא  יום  שכל  להיפך,  ממש  שזהו 
שהעבודה זו, היינו ללכת בבחינת השפעה, זהו לא בשבילו. אלא זוהי עבודה בשביל 
יחידי סגולה. והוא מבין שיותר כדאי לו לברוח מהמערכה. ומה אומרים לו, שהוא 
צריך עוד פעם ללכת באמונה למעלה מהדעת, ולא להסתכל על מה שהדעת מחייבת 
אותו לעשות. וכמו שכתוב במאמר "אמונת רבו" )משנת תש"ג(, שאין האדם מסוגל 
לראות את מצבו האמיתי, אלא צריך ללכת למעלה מהדעת, ורק באופן כזה יכולים 

להגיע להמטרה לזכות לדביקות ה'. 
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו שדוקא בליל פסח, שואלים ד' קשיות" 1989(

10. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, 
היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מעבודה. והגם 
שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב "ויאנחו בני ישראל 
מן העבודה, ויזעקו, ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה". כלומר, שהיו צועקים מן 
העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת ה', שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח 
ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה "יציאה משליטת הרצון 

לקבל ולהכנס בעבודה של להשפיע". 
)הרב"ש. מאמר 34 "מהו, אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב, בעבודה" 1991(
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איש את רעהו יעזורו

1. זכור אזכיר לכם. עוד תוקף הדבר של אהבת חברים - על כל פנים בעת הזאת, 
"אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו, ובו נמדד ַאמת המידה של הצלחתנו הקרובה לנו". 

לכן, פנו לכם מכל העסקים המדומים, ותנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות 
כמוך"  לרעך  "ואהבת  הכתוב,  בכם  ויקויָם  ממש,  אחד  בלב  לבכם  לקשור  נכונות 
בפשיטות. כי "אין מקרא יוצא מידי פשוטו", והייתם נקיים ממחשבת האהבה שתהיה 
מכסה על כל פשעים, ובחנוני נא בזאת, ותתחילו להתקשר באהבה בשיעור אמיתי, 

ואז תראו "וֵחך יטעם".
)בעל הסולם. אגרת מ"ז( 

2. עשו כפי כוחכם ותשועת ה' כהרף עין, והעיקר העומד היום לפניכם, הוא אחדות 
החברים והתאמצו בזה יותר ויותר כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. 

)בעל הסולם. אגרת י’(

3. סידרתי לכם סדרים, שעל ידם מסוגלים על כל פנים להחזיק מעמד ומצב, מבלי 
נטות אחורנית ח"ו, ואשר אחד המיוחד בהם הוא, דיבוק חברים. 

שאתם  טוב  דבר  כל  לכם  ואזכיר  הזאת.  האהבה  היא,  שמסוגלת  נאמנה,  והבטחתי 
צריכים, ואם הייתם מתחזקים, על כל פנים בדבר הזה, ודאי הלכתם מחיל אל חיל 

בעליות הקודש.
)בעל הסולם. אגרת מ"ז(

4. עוד זאת אבקש ממך להתאמץ ביתר עוז באהבת חברים להמציא המצאות המסוגלות 
להרבות אהבה בין החברים, ולבטל מאתכם תאוות מושגי הגוף. כי זהו המטיל שנאה. 
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ובין עושי נ"ר ליוצרם לא יצויר שום שנאה, אדרבה רחמנות ואהבה יתירה יש ביניהם, 
והדברים פשוטים.

)בעל הסולם. אגרת י"א(

תאמרו  עכשיו  ובמקום  למחר,  היום  לכם  התחלף  אשר  יחד,  כולכם  את  ארגיש   .5
והמעוות הזה, שהנושע מה',  זולת להתאמץ להבין הטעות  ואין לזה תרופה.  אח"כ. 
ישיג שכלו לאחר  ומי שיכול להמתין למחר  היום,  זולת בנצרך לישועה  נושע  אינו 

שנותיו ח"ו. 
וזה התהוה לכם מסבת התרשלות בבקשתי להתאמץ באהבת חברים, שהסברתי לכם 

בכל השבעים לשון, שדי בסגולה זו להשלים כל מחסורכם. 
)בעל הסולם. אגרת י"ג(

6. מוכרח הוא לגלות את האהבה שיש בלבו, להחברים, מטעם כי בזה הגילוי, הוא 
גורם שיעורר את לב חברו, להחברים, שגם החברים ירגישו שכל אחד ואחד עוסק 
באהבת חברים. והרווח בזה הוא שעל ידי זה הוא מקבל כוח יותר חזק לפעול באהבת 

חברים ביתר שאת ועוז, מטעם שכוח האהבה של כל אחד ואחד נכלל בחברו. 
)הרב"ש. מאמר 2 "בענין אהבת חברים" 1984(

7. אם לא מגלין כל אחד להחברה שעוסק באהבת חברים אז חסר לו הכוח של החברה, 
מטעם שמאד קשה, לדון את חברו לכף זכות, וכל אחד חושב על עצמו שהוא הצדיק, 
שרק הוא עוסק באהבת חברים. נמצא שאין לו רק כוח קטן שיוכל לעבוד באהבת 

הזולת. 
)הרב"ש. מאמר 2 "בענין אהבת חברים" 1984(

8. הנני מצווה, שתתחילו בכל מאמצי כוחכם לאהוב איש את חברו - כמו את עצמו, 
ולהצטער בצרת חברו, ולשמוח בשמחת חברו עד כמה שאפשר. ואקווה שתקיימו בזה 

דבריי ותשאו העניין בשלמותו.
)בעל הסולם. אגרת מ"ט(
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9. ראוי ונכון להחזיק במעוז אהבת חברים, ולקרב אותם לדרך ה', כי על ידי זה, יוכל 
להמשיך הארה לאורך ימים, על ידי מה שמקרבם לעבודת הבורא. 

)"מאור ושמש". פרשת "כי תצא"(

10. צריכים תמיד לעורר את הדבר הנשכח מהלב. והיא הדבר הנחוץ לתקן את הלב, 
נעים  לא  זה  שדבר  הזולת.  אהבת  לידי  להגיע  הוא  שתכליתו  חברים,  אהבת  שהיא 
להלב, המכונה "אהבה עצמית". לכן כשיש איזו אסיפה של חברים, צריכים לזכור 
אנו  כבר  כמה  לעצמו,  ישאל  אחד  שכל  דהיינו,  השאלה.  את  השולחן  על  להעלות 
התקדמנו באהבת הזולת. וכמה פעולות עשינו, בכדי להביא לנו התקדמות בעניין זה. 

)הרב"ש. מאמר 13 "לפעמים מכנים את הרוחניות בשם "נשמה"" 1984(

11. יש דבר אחד, שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח, כמו שאמרו 
לא  מרומם,  רוח  מצב  לאדם  שיהיה  בעניין  כי  לאחרים".  ישיחנה  איש  בלב  "דאגה 

יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות, וכדומה. 
אלא דווקא איש יכול לעזור להשני, בזה שהוא רואה, שהוא נמצא במצב הִשפלות. 
וכמו שכתוב: "אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים", אלא דווקא חברו יכול לעשות 

לו מצב רוח מרומם. 
ומתחיל  חיים.  של  רוח  למצב  נמצא,  הוא  שבו  ממצב,  אותו  מרים  שחברו  דהיינו, 
להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. ומתחיל, כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו 

קרובה אליו. 
היוצא מזה הוא, שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב, ולחשוב במה הוא יכול 
לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא 

בחברו מקום חיסרון, שהוא יכול למלאות אותו. 
)הרב"ש. מאמר 4 "איש את רעהו יעזורו" 1984(

12. אם הוא אין לו כל כוח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם 
חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח 
התגברות והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו אין לו אלו 
הרצונות והתשוקות וכוח התגברות. אלא, לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, 

אז הוא מקבל כוחות חדשים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". צ"ט, "רשע או צדיק לא קאמר"(
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13. כל אחד צריך להשתדל להביא להחברה רוח חיים, ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ 
בהחברה, שכל אחד מהחברה, תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף 
התקדמות  מענין  מאוכזב  היה  הוא  להחברה,  שבא  שמטרם  כלומר,  בעבודה.  חדש 
בעבודת ה'. מה שאין כן עכשיו החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקוה, שהשיג ע"י 

החברה בטחון וכח התגברות, כי מרגיש עכשיו, שיש בידו להגיע לשלימות. 
גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא  לנגדו הר  וכל מה שהיה חושב, שעומד 
באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו, שהם ממש אין ואפס. והכל קבל מכח 
חדש  אויר  וקיום  עידוד  של  מצב  להכניס  השתדל  ואחד  אחד  שכל  מטעם  החברה, 

בהחברה. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

14. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חבירו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין 
חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אבל על חבירו הוא נענה מהרה, וכל אחד יש לו 

להתפלל בעד חבירו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. 
)"נועם אלימלך". ליקוטי שושנה( 

15. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תיכף מתעוררת בו בחינת שמחה 
ותענוג. כי זה שחברו אוהבו זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו 
דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו זה מעורר בו שמחה 

שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו.  
)הרב"ש. אגרת מ'(

16. יש לכם להרבות באהבת חברים. ואי אפשר לבוא לידי אהבה תמידית, רק על 
ידי דביקות. זאת אומרת, שתאחדו שניכם בקשר אמיץ. וזה יכול להיות, רק אם תנסו 
לפשוט את הלבוש שבה נתון הנשמה הפנימית, שהלבוש הזה נקרא אהבה עצמית. 

שרק הלבוש הזה מפריד בין שתי נקודות. 
קוים  ל"שני  הנבחנים  הנקודות  שתי  מן  אז  ישר,  בדרך  כשהולכים  כן  שאם  מה 
המכחישים זה את זה", באים לידי קו האמצעי, שהוא כולל ב' הקוים ביחד. וכשאתם 
זקוק  שהוא  ומרגיש  יודע  אחד  כל  אזי  המלחמה,  במערכת  עומדים  שאתם  תרגישו 
לעזרתו של חבירו, ובלעדיו אזי גם כח עצמו נחלש. אזי, כשמבינים שצריכים להציל 
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אלא  שמירתו,  על  לדאוג  שצריך  גוף  לו  שיש  שוכח  אחד  כל  ממילא  אזי  חייו,  את 
ששניהם מקושרים בדיעה אחת איך ובמה לנצל את השונא.

)הרב"ש. אגרת ה'(

17. איעצך, לעורר בקרבך יראה מקרירות אהבה שבנינו, והגם שהשכל מכחיש ציור 
כזה. אבל הגע עצמך, אם יש תחבולה להוסיף באהבה, ואינו מוסיף גם זה לגריעותא 
]לפגם[ תחשב: בדומה לאיש הנותן מתנה גדולה לרעהו, האהבה המתגלה בלבו בשעת 
מעשה, אינה דומה לאהבה הנשארת בלב, לאחר מעשה, אלא היא הולכת ומתקררת 
יום יום, עד שאפשר לבא לכלל שכחה בברכת האהבה, ומחויב מקבל המתנה להמציא 

תחבולה בכל יום להיות בעיניו כחדשות.
וזהו כל עבודתנו, לגלות אהבתנו בקרבנו, בכל יום ויום ממש, שוה בשוה כמו בשעת 
הקבלה, דהיינו, להרבות ולהפרות השכל בתוספות מרובות על העיקר, עד שהתוספות 
בפעם  העיקרית  מתנה  כמו  שלנו,  בחושים  נוגע  יהיה  עכשיו[,  ]של  דהשתא  ברכה 

הראשונה, ולזה צריכים תחבולות גדולות, וערוכות לעת הצורך.
)בעל הסולם. אגרת ב'(

18. אם יש כמה אנשים בהכלל, שהם יכולים להגיע להמטרה, שהיא דביקות בה', 
ושיהיה מזה יותר נחת רוח לה', מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות ה', הוא מוותר 
על עצמו, אלא הוא רוצה, שה' יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר 
מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שה' יעזור להכלל 
כולו, ויתן לו הרגשה זו, היינו, שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע לה', שתהיה 

לו נחת רוח. 
האתערותא  את  נותן  הוא  לכן  דלתתא,  אתערותא  להיות  צריך  דבר  שבכל  והיות 
מזה  יודע, שיהיה  היינו למי שהקב"ה  יקבלו אחרים,  והאתערותא דלעילא  דלתתא. 

יותר תועלת לה'. 
)הרב"ש. מאמר 15 "תפילת רבים" 1986(

19. אנו מבקשים שה' יתן לנו את הכח, שאנו נוכל לעשות את כל מעשינו בשבילך, 
רק  מעשינו  כל  יהיו  אז  לנו,  תעזור  אתה  אין  אם  היינו  לא,  אם  ה'.  לתועלת  היינו 
לתועלת עצמנו. וזהו הפירוש, אם לא, כלומר, שאם אין תעזור לנו, תהיו כל מעשינו 
לכן  לקבל שלנו.  הרצון  על  התגברות  כח  לנו  אין  כי  עצמינו,  לתועלת  למעננו,  רק 
"עשה  נקרא,  וזה  לנו.  לעזור  מוכרח  אתה  לכן  בשבילך.  לעבוד  שנוכל  לנו,  תעזור 
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למענך", היינו שתעשה עשיה זו, שתיתן לנו את הכח של רצון להשפיע. אחרת, היינו, 
אם לא, אנחנו אבודים. זאת אומרת, שאנחנו נשאר ברצון לקבל לתועלת עצמנו.

)הרב"ש. מאמר 5 "מהו מעשים טובים של צדיקים הם התולדות, בעבודה" 1991(

20. אנחנו צריכים לחזק את עצמנו ולומר שכבר אנחנו עומדים קרוב להיכל המלך, 
כי כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול ויכול להיות שעוד מעט נראה שהפתח 

פתוח לפנינו ונזכה להכנס ולהשתעשע עם המלך.
)הרב"ש. אגרת ס"ה(

21. ואחר שכבר השגתי את הלבוש של אהבה, תיכף מתחילים לזרוח בי ניצוצי אהבה, 
והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחבריי, ונדמה לי שעיניי רואות את חבריי וכמו כן 
אוזניי שומעות את קולם, פי מדבר איתם, הידיים מחבקות והרגליים רוקדות באהבה 
רב  ואני שוכח שיש מרחק  מגבולי הגשמיים  יוצא  ואני  יחד עמם במעגל,  ובשמחה 
ביני לבין חבריי והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו, וכאילו חבריי 
עומדים בתוך ליבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש ממעשי 
הפעוטים נגד חבריי, ואני פשוט יוצא מכלים הגשמיים, שמתדמה לעיניי שאין שום 
מציאות בעולם רק אני וחבריי. ואחר כך גם "האני" מתבטל ונבלע ונכלל בחבריי, עד 

שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם - רק החברים.
)הרב"ש. אגרת ח'(
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מתחזקים באין עוד מלבדו

1. הנה כתוב "אין עוד מלבדו", שפירושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת 
ומה שהאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים  יתברך.  נגדו  לעשות משהו 
תיקון,  בחינת  וזהו  יתברך.  רצונו  הוא  שכך  מטעם  היא,  הסיבה  מעלה,  של  פמליא 
הנקרא "שמאל דוחה וימין מקרבת". כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של 
תיקון. זאת אומרת, שישנם דברים בעולם, שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את 

האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. 
והתועלת מהדחיות הוא, שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם, שהקב"ה יעזור לו, 

כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

2. חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאת ה' בגילוי, כי הוא פגם בכבוד ה', 
וע"כ, בעת שהאדם  לפועל השלם.  זה מתאים  אין  כי  כפועל רעות,  ישיגֹו  שהנברא 
מרגיש רע, באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחת ה', ונעלם ממנו הפועל עליון. 

וזה העונש היותר גדול שבעולם. 
המתאמץ,  כי  ועונש.  שכר  הרגשת  עימה  מסבבת  בהשגחתו,  טו"ר  שהרגשת  הרי 
שלא להיפרד מאמונת ה', אע"פ שטועם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם לא יעלה לו 

להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונת ה'. 
)"זוהר לעם". הקדמת ספר הזוהר. מאמר "ליל הכלה", סעיף 138(

3. אין תקנה לאדם, אלא להיישיר כל הרגעים ההוים, והעתידים לבוא, שיהיו מוקטרים 
ומוגשים לשמו הגדול. ומי שדוחה רגע שנוכח פניו, כי מוקשה הוא, מגלה כסילותו 
לכל, שכל העולמות, וכל הזמנים, אינם כדאים בעדו, באשר שאין אור פניו מלובש 
בשינוי העיתים והזמנים, אע"פ שעבודתו של אדם, בהכרח משתנה על ידיהם. ובעבור 
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זה, הוכן לנו בזכות אבותינו הקדושים, האמונה והבטחון שלמעלה מן הדעת, שהאדם 
משתמש בהם, ברגעים הקשים, בלי טורח ובלי לאות. 

)בעל הסולם. אגרת י"ח(

לבו  וישפוך  ית',  בדביקותו  הראשון  הרגע  יקדש  משנתו  בקומו  בבוקר,  תכף   .4
להשי"ת, שישמרהו כל הכ"ד שעות שבמעל"ע ]העשרים וארבע שעות שבמעת לעת[, 
שלא יעבור במוחו דבר בטל, ולא ידומה לו זאת לנמנע, או למעלה מן הטבע, כי תמונת 
הטבע העושה המחיצה של ברזל וכו'. וראוי לאדם לבטל מחיצות הטבע המוחשות לו. 
אלא מתחילה יאמין שאין מחיצות הטבע מפסיק אליו ית' ח"ו, ואחר כך יתפלל בכל 

לבו, אפילו על דבר שהוא למעלה מרצון טבעו. 
צורות שאינם של  ושבים עליו  כן בכל שעה שיהיו עוברים  גם  זה תמיד,  והבן את 
קדושה, ויופסק כרגע, תכף בזוכרו, יראה לשפוך לבבו, שמכאן ולהלאה, יציל אותו 
השי"ת מהפסק מדבקותו, בכל יכולתו, ולאט לאט יתרצה לבו לה', ויחשוק להדבק בו 

באמת. וחפץ ה' בידו יצליח. 
)בעל הסולם. אגרת י"ח(

5. המקבל עליו עול מלכות שמים שלמה, אינו מוצא טורח בעבודת השי"ת, ועל כן 
יכול להיות דבוק בהשי"ת ביום ובלילה, באור ובחושך, ולא יעצרנו הגשם, הנברא 
בעובר ושב, בחלוף ותמורה, כי הכתר שה"ס אין סוף ב"ה, מאיר לכולם בשוה ממש, 
שהסכל ההולך, תחת מבול של המניעות הזורם עליו, מלפניו ומלאחריו, ואומר לכל, 

שאינו מרגיש בחסרון הפסק הדבקות, איזה קלקול ואון בעדו. 
כי אם היה מרגיש את זה, ודאי היה מתחזק למצוא איזה תחבולה, להנצל על כל פנים 
מהפסק הדבקות, הן פחות והן יותר, אשר תחבולה זו עדיין לא נמנעה משום מבקש 
"בקשות  ידי  על  או  "הבטחון",  דרך  על  או  האמונה",  "מחשבת  דרך  על  או  אותה, 
תפלתו", שהמה מותאמים לאדם דוקא במקומות הצרים הדחוקים, כי אפילו "גנבא 

אפום מחתרתא רחמנא קרי ]אפילו הגנב, במחתרת, קורא לבורא[".
)בעל הסולם. אגרת י"ח(

6. בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לידע, ש"אין עוד מלבדו" כתוב. ואפילו 
מעשי כשפים. ואם הוא רואה, שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר, שאין חס 
ושלום מקרה, אלא נתן לו השם ית' הזדמנות משמים. והוא צריך לעיון ולמוד, לאיזה 
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מטרה שלחו לו את היראה הזו. מסתמא, הוא בכדי שיוכל להתגבר ולומר "אין עוד 
מלבדו". 

ואפילו אחרי כל אלה, עדיין היראה והפחד לא הלך ממנו, אזי הוא צריך לקבל מזה 
דוגמא, ולומר: "באותו שיעור היראה צריך להיות בעבדות השם ית'". היינו, שהיראת 
שמים, שהוא לזכות, צריך להיות בזה האופן של יראה, שיש לו עכשיו. היינו, שהגוף 
מתפעל מהיראה הזו החיצוניות, כן ממש באותה הצורה של התפעלות הגוף, צריך 

להיות יראת שמים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קל"ח. "ענין יראה ופחד שבא לפעמים להאדם"(

ללכת  ומדריכו  עמו,  מטפל  שה'  ולהאמין,  זה,  על  לב  לתת תשומת  צריך  האדם   .7
בהמסלול המוביל להיכל המלך. נמצא, שהוא צריך לשמוח בזה, שה' משגיח עליו, 
ונותן לו גם הירידות. כלומר, שהאדם צריך להאמין, כמו שהאדם יכול להבין, שה' 
נותן לו את העליות, שזה בודאי אין האדם יכול לומר, שהוא בעצמו מקבל את העליות, 

אלא שה' רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. 
כמו כן האדם צריך להאמין, שגם הירידות נותן לו ה', בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. 
לכן כל עשיה ועשיה, שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה, כאילו הוא 
היה נמצא במצב עליה. לכן זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא אתערותא 
זוכה  ה', מזה עצמו הוא  ומאמין שכך הוא רצונו  וכל פעולה שהוא עושה,  דלתתא. 

להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש, שה' קירב אותו. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

8. האדם צריך להאמין ש"אין עוד מלבדו". כלומר, הבורא מחייב אותו לעשות את 
לכן  מחייבו,  שהבורא  שידע  ראוי,  עדיין  האדם  שאין  היות  אלא,  טובים.  המעשים 
הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות 

האלו, היינו שמבחינת אחוריים הבורא עושה. 
פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם. אבל האדם צריך להאמין, שאחרי הפנים 
של בני אדם, עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחורי בן אדם 
עומד הבורא, וכופה אותו לעשות את המעשים, מה שהבורא רוצה. נמצא, שהבורא 

פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב, מה שהוא רואה, ולא מה שהוא צריך להאמין. 
)הרב"ש. מאמר 19 "מהו שתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה - ב'" 1990(
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9. האדם צריך להאמין, שהוא עשה את הדבר, משום שה' צוה אותו לקיים את המצוה. 
ועליו היה מוטל לקיים, מה שה' צוה אותו לעשות. אלא שה' הסתיר עצמו בלבוש 
של שלא לשמה, היינו חברים וכדומה, שע"י הלבוש הזה האדם חושב, שהוא מוכרח 

לשמוע בקול של השלא לשמה.
אבל האמת הוא, האדם צריך להאמין, שהכל עשה ה'. נמצא, לאחר שעשה את המצוה, 
הוא צריך לומר, שה' פעל מאחורי הלבוש של שלא לשמה. נמצא אז, שהאדם צריך 

לתת תודה להבורא, בזה שהבורא נתן לו הרצון לקיים מצותיו ע"י לבוש הזה.
)הרב"ש. מאמר 19 "מהו שתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה - ב'" 1990(

10. האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך, שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל 
גרוע, שאי אפשר  ית'. היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי  יהיו בו  מחשבותיו 
להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו ית', כלומר שיש רשות אחרת, שלא 
נותן לו להכנס להקדושה, שבידו להטיב או להרע. פירוש, שאל יחשוב שיש ענין כח 
של ס"א, שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי ה', אלא הכל 

נעשה מצד ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

הן  שמתחילתן  אע"פ  בעוה"ז,  טועמים  שאנו  ייחודו,  נגד  הסתירות  ריבוי  כל   .11
בכל  באהבה  והמצוות  התורה  לקיים  מתאמצים  בהיותינו  הנה  מה',  אותנו  מפרידות 
כוחות  אלו  וכל  ליוצרנו,  רוח  נחת  להשפיע  ע"מ  עלינו,  כמצווה  ומאודנו,  נפשנו 
הפירוד, אינם משפיעים עלינו לגרוע משהו מאהבת ה' בכל נפשנו ומאודנו, אז כל 

סתירה, שהתגברנו עליה, נעשית שער להשגת חכמתו. 
כי בכל סתירה יש סגולה מיוחדת, לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו. ואלו הזכאים, שזכו 
לזה, נמצאים הופכים חושך לאור ומר למתוק. כי כוחות הפירוד כולם, מחשכת השכל 
וממרירות הגוף, נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות. ונעשה החושך לאור 

גדול, והמר נעשה מתוק. 
באופן, שבשיעור הזה, שהיה להם קודם לכן כל הנהגות השגחתו לכוחות הפירוד, 
התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד. ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף 

זכות. 
)"זוהר לעם". הקדמת ספר הזוהר. מאמר "שתי נקודות", סעיף 121(
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12. כל המניעות והעיכובים, המתראים ומתגלים לעינינו, אינו אלא בחינת התקרבות, 
שהבורא ית' רוצה לקרב אותנו. וכל אלו המניעות מביאים לנו רק התקרבות. כי לולי 
זה לא היה שום מציאות להתקרבות אליו. כי מצד הטבע אין התרחקות יותר גדולה, 
כשהאדם  ורק  גבוה.  מעל  גבוה  שהוא  ית',  הבורא  לבין  קרוץ,  מחומר  מזו שאנחנו 
מניעה, שהוא  וכל  המרחק שבינינו.  את  להרגיש  מתחיל  הוא  אזי  להתקרב,  מתחיל 

מתגבר עליה, מקרב לו את הדרך.
)בעל הסולם. "שמעתי". קע"ב. "ענין המניעות והעיכובים"(

13. כשהאדם מתגבר על הקושיים וההפרעות, אז לא בקלות יכולים לדחות אותו, אלא 
ביד חזקה. ואם האדם מתגבר גם על היד חזקה, ובשום אופן לא רוצה לזוז ממקום 
הקדושה, ורוצה דוקא להדבק בו ית' באמת, ורואה שדוחים אותו, אז האדם אומר, 
ש"חימה שפוכה עליו", אחרת היו נותנים לו להכנס, אלא ש"חימה שפוכה עליו" מצד 

ה', לכן לא נותנים לו להכנס להיכל המלך ולהדבק בו ית'. 
נמצא, שמטרם שהאדם לא רוצה לזוז ממקומו, אלא הוא מתפרץ ורוצה להכנס, לא 
שייך לומר שמרגיש, ש"חימה שפוכה שורה עליו". אלא אחרי כל הדחיות, שדוחים 
אותו, והוא לא זז ממקומו, היינו שכבר נגלה עליו את היד חזקה וחימה שפוכה, אז 
את  אליו  מתגלה  גדולה,  והתאמצות  התפרצות  ע"י  רק  כי  עליכם".  "אמלוך  יקויים 

המלכות שמים, וזוכה להכנס פנימה בהיכל המלך. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ע'. "ביד חזקה ובחימה שפוכה"(

14. כשהאדם מישב א"ע ומרגיש מצבו הדל, ונתעורר לשוב אל ה', ושופך תפילותיו 
בגעגועים גדולים להדבק בה', הריהו חושב כל התפילות האלה, וכל ההתעוררות הזו, 
לכוח עצמו, ונמצא יושב ומצפה לישועת ה' קטנה או גדולה, ובהאריך הענן ואינו רואה 
שום הסברת פנים ביותר מן השי"ת. נמצא ח"ו נופל ליאוש, כי לא יחפוץ בו ה', היות 

שאחר מספר גדול של הגעגועים האלו, לא פנה אליו ולא כלום ח"ו.
וע"כ אומר הכתוב: "דרשו ה' בהמצאו", כלומר, בשעה שהשי"ת ממציא את עצמו 
כלומר,  להקדים,  האיש  שדרך  ג"כ,  אותו  שתדרשו  בהכרח  אז  לדרישה,  אליכם 
שהשי"ת מקדים א"ע ליתן לכם לב לדרוש אותו. וכשתדע את זה בטח תתחזק מצדך 

כמה שתוכל לדרוש ביתר שאת וביתר תעצומות. כי המלך קורא אותך.
)בעל הסולם. אגרת נ"ב(

15. "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" )בשלח(.
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קושיית חז"ל, אם אני לא אשים המחלה, בשביל מה צריכים לרופא )סנהדרין ק"א 
ע"א(.

ויש לפרש, היות שאני הרופא, ולמה אני אשים עליך מחלה, אם אני מוכרח לרפא 
את המחלה. ומה אני מרויח אם אני אשים מחלה, בטח זה מטעם עונש. ואם אני צריך 
לכן  בחינם.  עבודה  עושה  כאילו שאני  רק  זה,  יהיה  עונש  איזה  המחלה,  את  לרפא 
אני לא אשים עליך מחלה. ומה שאתה חושב שהיא מחלה, אתה טועה בזה, אלא כל 
המצבים שאתה מרגיש, אם אתה מייחס אותם אלי, הכל הם תיקונים, שעל ידי זה אתה 

תתקרב אלי בדביקות. 
)הרב"ש. 131. "הכל תיקונים"(

16. כתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'". פירוש, שהחיות 
דקדושה שבאדם, אינו בא דוקא מההתקרבות, היינו הכנסות. זאת אומרת, הכניסות 
אחרא  שהסטרא  זה  ידי  שעל  מההתרחקות.  היינו  מהיציאות,  גם  אלא  להקדושה. 
מתלבשת בגוף האדם, וטוענת "כולה שלי" בטענה צודקת, ועל ידי זה התגברות באלו 

המצבים, האדם זוכה לאמונה בקביעות. 
ית'.  ממנו  נמשך  היציאות  אפילו  היינו,  לה',  הכל  ליחד  צריך  שהאדם  אומרת  זאת 

וכשזוכה, אזי הוא רואה, שבין היציאות ובין ההכנסות, הכל ממנו יתברך. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קכ"א. "היתה כאניות סוחר"(

17. צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונת ה' בהרגשה 
באברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומטיב. 
לעבוד  צריך  הוא  מקום  מכל  להיפך,  רואה  הוא  הדעת,  בתוך  והגם כשהוא מסתכל 
למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו, כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באברים, שכך 

הוא באמת, שהקב"ה מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. 
שיש  מזה  שמחה  היינו  חיים,  מקבל  הוא  ומכאן  המטרה,  חשיבות  קונה  הוא  וכאן 

התקרבות לה', ויש להאדם מקום לומר, שה' הוא טוב ומטיב. 
)הרב"ש. מאמר 28 "מהו לא תוסיף ולא תגרע, בעבודה" 1987(

18. הכל מאמינים בהשגחה פרטית, אבל אינם דבקים בה כלל. הטעם הוא, כי איך 
אפשר ליחס מחשבה זרה ומטונפת לבורא ית', שהוא תכלית הטוב והמטיב, אלא רק 
לעובדי ה' אמיתיים, נפתח להם בתחילה ידיעה בהשגחה פרטית, שהוא היה המסבב 
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כל הסבות שקדמו לזה, מהטובות והרעות יחד, ואז המה דבוקים בהשגחה פרטית, כי 
כל המחובר לטהור-טהור. 

וכיון שנתיחד המשגיח על השגחתו, אין ניכר כלל חילוק בין רע לטוב, וכולם אהובים 
וכולם ברורים, כי כולם נושאי כלי ה' מוכנים לפאר גילוי יחודו ית', וזה נודע בחוש, 
ובערך הזה יש להם ידיעה בסוף, שכל הפעולות והמחשבות, הן הטובות והן הרעות 

המה נושאי כלי ה', והוא הכין אותם ומפיו יצאו, וזה יוודע לעין כל בגמר התיקון. 
)בעל הסולם. אגרת א'(

19. ישנה מטרה נכבדה לכל מקרי העולם הזה, שנקרא "טפת היחוד", אשר שוכני 
בתי חומר, כשעוברים דרך כל אותם האיומים, וכל אותו ההחלט בגאותו המסולקת 
מהם, אז נפתח איזה פתח בקירות לבם "האטום מאד", מטבע הבריאה עצמה, ונעשים 
כדאים על ידיהם להשראת אותה "טפת היחוד" בקרב לבם. ויתהפכו כחומר חותם 
מגיעים  הנוראות  האיומות  באותם  דוקא  שאדרבה,  הוא"  "נהפוך  כי  בעליל  ויראו 
להשגת ההחלט המסולק בגאוה זרה, שם; ורק שם, דבוק השם עצמו ית', ושם יכול 

להשרות עליהם "טפת היחוד". 
)בעל הסולם. אגרת ח'(

20. התקוה של אדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון 
לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה לה', שיזכה שה' 
יאיר עיניו, ושיהיה לו כח להתגבר ולעבוד רק לתועלת ה'. וזה כמ"ש: "אחת שאלתי 
מאת ה', אותה אבקש". "אותה", היינו השכינה הקדושה. ומבקש, שיהא "שבתי בבית 

ה' כל ימי חיי". 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(
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שחטא  לאחר  כי  הראשון,  אדם  מנשמת  נמשכות  הנשמות  שכל  לדעת,  צריכים   .1
בחטא עץ הדעת, נתחלקה נשמתו לשישים רבוא נשמות, זאת אומרת, מה שהיה לאדם 
הראשון אור אחד, הנקרא בלשון הזה"ק, "זיהרא עילאה" ]"זוהר עליון"[, שהיה לו 

בגן עדן בבת אחת, היא מתפשטת לחלקים רבים. 
)הרב"ש. 10 "לאיזה דרגה האדם צריך להגיע שלא יצטרך להתגלגל" 1984(

2. אמרו, שיש ששים רבוא נשמות, וכל נשמה מתחלקת לכמה ניצוצין. וצריך להבין, 
איך אפשר שהרוחני יתחלק, כי מתחילה לא נבראה רק נשמה אחת – נשמת אדה"ר.

ולענ"ד, שבאמת אין בעולם יותר מנשמה אחת, כמ"ש, )בראשית ב, ז( "ַוּיִַּפח ְּבַאָּפיו 
נְִׁשַמת ַחּיִים". ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו 
ִמִּגְדֵרי הגשמיים.  אצל אדה"ר. כי הרוחני לא יבא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא 
נראה שזה מתחלק בכח  וניצוצי נשמות,  אלא מה שאמר שיש ששים רבוא נשמות 
גופו של כל אחד ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל 
וכל, ובכח התורה והמצווה נזדכך הגוף, ולפי המדה שנזדכך, באותו השיעור מאירה 

הנשמה כללית עליו.
)בעל הסולם. "ששים רבוא נשמות"(

3. הגוף עם אבריו – אחד הם. וכללות הגוף, מחליף מחשבות והרגשים, על כל אבר 
פרטי שלו. למשל, אם כללות הגוף חושב, שאבר אחד ממנו, ישמשו ויענג אותו, מיד 
חושב  אבר,  איזה  אם  וכן  שחושב.  התענוג  לו  וממציא  מחשבתו,  יודע  האבר  אותו 
ומרגיש, שצר לו המקום, שהוא נמצא בו, מיד יודע כללות הגוף מחשבתו והרגשתו, 

ומעבירו למקום הנוח לו. 
נפרדות,  רשויות  לשתי  נעשים  הם  אז  הגוף,  מן  נחתך  אבר  ואיזה  קרה,  אם  אמנם 
וכללות הגוף, כבר אינו יודע צרכיו של אותו האבר הנפרד. והאבר, אינו יודע עוד 

מחשבותיו של הגוף, שיוכל לשמש אותו ולהועיל לו. 
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לדעת,  האבר  חוזר  הנה  לכן,  כמקודם  לגוף,  האבר  את  ויחבר  הרופא,  יבוא  ואם 
מחשבותיו וצרכיו של כללות הגוף. וכללות הגוף, חוזר לדעת, צרכיו של האבר. 

)בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר"(

4. אין לך איבר הנמצא באדם, שלא תהיה כנגדו ברייה בעולם. כי כמו שגוף האדם 
מתחלק לאיברים, וכולם עומדים מדרגות על מדרגות, המיתקנות אלו על אלו, וכולן 
הן גוף אחד, כן העולם, כל אלו הבריות שבעולם, כולן הן איברים איברים, ועומדים 

אלו על אלו. וכאשר כולן ייתקנו, יהיו לגוף אחד ממש. 
)"זוהר לעם". פרשת "תולדות". מאמר "ואלה תולדות יצחק", סעיף 3(

5. הסימן אם נתתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, 
בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש ג"כ את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה, 
ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כחה, כמו שהופיעה באדה"ר.

)בעל הסולם. "ששים רבוא נשמות"(

6. שורש כל הנשמות למעלה הוא בבחי' אלפים ושם כל הנשמות אחד. אך כשנמשכין 
למטה א"א להמשיכן כי אם ע"י שמחלקין אלפים למאות ]...[ ואז נמשכת כל נשמה 
האור  עצמו  על  עבודת האדם להמשיך  וכל  לה  לגוף השייך  למקומה  למטה  ונשמה 

ממעלה למטה מבחי' אלפים למאות בבחי' מאה ]…[ וכל זה כדי לגלות אמתתו ית'.
)"ליקוטי הלכות". חשן משפט הלכות(

7. האדם הרוצה לעבוד ה' באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים וכן צריך לחבר 
עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו, היינו שלא תשאיר לך רק מה 
שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב ורבוי אנשים, כי לפי רבוי האנשים 
העובדים את ה', יותר מתגלה אליהם אור השכינה, ולזה צריך לכלול עצמו עם כל 

האנשים ועם כל הנבראים והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה. 
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "שלח"(

8. "קהלה קדישא" ]"קהילה קדושה"[. הכוונה על כמה פרטים, שנתאספו ונתחברו 
להיות חטיבה אחת. ואח"כ ממנין ראש הקהל, וכדומה. וזה נקרא "מנין" או "עדה". 
שכל הפחות צריך להיות עשרה אנשים, אז יכולים לומר "קדושה" בתפלה. ועל זה 
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אמרו בזהר הקדוש "כל בי עשרה, שכינתא שריא" ]"בכל עשרה השכינה שורה"[. 
שפירושו הוא, שבמקום שיש עשרה אנשים, כבר יש מקום להשראת השכינה. 

)הרב"ש. מאמר 5 "מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך" 1984(

9. אמרו חז"ל )סנהדרין ל"ט( "כל בי עשרה שכינתא שריא" ]"בכל עשרה השכינה 
שורה"[. ידוע שמלכות נקראת "עשירי". גם ידוע שהכלי המקבלת נקראת גם כן בשם 
ספירת "המלכות", שהיא ספירה עשירית, המקבלת השפע עליון. והיא נקראת "רצון 
לקבל", וכל הנבראים נמשכים רק ממנה. ומשום זה אין עדה פחות מעשרה, משום 
שכל ענפים הגשמיים נמשכים משורשים העליונים. ומשום זה לפי הכלל "אין אור 
שלא יהיה בו עשר ספירות", לכן לא נקרא בגשמיות "עדה", שיהא ניכר לדבר חשוב, 

אם אין שם עשרה אנשים, לדוגמת למדרגות עליונות. 
)הרב"ש. מאמר 28 "אין עדה פחות מעשרה" 1986(

10. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, 
כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם 
האיברים  כל  לו  והתקין  הקב"ה,  אותו  עשה  אחת  בפעם  האדם,  כי  השכינה.  שורה 

ביחד.
)"זוהר לעם". "נשוא". מאמר "מדוע באתי ואין איש", סעיף 106(

11. פירשו רז"ל )ברכות מ"ז ב'( על הנמנה מעשרה ראשונים בבית הכנסת, אפילו 
מאה באים אחריו, מקבל שכר כנגד כולם, מאה כמשמעו, מפני שהעשרה הם כלולים 
אלו באלו, הרי הם עשר פעמים עשרה הרי הם מאה, וכל אחד מהם כלול ממאה, אם 
כן אפילו יבואו מאה הוא יש לו שכר מאה, וכן מטעם זה ישראל ערבים זה לזה, מפני 
שממש יש בכל אחד חלק אחד מחברו, וכשחוטא האחד פוגם עצמו ופוגם חלק אשר 

לחבירו בו, נמצא מצד החלק ההוא חבירו ערב עליו, ואם כן הם שאר זה עם זה. 
ולכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חבירו ועינו טובה על טובת חברו, וכבודו 

יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא הוא ממש. ומטעם זה נצטוינו ואהבת לרעך כמוך.
)הרמ"ק. "תומר דבורה"(

12. ואל תתמה על זה, שאדם פרטי, יגרום במעשיו, מעלה או ירידה לכל העולם. כי 
זהו "חוק ולא יעבור", אשר הכלל והפרט שוים, כב' טפות מים. וכל שנוהג בכלל כולו, 
נוהג גם בפרט. ואדרבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. כי לא יתגלה הכלל, 
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וודאי, שמעשה  ואיכותם של הפרטים.  ולפי מדתם  גילוי הפרטים שבו,  אלא לאחר 
הפרט, לפי ערכו, מוריד או מעלה, את הכלל כולו.

)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר", אות ס"ח(

תכלית  רק  הכל  מבקשים  ויהיו  אחד  באחדות  כולם  שיהיו  אסיפה,  של  העיקר   .13
השכינה  עשרה  ]שבכל  שריא  שכינתא  עשרה  בי  דכל  השי"ת,  את  למצוא   – אחד 
גילוי שכינה, וכל אחד ואחד  יותר  יותר מעשרה, בודאי יש  שורה[, ובודאי אם יש 
יקבץ עצמו לחבירו ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת השי"ת והאיך 
למצוא את השי"ת, ויהיה נתבטל אצלו, וכן חבירו אליו, וכן כולם יהיו כך, וממילא 
כשאסיפה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה 
כל  ממילא  להם  ונפתח  עמהם,  ונמצא  אליהם,  עצמו  מקרב  השי"ת  ממילא  להניק, 

הישועות וכל הברכות וכל השפעות טובות ממקור הרחמים. 
)"מאור ושמש". פרשת "ויחי"(

14. לשון אסיפה הוא יותר התאחדות בלב ונפש מלשון קיבוץ, כי קיבוץ שייך גם 
בגופים לבד אף שהדעות בלתי מתאחדות, אבל לשון אסיפה בבני אדם הוא בלב אחד 

ג"כ, והוא לשון אסיפה מבחוץ לבפנים ששם מתאחדים ביותר.
)"שם משמואל"(

15. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאספכם כל 
הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבת אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של 

קדושה חשובה מאד לפי שעה מאור החיים.
)בעל הסולם. אגרת י"ג(

16. "ברוב עם הדרת מלך", נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכח של הרבים יותר 
פועל, היינו שמייצרים אוירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקב"ה. שאז כל 
אחד ואחד, הגוף שלו מרגיש, שכל המעשים מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, 
שהוא להשפיע לה', להון תועפות יחשב לו, שזכה להכנס בין האנשים, שזוכים לשמש 
את המלך. ואז, כל מעשה קטנה שהוא עושה, הוא מלא שמחה ותענוג, שיש לו עתה 

במה לשמש את המלך. 
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ולפי שיעורו, שהחברה עם מחשבותיהם בעת ההתועדות חשבו בגדלות ה', כל אחד 
לפי שיעורו גורמו לו חשיבות בגדלות ה', כן הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה 

והחדוה. 
)הרב"ש. מאמר 17 "סדר ישיבת התועדות" 1986(

בזה  אי אפשר, שיפעל  יחידי,  ואדם  17. השגת הרוממות, תלויה לגמרי בהסביבה. 
במשהו. אמנם, ב' תנאים פועלים בהשגת הרוממות:

א. לשמוע תמיד, ולקבל את הערכת הסביבה, בשיעור הפלגתם.
ב. שהסביבה תהיה גדולה, כמ"ש: "ברוב עם הדרת מלך".

ולקבל תנאי הא' – מחויב כל תלמיד, להרגיש עצמו, שהוא הקטן, שבכל החברים. 
ואז, יוכל לקבל הערכת הרוממות מכולם. כי אין גדול יכול לקבל מקטן ממנו. ומכ"ש, 

שיתפעל מדבריו, ורק הקטן מתפעל מהערכת הגדול.
וכנגד תנאי הב' – מחוייב כל תלמיד, להרים מעלת כל חבר, ולחבבו, כאילו היה גדול 
בנין,  גדולה, כראוי, "כי ברוב  ואז תפעל עליו הסביבה, כמו שהיתה סביבה  הדור. 

חשוב יותר מרוב מנין". 
)בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר"(

18. עיקר עליית הנפש ושלמותה הוא, כשנכללים כל הנפשות ונעשים אחד, כי אז 
עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. וע"כ התפילה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה 
תלוי כשמתאחדים הנפשות, שאי אפשר לדבר דיבורי התפילה, כי אם ע"י השלום, 
שנתחבר עם כל נפשות ישראל. וע"כ עיקר התפילה, בציבור ולא ביחיד, שלא יהיה 
כל אחד חלוק בפני עצמו, שזה היפך הקדושה, רק צריכים לחבר יחד העדה הקדושה 

ונעשים בחינת אחד. 
)"ליקוטי הלכות". הלכות בית הכנסת(

19. כדי להשתלם, צריך שיהיו מתחברות בה כל שאר הנשמות, ונעשות כולם אחת 
ואין  יפה רעיתי"  "כולך  ואז,  'כלה',  היא  כי  גדול,  ואז השכינה מאירה בתיקון  בה, 

נשאר שום מום, כי בכוח הערבות – אחד מתקן בעבור האחר, ונמצא הכל מתוקן. 
)דרושי "כ"ד קישוטי כלה" לרמח"ל(
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20. ירגיל עצמו תמיד להכניס בלבו אהבת חברים עד כלות הנפש ממנו ולהאריך בזה 
עד שתדבק נפשו, ואיש באחיהם ידבקו, וכשיהיו כולם כאיש אחד, יהיה ה' אחד שוכן 

בתוכם, ויהיו מושפעים מאתו ית' ברוב ישועות ונחמות ויתנשאו בעילוי גוף ונפש. 
)"פרי הארץ"(

21. נאה לאחד לדבק באחד, ואימתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות 
גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם ה' ברוך הוא שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק 
לבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד ואין השם שורה עליהם חס 
וחלילה, ושורה חלילה אל זר עליהם ]...[ וזה יש לומר הרמז בפסוק "ואתם הדבקים" 
היינו כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה אז "חיים כולכם", כשהם באחדות אחד, אז 

נאה לאחד לדבק באחד, ושורה עליהם ה' אחד. 
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "ואתחנן"(

22. טוב להם שיהיו נאחדים תמיד יחד בחבורה אחת, ואז אף אותם שהם פחותים 
צריך  יותר. שהעליון  ולהשיג  יתירה  בקדושה  להתקדש  לחבריהם  מועילים  במעלה 
לתחתון ממנו והתחתון צריך לעליון ממנו, כן אתם תהיו נאגדים תמיד באגודה אחת, 

ואז יתאחדו גם כן שורשכם. 
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "יתרו"(

23. כתוב "בתוך עמי אנכי יושבת", שהזה"ק אומר "ועל כן אין אדם צריך לפרוש 
מן העם לעולם, כי רחמי הקב"ה נמצאים תמיד על העם כולו ביחד". והפירוש הוא, 
שאם האדם מבקש מה', שיתן לו כלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל "מה הוא רחום 
אף אתה רחום", אז האדם צריך להתפלל עבור הכלל כולו, כי אז ניכר שכוונתו היא, 
שהקב"ה יתן לו כלים דהשפעה טהורה, כי רחמי הקב"ה נמצאים תמיד על העם כולו 
ביחד. כידוע, "משמיא פלגא לא יהבין", שפירושו, שמשמים שנותנים שפע למטה הוא 

בשביל הכלל כולו. 
)הרב"ש. מאמר 15 "תפלת רבים" 1986(

24. ואחר שכבר השגתי את הלבוש של אהבה, תיכף מתחילים לזרוח בי ניצוצי אהבה, 
והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחבריי, ונדמה לי שעיניי רואות את חבריי וכמו כן 
אוזניי שומעות את קולם, פי מדבר איתם, הידיים מחבקות והרגליים רוקדות באהבה 
רב  ואני שוכח שיש מרחק  מגבולי הגשמיים  יוצא  ואני  יחד עמם במעגל,  ובשמחה 
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ביני לבין חבריי והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו, וכאילו חבריי 
עומדים בתוך ליבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש ממעשי 
הפעוטים נגד חבריי, ואני פשוט יוצא מכלים הגשמיים, שמתדמה לעיניי שאין שום 
מציאות בעולם רק אני וחבריי. ואחר כך גם "האני" מתבטל ונבלע ונכלל בחבריי, עד 

שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם – רק החברים.
)הרב"ש. אגרת ח'(
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ספירת העומר

1. בענין ספירת העומר, זה ידוע דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו לה'. 
"עומר" מלשון מאלמים אלומים. ופירש רש"י, "כתרגומו מאסרין אסרין, עמרין". 
שהכוונה שעל ידי זה שהאדם נעשה אלם, ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש 
ברוך הוא, אלא אצלו "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" ]"כל שעושה הרחמן, לטובה 
עושה"[ )ברכות ט'( ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמים 

- אז הוא עומר. 
דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק 

מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. 
)הרב"ש. אגרת נ"ט(

2. ספירת העומר, המפורשים אמרו שהוא מלשון "ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר 
וכעצם השמים לטוהר". שפירושו הוא, שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש 
ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור ה'. נמצא שהאדם, שעל ידי זה שהאדם 
שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת שהוא לשם 

שמים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור ה'. 
)הרב"ש. אגרת נ"ט(

3. אנו סופרין מ"ט ]49[ יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא משעורים. שהכוונה, 
שהוא בא משעורים, על ידי זה שהוא משער בליבא את גדלות ה', כמו שפירש הזהר 
הקדוש על פסוק "נודע בשערים בעלה", אומר הזהר הקדוש, "כל חד וחד לפום מאי 
דמשער בליבא" ]כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו[, באותו שיעור שורה עליו 

האור של הקדוש ברוך הוא על האדם. 
וזה נקרא בחינת אמונה. וכשהאדם זכה לאמונת ה' אז נקרא בחינת בהמה. וזה ענין 
שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכונה שעוד לא זכה לדעת התורה. 
לכן  התורה,  הדעת  את  מקבלין  אז  התורה,  לקבלת  שזוכין  בשבועות,  כן  שאם  מה 
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מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן מטרם 
שזכה לבחינת תורה שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. 
ואז נקרא מאלמים אלומים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. שרק 

על ידי התורה זוכין לבחינת מדבר.
)הרב"ש. אגרת נ"ט(

להשתדל,  צריך  שהאדם  קשר.  בחינת  שהוא  אלומים",  "מאלמים  מלשון  עומר   .4
שהקשר בינו לה' יאיר, מלשון ספיר ויהלום. היות שהעולם נקרא בחינת ששת ימי 
המעשה ושבת, שהם ז' ספירות, ויש התכללות הספירות, לכן אנחנו צריכים לקשר 
ע' שנים, המכוון לזה סוד שכל אחת כלולה  חיינו, שהם  ימי שנות  עצמנו לה' בכל 

מעשר הספירות.
ועל ידי זה שמתקנים את הקשר, הנקרא בחינת עומר, אז יכולים לזכות לבחינת תורה, 
שהוא בחינת חרות ממלאך המוות, כמו שאמרו חז"ל "אל תקרי חרות אלא חירות", 

שיוצאים משיעבוד היצר על ידי התורה. וזה תלוי לפי הקשר שיש לאדם עם ה'. 
)הרב"ש. 938. "ענין עומר"(

5. ענין תנופה מרמז לנו על ענין עבודה, כלומר הגם שפשטות הכתוב הוא, שצריכים 
להרים את עומר, כמו שכתוב "עומר התנופה", אולם הזה"ק שואל, מה זה בא ללמדנו 
מלכות,  נקרא  ש"פה"  לה',  המלכות  להרים  צריכים  שאנו  מפרש,  זה  על  בעבודה. 
ו"פה" נקרא כבוד, כמו שכתוב "תנו כבוד לה' אלקיכם", שאנו צריכים לתת את הפה, 

שהוא המלכות, לה'.
ויש להבין, מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות לה'. וכמו כן מה הפירוש, שיתנו 
פה, היינו כבוד, לה'. אלא כשאנו מדברים בענין קיום תו"מ בדרך פרט, היינו בעל מנת 
להגיע ע"י זה לדביקות ה', שהוא ענין השתוות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו 
ולעבוד רק מה שהוא לתועלת ה', עבודה זו נקראת "שכינתא בעפרא" או "שכינתא 

בגלותא". 
)הרב"ש. מאמר 32 "מהו ששמן נקרא מעשים טובים, בעבודה" 1989(

6. וזה ענין פסח, שישראל זכו אז לבחינת חירות, היינו למוחין דאו"א, שהוא בחינת 
"מלא כל הארץ כבודו", וממילא, שאין מקום ליצר הרע, כיון שהוא לא מרחק ע"י 
ית'.  לעבודתו  האדם  את  שהקריב  איך  שרואין  להיפך,  אלא  השם.  מעבדות  מעשיו 
אבל הבחינה הזו היתה רק מצד אתערותא דלעילא ]התעוררות מלמעלה[. לכן אמרו, 
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שיש  שראה,  היינו,  ראיתי".  אדומה  כשושנה  "כטיפת  אמרה:  הקדושה  שהשכינה 
מקום, שצריכים עדיין לתקן. שבמקום הזה אין הוא ית' יכול להאיר. לכן היו צריכין 
שיראה  המקומות,  את  לתקן  בכדי  העומר,  ספירת  של  שבועות  השבעה  את  לספור 

ש"מלא כל הארץ כבודו".
)בעל הסולם. "שמעתי". ק"צ. "כל פעולה עושה רושם"(

7. בפסח, שלא היה רק מילה, שזכו לצאת מרשות המצרים, אז נכנסו במדרגת בהמה 
דקדושה. לכן מביאים בחינת עומר שערים, שהוא מאכל בהמה. ועל ידי זה מתברכות 

התבואות שבשדות, ששדה הוא סוד מלכות, בחינת "שדה אשר ברכו ה'".
זוכין לקבלת התורה, שהוא סוד קבלה על מנת  בז' שבועות  ידי פירות העומר  ועל 
"שמים".  הנקראת  התורה  דעת  לו  יש  שכבר  "אדם",  בחינת  נקרא  אזי  להשפיע. 
והתורה בחינת עץ החיים, ואדם נקרא עץ השדה. לכן מקריבין שתי הלחם מן חיטים, 
ידי זה מתברכים פירות האילן, שהרמז לזה שמתברכין עם  ועל  שהוא מאכל אדם. 

בחינת התורה. 
)הרב"ש. 927. "ענין חמץ ומצה"(

8. ימי ספירה, הן מורים על האחדות כמובא בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי 
ר' עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורין על האחדות, והם לא נהגו כבוד 
זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרא באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרא, 
אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו. שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של 
האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות, כמו שכתוב ויסעו מרפידים 
ויבואו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר, ופירש רש"י, שהיו כולם בלב אחד כאיש 

אחד, ולכן זכו להשגת התורה במתן תורה. 
)"מאור ושמש". פרשת אמור(

9. עיקר הפגם של תלמידי ר' עקיבא, היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא 
להמשיך  צריכים  שהיו  התורה,  המשכת  עיקר  שעי"ז  וכיסופין,  השתוקקות  בחינת 
מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. וע"כ אמר רבי שמעון בר יוחאי, "אנן 
בחביבותא תליא", שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וכמובא 
בתלמידי האר"י ז"ל שהזהירם כמה וכמה פעמים, שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם 
אחת אמר, שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם, אך שנתקלקל ע"י 
ע"י  הוא  התורה,  המשכת  עיקר  כי  נשותיהם.  ע"י  החברים,  בין  שנעשה  המחלוקת 
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אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכסופין דקדושה, שעי"ז זוכין לקבלת התורה 
ולכל טוב. 

)"ליקוטי הלכות". הלכות דם, הלכה א'(

10. בזמן הספירה יש הסתלקות המוחין, משום שענין הספירה הוא בחינת עליית מ"ן. 
וידוע, שבזמן עליית מ"ן יש הסתלקות האורות. אבל לאחר הספירה חוזרת המוחין 

למקומה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קמ"א. "ענין חג הפסח"(
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אוכלי המן והעלאת מ"ן
אוכלי המן
העלאת מ"ן

אוכלי המן

1. ויאמר ה' אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמים.
)תורה. פרשת "שמות". פרק ט"ז, פסוק ד'(

2. שני מיני לחם אכלו ישראל. אחד כשיצאו ממצרים, אכלו מצה, לחם עוני, לחם 
ממלכות. ואחד במדבר, שאכלו לחם מן השמיים, לחם מז"א, שנקרא שמיים. שכתוב, 

הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים.
)"זוהר לעם". "תצווה". מאמר "לחם הביכורים" סעיף 72(

רק  שהיה  היינו  לאורו,  אלא  הלכו  לא  במדבר,  ישראל  שהלכו  שנה,   ]40[ מ'   .3
של  הכנה  בלי  להם  הגיע  שהשפע  השמים",  מן  "לחם  שנקרא  דלעילא,  אתערותא 

מעשה של התחתונים.
ו"לחם מן הארץ" נקרא, שהשפע בא על ידי מעשי התחתונים. וזה נקרא לחם הקלוקל, 
אין  יגיעה,  בלי  הבא  שבדבר  מטעם  הזה",  בלחם  קצה  ו"נפשנו  יגיעה.  בלי  היינו 

מרגישים כל כך טעם, כמו בדבר הבא על ידי יגיעה.
)הרב"ש. 500. "בהעלותך את הנרות - ב'"(

4. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן )מכילתא בשלח י"ז(. הנה תורה נקרא לחם כמו 
שכתוב )משלי ט', ה'( לכו לחמו בלחמי ולכך שייך ללימוד לשון אכילה, ומן ראשי 
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ניתנה תורה אלא לאותם שאוכלים מן היינו  וזה יש לפרש לא  תיבות מסירת נפש, 
שלומדים במסירת נפש.

)"דגל מחנה אפרים". ליקוטים(

5. כשאין הכנה מצד התחתונים, אז אין הקדוש ברוך הוא משפיע להם את ההשפעה 
העליונה. אבל אין להגביל אותו ולומר, שבלי זה אי אפשר שישפיע להם. ומביא ראיה 
מהמדבר, שהקדוש ברוך הוא היה מאיר להם בלי התעוררות. ומשום זה אכלו לחם מן 
השמים, היינו בלי עבודה ורק כשבאו לארץ, אז ניתנה להם השלמות, הנקרא "לחם 

מן הארץ".
)הרב"ש. 695. "ויקחו אליך שמן זית זך"(

6. כתוב, ויאכלו מעבּור הארץ ממחרת הפסח. מה בין מן, ובין לחם מן הארץ? המן 
מלמעלה, מהשמיים, מז"א, ולחם מן הארץ, מלמטה, מהמלכות, הנקראת ארץ.

)"זוהר לעם". "וילך". מאמר "משה אהרון ומרים", סעיף 4(

7. צא ולמד מאוכלי המן, שהמן נקרא לחם מן השמיים, משום שלא נתגשם בהתלבשותו 
בעולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה טועם בו כל מה שרצה, ונמצא שהיה 
בו בהכרח מן הצורות ההפוכות, דהיינו אחד טעם בו טעם מתוק, והשני טעם בו טעם 
חריף ומר, אשר המן בעצמו, היה בהכרח, כלול משני ההפכים יחד, כי כלום יש לך 
נותן מה שאין בו, ואם כן איך אפשר שיהיו ב' הפכים בנושא אחד, אלא על כורחך, 
שהוא פשוט ומופשט מב' הטעמים ורק כלול הוא מהם, באופן, שהמקבל הגשמי יכול 
להבדיל לעצמו, הטעם הזה שרוצה. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני, שהוא בעצמו 
יחיד ופשוט, אומנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו ליד מקבל הגשמי 
והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, מכלל ריבוי הצורות, המתייחדות 

במהות הרוחנית ההיא. 
)בעל הסולם. "תלמוד עשר הספירות". חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות ב'(

8. לא נתנה תורה אלא לאוכלי מן, רצה לומר כי מי שרוצה לקבל עליו עול תורה 
צריך להיות בעל בטחון בה' שלא לרדוף אחר פרנסה כל היום רק ממעט בעסק ועוסק 
בתורה ותפלה, ובודאי קודשא בריך הוא יזמין לו פרנסתו בכל יום ויום ]…[ וממילא 
כשהאדם עוסק בתורה לשמה יותר אזי יהיה בטוח שיהיה פרנסתו יותר בריוח, וכל 
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מה שעוסק אדם בתורה ובתפלה יותר בדביקות יהיה פרנסתו יותר מצויה בריוח, כי 
זה עיקר עבודת האדם בעולם.

)"מאור ושמש"(

העלאת מ"ן

9. מה הם מ"ן? שבהשתוקקות שלמטה, עולים מים תחתונים, מ"ן, לקבל מים עליונים, 
מ"ד, מהמדרגה שעליהם. כי מים תחתונים, מ"ן, אינם נובעים, זולת ע"י התעוררות 
מתדבקות,  והעליונה  התחתונה  של  ההשתוקקות  ואז  התחתונה.  של  ההשתוקקות 
ונובעים מים תחתונים נגד מים עליונים היורדים, ונגמר הזיווג, והעולמות מתברכים, 

וכל הנרות דולקים, והעליונים ותחתונים נמצאים בברכות.
)"זוהר לעם". "ויחי", מאמר "דן ידין עמו", סעיף 717(

10. מ"ן נקרא חסרון. אבל מה חסר להתחתון שעל ידי זה יגרום תוספת שפע בעולמות.
בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, התורה ומצוות עושים מקודם "מ"ן" באדם, כלומר 
שהאדם מקבל חסרון, ורואה שחסר לו תורה ויראת שמים, מסיבת ההסתר וההעלם 

שישנו בהעולם מסיבת הצמצום.
נמצא, שהאדם מקבל אז חסרון, והחסרון הזה הוא מעלה למעלה, שימלאו אותו. נמצא 
לפי זה שעל ידי תורה ומצוות האדם מקבל מ"ן. והמ"ן הזה הוא מעלה למעלה וגורם 

גילוי בכל העולמות. 
)הרב"ש. 201. "עליית מ"ן - א'"(

11. יש לפרש, מה שאומר האר"י הקדוש, ש"אין שום מדרגה עולה, אלא על ידי עליית 
שקיבלה  בינה,  בחינת  פירושו  "שמים  חסרון.  פירושו  נוקבין  שענין  נוקבין",  מיין 
לתוכה בחינת מלכות, שמלכות נקראת "חסרון", מלשון "נקב". לכן העליון מוכרח 

לתת להתחתון מה שחסר לו.
והיות ש"אין כל חידוש אור בעולם, אלא מאין סוף ב"ה", לכן העליון עולה בדרגה, 
בכדי לקבל שפע בשביל התחתון. ובדרך עבודה יש לפרש, שענין עליון ותחתון, נקרא 
מצב הא' עליון ומצב הב' נקרא תחתון. זאת אומרת, אם במצב שבו נמצא האדם, אינו 
מרגיש שום חסרון, ויש לו סיפוק, מובן מאליו, שאין לו צורך להתקדם בעבודה. כי 

לא רואה שום חסרון, שהחסרון הזה יתן לו דחיפה ללכת קדימה.
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לכן אם האדם מוצלח, הוא מוציא חסרון במצב שבו הוא נמצא. 
)הרב"ש. מאמר 27 "מהו, שכל עשב - יש ממונה למעלה המכה אותו ואומר גדל, בעבודה" 1990(

12. הנבראים, לאחר חטא אדם הראשון, נבחנים לכלים שבורים ומתים, היינו הכלים 
שהוא  ניצוץ,  בהם  יש  רק  החיים.  מהחיי  שנפרדו  עצמית,  בקבלה  רק  הם  שלהם 
ידו לקום לתחית  וירד להחיות הכלים, שיוכלו על  מהרשימות דאור חוזר, שנשאר 

המתים. 
והניצוץ הזה הוא ניצוץ דקדושה, שהוא שיריים מהאור חוזר. וצריכים להעלות אותו, 
היינו לקבל אותו בעל מנת להשפיע, שזהו נקרא "העלאה", היינו עלית מ"ן. שעל 
ידי זה נעשה בחינת מסך ועביות, שיוצא על זה מילוי, שהאור חוזר ממלא את הכלים 

בשיעור שילביש את האורות )אור ישר(. 
)הרב"ש. 179. "עיבור - א'"(

בזמן שמצא חסרון  נמצא, שבו  ותחתון".  עליון  נקרא  ומצב  "כל מצב  כלל  זה   .13
במצב שבו הוא נמצא, לכן במצב הב', הנקרא "מצב של חסרון", והחסרון הזה נקרא 
עתה "תחתון", גורם שיעזוב את המצב הקודם, וישתדל לתקן את החסרון מה שהוא 

מרגיש עתה.
זה נקרא בעבודה, שהמיין נוקבין של התחתון גורמים התעלות בדרגה להעליון. היינו 
להמצב הקודם. וזהו שאמר האר"י הקדוש, שהתחתון על ידי המ"ן שלו, גורם עליה 
להעליון. נמצא כנ"ל, שרק החסרונות, הנקרא "יסורים", גורמים את העליות, שעל 

ידם מתעלים תמיד ללכת קדימה. 
)הרב"ש. מאמר 27 "מהו, שכל עשב - יש ממונה למעלה המכה אותו ואומר גדל, בעבודה" 1990(

14. אם אין אתערותא דלתתא, לא בא על זה עזרה מלמעלה. וזה נקרא עבודת האדם, 
היינו מה שיש לאדם לעשות, כי עניית התפילה שייך, אם יש איזה תפילה מלמטה, 
שזהו נקרא עליית מ"ן, היינו שהאדם מעלה את החסרון, מה שחסר לו, ומבקש מה', 

שימלא לו את חסרונו.
לכן, אם יש לו חסרון, בזה שלא יכול לעבוד בשלא על מנת לקבל פרס, אז הקדוש 
ברוך הוא נותן לו את המיין דוכרין, שהוא מלוי החסרון, שהקדוש ברוך הוא נותן לו 
את הכוח הזה. אבל אם אין האדם מבקש את זה, זאת אומרת מה שלא יכול לעסוק 

שלא על מנת לקבל פרס, ממילא לא שייך לומר מלוי חסרון. 
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ובכדי שהאדם ירגיש שזה נקרא חסרון, על זה מוכרח להיות חינוך מיוחד, אחרת לא 
מרגישים שזה נקרא חסרון. ורק חסרון של מיעוט אור האדם מרגיש, היינו שאין לו 

התענוג בתורה ובתפילה, כמו שהוא מבין שצריך להיות. 
)הרב"ש. 579. "והסירותי את לב האבן"(

דלתתא  אתערותא  להקדים  צריכים  מלמעלה,  שפע  להמשיך  בכדי  ידוע,  הנה   .15
]התעוררות מלמטה[. יש לשאול: בשביל מה צריכים אתערותא דלתתא? ומשום זה 
אנו מתפללים "יהי רצון למעלה", זאת אומרת, שאנחנו צריכים לעורר, שיהיה רצון 
שצריך  אלא  רצון,  לנו  שיש  בזה,  מספיק  לא  שעוד  למטה.  להשפיע  בכדי  למעלה, 

להיות רצון טוב גם מצד המשפיע.
ואף על גב שיש למעלה רצון כללי להטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, 
שיעורר את הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן, 
שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלימות. לכן, דוקא על ידי זה שאנו מתפללים "יהי 
רצון למעלה", מתרקם הרצון שלנו, שיהיה רצון אמיתי, שיהיה כלי ראוי ומוכשר 
לקבלת השפע. וזה ענין "כופין אותו עד שיאמר, רוצה אני". היינו, שהשם ית' אומר 

"רוצה אני במעשי תחתונים".
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ז. "יקריב אותו לרצונו"(

16. ענין מ"ן הוא בחינת רצון לקבל. וזהו מתבטא על ידי תפילה. שתפילה, הנקרא 
בחינת העלאת מ"ן, ועניית התפילה נקרא בחינת מ"ד, אור ישר, שפע עליונה, השפעה. 
והתפילה הזו, הנקרא מ"ן, צריכה לתנאים, היינו שיהיה בהתפילה התיקון של מסך, 

היינו שיהיה כוונתו לה', הנקרא לשמה.
והכוחות לעשות לשמה מוכרחין לקבל מהעליון, כי אין בכוחו של התחתון להתחיל 
בעבודה, אלא מבחינת שלא לשמה, הנקרא רצון לקבל, כי רק השלא לשמה נותן את 
כוח המנענע הראשון של התחתון, כי בזמן שאין האדם מוציא טעם מספיק מהנאות 

גשמיות, אזי הוא מתחיל לחפש אחרי תענוגים רוחניים.
)הרב"ש. 587. "עליון מברר לצורך התחתון"(

17. שורש עבודתו של התחתון הוא הרצון לקבל. והתפילה, הנקרא מ"ן, עולה למעלה, 
אזי העליון מתקן את המ"ן הזו, ונותן עליה כוח המסך, שהוא רצון לעכב את השפע, 

מטרם שהתחתון יודע בעצמו, שכוונתו הוא להשפיע.
)הרב"ש. 587. "עליון מברר לצורך התחתון"(
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18. כיוון שאין מדרגה יכולה לקבל משהו ממדרגה גבוהה ממנה יותר ממדרגה אחת, 
ומקבלת רק מהמדרגה העליונה הסמוכה לה, נמצא שכל מדרגה עליונה המשפיעה, 

הוא זכר, וכל תחתונה המקבלת ממנה, היא נקבה.
וע"י ההשתוקקות, שכל תחתונה משתוקקת לקבל שפע מעליונה ממנה, היא מעלה 
אליה מ"ן, באופן, שכל תחתונה מעלה מ"ן לעליונה ממנה, הסמוכה לה, עד שמגיע 
שקיבלה,  השפע  משפיעה  עליונה  מדרגה  וכל  מ"ד.  שפע,  מוריד  א"ס  ואז  לא"ס. 
למדרגה תחתונה הסמוכה לה, שכן משתלשלת המ"ד ממדרגה למדרגה, עד התחתונים 

שבעולם העשיה. 
)"זוהר לעם". "ויחי", מאמר "דן ידין עמו", סעיף 717(

לומר,  שייך  איך  להבין,  ויש  למעלה.  חסרון  שגורמים  דהיינו,  מ"ן.  העלאת   .19
ידוע  חסרון.  הפירוש  מה  לדעת,  צריכים  אבל  למעלה.  חסרון  גורמים  שהתחתונים 
שכלי נקרא חסרון, דהיינו, שאם יש חסרון, יש מקום לתת שמה מילוי למלאות את 

החסרון.
והיות מצד המאציל אין שום עיכוב מלהשפיע, אלא רצונו הוא להטיב, וכל מה שאנו 
רואים, שיש הסתרת האור, הוא מטעם, שאין להתחתונים כלים לקבלת השפע, לכן 
אז  לו,  לה', שיעזור  ומבקש  כוחות,  לו  וחסר  כשהתחתון מתעורר לטהר את עצמו, 
נקרא  וזה  שפע.  לו  להשפיע  כלי  להעליון  עכשיו  ויש  למעלה,  עולה  הזה  החסרון 

העלאת מ"ן.
)הרב"ש. מאמר 7 "חשיבותה של תפלת רבים" 1986(

20. מ"ן דאמא היא בחינת אתערותא דלעילא ]התעוררות מלמעלה[, שאינו בבחינת 
הוא  אין  השפע,  את  לקבל  מוכשר  האדם  שאין  בזמן  הטבע,  שמצד  כלומר  הטבע. 
מלמעלה[,  ]התעוררות  דלעילא  אתערותא  מצד  כן  שאין  מה  השפעה.  שום  מקבל 
שהוא למעלה מהטבע, כן האור מושפע לתחתונים בסוד "אני ה', השוכן אתם בתוך 

טומאתם". כמ"ש בזה"ק "דאף על גב דאיהו חטא, כאילו לא חטא כלל".
מצד  מוכשר  בזמן, שהאדם  דוקא  אלא  מושפע.  האור  אין  דלתתא  באתערותא  אבל 
הטבע, היינו מצד עצמו, שזה נקרא מ"ן דנוקבא, שהוא יכול להתתקן על ידי האמונה. 

)בעל הסולם. "שמעתי". צ"ו. "מהו פסולת גורן ויקב, בעבודה"(

21. שאלה: עליית מ"ן נקרא עליית חסרון למעלה. ומדוע כתוב שעליית מ"ן נקרא 
מצוות ומעשים טובים.
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מ"ן נקרא חסרון. אבל מה חסר להתחתון, שעל ידי זה יגרום תוספת שפע בעולמות.
בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות, התורה ומצוות עושין מקודם מ"ן באדם. כלומר 
שהאדם מקבל חסרון, ורואה שחסרין לו תורה ויראת שמים, משום ההסתר וההעלם 
שישנם בהעולם מסיבת הצמצום. נמצא שהאדם מקבל אז חסרון. והחסרון הזה הוא 

מעלה למעלה, שימלאו אותו.
נמצא לפי זה שעל ידי תורה ומצוות אדם מקבל מ"ן, והמ"ן הזה הוא מעלה למעלה 

וגורם גילוי בכל העולמות. 
)הרב"ש. 491. "עליית מ"ן - ב'"(

22. התחתון צריך לומר, שכל הסתרה הזאת שהוא מרגיש היא מטעם שעליון צמצם 
את עצמו לטובת התחתון. וזה נקרא "ישראל שגלו, שכינה עמהם", שאיזה טעם שהוא 
טועם, כך הוא אומר. היינו שאין הוא אשם בזה שאינו מרגיש טעם של חיות, אלא לפי 

דעתו, אין באמת שום חיות ברוחניות.
ואם האדם מתגבר ואומר שמה שמוצא טעם מר במזונות האלו, אינו אלא משום שאין 
לו הכלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם לקבל 
ולא להשפיע. ומצטער על זה שהעליון הוצרך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש מקום 

להתחתון על לשון הרע, שזה בחינת העלאת מ"ן שהתחתון מעלה.
ועל ידי זה העליון מעלה את אח"פ שלו, שענין עליה היינו שהעליון יכול להראות 
להתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאח"פ שהעליון יכול לגלות. אם כן כלפי 
התחתון נמצא שמעלה את הגלגלתא ועינים דתחתון, בזה עצמו שהתחתון רואה את 

מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם אח"פ דעליון.
נמצא, שבזמן שהתחתון רואה את הגדלות דעליון על ידי זה עצמו נתגדל התחתון.

)הרב"ש. 195. "ענין שיתוף מידת הדין ברחמים"(
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עמלק
עניין עמלק

קליפת עמלק
מלחמת עמלק 

עמלק למטה ועמלק למעלה
תמחה את זכר עמלק

עניין עמלק

1. "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים".
ענין עמלק הוא היצר הרע, ואינו בא לאדם אלא בצאתכם ממצרים, היינו בזמן שהאדם 
יוצא מהמצרים, שמצירים את הנשמה. וכשהאדם מקבל על עצמו לעסוק בעבודת ה', 

אז הוא בא. 
)הרב"ש. 906. "ענין עמלק"(

2. באופן כללי ידוע, שעמלק נקרא יצר הרע. אולם באופן פרטי יש ליצר הרע הרבה 
שמות. וחז"ל )במסכת סוכה דף נ"ב( אמרו, "שבעה שמות יש לו ליצר הרע, רע, ערל, 

טמא, שונא, מכשול, אבן צפוני. ויש לו עוד שמות כמו פרעה מלך מצרים, עמלק". 
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

קליפת עמלק

3. עיקר קליפת עמלק היא מכוונת נגד גדלות ה'.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(
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4. וזהו ענין קליפת עמלק, כמו שכתוב )בפרשת כי תצא( "זכור את אשר עשה לך 
עמלק, אשר קרך בדרך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלקים". שענין "אשר קרך בדרך" 
פירש רש"י וזה לשונו, לשון קור וחום, ציננך והפשירך מרתיחתך, שהיו כל האומות 
יראים להילחם בכם, והתחיל, והראה מקום לאחרים. ומפרש שם ב"שפתי חכמים" 
וזה לשונו, "רצה לומר בדבר חם, שהכל יראים ממנו. כך אומות העולם היו יראים 

מכם, אבל עמלק ציננך והפשירך, לשון מים פושרין".
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

5. בזמן שעמלק רואה, שהאדם מתלהב ומתחמם בעבודה, והאדם שמח בזה שזכה 
לקבל קצת חשיבות, שכדאי לשמש מלך גדול, אז בא ואומר לשון הרע ולוקח מהאדם 
את החשיבות הזאת. וממילא נאבדת מהאדם את החמימות שהיתה לו בזה, שהיתה לו 

קצת הרגשה, שיש לו חיבור עם מלך גדול. 
וזה שאומר "ואתה עייף ויגע", היינו שבזמן עבודה, שהיה מאמין, שהוא משמש מלך 
גדול, האדם היה חי ולא היה מרגיש שום עייפות. ובזמן שעמלק הכניס בהאדם בחינת 
"באתר  בזה"ק,  כמו שאומר  מהעבודה,  עייף  נעשה  האדם  תיכף  ה',  בגדלות  ביטול 
דאית טרחא, תמן אית ס"א", שפירושו, שהאדם צריך לדעת, שאם האדם עובד עבודת 
הקודש, ומרגיש את העבודה הזו לטורח ולמשא, סימן הוא, שיש שם סטרא אחרא 

והיא מחלישה את האדם, שלא ירגיש, שהאדם משמש למלך גדול.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

6. כתוב במדרש ]על עמל"ק[ "אשר קרך בדרך", שהוא לשון קרירות, היינו שכיבה 
האש אהבתם וקירר אותה. שהיו מתחילה בחמימות ובהתלהבות לאהוב זה את זה, 
ידי מה  וצינן את אהבתם מלאהוב אחד את חברו. ועל  ועמלק הביאם לידי קרירות 
הקרירם, על ידי התנשאות וגאווה, שעמל"ק - גימטריא ר"ם, שהוא לשון התנשאות 
וגבהות וגאוה. מפני שעיקר הדבר שמביא לאהוב אחד את חברו, הוא על ידי שכל אחד 
ואחד שפל ומבוזה בעיני עצמו, שמוצא תמיד חסרונות בכל מעשיו ורואה את צדקתו 
ומעשיו של חברו, וגדול מאד חברו בעיניו, על ידי כן אוהב את חברו והוא באחדות 
עמו. להבדיל, אם הוא גדול בעיני עצמו והוא בגאווה, אזי ממילא רואה חסרונות של 
חברו, ועל ידי כן הוא שונא אותו, לפי שחברו שפל מאד בעיניו. ועמל"ק, הוא הקריר 

את ישראל מחמימות והתלהבות שהיה להם מקודם לאהוב זה את זה. 
)"מאור ושמש". פרשת "תצוה"(
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7. ענין עמלק הוא קליפה. בזמן שהאדם מתגבר ומתחיל ללכת בדרך של אמת, בא 
הוא ומחליש את האדם, ואומר, אל תפחדו מלהסתלק מדרך של השפעה. ועד כמה 
שהאדם מתגבר בגדלות ה', שאומר, שכדאי לעבוד בלתי ה' לבדו ולא לתועלת עצמו, 
ויגע מהעבודה הזו.  ונותן להבין להאדם, הלא אתה רואה, שאתה עייף  )בא עמלק( 
ולא ירא אלקים, היינו שענין "יראת שמים", שהיה לישראל, שאמרו, שכדאי לעבוד 
ולשמש מלך גדול, בזה הוא הכניס דעתו, היינו שאין שום חשיבות של מלך. אם כן, 
מדוע אתם רוצים לעבוד בלי שכר, אלא רק לתועלת ה', מחמת גדלותו יתברך. את 
היראה הזו הוא קלקל, היינו שכל מטרתו היתה אך ורק לבטל את חשיבות של יראת 

שמים, הנקראת "עקרא דיראה הוא בגין דאיהו רב ושליט". 
נמצא, שהוא הכניס לעם ישראל בחינת ביטול על החשיבות של ירא אלקים, שכל 

המלחמה שלו היתה להחליש אותם מהעבודה, לשמש מלך גדול.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

של  העיקר  הלעומת  הם  אין  אבל  תו"מ,  לקיים  נותן  שלא  הרע,  יצר  שיש  הגם   .8
היראה, הנקראת "משום שהוא רב ושליט". שזוהי עיקר היראה, שבגלל זה האדם 
רוצה לשמש את המלך, מפני גדלות וחשיבות המלך. ועמלק רוצה דוקא זה להחליש. 
היינו, שטוען, הלא האדם בעצמו רואה, שאין שום חשיבות להקב"ה, שיעבדו אותו 
שנוכל  יתברך,  השגחתו  על  גדולה  הסתרה  שיש  איך  רואה,  אתה  כי  גדלותו,  מפני 

לומר, שהוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב.
והוא טוען, שאין זו הסתרה. אלא, כמו שאנו רואים בעינינו, כך הוא באמת, ולא כמו 
ומטיב, אלא  טוב  מנהיג את העולם בבחינת  ישראל אומרים, שבאמת הקב"ה  שעם 
אנחנו עוד לא זכינו לזה, לראות איך שהשגחתו היא בבחינת טוב ומטיב, אלא אנחנו 
צריכים להאמין למעלה מהדעת, ולומר "עינים להם ולא יראו". לפי זה אנו רואים, 

שהיא הקליפה ממש נגד העיקר היראה. 
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

מלחמת עמלק 

9. מלחמת עמלק שהוא מלחמת היצר, היא מלחמה ארוכה מאד, ועיקר הכנעתו הוא 
על ידי התחזקות. שבכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, יהיה חזק מאד לבלי להניח 
להפיל את עצמו בשום אפן, בבחינת: "ואציעה שאול הנך". וגם משם יקרא ויצעק אל 
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ה' בכלות הנפש בבחינת: "מבטן שאול שועתי" וכו'. כי כל זמן שהאדם אינו מיאש 
את עצמו ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש איך שהוא, הוא נקרא נוצח את 
המלחמה, כי אי אפשר להאדם בעצמו לנצחו כמאמר רבותינו ז"ל: 'אלמלא הקדוש 

ברוך הוא עוזרו' וכו', כמו שכתוב: "מלחמה לה' בעמלק".
)"משיבת נפש". אות מ'(

10. האדם מחויב לחזק את עצמו בכל פעם מחדש, לבלי להיות נסוג אחור ממלחמה 
הזאת, ולבלי ליאש את עצמו בשום אופן, כי ודאי במלחמה הזאת אין רואין עדין בחוש 
מאן נצח ]מי המנצח[, כי עדין המלחמה ארוכה מאד והגלות מתגבר, ועל כל אחד עובר 
מה שעובר, אף על פי כן, כל זמן שאוחזין עדין הכלי זין בידינו, ועיקר הכלי זין שלנו 
הוא תפלה, וכל זמן שאין אנו מיאשין עצמנו ממלחמה הזאת, חס ושלום, ואוחזין עדין 
הכלי מלחמה, בודאי אנחנו מנצחים, כי כל זמן שהאדם מחזק את עצמו בתפלה וצעקה 

לה' ית' הוא בכלל מנצח את המלחמה, כי זה עיקר הנצחון. 
)"משיבת נפש". אות מ'(

11. "וכאשר יניח ידו וגבר עמלק". ומקשים, מדוע הניח משה את ידיו.
והענין, כי עמלק מבואר בספרים הקדושים שהוא הקליפה נגד אמונה. וידים של משה 
הן בחינת אמונה, כי ענין ידים הוא בחינת השגה, מלשון "כי תשיג יד". וכל השגתו 

של משה היא על ידי אמונה, לכן נקרא משה רעיא מהימנא.
ישראל  שהחשיבו  היינו  ידו,  הרים  שמשה  ישראל  ראו  שכאשר  לפרש,  נוכל  ובזה 
לבחינת רוממות את ידו של משה, אז וגבר ישראל, היינו בשיעור רוממות הדבר. כי 

מי שמבזה את האמונה, אז אינו יכול לקבל את החיות שישנה בכח האמונה.
וזה ענין "וידי משה כבדים", היינו שהיה קשה וכבד לישראל להחזיק את החשיבות, 
את הידים של משה. זאת אומרת שהיה מרגישים בחינת כבידות באמונה, שהיה להם 

לעול ולמשא לתת עליהם את עול האמונה. 
)הרב"ש. 907. "וכאשר יניח ידו וגבר עמלק"(

12. כשנופלים מאמונה אז צריכים בעצמו לעבוד, שהוא ענין אתערותא דלתתא. ואם 
דבוקים במשה שהוא בחינת תורה, שעל ידי התורה יכולים לזכות לאמונה. לכן היה 
מוכרח ללכת למשה, בכדי ללמוד ממנו את דרכי אמונה. משה נקרא רעיא מהימנא, 
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שהוא היה הרועה של האמונה, כי משה נקרא בחינת תורה, כמו שכתוב "זכרו תורת 
משה עבדי". לכן, כשדבוקים במשה, אז לוקחים כוחות על אמונה. 

)הרב"ש. 604. "מדוע חכה עד מלחמת עמלק"(

13. כשבני ישראל נעשין אגודה אחת אין לעמלק שליטה בהם. רק ברפידים ]מלשון 
הוא  שלהם  כח  שכל  ומפורד".  מפוזר  אחד  עם  "ישנו  המן,  הלשין  ולכן  פירוד[. 
באחדות, ועתה הם "עם... מפורד". והאמת כן היה, על ידי החטאים נתעורר כח עמלק 
ואינו מניח להם להתאחד. ולכן נאמר "לך כנוס את כל היהודים", "להקהל ולעמוד 
על נפשם", הכל ע"י הכינוס והקהילה. ומרדכי הצדיק איחה אותם ונתאחדו על ידו, 

כי היה לו כח האחדות. 
)"שפת אמת". שמות, לפורים(

עמלק למטה ועמלק למעלה

14. אומר הזה"ק, ש"יש עמלק למטה ויש עמלק למעלה". כי ענין "עמלק למטה", 
פירושו, היינו על הכלי. ו"עמלק של מעלה", היינו האור. כלומר, זה שעמלק לא נתן 
לעבוד לתועלת ה', זה נקרא "כלי", היינו הרצון לעבוד לשם שמים, אף על פי שעמלק 

מפריע עם הטענות שלו. 
כלומר, "עמלק שלמטה" פירוש, שהאדם רוצה לעבוד לשם שמים, ועמלק לא נתן 
האלו,  המחשבות  את  לו  שמביאה  הקליפה,  שזוהי  ומרגיש  מכיר  והוא  לעבוד,  לו 
שמבטלות את כבוד שמים, וכואב לו על זה, זה נקרא "עבודת האדם", היינו שהאדם 
רוצה לבטל את כל הטענות של עמלק, והאדם בא לידי הרגשה, שהוא, מצד עצמו, 
אין הוא רואה שום אפשרות, שיוכל לבטל את הלשון הרע, מה שעמלק מדבר אליו, 
בכל זמן שהאדם רוצה לעבוד, רק מטעם גדלות וחשיבות המלך, והאדם רואה, שיותר 
מתפלה, להתפלל לה', שלא יתפעל מהלשון הרע שלו, אין בידו לעשות. וזה נקרא, 

שהאדם רוצה למחות את העמלק שבלבו ומוחו.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

15. מדוע אין הקב"ה נותן להאדם שיעשה הכל. הוא פשוט, שענין גילוי פנים, רק 
ה' יכול להתגלות פניו. וזה לא שייך לומר, שנייחס אותו לאדם, וכמו כן מה שהאדם 
צריך לעבוד בזמן ההסתרה, ולא ה' יתן תיכף הכח. ולמה צריך האדם להתחיל, אחרת 
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לא היה להאדם את הכלי, כי האדם צריך מקודם לרכוש חסרון, ואח"כ אפשר לומר, 
שהקב"ה ממלא את החסרון. 

ובהאמור יוצא, עמלק למטה, פירוש מה שהאדם מרגיש, שזהו עמלק, ורוצה למחותו, 
שלא רוצה לשמוע לשון הרע ממנו. עבודה זו שייכת להאדם. עמלק שלמעלה, שכל 
נמחה  שעמלק  נקרא,  זה  פנים.  הגילוי  את  נותן  ה'  אח"כ  בההסתרה.  הוא  אחיזתו 

למעלה. ועבודה זו שייכת להבורא.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

16. על עמלק שלמעלה, אומר הקב"ה "כי מחה אמחה", היינו שהקב"ה ימחה אותה 
למעלה. ועל עמלק שלמטה, אמר הקב"ה "תמחה את זכר עמלק", היינו שהאדם צריך 
למחות. ושאלנו, מהו ענין של ב' עמלקים. ומדוע אין הקב"ה מוחה את שניהם, או 

שיהיה בכוחו של אדם למחות את שניהם, השותפות הזו למה לי. 
והפירוש הוא כנ"ל, שיש ענין אור וכלי, ובלי כלי אין אור, כידוע, שאין מילוי בלי 
חסרון. וגם שאלנו, מהי בחינת עמלק, שצריכים למחות אותו יותר משאר שמות שיש 
ליצר הרע. והתשובה היא כנ"ל, שענין יצר הרע הוא שמדבר לשון הרע על ה', שלא 
כדאי לעסוק בתורה ומצות. והיות שלפי הכלל, שאין אדם יכול לעשות שום תנועה, 

אם לא שתהיה סיבה, המחייבת לעשות את הדבר.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

תמחה את זכר עמלק

צריכים  אתם  שאין  שאומר,  מה  היינו  עמלק",  זכר  את  "תמחה  הקב"ה  אומר   .17
לעשות שום דבר, היינו איזו עצות, בכדי שתוכלו לעבוד בשבילי, אלא שתמחו מה 
שעמלק אומר לכם, ושתאמינו למעלה מהדעת, היינו למעלה מדעתו של עמלק, מה 

שהוא מדבר לשון הרע עלי, היינו שלא כדאי לעבוד בשבילי.
ואם אתם רוצים לעבוד למעלה מהדעת, מטעם, כמו שכתוב "מה ה' אלקיך שואל ממך, 
כי אם ליראה אותי", שדוקא על בחינה זו הוא מתנגד, ואתם רוצים למחות אותו, ואם 
רצונכם יהיה באמת, רק אתם לא יכולים למחותו, זה נקרא שאתם תמחו אותו מלמטה. 
ועם מה תמחו אותו. תשובה, עם הרצון, שאתם רוצים ללכת למעלה מהדעת. ואז אני 

אמחה אותו מלמעלה, היינו שאני אתן לכם את הכוח למחות.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(
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18. מדוע צריכים למחות את הקליפה הזו. והטעם הוא, משום שאנחנו צריכים לומר, 
שאין אמת בדבריה, במה שהיא אומרת, שאין כאן שום הסתרה, אלא ממש כמו שאנו 
רואים כך הוא. ובחינה זו צריכים למחוק, היינו לומר, שאין אמת בדבריה. אלא איך 
האדם יכול למחות, בזמן שיש הסתרה על השגחתו יתברך, בזמן שעמלק עומד בתוקף 
נגד האדם. על זה אומר הקב"ה, אתם צריכים לתת את הכלי, היינו החסרון, כלומר 

מה שחסר לכם, שאתם צריכים לתת תשומת לב מה שחסר לכם.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

19. אי אפשר לקיים מחיית עמלק, רק בשיעור שהוא זוכר את הצרות, שהוא עשה לו. 
לכן ההכנה למחיית עמלק צריכה להיות, שהאדם צריך לדעת מהו עמלק. היינו, מהו 
תפקידו של עמלק נגד עם ישראל. על זה אומר הכתוב "זכור את אשר עשה לך עמלק 

בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך".
ובשיעור שהאדם מרגיש את כל "אשר עשה לך עמלק", בשיעור זה האדם יכול לקיים 
"תמחה זכר עמלק". זאת אומרת, באם האדם לא זוכר, שעמלק עשה לו רע, ממילא 
אין לו מה למחוק אותו. זאת אומרת, כשהאדם עשה חשבון לנפשו, ורוצה לראות, מי 
הוא השונא של האדם, וגורם לו רק רע, הוא הרצון לקבל לתועלת עצמו, והוא נקרא 
"יצר הרע", מסיבת שהוא מפריע לאדם, שיהיה בידו להגיע לקבל את הטוב ועונג, מה 

שהבורא רוצה לתת לו.
)הרב"ש. מאמר 21 "מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה" 1991(

20. הנה ידוע, ש"אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חסרון". לכן אין אדם מסוגל לעשות 
שום דבר, אם אין לו צורך לאותו דבר. אם כן, איך אפשר לקיים מחיית עמלק, אם אין 
לו צורך למחקו. כלומר, שהאדם לא יודע מה זה עמלק, ובשביל מה צריכים לעשות 
פעולה של מחיית עמלק. לכן צריכים מקודם לדעת, מה זה עמלק. ולדעת, איזה צרות 
הוא עשה לנו. ואח"כ, בשיעור שאנו מבינים, שהוא עושה לנו צרות, בשיעור זה אדם 

מוכן לקיים "תמחה זכר עמלק".
מוכן  האדם  זה  בשיעור  לו,  צרות שהוא עשה  איזה  זוכר,  מה שהאדם  לפי  כלומר, 
למחות אותו. היינו, בדיוק לפי מה שהוא זוכר, שהוא עשה לו רע, בשיעור זה הוא 
רוצה להעבירו מן העולם. ואם האדם אינו זוכר, שהוא עשה לו צרות רבות, אין לו 

צורך למחותו. ובשיעור זה שהוא זוכר, הוא יכול למחותו, ולא יותר.
)הרב"ש. מאמר 21 "מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה" 1991(
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21. נבין את ענין סמיכות "מחית עמלק", שקוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". 
כי דוקא בזמן שיודעים את מה שעמלק גרם לנו, שהיא בחינת מיתה, שגרם לעולם, 
היינו בשליטתו, שלא ללכת בדרכי השפעה, להיות דבוקים בחיי החיים, אז משתדלים 
למחות אותו מעל פני האדמה. אחרת, שהאדם עוד לא הגיע למדרגת "ידע, מה שעשה 

לנו המן ועמלק", אין האדם משתוקק למחות אותו.
נמצא, שדוקא בזמן שהאדם הגיע למדרגת "ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", יש 
להגיע למדרגת  הזמן שצריכים  פורים, שאז  לפני  זה,  ומשום  למחיית עמלק.  מקום 
"עד דלא ידע", צריכים להגיע לדרגת "ידע". ורק אז יכולים למחות את עמלק. זאת 
אומרת, בזמן שאדם רוצה לקיים "תמחה את זכר עמלק", זהו סימן שכבר זכה לבחינת 
ידע. אחרת אין האדם מסוגל לבוא לידי מחיית עמלק. אלא הוא עדיין משוקע בקליפת 

עמלק, ולא רוצה לקיים "תמחה את זכר עמלק".
)הרב"ש. מאמר 11 "פורים, שהמצוה עד דלא ידע" 1987(

ובזמן עבודה אי אפשר להשיג את  ניתן לנו יצר הרע, המכונה בשם "עמלק".   .22
הטעם בתורה ומצוות, כי אחרת לא נבחן זה לעבודה. לכן צריכים להתגבר על הרע 
בימי  אז  שהיה  כמו  הגאולה,  לאור  לזכות  יכולים  ואז  עמלק.  למחית  שנבחן  שבנו, 

מרדכי, שזכו לבחינת "קיימו וקבלו".
אונס  ועכשיו ברצון". שענין  ודרשו חז"ל, "קיימו מה שקבלו כבר, עד כאן באונס 
היינו בהכרח, מה שהאדם עושה ואין לו הנאה מן העשיה, הוא עושה זה בהכרח, זה 

נקרא באונס, שמכריח את עצמו שהוא מקיים את התורה ומצוות על דרך הכפיה.
אבל בזמן שמכניעין את העמלק, אז זוכין לטעום את הטעם של תורה ומצוות, שיש 

שם עיקר התענוג. 
)הרב"ש. 908. "מחיית עמלק"(

23. וזה "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע". 
מרגיש  שהוא  בזמן  אלא  ומצוות.  תורה  לקיים  יסכים  הרע  היצר  שגם  אפשר  ואיך 
בהם תענוג גדול, ממילא גם הוא מסכים. לכן, בכדי לזכות לאור הגאולה, אנו צריכים 
מקודם לעסוק בענין מחית עמלק, ואז נזכה לגאולה, כמו שהיה אז בימי מרדכי ואסתר.

אבל במה יכולים למחות את העמלק. על זה אמרו חז"ל, "בראתי יצר הרע בראתי 
תורה תבלין", שעל ידי התורה יכולים למחוק את הרע.

אבל לא כל אחד ואחד יש לו היכולת לעסוק בתורה. לזה ניתן לנו את ענין של יששכר 
ידי זה מתחברים לאיש אחד  וזבולון, היינו בחינת לומדי תורה ותומכי תורה, שעל 
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נוכל למחות את עמלק  יהיה לאגודה אחת, אז  ואז, שכולם  וכולם נקרא בני תורה. 
ולזכות להגאולה.

)הרב"ש. 908. "מחיית עמלק"(

24. הכתוב אומר "זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתכם ממצרים, אשר קרך 
בדרך. תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, לא תשכח".

ויש להבין, מהו הענין שצריכים לזכור "מה שעשה לנו עמלק", בכדי לקיים "תמחה 
את זכר עמלק". כלומר, שמשמע, באם לא זוכרים מה שעשה לנו, לא יכולים למחוק. 
אלא דוקא בדיוק כמה שיש לנו ממנו זכר, את זה יכולים למחוק, ולא יותר. ויש להבין, 
בעבודה מהו שאומר "תמחה את זכר עמלק". ואם אין לנו זכר, לא יכולים למחוק. לכן 
ניתנה לנו מקודם מצוה "זכור את אשר עשה לך עמלק", ואח"כ, שכבר יש לנו בחינת 

"זכר עמלק", אז יכולים לקיים מצות "מחיקת עמלק".
)הרב"ש. מאמר 21 "מהו שקוראים פרשת זכור לפני פורים, בעבודה" 1991(

25. ובזה נגמר בחינת כלי של מחית עמלק, שעל הרצון והחסרון הזה שיש להאדם, 
בזה שהוא מרגיש איזה הפסדים בחיים שלו עושה לו העמלק הזה, ומכל מקום אין 
האדם מצד עצמו יכול להתגבר, אז האדם מרגיש, שאינו חסר לו, רק עזרת ה', היינו 
שה' יעזור לו. והוא מאמין בחז"ל, שאמרו "הבא לטהר מסייעין אותו". ואז הקב"ה 

מבטל את העמלק שלו.
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו הסדר במחית עמלק" 1990(

26. האדם נברא בעולם לעשות תיקונים ולהשלים את השם הקדוש, כמו שאמרו חז"ל 
על הכתוב )סוף פרשת בשלח( "כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק", אמרו "נשבע 

הקב"ה, שאין שמו שלם, ואין כסאו שלם, עד שימחה שמו של עמלק".
- ו"ה, שזה בא  שיש לפרש כנ"ל, כי השם י"ה, הנקראים חו"ב, צריכים להאיר ל 
על ידי עבודת האדם, המוליד בן ובת. היינו בחינת זכר, שהם כלים דהשפעה, שבהם 
מאיר אור דחסדים. וגם להמשיך לבחינת מלכות, הנקראת "בת", שהם כלים דקבלה, 
המאיר בהם אור חכמה. שאז האדם, על ידי עבודתו, משלים את השם הקדוש, הנקרא 
י-ה-ו-ה. וזה בא על ידי "מחית עמלק", היינו על ידי זה שעוסקים בתו"מ בעל מנת 

להשלים את השם הקדוש. ואז יגלה השלימות, הנקרא "הוא ושמו אחד".
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(
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27. אי אפשר להכות את הרוח עם הגרזן, אלא רוח המכה דוחה רוח, וברזל בברזל, 
וכדומה. וכיון שכל עיקרו של עמלק הוא "לץ", ומחריב הכל בחומריות, בלי דעת, 
רק בליצנות בעלמא, על כן אי אפשר לבערו מן העולם, עם רוח הדעת, אלא אדרבה, 

בדבר שלמעלה מן הדעת, והיינו, על ידי יינה של תורה. 
)בעל הסולם. אגרת כ"ט(
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ולכן  זהו סימן שהאדם רוצה ללכת בדרך בנין דקדושה.  1. אם היצר הרע מתרגז, 
היצר הרע מתרגז.

כלומר, שהרוגז הוא תוצאה מזה שהאדם רוצה לעבוד לשם שמים. מה שאין כן אם זה 
שהאדם אומר, שרוצה לעבוד לשם שמים, הוא רק משפה לחוץ, אין היצר הרע מתרגז 

מזה, כי מה איכפת ליה, שהאדם מדבר ולא יודע אפילו מה שהוא אומר. 
)הרב"ש. מאמר 23 "שלום אחר מחלוקת יותר חשוב משאין מחלוקת כלל" 1987(

2. ענין "ירגיז" הכוונה שיעשה עמו מלחמה. היינו, שלא ישמש אותו, אלא שיעשה 
עמו מרד. ולאמור לו "עד כאן עבדתי אותך בכל כוחי, ועכשיו אני כבר לא אתן לך 

שום דבר, אלא להיפך, אני רוצה לשעבד אותך, שתעבוד לשם שמים".
)הרב"ש. מאמר 23 "שלום אחר מחלוקת יותר חשוב משאין מחלוקת כלל" 1987(

3. אם אתה עושה מלחמה, ואין אתה רואה, שיצר הרע יהיה ברוגז עליך, זהו סימן, 
שאין אתה יודע אפילו, מה זה "לשם שמים". רק שמעת שכתוב בספרים, שצריכים 
לעשות הכל לשם שמים. אתה אומר שגם אתה רוצה זה, אבל לאמיתו של דבר, אין 

אתה יודע אפילו במה מדובר.
ולא רואים אותו. ורק ע"י מחלוקת הוא  יוצא, שבאמת הרע נמצא באדם  ובהאמור 
מתגלה. לכן אם האדם יחיה עמו בשלום, הוא אבוד מכל. כי אף פעם לא תהיה לו 
היכולת להגיע למטרת הבריאה, מסיבת שאין לו כלים דהשפעה, רק כלים דקבלה, 

שכלים אלו אינם יכולים לקבל שפע עליון, מסיבת הופכיות הצורה.
והאדם לא יודע את כוחו של הרע, שידע, שצריכים לברוח מפניו, מטרם שמרגיש מה 
שהרע גורם לו. ולכן דוקא ע"י המלחמות שעושה עמו, יש לו כל פעם ופעם ירידות 

ועליות. ולפי הרגשת הירידות, שכואב לו, זה מביא לו שישנא את הרע.
)הרב"ש. מאמר 23 "שלום אחר מחלוקת יותר חשוב משאין מחלוקת כלל" 1987(
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4. הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם יכנס שמה אור דקדושה, תיכף יתעורר הרצון לקבל, 
הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו. וזה יעבור תיכף להצד הטומאה והקליפות. 

לכן צריכים לעשות מלחמה, שע"י זה הרע יצא ממחבואו וילחם עם היצר טוב. 
טוב.  היצר  עם  להילחם  רוצה  היות שהוא  מתגלה,  הוא  מלחמה  ע"י  שדוקא  נמצא, 
וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם, איך שהוא "הר גבוה". ובא אז 
לידי הכרה, שאין עצה אחרת, אלא לבקש מה', שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה 

לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. 
)הרב"ש. מאמר 10 "מהו, שהסולם הוא באלכסון, בעבודה" 1989(

5. כשיש יצר הרע לאדם, זו היא מעלה גדולה, כי אז יכול לעבוד אותו ית' עם היצר 
הרע דווקא. דהיינו להתגבר מתוך חמימות היצר הרע, כדי להמשיך ממנו איזה עבודה 
להשי"ת, ואם אין יצר הרע לאדם - אין עבודתו נחשבת כלל. ובשביל זה מניח השי"ת 
את היצר הרע שיתפשט על האדם, וביותר על מי שחפץ באמת להתקרב אליו ית', שזה 

יקר אצלו ית' ביותר, מאילו עבד אותו אלף שנים בלי יצר הרע. 
)"ליקוטי עצות". התחזקות, אות ל"ז(

6. חז"ל אמרו, "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו 
אינו יכול לו". ויש להבין למה לא נתן הקדוש ברוך הוא כח לאדם שיכול לנצח את 

היצר הרע. ואם אין זה בידי אדם, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה את הכל.
היינו למה צריכים שהאדם יעשה מלחמה עם היצר הרע, והקדוש ברוך הוא רק עוזרו, 

אבל אם האדם לא נכנס למלחמה, אין לו עזרה מה'.
ובשביל מה צריך הקדוש ברוך הוא שהאדם יעשה מלחמה ואחר כך הוא בא ועוזר לו, 
כמו שאמרו חז"ל "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע", ופירש רש"י, "שיעשה 
עמו מלחמה" )ברכות דף ה' ע"א(. משמע מכאן, שמקודם צריך האדם להכנס למלחמה 

ואחר כך בא הקדוש ברוך הוא ועוזר לו. 
)הרב"ש. 380. "כל מקדש שביעי - ב'"(

7. ניתן יצה"ר לכל אדם, שיכבוש אותו תחתיו וירכב עליו. וכל השלמות באה ע"י 
יצה"ר, אם כובש אותו, כמ"ש, בכל לבבך, בשני יצריך, ביצה"ט וביצה"ר. ונמצא, 

שאם זוכה ורוכב על יצה"ר, הוא זוכה לכל.
)"זוהר לעם". "פינחס". מאמר "י' שזכה בה פינחס, י' של שד"י", סעיף 487(
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8. "איזהו גיבור שבגיבורים, מי שעושה שונאו אוהבו". על דרך המוסר יש לפרש 
שגיבור נקרא "הכובש את יצרו", היינו שעובד עם היצר טוב ומכניע את היצר הרע. 
ו"גיבור שבגבורים", היינו מי שעובד גם עם היצר הרע, כמו שאמרו חז"ל "בכל לבבך 
- בשני יצריך", שגם היצר הרע הוא עובד ה'. נמצא שעושה שונאו, היינו היצר הרע, 
אוהבו. וכיון שגם היצר הרע הוא עובד ה', נמצא שכאן יש לו עבודה יותר גדולה, לכן 

הוא נקרא גיבור שבגבורים. 
)הרב"ש. 273. "גיבור שבגבורים"(

9. צריכים את השני קוים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות 
קו אמצעי, אם אין לפניהם שני קוים. לכן, בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר, ש"בא 
צורך  אין  מחלוקת,  אין  אם  כן  שאין  מה  שלום".  ועושה  ביניהם,  ויכריע  השלישי 
לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא 

מקודם מחלוקת, אחרת אין מקום לשלום. 
)הרב"ש. מאמר 10 "מהו, שהסולם הוא באלכסון, בעבודה" 1989(

10. התיקון, שהאדם הולך בקו שמאל, הוא, כי אינו מחכה שיקבל ירידה ויפול, ויחכה 
עד שתבוא לו התעוררות מלמעלה. אלא הוא ממשיך עליו את השמאל. ואז הוא רואה, 
שהוא נמצא במצב של ירידה. היינו, שאין לו שום ניצוץ, שירצה לעבוד להשפיע, ולא 

לתועלת עצמו. אז כבר יש לו מקום לתפלה. 
וזהו על דרך שאמר אאמו"ר זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על דוד, שאמר "אני מעורר 
שהשחר,  עד  חיכה  לא  המלך  שדוד  שהפירוש,  אותי",  מעורר  השחר  ואין  השחר, 
הנקרא שחור, שהוא בחינת חושך. כלומר, שהחושך מעורר אותו, אלא הוא בעצמו 
מעורר את החושך. ומתפלל עליו, שה' יאיר לו את פניו, וממילא הוא מרויח זמן מזה 

שיש לו ההכנה להחושך, אז יותר קל לתקן אותו. 
ִרי, בעבודה" 1991( ּכְ )הרב"ש. מאמר 10 "מהו, שהמלך עומד על שדהו, כשהתבואה עומד ּבַ

מתאונן  אני  כמה  אמנם  ומתגלים.  הגלוים,  הקלקולים  באותם  ושמח  שש  אני   .11
ומצטער, על הקלקולים שעדיין לא נתגלו, ועתידים להתגלות, כי קלקול הטמון הוא 
באפס תקוה, ותשועה גדולה מהשמים - היא ההתגלות שלו, כי זה הכלל, שאין לך נותן 
מה שאין בו, ואם נתגלה עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרא, אלא שטמון היה, 

לכן שמח אני בצאתם מחוריהם, כי תשים עיניך בהם ויהיו גל של עצמות. 
)בעל הסולם. אגרת ה'(
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1. "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" )בשלח(.
קושיית חז"ל, אם אני לא אשים המחלה, בשביל מה צריכים לרופא )סנהדרין ק"א ע"א(.

ויש לפרש, היות שאני הרופא, ולמה אני אשים עליך מחלה, אם אני מוכרח לרפא את 
המחלה.

ומה אני מרויח אם אני אשים מחלה, בטח זה מטעם עונש. ואם אני צריך לרפא את 
המחלה, איזה עונש יהיה זה, רק כאילו שאני עושה עבודה בחינם. לכן אני לא אשים 
עליך מחלה. ומה שאתה חושב שהיא מחלה, אתה טועה בזה, אלא כל המצבים שאתה 
מרגיש, אם אתה מייחס אותם אלי, הכל הם תיקונים, שעל ידי זה אתה תתקרב אלי 

בדביקות. 
)הרב"ש. 133. "הכל תיקונים"(

2. ענין המכה שאדם מקבל מה', היינו שלוקח ממנו את הטעם בעבודה. ובזה עצמו 
למעלה  אמונה  בבחינת  אלא  לה',  לעבוד  עצה  שום  לו  אין  אז  כי  אותו,  מרפא  הוא 
מהדעת. נמצא שהמכה שקיבל מה', מזה עצמו הוא יכול להתרפאות, כי אחרת הוא 

ישאר בפרודא. 
ובזה מובן מה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא במה שהוא מכה, הוא מרפא )מכילתא 
בשלח(. היינו שזוהי הרפואה, היינו שנותן לו מקום שיוכל לעבוד בבחינת אמונה בלי 

שום סמיכה. 
)הרב"ש. 289. "הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים"(

3. עיקר הוא לדעת מהי המחלה האמיתית. ונמצא, שמה שמשלמים להרופא הגדול 
סכום יותר גדול מרופא קטן, הוא לקבוע בדיוק מהי מחלתו.
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נמצא לפי זה, שקביעות החסרון, שנקרא שלילי, מכל מקום זה נקרא חיובי. היינו, 
ידיעת המחלה, הידיעה זו היא ממש דבר תיקון, כי עכשיו הוא יודע מה לתקן. נמצא, 
שידיעת המחלה נכנסת ברפואת המחלה, כי אי אפשר לרפאות את המחלה, אם הוא 

לא יודע סיבת מחלתו. 
)הרב"ש. מאמר 15 "היתכן שירד משמים דבר שלילי" 1984(

4. יש תיקון מלמעלה, שאין האדם מסוגל לראות את הרע. כי יש כלל, ש"אין מראים 
לאדם את הרע יותר מכפי שמסוגל לתקן את עצמו", כמו בגשמיות, שאין אומרים 

לאדם את מחלתו האמיתית, אם אין האדם מסוגל לרפא את המחלה.
לכן דוקא מי שבא לטמא, היינו שהוא רוצה לראות את האמת, אז פותחין לו. ואם 
שיש  הרע  של  האמיתי  שיעורו  את  לו  שיגלו  ומתפלל  קדימה,  ללכת  רוצה  האדם 
בהרצון לקבל לעצמו, אז נותנים לו הסיוע מלמעלה, היינו שמטמאים אותו למעלה, 
כלומר ששולחים לו מלמעלה לראות, מהו ההיזק של טומאה. אז הוא מתחיל להתפלל 
מעומק הלב, שה' יתן לו את הרצון להשפיע במקום הרצון לקבל, שיש לו מצד הטבע, 

ושיתנו לו טבע שני, שהוא מתנה מלמעלה. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מהו, מי שהיה בדרך רחוקה, הוא נדחה לפסח שני, בעבודה" 1991(

להטיב  היא  הבריאה  מטרת  הלא  לשאול  ויש  י-ה".  תיסרנו  אשר  הגבר  "אשרי   .5
רוצה  ענף  שכל  ידוע  הלא  לפרש,  ואפשר  מהמטרה.  ההיפך  זהו  כן  ואם  לנבראיו, 
את  אוהבים  העולם  כל  כי  הזהר,  לספר  בהקדמה  שכתוב  כמו  לשורשו,  להדמות 
המנוחה. אלא זה דומה לאדם שאוחז מקל ביד ומכה את כולם כדי שיעבדו. לכן מוכרח 

כל אחד ואחד לוותר על המנוחה שלו, בכדי שינצל מן היסורים שמכים בו במקל.
והמקל זה היסורים, שאדם מרגיש שחסר לו משהו. לכן כשיש לאדם חסרון, שאין לו 
מה לאכול, הוא מוכרח להתיגע, בכדי להשקיט לו היסורים של רעב וכדומה. וכל מה 
שהחסרון ביותר, הוא מוכרח לתת יותר יגיעה, עד שמוכרח להשיג את הדבר שאליו 

הוא משתוקק.
לכן אם הקדוש ברוך הוא נותן לו יסורים בזה שאין לו שום רוחניות, אז היסורים 
שמרגיש  הרוחניות,  את  להשיג  שמוכרח  עד  רבה,  יגיעה  לתת  האדם  את  מחייבים 

שחסרה לו.
)הרב"ש. 337. "אשרי הגבר"(
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6. "אין לך עשב למטה שאין לו מלאך שמכה ואומר לו גדל". וצריך לשאול בשביל 
מה צריך להכותו, אחרת הוא לא רוצה לגדול, הלא מצד הטבע אנו רואים שכל אחד 

ואחד רוצה להתגדל ולא להיות קטן קומה. 
ולהבין זה יש לפרש על דרך עבודה. היות שהאדם מצד הטבע, כל זמן שהוא מושקע 
בארץ הוא מוותר על כל מיני גדלות ורוצה להשאר בארציות. אלא שיש כח מלמעלה 
הנקרא בשם "מלאך", שענין מלאך הוא כח המשפיע, שמכה אותו ואומר לו גדל. היינו 
שמכה אותו עם כח השפעה שלו, ואומר לו גדל, תצא מהארציות, אף על פי שהאדם 

נברא עם הרצון לקבל הנקרא ארציות. 
)הרב"ש. 307. "אין לך עשב למטה"(

7. על ידי היסורים מתרקם אצלו הרצון האמיתי לקבל אור פני מלך חיים. וזה נקרא 
יסורים של אהבה, שאין ביטול תורה. והוא משום שכל כמה שהוא מרבה בתורה, כך 

הוא מרבה בהיסורים. 
נמצא שאין בהם ביטול תורה, משום שהלומד התורה נולדים לו היסורים. נמצא אם 
אין לו תורה אין לו יסורים. וזה כאמור נקרא יסורים של אהבה, כי אין בהם ביטול 

תורה. 
וזה נקרא "את אשר יאהב ה' יוכיח". כי בכדי שיהיה להאדם יסורים האלו במה שלא 
מוצא את ה' בתורה, לא כל אדם זוכה שיהיו לו יסורים מזה. ולכן נאמר, "אשרי הגבר 

אשר תיסרנו ה'". 
ואת היסורים האדם צריך לקנות כדי שיהיה לו רצון וחשק אמיתי, כי דווקא בהרצון 
האמיתי מתגלה בבחינת יסורים, שאין להאדם כלי אחר להשיג את התענוג, אלא על 

ידי הרצון הזה.
)הרב"ש. 409. "ענין היסורים - ב'"(

8. בזמן שיש לאדם צער גשמי, הוא צריך להצטער על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו 
עונש, שהוא מרגיש צער. ואם הוא לא מצטער, אם כן אין זה עונש. כי עונש נקרא 

מה שכואב לאדם ואינו יכול לסבול את מצבו, הן צער פרנסה, והן צער של מחלה.
ואם הוא אומר שאינו מרגיש את הצער, נמצא שלא קיבל את העונש מה שהקדוש 
אינו  ונמצא שאם  זהו תיקון לנשמתו.  כי צריכים לדעת שעונש  לו.  נותן  ברוך הוא 

מצטער, אז הפסיד את התיקון.
כי  מרגיש,  שהוא  מה  והצער  היסורים  את  ממנו  שיקח  לה',  תפילה  לעשות  ועליו 
וכמו  העונש.  של  מהתיקון  גדול  יותר  תיקון  היא  היסורים,  ידי  על  שבאה  התפילה 
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ששמעתי מבעל הסולם, שהקדוש ברוך הוא נותן עונש להאדם, אין זה כעין נקימה 
ונטירה שמעניש אותו עבור זה שלא שמע בקולו, כדרך בשר ודם, אלא העונש הוא 

תיקון.
)הרב"ש. 60. "בקשה לעזרה"(

9. כשהאדם מתפלל לה' שיקח ממנו את העונש, נמצא כאילו האדם מבקש מה', שיקח 
ממנו התיקון. ושאל, איך האדם יכול לבקש מה', שיקח ממנו התיקון, הלא התיקון 

הוא לטובת האדם.
ותירץ, שמהתפילה שהאדם מבקש מה' שיעזור לו, יש לו חיבור עם ה', וזהו תיקון 

יותר גדול, מהתיקון שהאדם מקבל על ידי העונש. 
)הרב"ש. 60. "בקשה לעזרה"(

10. אם הבורא נותן מקום עבודה, אז הצדיקים האלו שמחים מאד. לכן דרשו "ראשון 
היינו,  עבודה.  מקום  עתה  להם  שיש  מזה  להם,  שמחה  הוא  שזה  עונות",  לחשבון 

שנעשה עתה נצרכים לה', ויכולים לבוא עתה לידי מגע הדוק עם ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

11. אי אפשר ליחס הרע להבורא יתברך, שהוא הטוב בתכלית, לכן כל זמן שהאדם 
- מהסביבה, אבל  לומר שהם באים ממקום אחר  מרגיש מצבים רעים, הוא מוכרח 
לאמיתו של דבר, כשהאדם זוכה לראות רק טוב, ושאין כל רע בעולם, והכל נהפך 
לטוב, אז מראים לו האמת, שהבורא יתברך עשה הכל, מטעם שהוא כל יכול, שהוא 

לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר פרי חכם - על התורה"(

12. האדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם, שעתה הוא נעשה 
יותר גרוע. אלא עתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמים, 
אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו. שעד עתה הם היו 

נעלמים, ולא היו נראין לחוץ. ועתה הבורא גילה אותם. 
ועל זה האדם אומר, שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את 
האמת, ויהיה בידו לבקש מה' תפלה אמיתית. נמצא, שמצד אחד האדם רואה עתה, 
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שהוא מרוחק מה'. ומצד השני, האדם צריך לומר, שה' קרוב אצלו, וה' מטפל עמו, 
ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר, שהם חסדים. 

)הרב"ש. מאמר 1 "מהו, אין לנו מלך אלא אתה, בעבודה" 1991(

מתאונן  אני  כמה  אמנם  ומתגלים.  הגלוים,  הקלקולים  באותם  ושמח  שש  אני   .13
ומצטער, על הקלקולים שעדיין לא נתגלו, ועתידים להתגלות, כי קלקול הטמון הוא 
באפס תקוה, ותשועה גדולה מהשמים - היא ההתגלות שלו, כי זה הכלל, שאין לך נותן 
מה שאין בו, ואם נתגלה עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרא, אלא שטמון היה, 

לכן שמח אני בצאתם מחוריהם, כי תשים עיניך בהם ויהיו גל של עצמות. 
)בעל הסולם. אגרת ה'(

14. בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לידע, ש"אין עוד מלבדו" כתוב. ואפילו 
מעשי כשפים. 

ואם הוא רואה, שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר, שאין חס ושלום מקרה, 
אלא נתן לו השם ית' הזדמנות משמים. והוא צריך לעיון ולמוד, לאיזה מטרה שלחו לו 

את היראה הזו. מסתמא, הוא בכדי שיוכל להתגבר ולומר "אין עוד מלבדו". 
ואפילו אחרי כל אלה, עדיין היראה והפחד לא הלך ממנו, אזי הוא צריך לקבל מזה 
דוגמא, ולומר: "באותו שיעור היראה צריך להיות בעבדות השם ית'". היינו, שהיראת 
שמים, שהוא לזכות, צריך להיות בזה האופן של יראה, שיש לו עכשיו. היינו, שהגוף 
מתפעל מהיראה הזו החיצוניות, כן ממש באותה הצורה של התפעלות הגוף, צריך 

להיות יראת שמים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קל"ח. "ענין יראה ופחד שבא לפעמים להאדם"(

15. מדרך הרפואה מי שמקבל איזו רפואה והוא אינו חולה, אזי אדרבא סם הרפואה 
מזיק לו. לכן הוא צריך מקודם ללמוד תורה, שעל ידי התורה הוא יראה שהוא חולה. 

ואז יקבל את התורה, ואז יתרפא מהמחלות שלו.
נמצא שהתורה מובנת לנו בשני אופנים: א( שהוא חולה, לכן נקראת התורה תושיה, 
שמתשת כוחו של אדם. וכל הכח והחיות שלו הם רק מבחינת בהמה. ובכדי לתקן את 

זה יש תורה באופן ה-ב( שהיא מרפאה אותו מכל המחלות.
ובזה יש לפרש שהקדוש ברוך הוא שולח רפואה קודם למכה, היינו תורה שנקרא 

"רפואה" היא קודם למכה, שהתורה מביאה לו את הכרת הרע.
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ואחר כך, שיש לו המכה, היינו מדת הרע שבו, אז "ממכה עצמה יתקן רטיה", היינו 
מהתורה שגורמת לו לראות שהוא מוכה במידות, אז התורה מרפאה אותו אחר כך. 

נמצא לפי זה, אם אין לו הכרת הרע, איך יכול לזכות לטוב. 
)הרב"ש. 338. "רפואה קודם למכה"(

16. "כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו" )שבת קי"ט ע"ב(, משמע שרק 
למי שיש לו מכה, אז אין לו לקבל רפואה, אבל מי שאין לו מכה, אין לו מה לפחד.

איש  הוא  תשובה,  עשה  לא  שעדיין  אדם,  שכל  היינו  "מכתו",  שהכוונה  לומר  יש 
מוכה, ורפואה למכתו פירוש שיחזור בתשובה. והיות שכל אדם נכלל מעמי הארצות 
ומבחינת תלמיד חכם, הנקרא נקודה שבלב, ואם הוא מבזה את התלמיד חכם שבקרבו, 

לעולם לא יוכל לבוא לידי תשובה וישאר במצבו השפל, שאין לך מכה גדולה מזו.
אלא רק בזמן שהוא מכבד את התלמיד חכם שבקרבו, היינו שדואג בשבילו להנותו, 
שכל יום הוא משים לבו במה הוא יכול להנותו, באיזה מזונות התלמיד חכם, היינו 
בתורה ותפילה, אז יש לו לקוות, שיהיה לו רפואה למכתו, זאת אומרת שיעשה תשובה.

)הרב"ש. 629. "המבזה תלמיד חכם"(

17. מעשה שמספר העולם, על יהודי, נאמן בית אצל אדון אחד, שהיה האדון אוהבו 
כנפשו. וקרה פעם, שהאדון נסע לדרכו, והניח עסקיו ביד ממלא מקומו. והאיש הזה, 
היה שונא ישראל. מה עשה, נטל ליהודי, והלקה אותו חמש מכות בפרהסיא, לעיני 
כולם, כדי להשפילו היטב. וכאשר חזר האדון, הלך אליו היהודי, וסיפר לו כל שקרה 
אלף  יד,  על  תיכף  ליהודי  לתת  ויצוהו  המקום,  לממלא  ויקרא  מאד,  אפו  ויחר  לו. 

אדומים בעד כל מכה שהלקהו.
נטלם היהודי ושב לביתו. מצאה אותו אשתו בוכה. אמרה לו בחרדה רבה: "מה קרה 
לך עם האדון?" סיפר לה. אמרה לו: "א"כ, למה אתה בוכה?" אמר לה: "אני בוכה, 
משום שלא הלקה לי, אלא חמש מכות. והלואי, היה נותן לי לכל הפחות עשר מכות. 

כי עתה היו לי עשרת אלפים אדומים".
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות ק"ח(

18. אמרו חז"ל "הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטלה" )מו"ק ט"ז(, שהכוונה שה' 
מזו,  גדולה  יותר  גזירה  לך  ואין  היינו שלוקח ממנו את התענוג של העבודה,  גוזר, 

שלוקח ממנו את החיות של העבודה. 
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וצדיק מבטלה, היינו אם האדם אומר שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה של חיות 
יותר  למדרגה  עכשיו  עולה  הוא  אדרבא  אלא  מתבטלת.  הגזירה  ממילא  אז  ותענוג, 

גבוהה, שהוא עכשיו בבחינת אמונה טהורה, ונקרא בלי פניה עצמית. 
)הרב"ש. 289. "הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים"(

19. רק כשירצה השי"ת לייסר את שונאיך, אזי יעשה כמו שעשה למצרים בעשר 
מכות, שהיו שלא כדרך הטבע. ויהיה על פי נס ופלא ואות ומופת, כמו שכתוב בתורה 
כמה פעמים האותות. ויהיה נס בתוך נס כמו שעשה במצרים, שהיה נָגֹוף ְוָרפֹוא, נגוף 
למצרים ורפוא לישראל. וכל מכה שהביא הקב"ה על מצרים היה בתוכו חסד גדול 

לישראל.
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "עקב"(
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חשיבות ההפצה

בסוד  עולם  באי  כל  בהכנסת  זולת  שיהיה,  אפשר  אי  העולם,  תיקון  של  הגמר   .1
עבדותו ית', כמ"ש: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

)בעל הסולם. "הערבות", אות כ'(

2. בדורנו זה, שהגם שמהות הנשמות הללו, היא הגרועה שבמציאות, כי ע"כ לא יכלו 
להתברר לקדושה עד היום, עם כל זה, המה המשלימים, את פרצוף העולם ופרצוף 
עתה,  כי  ידיהם.  על  אלא  נשלמת,  המלאכה  ואין  הכלים.  מבחינת  הנשמות,  כללות 
בשכבר נשלמים הכלים דנה"י, ויש עתה כל הכלים, ראש תוך וסוף בפרצוף, נמשכים 
עתה, קומות שלימות של האורות, בראש תוך וסוף, לכל הכדאים להם, דהיינו נר"ן 
יכולים האורות  ולפיכך, רק עם השתלמותן, של הנשמות, הנמוכות הללו,  שלמים. 

העליונים, להתגלות, ולא מקודם לכן. 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר", אות ס"ג(

ומחויב לבוא בטרם הגאולה  גדול, הוא תנאי מוקדם  גילוי חכמת הנסתר בהמון   .3
השלמה.

)בעל הסולם. "שופר של משיח"(

4. הפצת החכמה בהמון מכונה שופר, דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה, 
כן יתפשט הד החכמה בכל העולם.

)בעל הסולם. "שופר של משיח"(

5. להתפשטות גדול של חכמת האמת בקרב העם, אנו צריכין מקודם, באופן שנהיה 
ראוים לקבל התועלת ממשיח צדקינו, ולפיכך תלוים המה התפשטות החכמה וביאת 
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משיח צדקנו זה בזה, והבן היטב. וכיון שכן הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר 
ספרים, כדי למהר תפוצת החכמה במרחבי האומה.

)בעל הסולם. הקדמה לספר "פנים מאירות ומסבירות", אות ה'(

6. ומי עוד כמוני עצמי יודע, שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי 
סודות כאלו, ואין צריך לומר להבינם על שורשם, ולמה עשה ה' לי ככה? אין זה אלא 
מפני שהדור ראוי לכך, שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלימה, ולפיכך 
נסתרות,  גילוי  סוד  שהוא  משיח,  של  שופרו  קול  שמיעת  של  להתחלה  כדאי  הוא 

כמבואר.
)בעל הסולם. "שופר של משיח"(

7. שמח אני שנבראתי בדור כזה, שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת. ואם תשאלוני 
ועיין   ]...[ לגלות  רשות  לי  שניתן  משום  לכם,  אשיב  הוא?  יודע שמותר  אני  מאין 
במאמרי רשב"י, שלדרך הזה מכנה נתינת רשות. וזהו שהעניק לי ה' במידה שלימה, 
אשר מקובל אצלינו, שזה אינו תלוי בגאוניות של החכם עצמו, אלא במצב הדור, על 
דרך שאמרו ז"ל "ראוי היה שמואל הקטן וכו' אלא שאין דורו זכאי לכך", ועל כן 

אמרתי שכל זכייתי בדרך גילוי החכמה, הוא מסיבת הדור שלי.
)בעל הסולם. "תורת הקבלה ומהותה"(

לגלותם  גדולה  מצווה  אדרבה,  אלא  לגלותם,  איסור  שאין  רק  לא  אלו,  סודות   .8
)פסחים קי"ט(. ומי שיודע לגלות ומגלה אותם, שכרו הרבה מאוד. כי בגילוי האורות 

הללו לרבים, ולרבים דווקא, תלוי דבר ביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן.
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות ל'(

9. שאלתי את פי משיח, אימת קאתי מר ]מתי יבוא אדוני[, והשיב לי, בזאת תדע, 
בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך 
והשגת, ויוכלו גם המה לעשות ייחודים ועליות כמוך, ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת 

רצון וישועה.
)הבעש"ט. "כתר שם טוב"(
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10. השאלות הרוחניות הגדולות, שהיו נפתרות רק לגדולים ומצוינים, מחויבות הן 
להיפתר עכשיו בהדרגות שונות לכלל העם. ולהוריד דברים נישאים ונשגבים ממרום 
עוזם עד עומק הדיוטא הרגילה ההמונית, צריך לזה עושר רוח גדול ואדיר, ועסקנות 
קבועה ומורגלת, שרק אז תתרחב הדעה ותברר השפה, עד כדי להביע הדברים היותר 

עמוקים בסגנון קל ופופולרי, להשיב נפשות צמאות.
)הראי"ה קוק. "עקבי הצאן"(

לבוא  לשאיפה  יותר  בטוחה  שתהיה  והיחידה,  הראשונה  שהמצווה  אני:  אומר   .11
ל"לשמה", היא, לקבל על עצמו שלא לעבוד לצורכו, אלא במידת ההכרחיות לעבוד 
בהם, כלומר, בדיוק עד לידי סיפוק קיומו בלבד. ובשאר הזמן, יעבוד למען הציבור, 

להושיע נדכאים, ולכל ברייה בעולם הצריכה ישועה והטבה.
)בעל הסולם. "מצווה אחת"(

12. האדם הרוצה לעבוד ה' באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים וכן צריך לחבר 
עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו, היינו שלא תשאיר לך רק מה 
שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב ורבוי אנשים, כי לפי רבוי האנשים 
העובדים את ה', יותר מתגלה אליהם אור השכינה, ולזה צריך לכלול עצמו עם כל 

האנשים ועם כל הנבראים והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה.
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "שלח"(

עת  בכל  מהבורא  החיות  לקבל  צריכים  הנבראים  כל  עם  העולם  כל  כי  נודע   .13
ובין  הוא  ברוך  הבורא  בין  ממוצע  שיהיה  לצדיק,  לו  ויפה  נאות  ולכך  רגע,  ובכל 
והחיות,  השפע,  מעבר  ומסילה,  שביל  שעושה  ית'.  בו  הכל  לקשר  ומלואו,  העולם 
וצינור, להריק לכל הנבראים. שהוא המייחד שמים וארץ, שמקשר כל העולם ומלואו 

להבורא, שלא יהיו מופסקין ממנו ית'.
)"מאור עינים". פרשת "יתרו"(

לו,  שחסר  מרגיש  שהוא  מה  שכל  היינו  כולו,  הכלל  עבור  לבקש  היא,  העצה   .14
יותר  לו  שמגיע  אומרת,  זאת  מהכלל.  יוצא  שהוא  לומר,  לו  אין  אז  מילוי,  ומבקש 
דברים ממה שיש להכלל כולו. אלא "בתוך עמי אנכי יושבת". היינו, אני מבקש עבור 
הכלל כולו, משום שאני רוצה להגיע לידי מצב, שאני לא אדאג שום דבר בשבילי, 
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אלא בשביל שיהיה נחת רוח להבורא. אם כן מה חשוב לי, אם הקב"ה יש לו הנאה 
ממני, או שאותה הנאה היא יכולים לקבל מאחרים.

)הרב"ש. מאמר 15 "תפילת רבים" 1986(

  
15. ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו ה', וללקט כל אלו האיברים 

המדולדלים שהתדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד.
)בעל הסולם. אגרת ד'(

16. אין אדם חי לצורך עצמו, אלא לצורך השלשלת כולו, באופן שכל חלק וחלק 
החיים,  אור  משפיע  רק  אלא  עצמו,  לתוך  החיים  אור  את  מקבל  אינו  מהשלשלת, 

לכללות השלשלת.
)בעל הסולם. הקדמה לספר "פנים מאירות ומסבירות", אות כ"ב(

17. מגמת החיים הוא לזכות לדבקותו מטעם תועלת השי"ת לבדו בקפדנות. או לזכות 
את הרבים שיגיעו לדבקותו ית'. 

)בעל הסולם. "כתבי הדור האחרון"(

במטרת  שישנו  במה  והעונג,  הטוב  לקבל  שיגיעו  כולו,  להעולם  שגרם  בזה   .18
הבריאה. נמצא, שהוא נעשה שותף להקב"ה, בזה שעל ידו יהיה הסיוע, שכולם יבואו 
אח"כ לקבל מטרת הבריאה. נמצא, שהוא נעשה שותף עם הקב"ה, כמו שכתוב "אני 
התחלתי את הבריאה, בזה שרוצה לתת טוב ועונג, וישראל הם משתדלים, שהמטרה 

תצא לפועל, בזה שעושים כלים, שיהיו מוכשרים לקבל את השפע העליון. 
)הרב"ש. מאמר 17 "פורים, שהמצוה עד דלא ידע" 1987(

19. "ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי". כלומר, לעשות ברית, על 
זה שאני אומר אליכם כאן. דהיינו, "והיתם לי סגולה מכל העמים". כלומר, שאתם 
תהיו לי הסגולה. שעל ידיכם, תעבור ניצוצי הזדככות וצירוף הגוף, אל כל העמים 
ואומות העולם. בהיות, שכל אומות העולם, עדיין אינם מוכנים כלל לדבר הזה. וצריך 

אני לאומה אחת, על כל פנים, להתחיל בה עתה, שתעשה סגולה מכל העמים. 
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ועל כן מסיים על זה: "כי לי כל הארץ". כלומר, כל עמי הארץ שייכים לי, כמותכם. 
וסופם להדבק בי. אלא עתה, באותה שעה, שהמה עדיין אינם מסוגלים לתפקיד הזה, 

הנה לעם סגולה אני צריך.
)בעל הסולם. "הערבות", אות כ"ח( 

20. ובמֹלאת הימים האלה הקשבתי קשב רב לכל הייעודים וההבטחות שנועדתי מאת 
ה', ולא מצאתי בהם סיפוק ולשון איך לדבר אל בני העולם ולהביאם לחפץ ה' אשר 
הודיעני. ולא יכולתי להתאפק לטייל בין בני אדם הריקים מכל, ודוברים סרה על ה' 
ועל בריאתו. ואני ָׂשבע והלל הולך ושמח וכמו מצטחק על האומללים האלה, ונגעו 
ממדרגתי  ארד  ואפילו  שיהיה,  מה  יהיה  בליבי:  הוסכם  אז  הלב.  עד  הדברים  אליי 
הרמה, הנני מוכרח לשפוך תפילה חמה לה', ליתן לי השגה ודעת בדברי נבואה וחכמה 

ולשון להועיל את בני העולם האומללים להעלותם לדרגת החכמה והנועם כמותי.
)בעל הסולם. "נבואתו של בעל הסולם"(
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הרוחניות שלי מתגלה מחוץ לי

1. וזה כלל גדול שהאדם בעצמו נקרא נברא, זאת אומרת רק הוא לבדו. וחוץ ממנו 
הוא כבר בחינת שכינה הקדושה. נמצא בזמן שהוא מתפלל עבור בני דורו, זה נקרא 
שהוא מתפלל עבור השכינה הקדושה, שהיא בגלותא, ושהיא צריכה כל הישועות. וזה 

ענין נצחיות. ודוקא באופן כזה יכול להתגלות אור הרחמים.
)הרב"ש. 217. "ברח דודי"(

2. אמרו ז"ל: "כל מעשיך יהיו לשם שמים, כלומר דביקות בשמים, לא תעשה שום 
דבר, שאינו מביא מטרה זו של הדביקות. דהיינו, שכל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל 

לזולתך. 
שאז תבוא להשואת הצורה עם השמים: מה הוא יתברך, כל מעשיו להשפיע ולהועיל 
לזולתו, אף אתה, כל מעשיך יהיו רק להשפיע ולהועיל לזולתך, שזו היא הדביקות 

השלימה. 
)בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר"(

3. חוץ מגופו של האדם נמצא רק השם ית'. כי מעיקר הבריאה, שהאדם נקרא נברא, 
הוא רק בערך עצמו. שהקב"ה רוצה בכך, שהאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד 

הימנו ית'. אבל חוץ מזה, הכל הוא "מלא כל הארץ כבודו".
)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ז. "סור מרע"(

דקדושה.  לנפש  לבוש  היות שהוא  הפנימי,  הגוף  עבור  צריך לחשוב, רק  4. האדם 
כלומר, שיחשוב מחשבות מה שהם אחר עורו, כלומר אחרי עור של הגוף, נקרא חוץ 
מגופו, שפירושו חוץ מתועלת עצמו. אלא רק מחשבות שהם תועלת הזולת. וזה נקרא 

"חוץ מעורו".
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ו. "מהו, ג' בחינות גופים באדם"(
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5. כשיתמיד לחשוב מחשבות שהם לאחר עורו, אז הוא זוכה למה שכתוב "ואחר עורי 
נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוק" )איוב י"ט כ"ו(. "זאת" היא בחינת שכינה הקדושה. 
והיא עומדת אחרי עורו. "נקפו" היינו שנתקנה, להיות לעמוד אחרי עורי. ואז האדם 
זוכה לבחינת "מבשרי אחזה אלוק". היינו שהקדושה באה בהתלבשות בגוף בפנימיות. 

וזהו דוקא בזמן, כשהוא מסכים לעבוד מחוץ לעורו, היינו בלי כל התלבשות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ו. "מהו, ג' בחינות גופים באדם"(

האיברים  אלו  כל  וללקט  ה',  ברכו  כלום, אלא לצאת בשדה אשר  לך  ולא חסר   .6
המדולדלים שהתדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה ה' 
שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה, ונחלים עליונים של 

אור, יהיו כמעין שלא פסק.
)בעל הסולם אגרת ד'(

7. בהשתלם האדם באהבת זולתו ובהשפעה לזולתו בנקודה הסופית, ישתלם יחד עם 
זה באהבת השי"ת ובהשפעת נחת רוח להשי"ת. ואין הפרש בשניהם, כי כל הנמצא 
מחוץ לגופו, שהוא מחוץ לעניין תועלת עצמו - דין אחד לו, אם זה להשפיע לחברו, 

או להשפיע נחת רוח ליוצרו. 
)בעל הסולם. "אהבת ה' ואהבת הבריות"(

8. האדם הרוצה לעבוד ה' באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים וכן צריך לחבר 
עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו, היינו שלא תשאיר לך רק מה 
שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב ורבוי אנשים, כי לפי רבוי האנשים 
העובדים את ה', יותר מתגלה אליהם אור השכינה, ולזה צריך לכלול עצמו עם כל 

האנשים ועם כל הנבראים והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה.
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "שלח"(

9. הוכן לו לאדם, עולם מלא, כדי שכל אלו הנטיות והמדות הטבעיות שבו, יתפתחו 
וישתלמו, ע"י שיתעסק בהן עם הבריות, באופן, שיהיו ראויים לתכליתם. 

העולם  בריות  שכל  משום  העולם",  נברא  בשבילי  לומר,  אדם  "חייב  חז"ל:  וז"ש 
נחוצים ליחיד, שהמה המפתחים ומכשירים את נטיותיו ומדותיו, של כל אדם יחיד, עד 

שיוכשרו ויעשו, לכלי שרת לעבודתו ית'. 



 - 73 -

- הרוחניות שלי מתגלה מחוץ לי -

וכיון שכן, הרי יש לנו להבין, את מהותה של אהבת ה', מתוך מדות האהבה, שהאדם 
נוהג בהן, כלפי חברו. אשר בהכרח, גם אהבת ה', מושפעת במדות אלו. כי מתחילה, 

לא הוטבעו באדם, אלא לשמו ית'. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות" אותיות ס"ח-ס"ט(

10. כל אחד ואחד יקבץ עצמו לחבירו ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר לעבודת 
ה' והאיך למצוא את ה', ויהיה נתבטל אצלו וכן חבירו אליו, וכן כולם יהיו כך, וממילא 
כשאסיפה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה 

להניק, ממילא השי"ת מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם.
)"מאור ושמש". פרשת "ויחי"(

11. עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שע"י זה יכולים להגיע 
אהבת  שעניין  שפירושו,  חברים.  באהבת  שמקובל  מה  הפוך  עניין  הוא  ה',  לאהבת 

הזולת, אין הפירוש, שהחברים יאהבו אותי. אלא, שאני צריך לאהוב את החברים.
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

12. אין לאדם לבקש מה' שיקרב אותו אליו, כי זו חוצפה מצד האדם, כי במה הוא 
יותר חשוב מאחרים. מה שאין כן כשהוא מתפלל על הכלל, שהיא המלכות, הנקראת 
כנסת ישראל, הכלל של הנשמות, ששכינתא בעפרא, ואז מתפלל שהיא תעלה, היינו 
שה' יאיר בה את חשכתה, ממילא כל ישראל יעלו בדרגה, וגם האדם המבקש, שהוא 

גם כן בתוך הכלל. 
)הרב"ש. 106. "חורבן דקדושה"(

13. אם יש כמה אנשים בהכלל, שהם יכולים להגיע להמטרה, שהיא דביקות בה', 
ושיהיה מזה יותר נחת רוח לה', מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות ה', הוא מוותר 
על עצמו, אלא הוא רוצה, שה' יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר 
מכפי שיהיה מעבודתו. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שה' יעזור להכלל 
כולו, ויתן לו הרגשה זו, היינו, שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע לה', שתהיה 

לו נחת רוח. 
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האתערותא  את  נותן  הוא  לכן  דלתתא,  אתערותא  להיות  צריך  דבר  שבכל  והיות 
מזה  יודע, שיהיה  היינו למי שהקב"ה  יקבלו אחרים,  והאתערותא דלעילא  דלתתא. 

יותר תועלת לה'.
)הרב"ש. מאמר 15 "תפלת רבים" 1986(

נצוצי אהבה,  בי  ואחר שכבר השגתי את הלבוש הנ"ל, תיכף מתחילים לזרוח   .14
והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחברי, ונדמה לי שעיני רואות את חברי וכמו כן 
באהבה  רוקדות  והרגלים  מחבקות  הידים  אתם,  מדבר  פי  קולם  את  שומעות  אזני 
ובשמחה יחד עמם במעגל, ואני יוצא מגבולי הגשמיים ואני שוכח שיש מרחק רב ביני 
לבין חברי והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו, וכאילו חברי עומדים 
בתוך לבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש ממעשי הפעוטים 
מציאות  שום  שאין  לעיני  שמתדמה  הגשמיים,  מכלים  יוצא  פשוט  ואני  חברי,  נגד 
בעולם רק אני וחברי. ואח"כ גם "האני" מתבטל ונבלע ונכלל בחברי, עד שאני עומד 

ומכריז שאין שום מציאות בעולם - רק החברים. 
)הרב"ש. אגרת ח'(

כלל  בכל  נמצאת  בשעה שמרגיש שנשמתו  בשלמות,  הגוף  נתתקן  אם  והסימן   .15
ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש ג"כ את עצמו לבחינת פרט, כי זה 
תלוי בזה, ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כחה, כמו שהופיעה 

באדה"ר. 
)בעל הסולם. "ששים רבוא נשמות"(
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העבודה היא השכר

1. אנו צריכים לכוון בעת שאנו עוסקים בתו"מ, שהשכר שלנו יהיה, שע"י זה נזכה 
לצאת מגלות והשעבוד של הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד הכל בעל מנת, שיצמח 

מזה נחת רוח להבורא, ושכר אחר אין אנו דורשים עבור העבודה בתו"מ.
משמשים  שאנחנו  בתו"מ,  עוסקים  שאנו  בעת  להרגיש  לזכות,  רוצים  שאנו  היינו, 
רוממותו  את  מרגישים  שאנו  מזה  ה',  אהבת  בזה  בנו  ושתהיה  וחשוב,  גדול  למלך 
יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה, שאנחנו משמשים את הבורא, זה יהיה השכר 
שלנו, ולא שהוא יתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש, כי העבודה בעצמה 

היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם, מזה שזוכים לשמש את הקב"ה.
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו "לחם רע עין" בעבודה" 1989(

את  שירגיש  היינו  ה',  מציאות  הרגשת  לידי  לבוא  רק  היא  האדם  עבודת  עיקר   .2
מציאות ה', ש"מלא כל הארץ כבודו". וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא 
נותן בעבודה, היא בכדי להגיע לזה ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל, שהוא 
ולא  צריך להשיג משהו. אלא רק דבר אחד חסר להאדם, היינו בחינת אמונה בה', 
לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו, צריך שיהיה 

שיזכה לאמונת ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ד'. "מהו סיבת הכבידות, שהאדם מרגיש בבטול לה', בעבודה"(

רגיל לעבוד במקום, שידוע שיקבל שכר תמורת עבודתו.  3. כמו בגשמיות, האדם 
אחרת אין האדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא 
רואה, שיצא מעבודה זו לתועלת עצמו, יש לו כח לעבוד בחשק וברצון. היות שהוא 

מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. 
אף העבודה לא עולה בחשבון, אם האדם מבין, שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי 
כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בא למקום עבודה שמשלמים 
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פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר 
קטנה.

)הרב"ש. מאמר 31 "מהו כריתת ברית בעבודה" 1987(

4. אם האדם רוצה לעשות ביקורת על עצמו, אם הוא מתקדם בעבודה, אז יש לעשות 
זאת בשני אופנים:

א. שמסתכל על השכר, היינו השכר שהוא מקוה לקבל מהבורא, אם הוא מקבל כל יום 
שכר יותר גדול, ואז המודד הוא הכלי קבלה.

ב. כמה הוא נהנה בזה שמשמש להבורא, וכל השכר הוא מזה שמשפיע להבורא, ואם 
הוא משמש לגדול המדינה למשל, יש לאדם הנאה, ואם הוא משמש גדול הדור, בטח 
שהנאה היא יותר גדולה, לכן הוא רוצה, שכל יום יהיה אצלו הקב"ה יותר גדול ויותר 

חשוב. זו היא המדידה האמיתית. 
)הרב"ש. מאמר 5 "בענין כבוד אב" 1986(

או  גדולה  לי אם היא עבירה  ואומר, מה חשוב  5. אם האדם עושה חשבון לעצמו, 
קלה  מצוה  בין  להבחין  לי  יש  אז  בשכר,  עובד  הייתי  אני  אם  אומרת,  זאת  קטנה. 
לחמורה. אבל אני עובד בלי שכר, ואני עובד רק לשמש את המלך, אם כן מה חשוב 
לי מה שאני עושה בין מצוה קלה לחמורה. אלא להיפך, אני רוצה להיות זהיר במצוה 
קלה כבחמורה, בכדי שאני אדע בעצמי, שאני עובד רק לשם שמים. ובזה אני יכול 
לדעת, אם אני מסתכל על השכר או על השימוש למלך. ואם אדם יכול לתת אותם 

כוחות על מצוה קלה כבחמורה, הוא בטוח בעצמו, שמעשיו הם בסדר גמור.
על  גם  חמורות,  מצות  על  כוחות, שנותן  אותם  לתת  מסוגל  רואה, שאינו  הוא  ואם 
מצות קלות, זהו סימן, שכל כוונתו היא רק על השכר, ולא על המעשים שרוצה להנות 

להבורא. אלא הכל לתועלת עצמו. 
)הרב"ש. מאמר 26 "מהי מצוה קלה" 1987(

6. כשהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, היינו לקיים תו"מ בעמ"נ להשפיע, מה עליו 
לעשות. העצה לזה היא, שקודם כל יכוון לפני כל מעשה, לאיזה שכר הוא מצפה לקבל 
עבור המעשים, שהוא הולך לעשות. אז הוא צריך לאמור לעצמו, היות שאני רוצה 
אינו מרשה  לקבל שבקרבי  הרצון  יכול, משום  לא  והיות שאני  לה',  להיות משמש 
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לזאת, לכן בזכות המעשים, שאני הולך לעשות, ה' יתן לי את הרצון האמיתי לעשות 
נחת רוח להקב"ה.

)הרב"ש. מאמר 21 "מהו ידים מלוכלכות בעבודת ה'" 1987(

7. באם האדם יתן חשבון לנפשו, מה יש לו בעמלו, שיעמול תחת השמש, אז הוא 
רואה, שלא כל כך קשה לשעבד את עצמו לשמו ית', מב' טעמים:

א( הלא בין כך ובין כך, היינו בין שרוצה ובין שלא רוצה, הוא מוכרח להתיגע בעולם 
הזה,

ב( שגם בזמן העבודה, אם הוא עובד לשמה, הוא מקבל תענוג מן העבודה בעצמה.
לפי המשל המגיד מדובנא, שאמר על פסוק "לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל", 
שפירושו הוא, שמי שעובד אצל השם ית', אין לו שום יגיעה, אלא להיפוך, שיש לו 

תענוג והתרוממות רוח.
)בעל הסולם. "שמעתי". כ'. "ענין לשמה"(

8. בזמן שאדם בא ואמר, שהוא נתן יגיעה גדולה, בזה שקיים תו"מ, אמר לו הקב"ה 
למי  זו שייך  לא החבילה שלי לקחת, אלא החבילה  היינו  יעקב",  אותי קראת  "לא 
לך בעל  יגיעה בתו"מ, בטח שהיה  לך הרבה  אומר, שיש  היות שאתה  שהוא אחר. 
בית אחר, שבשבילו עבדת. לכן לך אליו, שהוא ישלם לך. וזה שכתוב "כי יגעת בי 

ישראל". 
זאת אומרת, מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה אלא להיפך, תענוג והתרוממות 
יכול לבוא בטענות  אז הוא לא  כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות,  רוח. מה שאין 
להבורא, מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה. היות שהוא לא עבד עבור ה', שהשם 

ישלם לו עבור עבודתו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

9. לפום צערא אגרא. היינו הוא רואה אחר כך, זה שנתן יגיעה, זה היה השכר שלו. 
לפי שיעור היגיעה כך הוא השכר, מטעם שהיגיעה היא השכר, וה' נתן לו את הרצון 

להתייגע. 
)הרב"ש. 844. "יגיעה היא השכר"(

10. בכדי שהיגיעה יעשה מגע עם ה', יש כאן תנאי קשה מאוד. והוא, שהיגיעה צריך 
להיות אצל האדם בבחינת הידור. שהידור נקרא אצל אדם דבר חשוב. מה שאם כן, 
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אם היגיעה אינה בחשיבות, אין הוא יכול לעבוד בשמחה. היינו שיהיה לו שמחה, מזה 
שיש לו עתה מגע עם ה'. 

)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

11. כתוב "אז תתענג על ה'", שפירוש של "אז" הוא מקודם, שהיא תחילת עבודתו, 
לא היה לו תענוג, אלא עבודתו היתה בדרך הכפיה, מה שאם כן אח"כ כשכבר הרגיל 
את עצמו לעבוד בע"מ להשפיע, ולא להסתכל על עצמו אם מרגיש טעם בעבודה, אלא 
הוא מאמין שהוא עובד, בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת ליוצרו. והאדם צריך 
להאמין שה' מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם. ואת 
הכל הקב"ה מסתכל על הכוונה ומזה יש נחת להבורא, אז האדם זוכה התענג על ה'. 

שגם בעת עבודת ה' כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש לה', כי 
היגיעה שנתן בעת עבודת הכפיה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם ה', נמצא 

שגם אז התענוג שהוא מקבל הוא "על ה'", היינו לה' דוקא. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

אפילו  העבודה,  עצמו  על  מקבל  כשהאדם  הפירוש,  יהיה  ברית"  "כריתת  ענין   .12
בשלא לשמה, הוא צריך לכרות ברית עם הקב"ה, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין 

שאין לו חשק. 
אבל יש להבין, במה תלוי החשק. זה תלוי רק בהשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה 
שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק 
של עבודה, ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך, שהוא 
אומר "אני מוותר על העבודה, עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי". 

וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה אפילו של שלא לשמה. 
)הרב"ש. מאמר 31 "מהו כריתת ברית בעבודה" 1987(

13. מתי האדם יכול לקבל את הטוב והעונג, דוקא בזמן שהוא יכול לעבוד בלי שכר. 
רק  הם  עושה,  המעשים שהוא  וכל  עצמו,  לתועלת  דואג  לא  כלומר, שדוקא שהוא 
השתוות  בחינת  כבר  לו  שיש  מטעם  הטוב.  את  לקבל  מוכשר  הוא  אז  ה',  לתועלת 
שזה  יתקלקל,  ולא  שם  להתקיים  יוכל  שהשפע  כלים,  לו  שיש  נבחן,  שאז  הצורה, 
נבחן לכלים נקיים מאהבה עצמית. אלא שהם מתוקנים ברצון להשפיע. לכן יש להם 
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השתוות עם השפע, שהיא באה רק מטעם שרצונו להשפיע. ובכלים כאלו השפע יכול 
להתקיים. 

)הרב"ש. מאמר 26 "מהי מצוה קלה" 1987(

14. מי שרוצה ללכת בבחינת השפעה, הוא צריך להיות תמיד בשמחה, היינו בכל 
הצורות הבאות עליו, הוא צריך להיות בשמחה, מטעם שאין לו שום כוונה לקבלה 

עצמית. 
לכן הוא אומר, ממה נפשך, אם הוא באמת עובד בעל מנת להשפיע, בטח שהוא צריך 
מרגיש,  הוא  ואם  ליוצרו.  רוח  נחת  משפיע  להיות  זכה  שהוא  בזה  בשמחה,  להיות 
שעדיין אין עבודתו להשפיע, הוא גם כן צריך להיות בשמחה, משום מצד עצמו האדם 
אומר, שהוא לא רוצה שום דבר לעצמו, הוא שמח בזה, שאין הרצון לקבל יכול להנות 

מעבודה זו. מזה הוא צריך לקבל שמחה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"( 

15. עיקר יראת ה' היא מסיבת שהקב"ה הוא רב ושליט. זהו המחייב אותנו לקיים 
מצוותיו, כי זהו נקרא שהוא עובד שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, לא בשביל תועלת 
עצמו, היינו שהוא יקבל איזו תמורה עבור עבודתו, אלא העבודה בעצמה היא השכר, 
משום שלזכיה גדולה הוא מרגיש שיש לו, בזה שהוא רואה שנתנו לו מחשבה ורצון 

לשמש את המלך, ולהון תועפות תחשב המתנה הגדולה שזיכהו מן השמים. 
)הרב"ש. מאמר 16 "ההבדל בין עבודת הכלל והפרט" 1987(

16. ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך, וללכת בדרכי השי"ת, ולעבדו שלא על מנת 
לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשי"ת, ולהקים שכינה מעפר, ולזכות לדביקות 

ה', ולבחינת גילוי אלקותו לנבראיו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ג'. "ענין ההשגה הרוחנית"(
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הגישה ללימוד חכמת הקבלה
החיוב בלימוד חכמת הקבלה

שפת המקובלים
הסגולה בלימוד: המאור המחזיר למוטב

הכנה ללימוד
כוונה בזמן הלימוד

החיוב בלימוד חכמת הקבלה

1. למה זה חייבו המקובלים, לכל איש, ללמוד חכמת הקבלה? 
אמנם יש בזה דבר גדול, וראוי לפרסמו: כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך, לעוסקים 
בחכמת הקבלה, ואע"פ שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק, 

להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות קנ"ה(

2. והינך רואה חיוב המוחלט, המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות 
התורה ובסודותיה, שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. ולסיבה זו אנו מתגלגלים, 
דור יוצא ודור בא, עד דורנו זה שהוא השארית של הנשמות, שעדיין לא נשלמה עליהן 

כוונת הבריאה, מפני שלא זכו להשיג בדורות שעברו עליהן את סודות התורה. 
)בעל הסולם. "הקדמת פי חכם"(

3. מתוך שחכמת הקבלה כולה, מדברת בסוד התגלות ה', מובן מאליו, שאין לך חכמה 
חשובה ומוצלחת לסגולתה, כמותה. ואל זה כוונו בעלי הקבלה, לסדרה שתהיה ראויה 
לגנזה(,  הוסכם  ידועה  )ומסיבה  הגניזה  זמן  עד  בה,  ועסקו  ישבו  וכן  בה.  להתעסק 
מכל מקום היה זה רק לזמן ידוע ולא חס ושלום לתמיד, כמו שכתוב בזוהר: "עתידה 
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חכמתא דא לאתגליא בסוף יומיא, ואפילו לטליא דבי רב )עתידה חכמה זו להתגלות 
בסוף הימים, ואפילו לתינוקות של בית רבן(". 

)בעל הסולם. "תורת הקבלה ומהותה"(

4. עיקר עבודת האדם הוא שיתבונן בגדלות ה'. היינו שהוא צריך להסתכל בספרים 
המדברים מגדלות ה', ובזמן שלומדים צריכים לצייר לעצמו, באיזה שיעור היו חז"ל, 

התנאים והאמוראים וכו', מרגישים את גדלותו של הקב"ה.
ויתפלל לה', שיאיר להרגיש את רוממותו יתברך, בכדי שיוכל להכניע לבבו, ולהיבטל 
תאוות  למלאות  ורק  אך  הרודף  העולם,  זרם  אחרי  נמשך  להיות  ולא  הקב"ה,  לפני 
בהמיות. רק שה' יאיר לו עיניו, שיוכל לעסוק כל חייו בתורה ועבודה, ו"בכל דרכיך 

דעהו", היינו אפילו שעוסקים בדברים גשמיים גם כן יהיה לטובת הקדושה.
)הרב"ש. אגרת ס"ב(

צורך  היה  הראשונים  שבימים  מקאלשין.  מהאדמו"ר  שמעתי,  אשר  לך,  אומר   .5
להקדים להשגת ה' כל שבע החכמות החיצוניות, המכונים "שבע נערות המשמשות 
לבת מלך", ולסיגופים נוראיים. ועם כל זה לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיניי 
הבורא. אולם, מעת שזכינו ללימוד האר"י ז"ל, ולעבדות הבעש"ט, הוא באמת דבר 

השווה לכל אדם, ואינם צריכים עוד הכנות הנ"ל.
)בעל הסולם. אגרת ל"ח(

6. הקב"ה מצווה אותנו שנדע השגחתו, והרי אנו רוצים ללמוד מה שיודיענו השגחה 
זאת. ומה שיודיענו השגחה זאת, אינו אלא חכמת האמת, שהיא העיון באלוקותו. אם 

כן, הרי אנו רואים בלא ספק חובה ללמוד חכמת האמת. 
)הרמח"ל. "שערי רמח"ל"(

7. לימוד חכמת האמת, הוא לימוד הקבלה, הוא ראש לכל התיקונים, כמו שאמר הרב 
הקדוש רבי שמעון בן יוחאי ז"ל, בפה מלא: בזכות לימוד הקבלה ייצאו ישראל מן 

הגלות. 
)הרמח"ל. "דרך עץ חיים"(
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8. ידוע ומפורסם הוא גודל החיוב המוטל על האדם ללמוד חכמת האמת שהיא חכמת 
הקבלה וסתרי התורה, כמבואר בספרים קדמונים. 

)רבי ברוך בן אברהם מקוסוב. "עמוד העבודה"(

שפת המקובלים

9. מצאו להם חכמי הקבלה, אוצר של מילים, ערוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק, 
זה,  עם  זה  ולתת  לשאת  שיוכלו  להפליא.  המצוינת  ביניהם,  מדוברת  שפה  לבחינת 
בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי שמזכירים לחבריהם, רק את 
הענף התחתון, המוחשי, שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים. והשומעים, 
מבינים מדעתם, את השורש העליון, אשר ענף הגשמי הזה, מראה עליו. מפני שהוא 

מיוחס אליו, להיותו נחתם ממנו.
כמו  להם,  נעשו  מקריהם,  וכל  המוחשית,  הבריאה,  הוויות  פרטי  כל  אשר  באופן, 
הרוחניים.  העליונים  הגבוהים,  השורשים  על  ומוחלטים,  מוגדרים  ושמות  מילות 
ואע"פ שבמקומם הרוחני, אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה, להיותם למעלה מכל 
דמיון, מכל מקום, קנו להם זכות ביטוי שפתיים, על ידי ענפיהם, המסודרים לחושינו 

כאן, בעולמנו המוחשי.
)בעל הסולם. "מהותה של חכמת הקבלה"(

והממשיות  הריאליות  מבחינת  זולת  ובכינויים,  בשמות  משתמשת  הקבלה  אין   .10
שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה: כל מה שלא נשיג, לא נגדירהו בשם 

ומילה. 
וכאן צריך שתדע, שמילת "השגה" פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. והוא נלקח 
מלשון: כי תשיג ידך. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה 
תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם "השגה", אלא בכינויים אחרים, כמו 

"הבנה", "השכלה" וכדומה.
)בעל הסולם. "מהותה של חכמת הקבלה"(

11. אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, ועדיין אין להם אותה הבקיאות 
כאן  נמצאים  המה  העליונים,  בעולמות  שורשיהם  אל  הזה  העולם  ענפי  יחסי  של 
כל  מילה אחת כמשמעה האמיתי. שהרי  יבינו אף  לא  כי  בקיר,  כעיוורים מגששים 
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חכם  מפי  הפירוש  שיקבלו  אם  זולת,  שורשו,  ביחס  ענף  איזה  של  שם  היא  מילה 
מובהק, הממציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת, שהוא בהכרח כמו מעתיק 
את  להסביר  יוכל  אז  כי  המדוברת.  לשפה  הענפים  משפת  דהיינו  לשון,  אל  מלשון 

המושג הרוחני, איך שהוא. 
)בעל הסולם. "תלמוד עשר הספירות". "הסתכלות פנימית", חלק א'(

12. כל אלו שהשיגו את אור ה' על ידי עבודתם, ורצו שכל אלה הבאים אחריהם גם 
הם יהנו, ממה שהם כבר גילו, לכן נתנו שמות על כל השגה והשגה, כדי שהם יוכלו 
להבין את כוונותיהם והשגותיהם מה שהשיגו, ועל ידי זה יהיה שפה משותפת אחד 

עם השני.
)הרב"ש. אגרת י"ט(

  

הסגולה בלימוד: המאור המחזיר למוטב

13. אנו מוצאים ורואים, בדברי חכמי התלמוד, שהקלו לנו, את דרכה של תורה, יותר 
מחכמי המשנה. כי אמרו: "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה. 

ומתוך שלא לשמה, בא לשמה. והיינו, משום, שהמאור שבה מחזירו למוטב".
שהוא,  אבות.  במשנה  המובאים  הסיגופים,  במקום  חדש,  עניין  לנו  שהמציאו  הרי 
התורה  לעסק  ולהביאהו  למוטב,  להחזירו  כוח,  די  בו  שיש  שבתורה",  "המאור 
ומצוות  והמצוות לשמה. שהרי, לא הזכירו כאן סיגופים, אלא רק שהעסק, בתורה 
בלבד, מספיק לו, אותו המאור, המחזירו למוטב, שיוכל לעסוק בתורה ומצוות, בכדי 

להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא כלל להנאת עצמו, שהוא הנקרא "לשמה".
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות י"א(

14. התורה, שאנו עוסקים בה, הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע 
זאת אומרת, בכוחות  ורק בעמ"נ להשפיע.  יהיו אך  לידי דביקות בה', שכל מעשיו 
עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כח ללכת נגד הטבע. כי ענין מוחא וליבא, 
מה שהאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא ע"י התורה. 
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כמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". שמתוך שמתעסקים בה, 
המאור שבה מחזירם למוטב. 

)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

15. יש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם, הינו 
הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ובאופן כזה כבר תהיה לו בחינת דביקות ויוכל 
לקבל את התענוגים האמיתיים ולא יהא נקרא מקבל. נמצא, שעל ידי התורה תהיה 
יכולת לקיום האדם בהעולם בזה, שהתורה תחזירו למוטב. וזה פירוש "נעשה אדם", 
שדרשו אנא ואת נוקים ליה בעלמא ]אני ואת נקיים לו בעולם[. היינו שמצד ה' בא 
יהיה קיום לאדם בעולם,  ומב' אלה  הרצון לקבל ומצד התורה בא הרצון להשפיע. 

היינו שעל ידי ב' אלו יוכל לקבל כל טוב וישאר בדביקות. 
)הרב"ש. 267. "באורייתא אתברי בר נש"(

16. מה האדם צריך לעשות, בכדי שיגיע לידי אהבת ה'? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק 
בתורה ומצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב. שיש שם מאור, הנותן לאדם להרגיש 
את חומר המצב של פירוד. ולאט לאט, כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם 
אצל האדם שיעור של שנאה לפירוד, היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה, שגורם לו 

ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מה'.
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ד. "יתרון ארץ בכל הוא"(

17. הביקוש של האדם להתחזק באמונת השגחתו יתברך על העולם בזמן ההסתרה 
באמונת  להתחזק  איך  והבנה  הארה  משם  ליקח  בתורה,  בספרים,  להגות  מביאהו 
השגחתו יתברך. והנה ההארות וההתבוננות הללו שמקבל על ידי התורה מכונה בשם 
תורה תבלין, עד שיתקבץ לשעור מסוים והקדוש ברוך הוא מרחם עליו ויערה רוח 

ממרום זאת אומרת שפע עליונה. 
לגופו,  שואף  שהאדם  תורה  האור  דהיינו  התבלין,  את  בשלימות  שגילה  אחר  אבל 
פניו  בגילוי  להשגחה  מוכשר  נעשה  אז  כי  יתברך,  השם  באמונת  התחזקותו  מחמת 

יתברך, שפירושו, שהשם יתברך מתנהג עמו, בהתאם כשמו הטוב ומטיב יתברך. 
)בעל הסולם. "הסתר וגילוי פנים של השי"ת - א'"(

הלב,  יתקן  התורה  מאור  ע"י  ורק  שמים.  לשם  משהו  לעשות  יכול  האדם  אין   .18
שהלב נקרא רצון. ומצד הטבע הוא רצון אך לקבל. ואיך האדם יכול ללכת נגד הטבע. 
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לכן אמר הקב"ה "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". נמצא, שהוא לומד תורה 
לא בשביל המוח, להבין. אלא זה שלומד להבין, הוא כדי להגיע לדביקות עם הקב"ה, 
המלובש בתורה, שזה שייך להלב. וע"י המאור שיקבל, הוא מחזירו למוטב. כלומר, 
בידו לעשות מעשים  כח מלמעלה, שיהא  יכול לקבל  עצמו  לתועלת  שהרצון לקבל 

לשם שמים. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

19. האדם צריך מקודם לראות, אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות 
לידי הכרה,  הגיע  ואז כשכבר  נחת רוח להקב"ה.  מעשים בכוונה על מנת להשפיע 
שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על 
נקודה אחת, שהוא "המאור שבה מחזירו למוטב", שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא 
רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של היגיעה שלו יהיה, שהקב"ה ייתן לו הכוח הזה, 

הנקרא "כוח השפעה".
)הרב"ש. מאמר 16 "ענין השפעה" 1984(

20. מטרם שהאדם זכה לצאת מאהבה עצמית, ולזכות לעשות הכל בעל מנת להשפיע, 
הנקרא לשמה, הגם שהאדם לומד את כל אלה הענינים, כמו שהם, אבל הם רק בבחינת 
שמות בלי שום ביאור, היינו שאין לו שום השגה באלו הדברים שלומד, כי אין לו שום 
ידיעה בהחומר של השורשים העליונים, המכונים בשם שמות הקדושים או ספירות 

ופרצופים. 
וניתן לנו ללמוד את הדברים העליונים, המכונה חכמת הקבלה, הוא רק בדרך סגולה, 
קדושת  מחמת  בהבורא,  להדבק  וחשק,  רצון  לאדם,  להביא  יכולים  שהם  משום 

הענינים, שמדברים משמות הקדושים. 
)הרב"ש. 875. "ג' קווים - ד'"(

21. כשאדם לומד את הדברים העליונים בכדי שתביא אותו לידי התקרבות להקדושה, 
זה מביא לידי קירוב המאורות. שענינו הוא, שיגרום לו הלימוד הזה, שיזכה על ידי 
זה לבוא לכוון כל מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע, וזה נקרא עבודה בבחינת הכנה, 

שמכין את עצמו שיהיה מוכשר להכנס להיכל המלך, ולהדבק בו יתברך. 
)הרב"ש. 875. "ג' קווים - ד'"(
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22. בשעה שהאדם עוסק בחכמה הזאת, ומזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש 
להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תיכף מאירים עליו, בשיעור מסויים. אלא, 
שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים 
לקבלתם, כאמור. אמנם ההארה, שמקבל פעם אחר פעם, בעת העסק, מושכים עליו 
חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאד, 

שיגיע לשלימותו. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות קנ"ה(

23. בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה, להכשיר את גופו, 
שיהא מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. לכן אמרו חז"ל, שצריכים להתחיל בשלא 
יביאהו  זה  לשמה,  בשלא  נמצא  שעדיין  בזמן  שישיג  התורה,  המאור  וע"י  לשמה, 
לשמה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה, היינו לשם 
כי המאור  ישיג את החיים שבתורה,  התורה, הנקראת "תורת חיים", משום שכבר 
שבתורה יתן הכשרה להאדם, שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים, הנמצא בתורה. 

)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

24. העיקר הוא לזכות "לדביקות בה'", הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת "השתוות 
מאהבה  לצאת  נוכל  ידי  שעל  ומצוות,  תורה  הסגולה,  ניתנה  זה  ובשביל  הצורה". 

עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. 
)הרב"ש. מאמר 10 "מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא" 1987(

הכנה ללימוד

25. האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה, שבשבילה הוא לומד עכשיו 
תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שהיא הסיבה, שעושה עתה המעשה. 
וזהו כמו שאמרו חז"ל "תפלה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה". לכן מטרם שהוא הולך 

ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

26. האדם צריך להשתדל לעשות מאמץ גדול, מלפני שהולך ללמוד, בכדי שהלימוד 
שלו יעשה פירות ותוצאות טובות. כלומר, שהלימוד יביא לו את המאור התורה, שעל 
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ידו תהיה היכולת להחזירו למוטב. שאז ע"י התורה הוא נעשה לתלמיד חכם. ומהו 
תלמיד חכם. אמר אאמו"ר זצ"ל, תלמיד היינו שלומד מחכם. כלומר, שהקב"ה נקרא 
"חכם". והאדם, הלומד ממנו, הוא נקרא "תלמיד של חכם". ומה האדם צריך ללמוד 
מהקב"ה. הוא אמר, שהאדם צריך ללמוד מהקב"ה רק דבר אחד. כמו שידוע שהקב"ה 
רצונו הוא רק להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך ללמוד ממנו להיות משפיע. זה נקרא 

"תלמיד חכם".
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

27. מתחייב הלומד, בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השי"ת ובהשגחתו בשכר ועונש, 
כמ"ש חז"ל: "נאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך". ויכוון את היגיעה שלו, 
שיהיה "לשם מצות התורה". ובדרך הזה, יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו 
תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה, כמ"ש: "ִרְפאּות ְתִּהי ְלָשֶׁרָּך ְוִשּׁקּוי ְלַעְצמֹוֶתיָך" 

)משלי ג', ח'(. 
ואז, יהיה נכון לבו בטוח, כי "מתוך שלא לשמה יבא לשמה". באופן, אפילו מי שיודע 
בעצמו, שעדיין לא זכה ח"ו לאמונה, יש לו תקוה גם כן, על ידי עסק התורה. כי אם 
ישים לבו ודעתו, לזכות על ידה, לאמונת השי"ת, כבר אין לך מצוה גדולה מזו, כמ"ש 
חז"ל: "בא חבקוק והעמידן על אחת "צדיק באמונתו יחיה" )מכות, כ"ד(. ולא עוד, 

אלא שאין לו עצה אחרת מזו. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות י"ז(

28. אם אין בתחילת לימודו, שהאדם הולך ללמוד, שרוצה על ידי זה להגיע לבחינת 
"אמונה שלימה". שזה יכול להשיג על ידי המאור שבתורה, בזה שהוא רוצה להתדבק 
בהלובש, שהוא מלובש בהתורה. שהוא נותן את מאור התורה, ולא אחר. נמצא, שהוא 
להגיע לאמונה שלימה,  רוצה  הוא  ידם  ועל  לבושיי של הקב"ה.  תורה, שהם  לומד 

להתדבק בהלובש, שהוא הנותן התורה.
ויש כבר כאן ייחוד של ג' בחינות:
א. אורייתא, שהם לבושיי הקב"ה,
ב. קוב"ה, שהוא מלובש בהתורה,

ג. ישראל, האדם, הלומד תורה על הכוונה הנ"ל.
וזה נקרא "ייחוד", הנקרא "אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא". 

)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(
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כדי שיכוונו לבם לאביהם  ומתפללין  היו שוהין שעה אחת  29. חסידים הראשונים 
שבשמים. ולשון כיוון, הוא ישרות הלב והוא ליישר הלב, שלא יהיה פזור בתאוות 

וחמדות עניני עולם הזה, רק שיהיה מכוון ומיושר לאביו שבשמים. 
)"פרי צדיק". פרשת "וישב", אות ג'(

כוונה בזמן הלימוד

30. האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת לימוד התורה, שיהיה תמיד 
לנגד עיניו, שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד ישפיע גדלות וחשיבות הבורא. 

)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(

31. צריכים לתת תמיד תשומת לב בעת הלמוד, מה המטרה שלו מלמוד התורה, היינו 
מה הוא צריך לדרוש מהלמוד התורה. אז אומרים לו, שהוא צריך לבקש קודם על 
"כלים", היינו שיהיו לו כלים דהשפעה, המכונה "השתוות הצורה", שבזה מסתלק 
הצמצום וההסתר, שנעשה לגבי הנבראים. ובשיעור זה מתחיל להרגיש את הקדושה, 
שקדושה  משום  בשמחה,  להיות  יכול  הוא  ואז  ה'.  בעבודת  טעם  להרגיש  ומתחיל 

מולידה שמחה, ששם מאיר האור דלהטיב לנבראיו. 
)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(

32. בזמן שלומד תורה לשם לימוד תורה, גם כן יש להבחין על איזו כוונה הוא לומד. 
כלומר, לקיים מצוות ה', כמו שכתוב "והגית בו יומם ולילה". או שלומד בכדי לקבל 
כמו  הרע שבו.  את  לבטל  בכדי  התורה,  מאור  את  צריך  היות שהוא  התורה,  מאור 
שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". נמצא, שהוא לומד תורה, בכדי 

להשיג את התבלין, כמו שאמרו חז"ל "המאור שבה מחזירו למוטב".
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

33. כשלומד צריך ליישב עצמו לפני מי הוא לומד, שלפעמים מתרחק עצמו בלימודו 
מהבורא ית', לכך צריך ליישב עצמו בכל עת ובכל שעה. 

)"צוואת ריב"ש והנהגות ישרות"(
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34. הבורא ב"ה, שברא אותו, ונתן לו ליצה"ר את תוקפו, ברור, שידע גם כן, לברוא 
מי  ואם  כליל.  ולמחותו  היצה"ר,  של  כחו  להתיש  הנאמנים  והתבלין,  התרופה  את 
שהוא, עסק בתורה, ולא הצליח להעביר היצה"ר ממנו, אין זה, אלא: או שהתרשל, 
לתת את היגיעה והעמל, המחויב ליתן בעסק התורה, כמ"ש: "לא יגעתי ומצאתי, אל 

תאמין". 
ב"איכות",  הנדרשת, אלא שהתרשלו  היגיעה  "כמות"  להיות, שמילאו את  יכול  או 
כלומר, שלא נתנו דעתם ולבם, במשך זמן העסק בתורה, לזכות להמשיך את המאור 
שבתורה, המביא האמונה בלב האדם, אלא שעסקו בהסח הדעת, מאותו העיקר הנדרש 
הסיחו  מתחילה,  לו  שכיוונו  ואע"פ,  האמונה,  לידי  המביא  המאור,  שהוא  מהתורה, 

דעתם ממנו, בעת הלימוד. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות י"ח(

35. אין בידי אדם לתקן את המחשבה, אלא רק הלב יש לכוון, שלבו יהיה ישר לשם 
השם ית'. ואזי ממילא כל מחשבותיו יהיו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. וכשמתקן את 
לבו, שיהיה לב ורצון דקדושה, אז הלב הוא הכלי להשרות בו אור עליון. וכשהאור 

עליון מאיר בתוך הלב, אז הלב מתחזק. ובכל פעם הוא מוסיף והולך. 
וזה נוכל לבאר מאמר חז"ל "וגדול התלמוד, שמביא לידי מעשה". שפירושו, שע"י 
בחינת  נקרא  וזה  למוטב.  מחזירו  שבה  שהמאור  מעשה,  לידי  בא  הוא  התורה  אור 

מעשה. זאת אומרת, שהאור התורה עושה לו בנין חדש בהלב. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ח. "קשר האדם אל הספירות"(

מי  כל  כי  נקראת שם,  36. האדם צריך לעסוק בתורה לשמו של הקב"ה. השכינה 
שעוסק בתורה ואינו משתדל לשמה, טוב לו שלא היה נברא. 

]...[ שאותה התורה שעוסק בה, תהיה כוונתו לרומם את הקב"ה, ולעשות אותו מכובד 
וחשוב בעולם. 

שבעסק  בליבו,  שיכוון  בלבבם,  מסילות  שהוא  לשמה,  תורה  של  פירושו  משמיענו 
בעולם,  יתגדל  הקב"ה  של  ששמו  כדי  העולם,  ולכל  לו  הדעת  שפע  ימשיך  תורתו 

כמ"ש, כי מלאה הארץ דעה את ה'. ואז יקויָם, והיה ה' למלך על כל הארץ. 
)"זוהר לעם". "תולדות". מאמר "ויקרא את עשיו ויאמר, לא ידעתי יום מותי" סעיף 125(
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37. עתה שים לבך ודע, כי כל מצות הכתובות בתורה, או המקובלות שתקנו האבות, 
אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב. כי כל לבבות דורש ה', 

וכל יצר מחשבות מבין. 
)ר' אברהם אבן עזרא. "יסוד מורא"(

38. אם אדם זכה וניתן לו מחשבה שהוא יעסוק בסתרי תורה, הגם שהוא לא מבין אף 
מילה מה שכתוב שם, מכל מקום זה זכייה גדולה, שהוא דבוק בעת הלימוד בפנימיות 

התורה. 
היינו שהוא מאמין שמדברים רק מעניין אלוקות, ויש לו מקום להתעמק במחשבתו, 
הלא כל מה שאני לומד הוא משמות הקדושים, אם כן בודאי זכייה גדולה נפלה בגורלי, 

אי לזאת, אין לי מה לעשות, רק להודות ולהלל לה'. 
)הרב"ש. מאמר 2 "האזינו השמים" 1986(

39. תנאי חמור יש בעת העסק בחכמה זאת, שלא יגשימו הדברים בעניינים מדומים 
וגשמיים, שעוברים בזה על "לא תעשה לך פסל וכל תמונה", ח"ו. כי אז, אדרבה, 

מקבלים היזק במקום תועלת. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות קנ"ו(

40. עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא ע"י האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה 
לקבל עליו עול תורה ומצוות, שהעיקר ע"י התגברות הרצון, צריך להיכלל בכלליות 
ישראל באחדות גדול. נמצא שדווקא ע"י הערבות, שזהו בחינת שכולם נחשבין כאחד, 
ע"י זה דווקא עיקר קיום התורה. כי עיקר האהבה ואחדות, הוא בבחינת הרצון, שכל 
אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי 

זה נכללין ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות. 
)"ליקוטי הלכות". חשן משפט, הלכות ָעֵרב(
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לרוץ אחר השכינה
השכינה

השכינה בעפר
צער השכינה

בכל עשרה השכינה שורה
להשתוקק אחר השכינה

גילוי השכינה
השכינה שורה מתוך שמחה

השכינה

הנבראים,  עד  העולמות,  בריאת  שורש  שהיא  ממלכות  החל  האלו,  הבחינות  כל   .1
בתכלית  בהם  יאיר  העליון  שהאור  הוא,  הכללי  שהתיקון  שכינה.  בשם  נקראת 
כללי  באופן  נקראים  והכלים  שוכן.  בשם  נקרא  בהכלים,  המאיר  והאור  השלימות. 
שכינה. כלומר, שהאור שוכן בתוך שכינה. זאת אומרת, שהאור נקרא שוכן, מטעם 

שהוא שוכן בתוך הכלים. היינו, שכללות הכלים נקראים בשם שכינה.
של  "זמן  בשם  זה  הזמן  מכנים  אז  השלימות,  בתכלית  בהם  מאיר  שהאור  ומטרם 
ועד  בשלימות.  בהם  יאיר  שהאור  בכדי  תיקונים,  עושים  שאנו  היינו,  תיקונים". 
עדיין  אין  עליונים  כלומר, שבעולמות  בגלותא.  הזה בשם שכינתא  המצב  נקרא  אז 

השלימות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ב'. "ענין שכינתא בגלותא"(

2. האדם הרוצה לעבוד ה' באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים וכן צריך לחבר 
עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו, היינו שלא תשאיר לך רק מה 
שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב ורבוי אנשים, כי לפי רבוי האנשים 
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העובדים את ה', יותר מתגלה אליהם אור השכינה, ולזה צריך לכלול עצמו עם כל 
האנשים ועם כל הנבראים והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה. 

)"דגל מחנה אפרים". פרשת "שלח"(

השכינה בעפר

בחינת  הוא  הזה  שהתיקון  לקבל,  הרצון  בתוך  העליון  אור  לשרות  להיות  צריך   .3
ובינתיים הרצון לקבל ממולא עם דברים שפלים ושטותיים,  מקבל בע"מ להשפיע. 
זאת אומרת, במקום שהלב  נותנים מקום שיהיה שם מגולה עם כבוד שמים.  שאין 
צריך להיות משכן לאור ה', נעשה הלב מקום לפסולת וטינופת. היינו, שהשפלות לקח 

את כל הלב. וזה נקרא "שכינתא בעפרא".
זאת אומרת, שהיא מושפלת עד לעפר. וכל אחד ואחד מואס בדברים של קדושה, ואין 
שום רצון וחשק להרים אותה מהעפר, אלא שבוחרים בדברים שפלים, שזה גורם צער 

השכינה, בזה שלא נותנים לה מקום בהלב, שיהא משכן לאור ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ב'. "ענין שכינתא בגלותא"(

4. התחתון מוכרח להאמין קודם כל, שיש עליון במציאות, והוא לא מרגיש את העליון, 
בגלותא,  שכינתא  נקרא  וזה  העליון.  של  גדלותו  את  רואה  אינו  שהתחתון  מסיבת 
היינו שהשכינה הקדושה היא אצלו בבחינת עפר ואינו מרגיש שיש טעם בעליון יותר 

מבחינת עפר. 
לכן, כשהאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה, שהאח"פ דעליון נתעלו, 

אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלקות. 
וזה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור, נתעלה 

אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. 
)הרב"ש. 557. "ענין אור חוזר"(

5. האדם, בזמן שהוא מרגיש, שהוא נמצא בגלות, כלומר שטועם טעם בעבודה טעם 
של גלות, ורוצה לברוח מהגלות, יהיה הפירוש, שהאדם צריך להאמין, שבכל מקום 
"עמהן"  גלות.  של  טעם  לטעום  לו  נתנה  שהשכינה  כלומר,  עמהן".  "שכינה  שגלו 
יהיה פירושו, שהשכינה דבוקה עמהן, ואין הם חס ושלום בבחינת פירודא מהשכינה, 
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שצריכים לומר, שזו בחינת ירידה. אלא להיפך, שהשכינה נותנת לו עכשיו דחיפה, 
שיעלה במעלות הקדושה, והיא מתלבשת עצמה בלבוש של ירידה.

וכשהאדם ידע זה, ויאמין שכך הוא, זה יתן לו עידוד, שלא יברח מהמערכה, שלא 
יאמר, שהעבודה דלהשפיע אינה בשבילו, משום שהוא רואה תמיד, שהוא נמצא תמיד 

במצב של עליות וירידות, ואינו רואה סוף למצבים האלו, ונופל לבחינת יאוש. 
מה שאם כן, אם הוא ילך בדרכי האמונה, ויאמין בדברי חז"ל, אז הוא צריך לומר 

להיפך. 
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

6. איך האדם יכול לקבל כח התגברות על הגוף, בזמן שהוא מרגיש בחינת "שכינתא 
אפשרות  יש  איך  קשה,  וביותר  זו.  מעבודה  לקבל  יכול  הוא  שמחה  איזו  בעפרא". 
כלומר,  טעם.  בה  מרגיש  אדם  שאין  עבודה,  לעבוד  וחשק  צורך  לו  שיהיה  לאדם, 
בשלמא שאין לו ברירה. יש להבין, שהאדם עובד בכפיה, אבל לחשוק לעבודה כזו, 
שאין בה טעם, איך אפשר. והיות שאין לו כח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה 
כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם עפר בעת 

שהוא משמש את המלך. 
לכן על זה הוא מבקש מה', לא שיתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם. 
בזה  ולעבוד בשמחה,  הגוף  על  לו כח, שיוכל להתגבר  הוא מבקש מה', שיתן  אלא 
שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי ה' לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה, שיש 

לה טעם עפר. 
)הרב"ש. מאמר 40 "מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה" 1990(

7. אם האדם מחליט, שהוא רוצה לעבוד בבחינת "עפר", היינו אפילו שהוא טועם 
טעם עפר בעבודה, הוא אומר, שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו 
לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, והוא אומר, שעבודה זו, 
בזמן שטועמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר להגוף, שלפי 

דעתו נקראת עבודה זו בחינת "לאקמא שכינתא מעפרא". 
כלומר, שהגם שהגוף טועם בעבודה זו טעם עפר, האדם אומר, שזה הוא קדושה, ואינו 
מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין, שהבורא כן נהנה מעבודה 
זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום 
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עבודת  היא  שזו  הוא מאמין,  לכן  כאן.  יש  עפר  רק טעם  כי  זו,  בעבודה  וריח  טעם 
הקודש, וממילא הוא שש ושמח. 

)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

8. במקום שצריך לעשות משהו לשם שמים ולא לתועלת עצמו, תיכף בא הגוף ושואל 
טענת "מה עבודה הזאת לכם", ולא רוצה לתת לו כח לעבודה, שזה נקרא "שכינתא 
בעפרא", היינו לטובת השכינה מה שהוא רוצה לעשות, הוא טועם בזה טעם עפר, ואין 

לו כח להתגבר על המחשבות והרצונות שלו. 
ואז האדם בא לידי הכרה, שלא חסר לו שום דבר, שיהיה לו כח עבודה, אלא שהקב"ה 
"ותקבע  להתפלל  שצריכים  אלימלך(  רבי  )בתפלת  כנ"ל  האמונה,  כח  את  לו  יתן 
אמונתך בלבנו תמיד בלי הפסק", שבמצב הזה הוא בא לידי הכרה "אם אין הקב"ה 

עוזרו אין יכול לו". 
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו, רועה העם הוא כל העם, בעבודה" 1988(

9. מאחר שכל כוונתו הוא בזה, שרוצה להמשיך בחינת אמונה, הנקרא בחינת מלכות. 
היינו "לאקמא שכינתא מעפרא ]להקים שכינה מעפר[", שכוונתו, שיתגדל שמו ית' 
בהעולם, היינו גדלותו ית', שלא תהיה צורה של השכינה הקדושה בבחינת עניה ודלה, 
היינו  כך,  כל  רצוי  שאינו  מאדם  אפילו  היינו  פה".  כל  תפילת  שומע  "הקב"ה  אזי 

שמרגיש בעצמו, שהוא עדיין מרוחק מעבודת ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קי"ג. "תפילת שמונה עשרה"(

10. בעבודת ה', כשהאדם מוצא את עצמו עומד בין שמים וארץ, אינו מבקש מה' שום 
דבר מיותר, אלא את אור האמונה. היינו, שה' יאיר את עיניו, שיוכל לקבל עליו את 
בחינת האמונה. וזה נקרא "לאקמא שכינתא מעפרא ]להקים שכינה מעפר[". ותפילה 
זו נקבל מ"כל פה": איזה בחינת מצב שהאדם נמצא, אם הוא מבקש להחיות את נפשו 

מבחינת אמונה, נתקבל את תפילתו.
)בעל הסולם. "שמעתי". קי"ג. "תפילת שמונה עשרה"(

11. ויהי רצון שנזכה לקבל אורו יתברך, וללכת בדרכי השם ית', ולעבדו שלא על 
מנת לקבל פרס, אלא להשפיע נחת רוח להשם ית', ולאקמא שכינתא מעפרא ]ולהקים 

שכינה מעפר[, ולזכות לדביקות ה', ולבחינת גילוי אלקותו ית' לנבראיו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ג'. "ענין ההשגה הרוחנית"(



 - 95 -

- לרוץ אחר השכינה -

צער השכינה

12. בזמן שהאדם מצטער על מה שאין הקב"ה מקרבו, צריך להזהר, שלא יהיה על 
חשבון עצמו, היינו מזה שהוא מרוחק מה', כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו. 
צער  גורם  שהוא  כלומר,  השכינה.  גלות  על  שיצטער  אלא,  בפרודא.  הוא  והמקבל 

השכינה.
קטן שהוא, מכל  באיזה אבר  כאב  לאדם  כדוגמת שיש  לעצמו,  לצייר  צריך  והאדם 
מקום הכאב מורגש בעיקר במוח ולב, שהלב והמוח הם כללות האדם. ובטח שאין 
ערך דמיון הרגשת אבר פרטי, בערך כללות קומת האדם, ששם מורגש בעיקר הכאב.

)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

13. היות שהאדם הוא רק אבר פרטי מהשכינה הקדושה, כי השכינה הקדושה היא 
הכאב  הרגשת  בערך  הפרטי  הכאב  הרגשת  דומה  אינו  ולכן,  ישראל.  נשמת  כללות 
הכללי. זאת אומרת, שיש צער השכינה בזה שהאברים מורחקים ממנה, ואינה יכולה 

לפרנס את האברים שלה.
)ויש לומר שזהו מאמר חז"ל, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה אומרת, קלני מראשי(. 
ובזה שחושב הצער של התרחקות לא על עצמו, הוא נצול מלנפול לרשת הרצון לקבל 

לעצמו, שהוא בחינת פירוד מהקדושה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

14. וליודע תעלומות גלוי שעור החפץ שבלב האדם לקרבתו ית', אשר עדיין אפשר 
להיות מתפסק ח"ו. ועל כן הוא ית' מרבה העראותיו, כלומר, התחלות הביאות, שאם 
ויורד מחמת התגברות  נופל  נמצא שאינו  "ה' צלך",  ית', בסוד  לקולו  האדם שומע 
הצער של ההעראות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמדתו, מחמת 
הגעגועים המתרבים, ממילא נמצא הולך ומתעצם, פעם אחר פעם, ביתר געגועים, עד 

שמשלים נקודת לבבו, בחפץ השלם, בקשר חזק שלא ימוט.
)בעל הסולם. אגרת י"ט(
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בכל עשרה השכינה שורה

גם  ידוע שמלכות נקראת "עשירי".  15. אמרו חז"ל "בכל עשרה השכינה שורה". 
ידוע שהכלי המקבלת נקראת גם כן בשם ספירת "המלכות", שהיא ספירה עשירית, 
המקבלת השפע עליון. והיא נקראת "רצון לקבל", וכל הנבראים נמשכים רק ממנה. 
ומשום זה אין עדה פחות מעשרה, משום שכל ענפים הגשמיים נמשכים משורשים 
לא  לכן  ספירות",  עשר  בו  יהיה  שלא  אור  "אין  הכלל  לפי  זה  ומשום  העליונים. 
נקרא בגשמיות "עדה", שיהא ניכר לדבר חשוב, אם אין שם עשרה אנשים, לדוגמת 

למדרגות עליונות. 
)הרב"ש. מאמר 28 "אין עדה פחות מעשרה" 1986(

16. אמרו בזהר הקדוש "כל בי עשרה, שכינתא שריא". שפירושו הוא, שבמקום שיש 
עשרה אנשים, כבר יש מקום להשראת השכינה. 

)הרב"ש. מאמר 5 "מה נותן לנו הכלל של ואהבת לרעך" 1984(

17. ידוע שבכל עשרה השכינה שורה, והוא קומה שלימה, ובקומה שלימה יש ראש 
וידים ורגלים ועקבים כידוע. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו ל-"אין" בהחברה, 
והאברים  והגוף  הראש  בבחינת  והם  החברה  בבחינת  עקב  לעצמו שהוא  נחשב  אזי 
העליונים, ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי המה פועלים שיפתח להם שערי 
שפע וכל טוב שבעולם. והעיקר הוא אותו הצדיק, היכול יותר לתפוס בחינה שהיא 

יותר "אין" מכולם, על ידו הולך כל השפע. 
)"מאור ושמש". פרשת "ֶעֵקב"(

גילוי  יותר  18. בכל עשרה השכינה שורה, ובודאי אם יש יותר מעשרה בודאי יש 
שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחבירו ויהיה נכנס אליו לשמוע ממנו איזה דבר 
לעבודת ה' והאיך למצוא את ה', ויהיה נתבטל אצלו וכן חבירו אליו, וכן כולם יהיו כך, 
וממילא כשאסיפה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל רוצה לינק הפרה 

רוצה להניק, ממילא השי"ת מקרב עצמו אליהם ונמצא עמהם. 
)"מאור ושמש". פרשת "ויחי"(
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להשתוקק אחר השכינה

19. ְכַּאיָּל ַתֲּערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמיִם ֵכּן נְַפִשׁי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים.
)תורה. "תהילים". פרק מ"ב, פסוק ב'(

20. קומו והתעוררו, בשביל השכינה הקדושה, שהרי, יש לכן לב ריקן, בלי בינה, 
לדעת ולהשיג אותה, אע"פ שהיא בתוככם. 

)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזהר", אות ע'(

21. בשעת הכנת האדם לשוב אל שורשו. אז לא בפעם אחד יגרום זווג שלם, אלא 
האופנים[,  ]מצד  דאופנים  מסטרא  בסוד,  הנפש,  דרגת  סוד,  שהוא  העראות,  עושה 
אשר רודפים בכל כוחם ברתת ובזעה, אחר השכינה הקדושה, עד שנמצאים מתעגלים 
על קוטב הזה, כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו. כמו"ש בספרים, בסוד האופנים, 
וכל עוד שמשתלמת נפשו בדרגות הנפש, הולך ומתקרב, כן מתרבה געגועיו וצערו, 

כי התשוקה העזה שאינה משתלמת, משאירה אחריה צער גדול, לפי שעור תשוקתו.
)בעל הסולם. אגרת י"ט(

22. והתקוה של אדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון 
לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה לה', שיזכה שה' 
יאיר עיניו, ושיהיה לו כח להתגבר ולעבוד רק לתועלת ה'. וזה כמ"ש: "אחת שאלתי 
מאת ה', אותה אבקש". "אותה", היינו השכינה הקדושה. ומבקש, שיהא "שבתי בבית 

ה' כל ימי חיי". 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

23. אינו דומה היושב בביתו, כאילו עומד בפני מלך. זאת אומרת, שהאמונה צריך 
להיות, שירגיש כל היום, שהוא עומד בפני המלך. שאז בודאי יש לו אהבה ויראה 
בשלימות. וכל זמן שלא הגיע לבחינת אמונה כזו, לא צריך לנוח ולשקוט, מטעם "כי 
זה חיינו ואורך ימינו", ושום פיצוים שבעולם לא ירצה לקבל. והחסרון אמונה צריך 
שיהא נקלע באברו, עד שהרגל נעשה טבע שני, בשיעור "בזוכרי בו איננו מניח לי 

לישון". 
)בעל הסולם. "שמעתי". רי"א. "כעומד בפני מלך"(
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גילוי השכינה

24. בזמן שהאדם מקבל על עצמו את בחינת אמונה בבחינת הטהרה, בין במוחא ובין 
בליבא, אז הוא זוכה לאשה נאה, היינו שהשכינה הקדושה מתגלית אליו בבחינת חן 
ויופי. וזה מרחיב את דעתו של אדם. היינו, שע"י התענוג והשמחה, שמרגיש אז, בא 
מהתגלות השכינה הקדושה בתוך האברים, וממלא את הכלים החיצונים והפנימים. וזה 

נקרא "הרחבת הדעת".
)בעל הסולם. "שמעתי". ט'. "מהו, ג' דברים שמרחיבים דעתו של אדם, בעבודה"(

25. אין השכינה הקדושה יכולה להתגלות בצורה האמיתית, שהיא בבחינת חן ויופי, 
אלא בזמן שיש לו כלים נאים, שהם האברים הנמשכים מן הלב. זאת אומרת, שהאדם 
לקבל  הרצון  את  מבטל  שהוא  בזה  נאה,  דירה  שיהא  לבו,  את  לטהר  מקודם  צריך 
לעצמו, ומרגיל עצמו לעבוד, שכל מעשיו יהיו רק בעמ"נ להשפיע, שמזה נמשך כלים 
נאים. היינו, שהרצונות שלו, הנקראים כלים, יהיו נקיים מבחינת קבלה לעצמו, אלא 

שיהיו זכים, הנקרא בחינת השפעה.
)בעל הסולם. "שמעתי". ט'. "מהו, ג' דברים שמרחיבים דעתו של אדם, בעבודה"(

26. כלך יפה רעיתי. כל הנשמה תהלל יה. כדי להשתלם, צריך שיהיו מתחברות בה 
כל שאר הנשמות, ונעשות כולם אחת בה, ואז השכינה מאירה בתיקון גדול, ואז, "כלך 
יפה רעיתי" ואין נשאר שום מום, כי בכח הערבות - אחד מתקן בעבור האחר, ונמצא 

הכל מתוקן. 
)רמח"ל. דרושי כ"ד קישוטי כלה(

27. סיבת האמונה, כי אין תענוג יותר גדול מלזכות לגילוי אלקות ולהשראת השכינה.
וכדי שהאדם יקבל את כל זה מטעם להשפיע, יש תיקון של הסתרה, שיעסוק בתורה 
ומצוות אפילו שאינו מרגיש שום תענוג. וזה נקרא על מנת שלא לקבל פרס. וכשיש 
לו הכלי הזה, תיכף נפתחות לו עיניו לקבל פני ה'. ובשעה שמתעורר בו רצון שכדאי 

להיות עובד ה' בשביל התענוג, תיכף נופל לבחינת הסתרה.
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וזה נבחן לבחינת מיתה, היינו היה מקודם דבוק בהחיים, ולזה זכה רק בסגולת אמונה. 
מקבל  הוא  אזי  אמונה,  בבחינת  לעבוד  הפעם  עוד  ומתחיל  מעכשיו  כשמתוקן  לכן 

בחזרה את נשמת חיים שלו. 
)הרב"ש. 224. "סיבת האמונה"(

28. אם האדם ישיב את לבו להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהשכל, על ידי 
זה מכשירו ומתקנו לבוא לידי גילוי פנים. על דרך שמובא בזהר הקדוש שהשכינה 
הקדושה אמרה לר' שמעון בר יוחאי "לית אתר לאתטמרא מינך", היינו שבכל מיני 
הסתרות שהרגיש, היה מאמין שכאן אור ה', וזה הכשירו, עד שבא לידי גילוי פנים 

של אורו יתברך.
)הרב"ש. 236. "מלא כל הארץ כבודו"(

29. אמר אאמו"ר זצ"ל, "ברח דודי עד שתחפץ", היינו שמטרם שהאדם מוכשר לגילוי 
להנבראים,  עצמו  את  יגלה  שלא  היינו  דודי",  "ברח  ממנו,  מבקשים  יתברך,  אורו 

מטעם הנ"ל, שענין הסתרה הוא רק תיקון הבריאה. 
לכן האדם צריך להתחזק ולהתפלל על ב' אלה:

א. שיהיה מוכשר לגילוי אור ה'.
ב. שה' יתן לו את הכח להתחזק בבחינת אמונה למעלה מהדעת, שעל ידי זה ממזג כלים 

מוכשרים לגילוי פנים. 
)הרב"ש. 236. "מלא כל הארץ כבודו"(

30. הזוכה בתשובה, השכינה הקדושה מתגלית אליו, כמו אם רכת לב, שלא ראתה 
את בנה ימים רבים, ועשו פעולות גדולות ומרובות, לראות זה את זו, ומחמת זה באו 
שניהם בסכנות עצומות וכו', ולסוף הגיע להם זה החופש המקווה בכליון עינים, וזכו 
לראות זא"ז אשר אז האם נופלת עליו ומנשקו ומנחמו ומדברת על לבו, כל היום וכל 
הלילה, ומספרת לו הגעגועין והסכנות בדרכים שעברו עליה עד היום, ואיך היתה עמו 

מעודו, ולא זזה שכינה, אלא שסבלה עמו בכל המקומות, אלא שלא יכל לראות א"ז.
כאן  מהם.  ונצלנו  לסטים  עלינו  נפלו  כאן  לנו,  כאן  לו,  שאומרת  הזוהר:  לשון  וזה 
רבוי האהבה  יבין  לא  פתי  ומי  וכו',  עמוק[  ]בבור  עמיקתא  בבירא  היינו  מתחבאים 

והנועם והעונג המתפרץ ויוצא מספורי נחמה האלו. 
)בעל הסולם. אגרת כ"ה(
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31. קבלת פני השכינה הוא חשוב מאוד, היות שהתכלית היא, שהאדם צריך להגיע 
לדרגה זו. אבל להגיע לקבלת פני השכינה, צריכה להיות מקודם הכנה, שהאדם יהיה 
נקרא בלשון חז"ל, "מהו רחום אף אתה רחום". שכך פירשו על  וזה  לזה.  מוכשר 
פסוק, "ולדבקה בו, הדבק במידותיו", שענינו הוא, כמו שמבואר בספר מתן תורה, 
שרק ע"י זה שהאדם עובד באהבת הזולת, הוא יכול להגיע לדביקות ה'. שיש לזה 

הרבה שמות: השראת השכינה, השגת התורה, וקבלת פני השכינה, וכדומה.
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו היתרון שיש בעבודה יותר משכר" 1987(

השכינה שורה מתוך שמחה

32. בזמן שאדם מרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה. שיש לו שמחה, מזה שזכה 
למציאת חן בעיני הקב"ה, גם אז מוטל עליו לומר, שעיקר השמחה שלו יהיה בזה שיש 
עכשיו שמחה למעלה, אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את אבר 

הפרטי שלה אליה, ולא צריכה לשלוח את האבר הפרטי שלה החוצה.
ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה. וזהו גם כן על אותו החשבון 
הנ"ל, כי מה שיש שמחה להפרט, זהו רק חלק, מזה שיש שמחה להכלל כלו. וע"י 
החשבונות האלו הוא מאבד את פרטיותו עצמו, ולא נלכד ברשת הס"א, שהוא הרצון 

לקבל לתועלת עצמו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

שה'  שמזה  הזו,  השפלות  שע"י  נמצא,  שמחה".  מתוך  אלא  שורה  "שהשכינה   .33
נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח 
מזה שמחה ומחשיב את זה, אז האדם יכול לומר "מקימי מעפר דל", "מאשפות ירים 

אביון". 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, ברכת הדיוט אל תהי קלה בעיניך, בעבודה" 1989(

34. שרואה את מצבו האמיתי, שאין לו שום דבר אחיזה ברוחניות. דהיינו מצד השכל 
הוא כולו חושך, בא עתה הזמן ללכת למעלה מהדעת, ולומר: "עיניים להם ולא יראו, 
אזנים להם ולא ישמעו" וכו', אלא שש ושמח בזה שהוא זכה לקיים מצוות ה' אשר 
צוה לנו על ידי משה רבנו עליו השלום. ואף על פי שלא מרגיש בזה שום טעם והבנה, 
יכול לקיים  זכיה גדולה לו בזה שהוא  מכל מקום למעלה מהדעת הוא מאמין שזהו 
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מצות ה' בפשיטות ]...[. לכן הוא מחשיב את המתנה זו "כמוצא שלל רב", והוא נמצא 
תמיד בהתפעלות גדולה מחמת חשיבות זו, וזה חשוב אצלו כאילו זכה להמדרגות הכי 
גבוהות, אז נקרא זה קו ימין שלימות, משום שדוקא ע"י זה שהאדם בשמחה יש לו 
בחינת דבקות בה', כמו שאמרו חז"ל: "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה", והיות 

שהוא נמצא עכשיו במצב של שלימות אז יש לו מקום במה לשמוח. 
)הרב"ש. 875. "ג' קוים - ד'"(
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צער השכינה

הטוב  את  לגלות  יכול  לא  שהוא  להקב"ה,  צער  שיש  פירושו,  השכינה"  "צער   .1
והעונג, מסיבת שאין הנבראים נותנים את המקום המוכשר לקבל. כי אם יתן להם את 
הטוב והעונג, הכל ילך להס"א. אי לזאת נמצא, שאינו יכול להשפיע את הטוב כמו 

שהוא חפץ.
ובזה נבין, שהאדם צריך להצטער על צער השכינה. ושאלנו, מדוע אין הקב"ה מקים 
אותה מעפרא, אלא הוא צריך שהתחתונים יכוונו במעשיהם, כלומר מה שהם עושים, 

שהכל הוא צריך להיות על הכוונה "לאקמא שכינתא מעפרא".
והתשובה היא, כי כל מה שהקב"ה נותן, הכל הוא טוב ועונג, שזהו מטרתו להטיב 
לנבראיו. מה שאין כן "לאוקים השכינה מעפרא", כלומר שיהיה בידי הקב"ה ליתן 
שפע, והשפע לא ילך להס"א, זה יכול להיות רק בזמן שאין התחתונים רוצים לקבל 

לתועלת עצמם, אלא בעמ"נ להשפיע.
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

לקבל שום שכר  היינו שלא  צדיק,  בחינת  להיות  עבודתו,  מתחיל  בזמן שהאדם   .2
לעצמו, ולעבוד הכל רק בעמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הגוף לא מסכים, ונותן 
לו הפרעות. וכל, מה שהוא יכול לעשות, שיפריע לו מעבודתו, הוא עושה. ואז אדם 
הזה הוא תמיד בצער, ואין לו שלוה מהמצב שבו הוא נמצא. כי רואה, שעוד לא הגיע 
להיות משפיע לה', אלא כל מעשיו שהוא עושה, אין לו עוד היכולת לכוון אותם בעמ"נ 

להשפיע.
ועל זה הוא תמיד בצער, מטעם "צער השכינה", הנקרא "שכינתא בגלותא", שכואב 
לו, מדוע על אהבה עצמית יש לו כח לעבוד, ובמקום שהוא רואה, שלא יהיה שום דבר 

עבור הרצון לקבל שלו, הוא מתרשל בעבודה.
)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(
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בזה  כביכול,  להבורא  צער  כנ"ל, שיש  השכינה,  צער  על  להצטער  צריך  האדם   .3
שזה  המדרש, שאומר,  במשל  כנ"ל  להנבראים,  ועונג  טוב  להשפיע  יכול  לא  שהוא 

דומה למלך, שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים.
ולהבין את משל המדרש יכול לומר משל, שזה דומה לאדם, שעשה חתונה לבנו, והזמין 
באיזה אולם חמש מאות מנות, ואף אחד לא בא מאיזו סיבה שהיא. ובקושי קיבץ מנין 
להחופה. איזה צער האדם מרגיש, בזה שיש לו חמש מאות מנות עבור הקהל, והקהל 
לא בא. ועל סיבה זו צריך האדם לעבוד, לזכות לעשות נחת רוח להבורא, בזה שהוא 

מקבל ממנו טוב ועונג. והאדם שהגיע לדרגה זו, הוא האדם המאושר בעולם.
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

4. צער השכינה היא בזה שהיא צריכה להסתיר את הטוב והעונג שהיא רוצה להשפיע 
להנשמות, ואינה יכולה, מסיבת שזה יהיה לרעתם. כי ע"י השפע שהיא תשפיע להם 
בזמן שהם נמצאים בכלים דקבלה עצמית, הם יהיו יותר מרוחקים מהקדושה, היות 
שהשפע תלך להקליפות. נמצא, מה נקרא צער אצל העליון, זה שלא יכול להשפיע 

לתחתונים, וזה נקרא, צער השכינה.
ונוכל  לכן אנו מתפללים לה', שיתן לנו את הכח להתגבר על כלים דקבלה לעצמו, 
לעבוד רק בעמ"נ להשפיע. ואז השכינה תוכל להראות את היקר והתפארת שבה, בזה 
שתהיה יכולת לקבל את מה שהיא רוצה להשפיע. ויש כלל, "יותר ממה שהעגל רוצה 

לינק הפרה רוצה להניק". אלא הכל תלוי בהמקבלים.
)הרב"ש. מאמר 19 "מהו כסף, זהב, ישראל, שאר עמים, בעבודה" 1988(

5. בזמן שאין הקב"ה יכול להשפיע להתחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה 
נקרא "צער השכינה". היינו, מצד המקבל, שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא 
תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות "מקבל בעל מנת לקבל". 
לנבראיו,  להטיב  היא  היות שמחשבת הבריאה  הנותן,  "צער", מטעם  נקרא  זה  וגם 
ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב ועונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים, 

ילך הכל לקליפות.
לכן יש צער להנותן, שאינו יכול לתת. כדוגמת האם, שרוצה לתת לאכול להתינוק, 

והתינוק חולה, ואינו יכול לאכול. אז יש צער מצד הנותן.
)הרב"ש. מאמר 14 "מהו, שברכת האדם היא ברכת הבנים, בעבודה" 1991(
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מוכרחת  השכינה  שבשבילם  מזה,  סובלים  שהם  היינו,  בעבודה.  יסורים  מהו   .6
להיות בשפלות. ובכדי להבין זה, צריכים לעיין במאמר "ענין שכינתא בגלות" )ספר 
"שמעתי", מאמר א', שנת תש"ד(, שכתוב שם, שבזמן שהאדם מצטער על מה שהוא 
מרוחק מה', היינו שהוא נמצא בתוך הרצון לקבל רק לתועלת עצמו, כדוגמת בעלי חי, 
שזה לא מתאים לבחינת "אדם", הוא צריך לכוון את היסורים, שהם לא בשביל שהוא 

רוצה להיות אדם, שזה הוא היסורים שלו, אלא על צער השכינה.
והוא נותן על זה משל. לאדם שיש לו כאב באיזה אבר פרטי, והכאב מורגש בעקר בלב 
ומוח, שהוא כללות האדם. כמו כן האדם פרטי הוא חלק מהשכינה, הנקראת "כנסת 
ישראל". ועיקר הכאב הוא אצלה. ועל זה יש להצטער. וזה נקרא "יסורים בעבודה". 

)הרב"ש. מאמר 27 "מהו ענין יסורים בעבודה" 1989(

7. היות שהאדם נולד בכלי של קבלה עצמית, ואיך אפשר לשנות את הטבע, ולומר 
שהוא לא דואג עבור עצמו לשום דבר, רק מה כואב לאדם, שהוא מצטער, זהו רק 
צער השכינה, שפירושו כנ"ל, מה שיש כביכול צער למעלה, בזה שאינו יכול למלאות 

רצונו.
כלומר, היות שרצונו יתברך הוא להטיב, ואינו יכול להוציא הטבה זו לפועל, כי אין 
להנבראים כלים מוכשרים שיוכלו לקבלו, והיות שע"י קיום תו"מ יהיה מסוגל לעשות 
זוהי  תבלין",  תורה  בראתי  הרע,  יצר  "בראתי  חז"ל  שאמרו  כמו  מוכשרים,  כלים 
הסיבה שהוא עובד בכל כוחו לקיים תו"מ, שע"י הקיום של תו"מ הוא יצא מאהבה 
עצמית ויזכה לכלים דהשפעה. ואז יהיה ביכולתו לעשות נחת רוח ליוצר, שהוא מקבל 

ממנו את הטוב והעונג.
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

8. היות שהוא רוצה לתת להנבראים כל טוב, ואין הנבראים מסוגלים לקבל, מפאת 
שינוי צורה. וזה שהוא לא יכול לתת להמקום, שצריך להיות מגולה השוכן, שנקרא 
"שכינה", זה נקרא "צער השכינה". פירוש, צער, שלא יכול להיות מקום להשראת 

השוכן. ששכינה נקרא הכלי, ששם מגולה האור. 
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

9. לאדם שיש לו דרישה לציון, כנ"ל, שהוא עוסק, "לאקמא שכינתא מעפרא", והוא 
רוצה, שעיר אלקים לא תהא, מושפלת עד שאול תחתיה, וזה יכול להיות דוקא ע"י 
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זה שהוא רוצה לעבוד בעמ"נ להשפיע, אחרת מוכרחת המלכות להסתיר עצמה את 
חשיבותה, בכדי שהשפע לא ילך להקליפות.

נמצא, שדוקא הוא ירא מחטא. שאצלו נקרא, חטא, מי שלא עובד בעמ"נ להשפיע. 
וקבלה נקרא אצלו חטא, מטעם היות שרק זהו המפריע, שאין השכינה יכולה להיות 
בגלוי פנים אלא בהסתרת פנים, שזה נקרא, צער השכינה, כנ"ל, בזה שהיא לא יכולה 

לתת להנבראים את הטוב ועונג שיש לה עבורם.
)הרב"ש. מאמר 19 "מהו כסף, זהב, ישראל, שאר עמים, בעבודה" 1988(

10. בזמן שאין הקב"ה יכול להשפיע להתחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה 
נקרא "צער השכינה". היינו, מצד המקבל, שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא 
תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות "מקבל בעל מנת לקבל". 
לנבראיו,  להטיב  היא  היות שמחשבת הבריאה  הנותן,  "צער", מטעם  נקרא  זה  וגם 
ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב ועונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים, 

ילך הכל לקליפות.
לכן יש צער להנותן, שאינו יכול לתת. כדוגמת האם, שרוצה לתת לאכול להתינוק, 
והתינוק חולה, ואינו יכול לאכול. אז יש צער מצד הנותן. וזה נקרא בלשון הזה"ק, 

שיש צער למעלה, שלא יכול להיות יחוד, היינו שהמשפיע יתן שפע להמקבל.
)הרב"ש. מאמר 14 "מהו, שברכת האדם היא ברכת הבנים, בעבודה" 1991(

למי  במשל  אורחים,  לו  ואין  טוב  כל  מלא  מגדל  לו  למלך שיש  השכינה.  צער   .11
שעשה חתונה לבנו, והזמין מאות מנות, ועכשיו אין לו אורחים, שאין לו מי שירצה 

לבוא ולהנות מהמגדל.
וזהו צער השכינה. 

)הרב"ש. 142. "צער השכינה - א'"(

12. "על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע" )תפלת יום כיפור(.
ויש לשאול, הלא כל עבירות באות על ידי יצר הרע. ויש לפרש שהחטא הוא בזה, 
שאומר שיש יצר הרע. אלא "אין עוד מלבדו". כי אם האדם אינו ראוי, משליכים אותו 

מלמעלה. וזה בא על ידי התלבשות ברצון לקבל, הנקרא יצר הרע.
וזהו "כי יצר לב האדם רע מנעוריו", כלומר שהבורא ברא אותו כך, כי הרצון לקבל 
הוא עיקר הכלי, אלא שצריכים לתקן אותו. ובזה יש לפרש מה שכתוב "ויתעצב אל 
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לבו". כי האדם מרגיש שבזה שהולך אחר היצר יש לו מכך עצבות. וזה נקרא צער 
השכינה. 

)הרב"ש. 890. "צער השכינה - ב'"(
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כוונה לפני לימוד תע"ס

עכשיו  לומד  הוא  שבשבילה  הסיבה,  את  התורה  לימוד  לפני  לכוון  צריך  האדם   .1
תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה, שהיא הסיבה, שעושה עתה המעשה. 
וזהו כמו שאמרו חז"ל "תפלה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה". לכן מטרם שהוא הולך 

ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

הינו  יש סגולה בתורה להחזיר האדם למוטב, שהכוונה על הרע שנמצא באדם,   .2
הרצון לקבל שיהיה בעל מנת להשפיע. ובאופן כזה כבר תהיה לו בחינת דביקות ויוכל 
לקבל את התענוגים האמיתיים ולא יהא נקרא מקבל. נמצא, שעל ידי התורה תהיה 

יכולת לקיום האדם בהעולם בזה, שהתורה תחזירו למוטב. 
)הרב"ש. 267. "באורייתא אתברי בר נש"(

3. התורה, שאנו עוסקים בה, הוא בכדי להגיע להכניע את היצר הרע. כלומר, ולהגיע 
זאת אומרת, בכוחות  ורק בעמ"נ להשפיע.  יהיו אך  לידי דביקות בה', שכל מעשיו 
עצמו אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כח ללכת נגד הטבע. כי ענין מוחא וליבא, 
מה שהאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא ע"י התורה. 
כמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". שמתוך שמתעסקים בה, 

המאור שבה מחזירם למוטב. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988( 

4. האדם צריך להשתדל לעשות מאמץ גדול, מלפני שהולך ללמוד, בכדי שהלימוד 
שלו יעשה פירות ותוצאות טובות. כלומר, שהלימוד יביא לו את המאור התורה, שעל 
ידו תהיה היכולת להחזירו למוטב. שאז ע"י התורה הוא נעשה לתלמיד חכם. ומהו 
תלמיד חכם. אמר אאמו"ר זצ"ל, תלמיד היינו שלומד מחכם. כלומר, שהקב"ה נקרא 
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"חכם". והאדם, הלומד ממנו, הוא נקרא "תלמיד של חכם". ומה האדם צריך ללמוד 
מהקב"ה. הוא אמר, שהאדם צריך ללמוד מהקב"ה רק דבר אחד. כמו שידוע שהקב"ה 
רצונו הוא רק להשפיע, כמו כן האדם גם כן צריך ללמוד ממנו להיות משפיע. זה נקרא 

"תלמיד חכם".
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

5. מתחייב הלומד, בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השי"ת ובהשגחתו בשכר ועונש, 
כמ"ש חז"ל: "נאמן בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך". ויכוון את היגיעה שלו, 
שיהיה "לשם מצות התורה". ובדרך הזה, יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו 
תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה, כמ"ש: "ִרְפאּות ְתִּהי ְלָשֶׁרָּך ְוִשּׁקּוי ְלַעְצמֹוֶתיָך" 

)משלי ג', ח'(. 
ואז, יהיה נכון לבו בטוח, כי "מתוך שלא לשמה יבא לשמה". באופן, אפילו מי שיודע 
בעצמו, שעדיין לא זכה ח"ו לאמונה, יש לו תקוה גם כן, על ידי עסק התורה. כי אם 
ישים לבו ודעתו, לזכות על ידה, לאמונת השי"ת, כבר אין לך מצוה גדולה מזו, כמ"ש 
חז"ל: "בא חבקוק והעמידן על אחת "צדיק באמונתו יחיה" )מכות, כ"ד(. ולא עוד, 

אלא שאין לו עצה אחרת מזו. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות י"ז(

6. האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת לימוד התורה, שיהיה תמיד 
לנגד עיניו, שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד ישפיע גדלות וחשיבות הבורא. 

)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(

7. צריכים לתת תמיד תשומת לב בעת הלמוד, מה המטרה שלו מלמוד התורה, היינו 
מה הוא צריך לדרוש מהלמוד התורה. אז אומרים לו, שהוא צריך לבקש קודם על 
"כלים", היינו שיהיו לו כלים דהשפעה, המכונה "השתוות הצורה", שבזה מסתלק 
הצמצום וההסתר, שנעשה לגבי הנבראים. ובשיעור זה מתחיל להרגיש את הקדושה, 
שקדושה  משום  בשמחה,  להיות  יכול  הוא  ואז  ה'.  בעבודת  טעם  להרגיש  ומתחיל 

מולידה שמחה, ששם מאיר האור דלהטיב לנבראיו. 
)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(

שהוא  בתורה,  התעסקותו  בעת  מכוון  הוא  אם  מהתורה,  המאור  להוציא  מועיל   .8
לומד בכדי לקבל את השכר של התורה, הנקרא "מאור". אז מועיל לו לימוד תורה. 
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מה שאין כן כשהוא מסיח דעת מהמטרה של לימוד התורה, אין התורה מועילה לגמור 
את המלאכה של עשיית כלי דהשפעה, ולא להשתמש עם הכלי קבלה לתועלת עצמו. 
אחרת התורה שלו הולכת ונעלמת ממנו. כלומר, כח התורה, שהיה צריך להכניע את 
שלא  היינו  מלאכה",  שאין  תורה,  "וכל  שכתוב  וזה  מתבטל.  הזה  הכח  הרע,  היצר 
מכוון, שהתורה יעשה את המלאכה, להפוך את הכלי קבלה שיהיו בעמ"נ להשפיע, 

"סופה בטלה". כלומר, הכח הזה מתבטל. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

9. הבורא ב"ה, שברא אותו, ונתן לו ליצה"ר את תוקפו, ברור, שידע גם כן, לברוא 
את התרופה והתבלין, הנאמנים להתיש כוחו של היצה"ר, ולמחותו כליל. 

ואם מי שהוא, עסק בתורה, ולא הצליח להעביר היצה"ר ממנו, אין זה, אלא: 
או שהתרשל, לתת את היגיעה והעמל, המחויב ליתן בעסק התורה, כמ"ש: "לא יגעתי 

ומצאתי, אל תאמין". 
ב"איכות",  הנדרשת, אלא שהתרשלו  היגיעה  "כמות"  להיות, שמילאו את  יכול  או 
כלומר, שלא נתנו דעתם ולבם, במשך זמן העסק בתורה, לזכות להמשיך את המאור 
שבתורה, המביא האמונה בלב האדם, אלא שעסקו בהסח הדעת, מאותו העיקר הנדרש 
הסיחו  מתחילה,  לו  שכיוונו  ואע"פ,  האמונה,  לידי  המביא  המאור,  שהוא  מהתורה, 

דעתם ממנו, בעת הלימוד. 
)בעל הסולם. הקדמה ל"תלמוד עשר הספירות", אות י"ח(

10. אם אדם זכה וניתן לו מחשבה שהוא יעסוק בסתרי תורה, הגם שהוא לא מבין אף 
מילה מה שכתוב שם, מכל מקום זה זכייה גדולה, שהוא דבוק בעת הלימוד בפנימיות 

התורה. 
היינו שהוא מאמין שמדברים רק מעניין אלוקות, ויש לו מקום להתעמק במחשבתו, 
הלא כל מה שאני לומד הוא משמות הקדושים, אם כן בודאי זכייה גדולה נפלה בגורלי, 

אי לזאת, אין לי מה לעשות, רק להודות ולהלל לה'. 
)הרב"ש. מאמר 2 "האזינו השמים" 1986(

11. ענין "תורה ומלאכה" הכוונה שלומד תורה בכדי שהתורה יביא לו את המאור 
התורה, שע"י זה תהיה לו היכולת להפוך את הכלי דקבלה, שיהיו בעמ"נ להשפיע, 

שעם הכלים האלו הוא יזכה לדביקות ה', הנקרא שלומד תורה לשמה. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(
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12. עתה שים לבך ודע, כי כל מצות הכתובות בתורה, או המקובלות שתקנו האבות, 
אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב. כי כל לבבות דורש ה', 

וכל יצר מחשבות מבין. 
)ר' אברהם אבן עזרא. "יסוד מורא"(

הלב,  יתקן  התורה  מאור  ע"י  ורק  שמים.  לשם  משהו  לעשות  יכול  האדם  אין   .13
שהלב נקרא רצון. ומצד הטבע הוא רצון אך לקבל. ואיך האדם יכול ללכת נגד הטבע. 

לכן אמר הקב"ה "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". נמצא, שהוא לומד תורה 
לא בשביל המוח, להבין. אלא זה שלומד להבין, הוא כדי להגיע לדביקות עם הקב"ה, 
המלובש בתורה, שזה שייך להלב. וע"י המאור שיקבל, הוא מחזירו למוטב. כלומר, 
בידו לעשות מעשים  כח מלמעלה, שיהא  יכול לקבל  עצמו  לתועלת  שהרצון לקבל 

לשם שמים. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

  
14. בכדי להרגיש את החיים שבתורה, האדם צריך להכנה דרבה, להכשיר את גופו, 
שיהא מסוגל להרגיש את החיים שבתורה. לכן אמרו חז"ל, שצריכים להתחיל בשלא 
יביאהו  זה  לשמה,  בשלא  נמצא  שעדיין  בזמן  שישיג  התורה,  המאור  וע"י  לשמה, 
לשמה, כי המאור שבה מחזירו למוטב. ואז תהיה לו היכולת ללמוד לשמה, היינו לשם 
כי המאור  ישיג את החיים שבתורה,  התורה, הנקראת "תורת חיים", משום שכבר 
שבתורה יתן הכשרה להאדם, שתהיה לו היכולת להרגיש את החיים, הנמצא בתורה. 

)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

15. בזמן שלומד תורה לשם לימוד תורה, גם כן יש להבחין על איזו כוונה הוא לומד. 
כלומר, לקיים מצוות ה', כמו שכתוב "והגית בו יומם ולילה". או שלומד בכדי לקבל 
כמו  הרע שבו.  את  לבטל  בכדי  התורה,  מאור  את  צריך  היות שהוא  התורה,  מאור 
שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". נמצא, שהוא לומד תורה, בכדי 

להשיג את התבלין, כמו שאמרו חז"ל "המאור שבה מחזירו למוטב".
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

16. אין בידי אדם לתקן את המחשבה, אלא רק הלב יש לכוון, שלבו יהיה ישר לשם 
השם ית'. ואזי ממילא כל מחשבותיו יהיו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. וכשמתקן את 
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לבו, שיהיה לב ורצון דקדושה, אז הלב הוא הכלי להשרות בו אור עליון. וכשהאור 
עליון מאיר בתוך הלב, אז הלב מתחזק. ובכל פעם הוא מוסיף והולך. 

וזה נוכל לבאר מאמר חז"ל "וגדול התלמוד, שמביא לידי מעשה". שפירושו, שע"י 
בחינת  נקרא  וזה  למוטב.  מחזירו  שבה  שהמאור  מעשה,  לידי  בא  הוא  התורה  אור 

מעשה. זאת אומרת, שהאור התורה עושה לו בנין חדש בהלב. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ח. "קשר האדם אל הספירות"(

17. מטרם שהאדם זכה לצאת מאהבה עצמית, ולזכות לעשות הכל בעל מנת להשפיע, 
הנקרא לשמה, הגם שהאדם לומד את כל אלה הענינים, כמו שהם, אבל הם רק בבחינת 
שמות בלי שום ביאור, היינו שאין לו שום השגה באלו הדברים שלומד, כי אין לו שום 
ידיעה בהחומר של השורשים העליונים, המכונים בשם שמות הקדושים או ספירות 

ופרצופים. 
וניתן לנו ללמוד את הדברים העליונים, המכונה חכמת הקבלה, הוא רק בדרך סגולה, 
קדושת  מחמת  בהבורא,  להדבק  וחשק,  רצון  לאדם,  להביא  יכולים  שהם  משום 

הענינים, שמדברים משמות הקדושים. 
)הרב"ש. 875. "ג' קווים - ד'"(

18. כשאדם לומד את הדברים העליונים בכדי שתביא אותו לידי התקרבות להקדושה, 
זה מביא לידי קירוב המאורות. שענינו הוא, שיגרום לו הלימוד הזה, שיזכה על ידי 
זה לבוא לכוון כל מעשיו שיהיו בעל מנת להשפיע, וזה נקרא עבודה בבחינת הכנה, 

שמכין את עצמו שיהיה מוכשר להכנס להיכל המלך, ולהדבק בו יתברך. 
)הרב"ש. 875. "ג' קווים - ד'"(

19. בשעה שהאדם עוסק בחכמה הזאת, ומזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש 
להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תיכף מאירים עליו, בשיעור מסויים. אלא, 
שהם מאירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים 
לקבלתם, כאמור. אמנם ההארה, שמקבל פעם אחר פעם, בעת העסק, מושכים עליו 
חן ממרומים, ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהמה מקרבים את האדם מאד, 

שיגיע לשלימותו. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות", אות קנ"ה(
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20. מה האדם צריך לעשות, בכדי שיגיע לידי אהבת ה'? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק 
בתורה ומצוות, שהמאור שבה מחזירו למוטב. שיש שם מאור, הנותן לאדם להרגיש 
את חומר המצב של פירוד. ולאט לאט, כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם 
אצל האדם שיעור של שנאה לפירוד, היינו שמתחיל להרגיש את הסיבה, שגורם לו 

ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מה'.
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ד. "יתרון ארץ בכל הוא"(

21. בחינת "אורייתא ]תורה[" נקראת בחינת "מאור" שבה. היינו, שבזמן הלימוד, 
שמרגישין את המאור, ועם זה המאור רוצים להשפיע להשם ית', כמ"ש: "מאן דידע 
צויה דמאריה, יעביד ליה ]מי שידע מצוות אדונו, יעבוד לו[". לכן הוא מרגיש את 

עצמו לבחינת מציאות, שהוא רוצה להשפיע להשם ית'. והוא בחינת הרגשת עצמו. 
אבל כשזוכין לבחינת "אורייתא וקוב"ה חד ]תורה והקב"ה אחד הוא[", נמצא שהכל 
אחד. שאז הוא מרגיש בבחינת "אורייתא" את בחינת "קוב"ה". וצריך תמיד להשתוקק 
אחר המאור שבה. והמאור יכולים במאי שלומדים. אלא שבדברי הקבלה יותר נוח 

למצוא את המאור. 
)בעל הסולם. "שמעתי". רי"ח. "אורייתא וקוב"ה חד הוא"(

ליבם  את  שיכוונו  כדי  ומתפללים,  אחת  שעה  שוהים  היו  הראשונים  "חסידים   .22
למקום" )משנה ברכות ה, א(. ולשון כיוון הוא ישרות הלב, והוא ליישר הלב שלא 
יהיה פזור בתאוות וחמדות עניני עולם הזה, רק שיהיה מכוון ומיושר לאביו שבשמים. 

)"פרי צדיק". פרשת "וישב", ג'(

23. אם אין בתחילת לימודו, שהאדם הולך ללמוד, שרוצה על ידי זה להגיע לבחינת 
"אמונה שלימה". שזה יכול להשיג על ידי המאור שבתורה, בזה שהוא רוצה להתדבק 
בהלובש, שהוא מלובש בהתורה. שהוא נותן את מאור התורה, ולא אחר. נמצא, שהוא 
להגיע לאמונה שלימה,  רוצה  הוא  ידם  ועל  לבושיי של הקב"ה.  תורה, שהם  לומד 

להתדבק בהלובש, שהוא הנותן התורה.
ויש כבר כאן ייחוד של ג' בחינות:
א. אורייתא, שהם לבושיי הקב"ה,
ב. קוב"ה, שהוא מלובש בהתורה,

ג. ישראל, האדם, הלומד תורה על הכוונה הנ"ל.
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וזה נקרא "ייחוד", הנקרא "אורייתא וקב"ה וישראל חד הוא". 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

מי  כל  כי  נקראת שם,  24. האדם צריך לעסוק בתורה לשמו של הקב"ה. השכינה 
שעוסק בתורה ואינו משתדל לשמה, טוב לו שלא היה נברא. 

]...[ שאותה התורה שעוסק בה, תהיה כוונתו לרומם את הקב"ה, ולעשות אותו מכובד 
וחשוב בעולם. 

שבעסק  בליבו,  שיכוון  בלבבם,  מסילות  שהוא  לשמה,  תורה  של  פירושו  משמיענו 
בעולם,  יתגדל  הקב"ה  של  ששמו  כדי  העולם,  ולכל  לו  הדעת  שפע  ימשיך  תורתו 

כמ"ש, כי מלאה הארץ דעה את ה'. ואז יקויָם, והיה ה' למלך על כל הארץ. 
)"זוהר לעם". "תולדות". מאמר "ויקרא את עשיו ויאמר, לא ידעתי יום מותי" סעיף 125(

  
25. האדם צריך מקודם לראות, אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות 
לידי הכרה,  הגיע  ואז כשכבר  נחת רוח להקב"ה.  מעשים בכוונה על מנת להשפיע 
שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצוות שלו על 
נקודה אחת, שהוא "המאור שבה מחזירו למוטב", שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא 
רוצה מתורה ומצוות, היינו השכר של היגיעה שלו יהיה, שהקב"ה ייתן לו הכוח הזה, 

הנקרא "כוח השפעה".
)הרב"ש. מאמר 16 "ענין השפעה" 1984(

26. העיקר הוא לזכות "לדביקות בה'", הנקרא כלי דהשפעה, שהוא בחינת "השתוות 
מאהבה  לצאת  נוכל  ידי  שעל  ומצוות,  תורה  הסגולה,  ניתנה  זה  ובשביל  הצורה". 

עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. 
)הרב"ש. מאמר 10 "מהו החומר דלשון הרע וכנגד מי הוא" 1987(

27. עיקר קיום התורה, שהוא בחינת הרצון, הוא ע"י האחדות. ועל כן, כל מי שרוצה 
לקבל עליו עול תורה ומצוות, שהעיקר ע"י התגברות הרצון, צריך להיכלל בכלליות 
ישראל באחדות גדול. נמצא שדווקא ע"י הערבות, שזהו בחינת שכולם נחשבין כאחד, 
ע"י זה דווקא עיקר קיום התורה. כי עיקר האהבה ואחדות, הוא בבחינת הרצון, שכל 
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אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי 
זה נכללין ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות. 

)"ליקוטי הלכות". חשן משפט, הלכות ָעֵרב(
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תפיסת המציאות

1. כל העולמות העליונים והתחתונים כלולים כולם בהאדם, וכן כל המציאות הנמצאת 
בעולמות ההם, אינם, רק בשביל האדם.

)בעל הסולם. "הקדמה לפתיחה לחכמת הקבלה". אות א'(

2. חוש הראייה שלנו, שאנו רואים לפנינו, עולם גדול ענקי, וכל מלואו הנהדר. הרי 
באמת, אין אנו רואים כל זה, אלא רק בפנימיותנו עצמה. כלומר, במוח האחורי שלנו, 
יש שמה, כעין מכונה פוטוגרפית )צילום photographic(, המציירת לנו שמה, כל 

הנראה לנו, ולא כלום מחוץ לנו.
דבר  כל  לנו  המהפך  מלוטש,  ראי  כעין  במוחינו,  שם  לנו,  יתברך  עשה  זה  כל  ועל 
הנראה שם, שנראה אותו מחוץ למוחינו, מול פנינו. ואעפ"כ, מה שאנו רואים, מחוץ 
ויתעלה,  יתברך  לנו להודות, להשגחתו  יש  עניין אמיתי, מכל מקום כמה  אינו  לנו, 
שעשה במוחינו את הראי המלוטש הזה, לאפשר לנו לראות ולהשיג, כל דבר מחוץ 
אלינו. כי בזה, נתן בנו כוח, להשכיל כל דבר, בדעת ובהשגה ברורה, למדוד כל דבר, 

מבפנים ומבחוץ וכדומה. ולולא זה, הייתה נעדרת לנו מרבית השכלתנו. 
)בעל הסולם. "מבוא לספר הזוהר". אות ל"ד(

הן  נעשים בפנימיות הנשמות, המקבלות, מכל מקום  3. אע"פ שכל אלו השינויים, 
רואות, את הכול, במשפיע עצמו. כי רק בדרך הזה, הן זוכות לקבל, כל המושכלות 

וכל הנועם, שבמחשבת הבריאה.
וכמו כן, תשפוט מהמשל הנ"ל: אע"פ שבפועל, אנו רואים, הכול ממול פנינו, מכל 
מקום, כל בעל שכל יודע בברור, שכל הנראה לנו, אינו אלא בפנימיות מוחינו בלבד.

כן הנשמות, אע"פ שכל הדימויים, הן רואות במשפיע, מכל מקום, אין להן ספק משהו, 
שכל אלו הם רק בפנימיותן עצמן, ולא כלום במשפיע. 

)בעל הסולם. "מבוא לספר הזוהר". אות ל"ד(
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4. התולעת, שנולדה תוך הצנון. והיא יושבת שם, וחושבת, שכל עולמו של הקב"ה, 
הוא כל כך מר, וכל כך חשוך, וכל כך קטן, כמידת הצנון, שהיא נולדה בו.

אבל, ברגע שבקעה את קליפת הצנון, וחוטפת מבט מבחוץ לצנון, היא תמהה, ואומרת: 
"אני חשבתי, שכל העולם הוא, כמידת הצנון, שנולדתי בו. ועתה, אני רואה, לפני 

עולם גדול, נאור, אדיר, ויפה להפליא"!
)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר". אות מ'(

לקבל  ניסו  ולא  נולדו,  שבה  שלהם,  לקבל  הרצון  בקליפת  המשוקעים,  אותם,   .5
התבלין המיוחדים, שהם תורה ומצוות מעשיות, המסוגלות לבקוע קליפה קשה הזו, 
על  להחליט,  מוכרחים  שהם  הוא,  ודאי  ליוצרו.  רוח  נחת  להשפיע  לרצון  ולהפכה 
יוכלו להעלות על הדעת, שכל המציאות  אפסותם וריקנותם, כמו שהם באמת. ולא 

הגדולה הזו, לא נבראה אלא בשבילם. 
הנאותה,  הטהרה  בכל  ליוצרם,  רוח  נחת  להשפיע  ומצוות,  בתורה  עוסקים  היו  אם 
ויבואו לבקוע קליפת הרצון לקבל, שנולדו בה, ויקבלו הרצון להשפיע, הלא תיכף היו 
עיניהם נפתחות, לראות ולהשיג, את עצמם ואת כל המדרגות, של החכמה והתבונה 
והדעת הבהירה, החמודות והנעימות עד לכלות נפש, שהוכנו להם בעולמות הרוחניים. 

)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר". אות מ'(

6. כתוב בזוהר הקדוש, "לית אתר פנוי מיניה". וזה שלא מרגישים הוא מטעם שחסר 
לנו כלי הרגשה.

מכונת  כי  בעולם,  שישנם  הקולות  כל  שקולט  הרדיו,  שמכונת  רואים,  שאנו  כמו 
הקליטה לא עושה את הקולות, אלא שהקולות ישנם במציאות העולם ומטרם שהיה 

לנו מכונת הקליטה, לא היינו מרגישים את הקולות, אף על פי שהיה במציאות.
כמו כן יכולים להבין ש"לית אתר פנוי מיניה", אלא למכונת הקליטה אנו צריכים. 
ומכונת הקליטה נקרא בחינת דביקות והשתוות הצורה, שהוא רצון להשפיע. וכשיש 
לנו מכונה הזו אזי תיכף נרגיש, שלית אתר פנוי מיניה, אלא "מלוא כל הארץ כבודו".

)הרב"ש. 645. "ממעשיך היכרנוך"(

7. התפשטות אור עליון מלובש בכל המציאות ונקרא מחייה המציאות. ומתגלה בכל 
הכול  לעינינו.  הנראים  הגשמיים  דברים  בכל  היינו  בעולם,  שישנם  הלבושים  מיני 
הוא אור ה', בין בלבושיי תורה, היינו באותיות התורה, ובין באותיות התפילה, ובין 

בדברים בטלים. וכל ההבחן בזה הוא רק אצל המקבלים, היינו המרגישים.
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יש אנשים שמרגישים שאור ה' מלובש רק בתורה ותפילה. ויש אנשים שמרגישים את 
אור ה' גם בצירופי אותיות של דברים בטלים. ויש שאינם מרגישים אפילו בצירופי 

אותיות של תורה ותפילה, שזהו אור ה' מבחינת ממלא את כל המציאות.
)הרב"ש. 236. "מלוא כל הארץ כבודו"(

כי  הכול,  גומרת  יתברך,  הייתה מחשבתו  תיכף בהמחשבה לברוא את הנשמות,   .8
אינו צריך לכלי מעשה כמונו. ותיכף יצאו ונתהוו כל הנשמות וכל העולמות, העתידים 
ַּבַעַדן, עם כל תכלית שלימותן  והרוך, שחשב  והעונג  להבראות, מלאים בכל הטוב 
לקבל  שהרצון  אחר  דהיינו,  התיקון.  בגמר  לקבל,  עתידות  שהנשמות  הסופית, 
שבנשמות, כבר קיבל כל תיקונו בשלימות, ונתהפך להיות השפעה טהורה, בהשוואת 

הצורה הגמורה אל המאציל יתברך.
והעתיד  כאחד.  וההווה, משמשים  והעתיד  יתברך, העבר  בנצחיותו  כי  והוא מטעם, 
משמש לו כהווה. ואין עניין מחוסר זמן, נוהג בו יתברך. ומטעם זה, לא היה כלל עניין 
להיפך,  אלא  ב"ה.  סוף  באין  פירוד(,  )של  דפרודא  בצורה  המקולקל,  לקבל  הרצון 
בנצחיותו  תיכף  הופיעה  התיקון,  בגמר  להיגלות  העתידה  הצורה,  השוואת  שאותה 

יתברך.
)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר". אות י"ג(

שיבואו  הראויים  הבריות  וכל  המציאות  כל  וקיימים,  קבועים  כבר  סוף  באין   .9
בעולמות, עם כל הרחבתם ותכלית תפארתם ושלימותם, העתיד להתגלות בעולמות 
בשבילם, והרי לך בעליל, אשר עוד באין סוף, כבר יצאו ונגלו כל הרצונות העתידים 
שהוא  והמילוי,  והשלימות  הסופי,  ומילואם  שלימותם  על  התמלאו  וגם  להתגלות, 

בחינת האור העליון, הוא שהוליד וגילה את הרצונות הללו.
)בעל הסולם. "תלמוד עשר הספירות", חלק ב', פרק א', אות ה'(

10. אין שום מציאות בעולם חוץ מאלקות, אלא כל ההסתרה היא רק בהרגשת האדם. 
)הרב"ש. 236. "מלא כל הארץ כבודו"(

11. אין אנחנו יכולים להשיג שום מציאות כפי שהיא לעצמה, אלא הכול אנו משיגים 
רק לפי הרגשותינו. והמציאות, איך שהיא לפי עצמה לא מעניינת אותנו כלל. לכן 
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וכל  שלנו.  הרגשות  משיגים  אנו  רק  כלל,  משיגים  אנו  אין  כשלעצמה,  התורה, 
ההתפעלות שלנו היא רק לפי הרגשותינו.

)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ו. "עניין מתן תורה - א'"(

12. "כל העולם כולו לא נברא אלא לשמשני".
לפי מה שפירש אאמו"ר זצ"ל, הכוונה, שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים 
והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו, בזה 
שממציאים לו את החסרונות שלו, והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו 

טובה גדולה, בזה שממציאים לו החסרונות שלו. 
)הרב"ש. 124. "לשמשני"(

וכמו שאמרו חז"ל, "חייב אדם לומר בשבילי  13. הכין הבורא יתברך עולם מלא, 
נברא העולם" )סנהדרין ל"ז, ע"א(, היינו שהוא יתפלל עבור כל העולם. לכן כשבא 
להתפלל ויש לו מגע עם הבורא יתברך, אזי הגם שהוא בעצמו אינו חולה עכשיו, אבל 
על בני דורו הוא יכול להתפלל, היינו להמשיך רחמים שלא יישאר אף אחד בהדור 

שלא יחסר לו כל טוב.
וזה כלל גדול שהאדם בעצמו נקרא נברא, זאת אומרת רק הוא לבדו. וחוץ ממנו הוא 
כבר בחינת שכינה הקדושה. נמצא בזמן שהוא מתפלל עבור בני דורו, זה נקרא שהוא 
מתפלל עבור השכינה הקדושה, שהיא בגלותא, ושהיא צריכה כל הישועות. וזה עניין 

נצחיות. ודווקא באופן כזה יכול להתגלות אור הרחמים.
)הרב"ש. 217. "ברח דודי"(

לעשות  אותו  מחייב  הבורא  כלומר,  מלבדו".  עוד  ש"אין  להאמין  צריך  האדם   .14
את המעשים טובים. אלא, היות שאין האדם עדיין ראוי, שידע שהבורא מחייבו, לכן 
הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות 

האלו, היינו שמבחינת אחוריים הבורא עושה. 
פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם. אבל האדם צריך להאמין, שאחרי הפנים 
של בני אדם, עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחורי בן אדם 
עומד הבורא, וכופה אותו לעשות את המעשים, מה שהבורא רוצה. נמצא, שהבורא 

פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב, מה שהוא רואה, ולא מה שהוא צריך להאמין. 
)הרב"ש. מאמר 19 "מהו שתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה - ב'" 1990(
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15. מי שחושב שמרמה את חבירו, אינו אלא שמרמה להשי"ת, משום שחוץ מגופו 
של האדם נמצא רק השי"ת. כי מעיקר הבריאה, שהאדם נקרא נברא, הוא רק בערך 
עצמו. שהקב"ה רוצה בכך, שהאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד הימנו יתברך. 

אבל חוץ מזה, הכול הוא "מלוא כל הארץ כבודו".
לכן כשמשקר לחבירו, הוא משקר להבורא יתברך. וכשמצער לחבירו, הוא מצער את 

הקב"ה.
)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ז. "סור מרע"(

16. בערך עצמם, נבחנים כל העולמות לאחדות הפשוט, ואין שינוי באלוקות, שהוא 
הכינויים  ואפילו  ובחינות.  ספירות  שייך  לא  ובאלוקות  שניתי.  לא  הוי"ה  אני  סוד: 
הזכים ביותר, אינם מכנים את האור כשהוא לעצמו, כי הזה בחינת עצמותו שאין בו 
שום השגה. אלא כל הספירות וההבחנות, המדובר בהם הוא רק ממה שאדם משיג בו.

)בעל הסולם. "שמעתי". ג'. "עניין ההשגה הרוחנית"(

17. כל ריבוי השמות הם רק כלפי המקבלים. לכן, השם הראשון שנתגלה בסוד שורש 
לנבראים, מכונה שם אין סוף ברוך הוא. וגילוי שם זה נשאר בלי שום שינויים. וכל 
הצמצומים וריבוי השינויים, המה עשויים רק בערך המקבלים. והוא מאיר תמיד בשם 

הראשון, הנקרא רצונו להיטיב לנבראיו בלי סוף.
)בעל הסולם. "שמעתי". ג'. "עניין ההשגה הרוחנית"(

18. אין השתנות באור, אלא כל השינויים הם בכלים, היינו, בחושינו, שהכול נמדד 
לפי הדמיון שלנו. ומזה תשכיל, אשר באם יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, 
אז כל אחד ישיג לפי הדמיון והחושים שלו. ולכן כל אחד רואה צורה אחרת. וכמו כן 
באדם עצמו ישתנה הצורה לפי מצבי עליות וירידות שלו, כמו שכתוב לעיל שהאור 

הוא אור פשוט, וכל השינויים הם רק במקבלים.
)בעל הסולם. "שמעתי". ג'. "עניין ההשגה הרוחנית"(

19. אין לנו השגה ותפיסה כלל וכלל בשום חומר, כי כל חמשת החושים שלנו אינם 
מוכנים לזה, להיות המראה והשמיעה והריח והטעם והמישוש מציעים לשכל העיוני 
רק צורות בעלמא של מקרי המהות, המצטיירים על ידי שיתוף פעולה עם החושים 

שלנו.
)בעל הסולם. "תלמוד עשר הספירות", חלק א', הסתכלות פנימית, פרק י', אות ל"ו(
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20. אין לנו לדבר, אלא ממקום שהחושים שלנו מתפעלים מהאור המתפשט, שהוא 
בחינת רצונו להיטיב לנבראיו, ובאה לידי המקבלים בפועל.

וזה דומה כמו שאנו מביטים על השולחן. אז לפי חוש המישוש, אנו מרגישים שזה דבר 
קשה. וכן מידת אורך ורוחב, והכול לפי ערך חושינו. אבל אין זה מחייב שהשולחן 
יהיה נראה כן למי שיש לו חושים אחרים, למשל בעיניי המלאך, בעת שמסתכל על 
השולחן, אזי רואה אותו לפי חושיו. לכן אין לנו לקבוע שום צורה בערך המלאך, כי 

אין אנו יודעין את חושיו.
ומכאן, שכמו שאין לנו השגה בהבורא יתברך, ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש 

להעולמות בערכו, רק אנו משיגים בהעולמות בערך חושינו והרגשתנו.
)בעל הסולם. "שמעתי". ג'. "עניין ההשגה הרוחנית"(

21. איך מבחינים חכמי הקבלה באורות, אשר כל החכמה מלאה מהבחנותיהם?
הכוח,  שהוא  הכלי  בהתפעלות  זולת  האורות,  בעצם  אמורים  אלו  הבחנות  אין  אכן 

שהוא מתפעל מסיבת פגישת האור בו. 
)בעל הסולם. "חכמת הקבלה והפילוסופיה"(

22. הגוף שלנו, בכל מקריו וקנייניו האפסיים, אינו כלל הגוף שלנו האמיתי, שהרי 
הגוף שלנו האמיתי, כלומר, הנצחי, השלם בכל מיני שלימות, כבר הוא מצוי עומד 

וקיים באין-סוף.
)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר". אות י"ז(

במי  להסתכל  לזה,  היעוצה  והעצה  עצמו.  מנגעי  חוץ  רואה  אדם  הנגעים  כל   .23
שכנגדו, היינו אם יראה באדם אחר, שעושה איזה דבר שלא כהוגן, יחשוב גם הוא 
בדעתו, מפני מה הזמין ה' לפניו לראות הדבר הזה, אם לא כי הנגע הזה נוגע בקירות 
הבית שלי. ומחמת הסתת היצר, טחו עיניי ֵמְראות. וישוב אל ה' וירחמהו, ובזה יגרום 
הפעולה להשני, היינו כנגדו לעורר לב השני בתשובה, כי עיקר הפעולה של התשובה 

שלו היה על ידי כנגדו, והבן.
)רבי אברהם יהושע מאפטא. "אוהב ישראל"(
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כמו  הוא  האדם  של  והציור  האומנות  כי  הקב"ה.  של  מעשיו  הם  גדולים  כמה   .24
אומנות וציור של העולם. כלומר, שהאדם כולל בתוכו כל מעשה העולם, ונקרא עולם 

קטן.
)"זוהר לעם". פרשת "לך לך". מאמר "כי מי אל מבלעדי ה' ומי צור מבלעדי אלוקינו", סעיף 330(

כל  גם  יהיה  אז  שתתגלה  האמת  שכפי  כחולמים"  היינו  ציון  שיבת  ה'  "בשוב   .25
העניינים הנחשבים בעולם הזה לאמת, גם כן רק דמיון, כי כלל העולם הזה נקרא עולם 
השקר, שאף האמת שבו אינה לאמיתה ואי אפשר להשיג בו האמת לאמיתה אלא מי 
והיינו שיראה  שיגיע למדרגה שיטעימו לו מפרי מעשיו שבעולם הבא בעולם הזה, 

עולמו בחייו, רצה לומר עולם האמת ישיג בחיי העולם הזה הגופניים.
)רבי צדוק הכוהן מלובלין. "מחשבות חרוץ"(
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תיקון הלב

1. אין בידי אדם לתקן את המחשבה, אלא רק הלב יש לכוון, שלבו יהיה ישר לשם 
השם ית'. ואזי ממילא כל מחשבותיו יהיו רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. וכשמתקן את 
לבו, שיהיה לב ורצון דקדושה, אז הלב הוא הכלי להשרות בו אור עליון. וכשהאור 

עליון מאיר בתוך הלב, אז הלב מתחזק. ובכל פעם הוא מוסיף והולך. 
וזה נוכל לבאר מאמר חז"ל "וגדול התלמוד, שמביא לידי מעשה". שפירושו, שע"י 
בחינת  נקרא  וזה  למוטב.  מחזירו  שבה  שהמאור  מעשה,  לידי  בא  הוא  התורה  אור 

מעשה. זאת אומרת, שהאור התורה עושה לו בנין חדש בהלב.
)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ח. "קשר האדם אל הספירות"(

2. אין האדם יכול לעשות משהו לשם שמים. ורק ע"י מאור התורה יתקן הלב, שהלב 
נקרא רצון. ומצד הטבע הוא רצון אך לקבל. ואיך האדם יכול ללכת נגד הטבע. 

לכן אמר הקב"ה "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". נמצא, שהוא לומד תורה 
לא בשביל המוח, להבין. אלא זה שלומד להבין, הוא כדי להגיע לדביקות עם הקב"ה, 
המלובש בתורה, שזה שייך להלב. וע"י המאור שיקבל, הוא מחזירו למוטב. כלומר, 
בידו לעשות מעשים  כח מלמעלה, שיהא  יכול לקבל  עצמו  לתועלת  שהרצון לקבל 

לשם שמים. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

3. שהם לומדים תורה, בכדי לתקן את הלב, הם נקראים "חכמי לב". היות שכל דבר 
נקרא על שם הפעולה. לכן התורה מה שלומדים תורה על כוונה זו, נקרא "חכמי לב" 

ולא "חכמי מוח", היות שהם צריכים את התורה לתיקון הלב. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(
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4. אומר הר"א עזרא ז"ל וזה לשונו "דע כי כל מצות הכתובות בתורה, או המקובלות 
שתקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב. כי כל 
לבבות דורש ה', וכל יצר מחשבות מבין. וכתוב, "לישרים בלבותם", והיפך זה, "לב 

חורש מחשבות און", ודע, כי התורה לא נתנה אלא לאנשי לבב". 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

5. צריך לעשות כל המעשים של תורה ומצות, בכדי שיביאוהו לידי הכוונה בעמ"נ 
להשפיע. ואח"כ, כשכבר יש לו הבנה שלימה, כמה שנחוץ לו לעסוק בעמ"נ להשפיע, 
ומרגיש כאב ויסורים מזה שאין לו הכח הזה, אז נקרא, שיש לו כבר על מה להתפלל 

תפלה על עבודה שבלב. כי הלב מרגיש את מה שחסר לו. 
אז על תפלה זו באה עניית התפלה. היינו, שנותנים לו מלמעלה את הכח הזה, שהוא 
יכול האדם  וכלי. אבל מה  יכול לכוון בעמ"נ להשפיע. כי אז יש לו כבר אור  כבר 
לעשות, שאחרי כל היגיעות שטרח ויגע, ומכל מקום עוד לא הרגיש חסרון, מזה שלא 
יכול להשפיע, לבחינת כאב ויסורים. אז העצה, לבקש מה', שיתן לו את הכלי, המכונה 
"חסרון מזה שלא מרגיש", והוא בבחינת מחוסר הכרה, שאין לו שום כאב מזה שלא 

יכול להשפיע. 
)הרב"ש. מאמר 37 "מי מעיד על האדם" 1985(

6. יש לפרש, שענין ג"ר היינו בחינת מוחא, ושם צריך להיות רק באמונה. וצריכים 
להאמין, כי כך היה רצונו יתברך. וו"ק נקרא בחינת ליבא, היינו ההתפעלות בליבא, 
היינו  ברורה,  בהשגה  להיות  צריך  וזה  שלו.  ויראה  אהבה  בבחינת  ניכר  שכאן 

שההתפעלות צריכה להיות אצלו מגולה, ולא באמונה. 
מצוה  וכאן  השגתו.  נבחן  כזה  בשיעור  בלב,  מורגשת  שההתפעלות  בשיעור  אלא 
להרחיב את הרגשותיו. מה שאין כן בבחינת מוחא, תלויה גדלותו עד כמה שהוא יכול 

לעבוד, בבחינת למעלה מהדעת. 
נמצא, שהם שני דברים הפוכים. היינו, שאם בחינת מוחא שלו הוא למעלה מהדעת, 

והתפעלותו בהרגש הלב הוא במוח, זה נקרא גדלות. 
היינו, שמצד אחד הוא למעלה מהשגה, מכל מקום בלב הוא בתוך ההרגשה. בזה תלוי 
להתגבר  צריך  הוא  שאז  לליבא,  מוחא  בין  ההפכיות  בשיעור  היינו  גדלות,  שיעור 

בבחינת למעלה מדעת. והליבא הוא דווקא בתוך הדעת, שהוא בתוך ההרגשה. 
)הרב"ש. 794. "מקום ההשגה"(
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7. מהו שה' רופא לשבורי לב. והענין, כי ידוע שעיקר אצל האדם הוא הלב, כמאמר 
חז"ל "רחמנא ליבא בעי". ש"לב" הוא הכלי המקבל את הקדושה מלמעלה. וזהו כמו 
שאנו לומדים בשבירת הכלים, שענינו הוא, שאם הכלי שבור, כל מה שנותנים בתוכו, 

הכל הולך לחוץ.
כמו כן אם הלב שבור, היינו שהרצון לקבל הוא השולט על הלב, נמצא, שלא יכול 
שם לכנס שפע, מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכל יוצא להקליפות. וזה נקרא 
"שבירת הלב". לכן כשהאדם מתפלל לה', ואומר "אתה מוכרח לעזור לי, כי אני יותר 
גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש, שהרצון לקבל שולט בלבי, ובגלל זה אין שום דבר 
ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט שאני אוכל  יכול לכנס בתוך לבי,  שבקדושה 
לעשות משהו לשם שמים, ואין לי שום אפשרות לזה, לכן רק אתה יכול להושיע לי".

ובזה יש לפרש מה שכתוב )תהילים, ל"ד( "קרוב ה' לנשברי לב". פירוש, אלו אנשים, 
שמבקשים מה', שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. 

)הרב"ש. מאמר 2 "שובה ישראל עד ה' אלוקיך" 1991(

8. כיצד היא הכוונה. שיפנה ליבו מכל המחשבות, ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני 
השכינה. לפיכך צריך ליישב מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו, ואחר כך יתפלל. 
ומאריכין  התפילה,  אחר  ושעה  התפילה,  קודם  שעה  שוהין  היו  הראשונים  חסידים 

בתפילה שעה. 
)משנה תורה להרמב"ם. ספר המדע, "הלכות תפילה"(

9. תפלה היא עבודה שבלב. שפירושו, היות שלבו של אדם הוא הרצון לקבל מצד 
עבודה  לו  נמצא, שיש  לקבל,  ולא  להשפיע  רק  שיהיה  להפוך,  צריך  והוא  שורשו, 
גדולה להפוך אותו. והיות שזהו נגד הטבע, לכן הוא צריך להתפלל לה', שיעזור לו 

לצאת מהטבע, ולכנס לבחינת למעלה מהטבע. 
)הרב"ש. מאמר 24 "ג' זמנים בעבודה" 1985(

10. תפילה, בדרך כלל נקראת בחז"ל תפלה, עבודה, שתפלה נקראת עבודה שבלב, 
שזוהי כוונה, היינו כוונת הלב, כלומר שהאדם צריך לכוון בעת עשיית תו"מ לשם מה 

הוא מקיים את התו"מ, אם לתועלת עצמו או שכוונתו היא לתועלת ה'. 
)הרב"ש. מאמר 18 "מהו, שדיבור של שבת לא יהיה כדיבור של חול, בעבודה" 1990(
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11. אם המחשבה היא בבחינת "אמונה למעלה מהדעת" בבחינת "השתוות הצורה" 
כנ"ל, המחשבה, שהיא זכר, משפיע להלב, שהיא בחינת נקבה, כמו שכתוב "והלב 

מבין". וזה שאומר הזה"ק "בינה זהו לבא", והיא בחינת נקבה. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שכל הבא לקרבן עולה הוא זכר, בעבודה" 1990(

12. השכל משמש לאדם להלב, שהוא בחינת רצון לקבל, כמו הידים והרגלים ושאר 
משמשים שיש לו לאדם. לכן אין עצה, אלא לטהרת הלב אנו צריכים, ועל זה אנו 
מתפללים "וטהר לבנו לעבדך באמת". אין השכל יכול להכריע לאדם שהוא ילך בדרך 

הטוב או להיפך חס ושלום. אלא כמו שאמרו במתן תורה, "נעשה ונשמע".
)הרב"ש. 942. "בענין מוח שליט על הלב"(
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1. ברוחניות, השתוות נקרא "דביקות", הגם במעשה הוא מקבל. וזה נקרא "מקבל 
בע"מ להשפיע".

אולם איך אפשר זה, שיהיה מציאות לבוא לידי השתוות הצורה. היות שהרצון לקבל 
הזה, הבורא ברא אותו, ואיך אפשר לבטל הטבע מה שהבורא ברא. על זה ניתן תיקון, 
שבאמת הטבע של הרצון לקבל אי אפשר לבטלו. אלא על זה מוסיפים עליו כוונה 
דלהשפיע. נמצא, שהרצון לקבל, היינו מה שהאדם רואה דבר, שיכול מזה להנות, 
נהנה, רק בכוונה אחרת. שזה נקרא "מקבל בע"מ  נשאר. היינו, שגם אח"כ האדם 

להשפיע". 
)הרב"ש. מאמר 3 "מהו, שהעולם נברא בשביל תורה" 1990(

2. התחתון יכול רק להוסיף על הכלי של הבורא. וזהו כמו שכתוב "אשר ברא אלקים 
לעשות", שפירושו, אלקים ברא את הכלי, הנקרא "רצון לקבל תענוג". והאדם צריך 
סוף  דאין  שמלכות  כנ"ל,  להשפיע",  בעמ"נ  "הכוונה  המכונה  תיקון,  עליו  להוסיף 
קישטה עצמה בנקודת הרצון, שפירושו, שהקישוט שלה היה במה שנתנה על הרצון 

לקבל כוונה בעמ"נ להשפיע. 
)הרב"ש. מאמר 22 "מהי המתנה שהאדם מבקש מה'" 1987(

הוא  אין  אז  עצמו,  לתועלת  ולא  לה'  רוח  נחת  רק לעשות  היא  כוונת האדם  אם   .3
מסתכל על גודל הנאה. ורק הוא מסתכל על גודל התשוקה, מה שהוא רוצה להנאות 
להבורא. היות שע"י השתוקקות להנות להבורא, הוא גורם בחינת השתוות הצורה 
רוצה  שהעליון  היות  מרובה.  יותר  במידה  שפע  שימשך  גורם  וזה  נשמתו.  בשורש 
לתת יותר משהתחתון רוצה לקבל, רק חסר כלים דהשפעה. נמצא, בזה שהוא מתגבר 
בבחינת להשפיע, ממילא נמשך שפע מרובה. לכן אין לבקש, שיהיו לו אורות גדולים, 

רק להשתדל שיהיו לו כלים גדולים, שהם כלים דהשפעה. 
)הרב"ש. מאמר 31 "מהי הפעולה שבאדם בדרך העבודה, שמיחסים לה'" 1988(
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4. באהבת ה', שאנו אומרים, שהאדם צריך לעבוד "בלתי ה' לבדו", שהכוונה "בלי 
שום תמורה", הכוונה היא, שהוא מוכן למסירת נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד 
מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה 
היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו  שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו לה', 

מציאות נברא, את זה הוא רוצה לבטל לה'. נמצא, שזוהי המטרה שלו. 
)הרב"ש. מאמר 12 "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" 1985(

5. במקום שרוצה ללכת על דרך האמת, אז הסברה נותנת, שהיצר הרע צריך להיות 
נכנע ויותר חלש. ועכשיו הוא ממש להיפך, שבכל דבר שבקדושה, שהוא רוצה לעשות 
בעמ"נ להשפיע, היצר הרע מתגבר עליו, וקשה לו להתגבר. והוא שואל, איפה הוא 

הצדק. ומרוב עבודה, מה שהוא צריך להתגבר בכל פעם, הוא בא לידי ירידה.
המערכה,  מן  ובורח  זו.  מעבודה  לו  שנמאס  ואומר,  מרגלים"  ל"טענת  בא  הוא  ואז 
כי הוא טוען, במקום שהוא היה צריך להתקדם, הוא הולך אחורה. לכן הוא "תוהה 
על הראשונות", כנ"ל, ובועט על הדרך הזו, שצריכין לעבוד על כוונות ולא מספיק 
שלא  מהרבות  בכוונה,  מעט  "טוב  שכתוב  כמו  הכוונה,  הוא  עיקר  אלא  מעשים, 

בכוונה". והוא אומר, שעבודה זו לא בשבילו. 
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

6. כתוב "אז תתענג על ה'", שפירוש של אז, הוא מקודם שהיא תחילת עבודתו לא 
היה לו תענוג, אלא עבודתו היתה בדרך הכפיה. מה שאין כן אח"כ, כשכבר הרגיל את 
עצמו לעבוד בע"מ להשפיע, ולא להסתכל על עצמו, אם מרגיש טעם בעבודה, אלא 
הוא מאמין, שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת ליוצרו, והאדם צריך 
להאמין שה' מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת 
הכל הקב"ה מסתכל על הכוונה ומזה יש נחת להבורא, אז האדם זוכה התענג על ה'. 

שגם בעת עבודת ה' כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש לה', כי 
ה'.  לשם  באמת  לעבוד  שיוכל  האדם  את  מכשיר  הכפיה  עבודת  בעת  שנתן  היגיעה 

נמצא, שגם אז התענוג שהוא מקבל, הוא על ה', היינו לה' דוקא. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

7. מתחייב הלומד בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השי"ת, ובהשגחתו בשכר ועונש, 
בסגולת  ותתגדל  אמונתו תתחזק  להנות מהמאור שבה, שגם  יזכה  הזה  ובדרך  וכו'. 
המאור הזה, וכו'. אפילו מי שיודע בעצמו, שעדיין לא זכה חס ושלום לאמונה, יש 
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לו תקוה גם כן על ידי עסק התורה. כי אם ישים לבו ודעתו לזכות על ידה לאמונת 
השי"ת, כבר אין לך מצוה גדולה מזו, וכו'. ולא עוד, אלא שאין לו עצה אחרת מזו, 

וכו'". 
נמצא לפי זה, שהאדם צריך להשתדל לעשות מאמץ גדול, מלפני שהולך ללמוד, בכדי 
יביא לו את המאור  ותוצאות טובות. כלומר, שהלימוד  שהלימוד שלו יעשה פירות 

התורה, שעל ידו תהיה היכולת להחזירו למוטב. 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

8. האדם צריך להשתדל ולא לשכוח את המטרה בעת לימוד התורה, שיהיה תמיד לנגד 
עיניו, שהוא רוצה לקבל מהלימוד, שהלימוד ישפיע גדלות וחשיבות הבורא. וכמו כן 
בעת קיום המצות, גם כן לא לשכוח הכוונה, שע"י זה שמקיים את המצות, בסגולה זו 
הבורא יעביר ממנו ההסתרה, השורה על רוחניות, אלא שיקבל הרגשה של גדלות ה'. 

)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(

9. צריכים לתת תמיד תשומת לב בעת הלמוד, מה המטרה שלו מלמוד התורה, היינו 
מה הוא צריך לדרוש מהלמוד התורה. אז אומרים לו, שהוא צריך לבקש קודם על 
"כלים", היינו שיהיו לו כלים דהשפעה, המכונה "השתוות הצורה", שבזה מסתלק 
הצמצום וההסתר, שנעשה לגבי הנבראים. ובשיעור זה מתחיל להרגיש את הקדושה, 
שקדושה  משום  בשמחה,  להיות  יכול  הוא  ואז  ה'.  בעבודת  טעם  להרגיש  ומתחיל 

מולידה שמחה, ששם מאיר האור דלהטיב לנבראיו. 
)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(

]והקב"ה דורש את הלב[,  10. אחר כוונת הלב הן הן הדברים, ורחמנא ליבא בעי 
וכיון שנקודת לבו דבוקה בי, אינו צריך ליותר, לחזור אחר מעשים, שהמה נחוצים 

ונאותים, רק לקטני הדעת, שאין להם דרך אחר. 
)בעל הסולם. אגרת מ"ה(

11. כשאנו לומדים תורה, יש שם להבחין את ב' הענינים הנ"ל:
א. להמשיך בחינת מאור, שיעשה לנו כלים דהשפעה. ובלי מאור התורה, אי אפשר 
להשיג כלים אלו. אי לזאת, למה הוא מצפה, שישיג שכר עבור לימוד התורה, כל 
לאחר  דוקא  וזהו  דהשפעה".  "כלי  שנקרא  הזו,  הכלי  את  להשיג  רק  הוא  חשקו 
שהתחיל בעבודה דלהשפיע, ועשה הרבה מאמצים, שיוכל לעשות מעשים רק בכוונה 
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דלהשפיע. ורק אז הוא יכול להגיע לידי ידיעה, שבחינת הרצון לקבל, שנטבע בו מצד 
הטבע, אי אפשר לבטלו. ואז מתחיל להבין, שהוא זקוק ל"רחמי שמים", שרק הקב"ה 

יכול לעזור לו לזכות לכלי דהשפעה. ועזרה זו באה מבחינת "המאור התורה". 
)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(

12. בזמן שרוצים ללכת בדרך העבודה, היינו בכוונת הלב, לכוון שכל עבודתו תהיה 
הנקראים  בלבו,  כלומר, שהרשעים, שישנם  העבודה.  סדר  מתחיל  אז  לשם שמים, 
עשה  זה  לעומת  "זה  אולם  ה'.  לתועלת  לעבוד  מתנגדים  הם  לעצמו",  לקבל  "רצון 
אלקים", כלומר כפי ערך שרוצה ללכת בדרך האמת, בשיעור זה מתגלה האמת של 

הרע שבו. 
)הרב"ש. מאמר 18 "מהו, שדיבור של שבת לא יהיה כדיבור של חול, בעבודה" 1990(

13. עבודה אמיתית מתחילה בעת שהאדם רוצה לברר את הכוונה של לשמה, היינו 
אמיתית,  סיבה  שהוא  דכוונה,  ובעבודה  פרס.  לקבל  שלא  בעמ"נ  לעבוד  שרוצה 
שבשבילה הוא מקיים תורה ומצות, כאן מתחילה המחלוקת האמיתית של טוב ורע. 
כי האדם רוצה לעבוד בשביל הבורא, כי הבורא נקרא "טוב ומטיב", שהוא המשפיע. 
אז בא הגוף, הנקרא "רע", ומפריע לו. כי הרצון לקבל לעצמו נקרא "רע". כי עליו 
שורה מידת הדין, מסיבת שהיה דין וצמצום, שהוא ישאר בחושך. ואין הוא ראוי לקבל 

שום אור. 
כי היות שהאדם מצד הטבע נולד עם הרצון לקבל, והאדם צריך לעבוד נגד הטבע. כאן 
היא המחלוקת האמיתית. עד כדי כך, שאין בכוחו של אדם לנצח ולהכניע הרצון לקבל 

שלו, ושתהיה לו אפשרות לעבוד לשם שמים ולא לתועלת עצמו. 
)הרב"ש. מאמר 23 "שלום אחר מחלוקת יותר חשוב משאין מחלוקת כלל" 1987(

14. צריכים לדעת, שבעת שהאדם רוצה לצאת מעבודה המעשית בלבד, שהיא בלי 
כוונה, ורוצה להתחיל בעבודת המעשה עם הכוונה דלהשפיע, יש בזה עבודה רבה. 
היות שבזמן שהגוף מתחיל לשמוע מבחינת הכוונה דלהשפיע, תיכף על המקום הוא 
מתחיל להתנגד, ולא נותן להמשיך בעבודה זו, ומראה לו צבעים שחורים על עבודה 

זו. 
יכול  יכול לעזור. וכאן המקום, שהאדם  ובמצב הזה, האדם צריך להאמין, שרק ה' 

לתת תפלה אמיתית. 
)הרב"ש. מאמר 1 "מהו השיעור של תשובה" 1989(
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15. מי שהולך בקו אחד, היינו שיש לו סיפוק מבחינת המעשה, כשהוא עושה לשם 
שמים ואינו מסתכל על הכוונה, היינו שגם הכוונה תהיה לשם שמים, הוא לא יכול 
לבוא להשגת הרצון להשפיע, שנקרא "דביקות". וזהו מטעם שאין לו חסרון. לכן, 
אלו אנשים שכבר עברו מקו אחד לקו ימין, ואז הם רואים את שפלותם, שאין אף 
אבר אחד באדם, שירצה לעשות משהו לתועלת ה'. והוא משתוקק, שה' יציל אותו 
ממוות, היינו משליטת אהבה עצמית. אז העצה שלו, בכדי לזכות שה' יתגלה אליו, 
היינו שיזכה להרצון להשפיע, שאז האדם דבוק בה', זה האדם יכול לקחת רק בזכות 
"אלא  שאומר  וזה  ה'.  דביקות  יהיה  תו"מ  קיום  עבור  רוצה שהשכר  והוא  העשיה. 
בשכר מצוה שאתם עושים, אני חס עליכם", שפירושו, שהוא חס עלינו ומציל אותנו 

ממוות, שהיא שליטת הרצון לקבל. 
)הרב"ש. מאמר 41 "מהו בן האהובה ובן השנואה, בעבודה" 1991(

16. בשעה ששומעים את קול ה' המדבר אל הלב, בסוד "הבא לטהר מסייעין אותו". 
ופירשו בזהר הקדוש, שמסייעין אותו בנשמתא קדישא, היינו שהלב שומע קול ה', אז 
מקבל השליטה על כל הרצוניות דווקא קול הקדושה, היינו הרצון להשפיע. וממילא 
לא ישובו לכסלה, היינו שלא יחטא עוד, משום שכל הרצוניות של הקבלה נכנעו תחת 

רצון להשפיע. 
ואז מתגלה על הלב כל נועם הטוב, שאז כבר יש מקום בתוך הלב להשראת השכינה, 
והעידון והעריבות והנעימות והידידות מתפשט וממלא את כל האיברים של האדם. וזה 

דווקא כששומעין את קול ה', אז כל הגוף נכנע ומשעבד את עצמו להקדושה. 
)הרב"ש. אגרת י"ח(
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להצדיק את הבורא

1. "צדיק", הכוונה היא על אדם השרוי בעולמו של הקב"ה, ועם כל זה הולך ומקבל 
תמיד הרגשות טובות ונעימות, והוא שרוי בתענוג בתמידיות. אשר ע"כ נמצא תמיד 
מברך את השי"ת, שבוראו להמציא לו עולם טוב ומשמח כזה. וגם הוא, ודאי אינו 
הברכות  המה  בעצמם  ההרגשות  כי  דוקא,  הלשון  במוצאות  הדברים  להוציא  צריך 
שהוא הולך ומברך את השי"ת. וע"כ נקרא "צדיק". שמצדיק את הבריאה ומרגישה 

כמות שהיא באמת. 
)בעל הסולם. אגרת נ"ה(

מברך  נמצא  הזמן  באותו  הרי  השי"ת,  של  בעולמו  ממציאותו  נהנה  האדם  אם   .2
לבוראו, שברא אותו להנותו, וכמעט שאינו צריך להוציא בפיו. ולהפך ח"ו, אם האדם 
מרגיש איזה כאב, בזמן מציאותו בעולמו של השי"ת, הרי באותו הזמן, עושה להפך 

ח"ו.
ואף-על-פי, שאינו מוציא דבר מגונה מפיו, מכל-מקום ההרגשה היא השולטת, וזהו 
כי  וכו'.  ח"ו  שמרשיע  הוא,  בהכרח  כאב,  איזה  שמשיג  בשעה  כי  "רשע".  השם: 

התרעומת מתבטאת בהרגשה עצמה, ואינה צריכה להתגלות ברבים.
והגם שמוציא מפיו איזה ברכה, הרי זה דומה לחנופה ח"ו בדומה לבעל-הבית המכה 
את עבדו, והעבד אומר לו, אני נהנה מאד מהמכות, אני שש ושמח בכל לבי. על-זה 

נאמר: "דובר שקרים לא יכון". 
)בעל הסולם. אגרת נ"ה(

3. חוק הוא זה, שלא יוכל הנברא לקבל רע מאת ה' בגילוי, כי הוא פגם בכבוד ה', 
וע"כ, בעת שהאדם  לפועל השלם.  זה מתאים  אין  כי  כפועל רעות,  ישיגֹו  שהנברא 
מרגיש רע, באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחת ה', ונעלם ממנו הפועל עליון. 

וזה העונש היותר גדול שבעולם. 
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המתאמץ,  כי  ועונש.  שכר  הרגשת  עימה  מסבבת  בהשגחתו,  טו"ר  שהרגשת  הרי 
שלא להיפרד מאמונת ה', אע"פ שטועם רע בהשגחה, יש לו שכר. ואם לא יעלה לו 

להתאמץ, יש לו עונש, כי נפרד מאמונת ה'. 
)"זוהר לעם". "הקדמת ספר הזוהר". מאמר "ליל הכלה", סעיף 138(

4. "נקי וצדיק אל תהרוג". "צדיק" פירוש, שמצדיק את ה', שכל מה שהוא מרגיש, 
בין טוב בין רע, הכל הוא לוקח למעלה מהדעת. והוא בחינת ימין. 

"נקי" פירוש נקיות הדבר, המצב איך שהוא רואה. כי "אין לדיין, אלא מה שעיניו 
רואות". ואם הוא לא מבין את הדבר או שלא יכול להשיג את הדבר, אין לטשטש 

הצורות כמו שהן נראות לעיניו. וזהו בחינת שמאל, והוא צריך לכלכל שניהם. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קל"ה. "נקי וצדיק אל תהרוג"(

5. ניתן לנו דרך האמונה, שהיא למעלה מהדעת. היינו, שלא להתחשב עם הרגשתנו 
וידיעתנו. אלא לומר, כמו שכתוב "עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו". 
אלא להאמין, שבטח הקב"ה הוא המשגיח. והוא יודע מה שטוב בשבילי, ומה שלא טוב 
בשבילי. לכן הוא רוצה, שאני ארגיש את מצבי כמו שאני מרגיש. ואני כשלעצמי, לא 
חשוב לי איך שאני מרגיש את עצמי, כיון שאני רוצה לעבוד בעבודה בעמ"נ להשפיע. 

שום  שאין  מרגיש,  שאני  והגם  שמים.  לשם  לעבוד  צריך  שאני  הוא,  עיקר  כן  אם 
שלימות בעבודתי, מכל מקום בכלים דעליון, היינו מצד העליון, אני שלם בתכלית 

השלימות. 
)הרב"ש. מאמר 3 "ענין אמת ואמונה" 1985(

6. צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונת ה' בהרגשה 
באברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומטיב. 
לעבוד  צריך  הוא  מקום  מכל  להיפך,  רואה  הוא  הדעת,  בתוך  והגם כשהוא מסתכל 
למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו, כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באברים, שכך 

הוא באמת, שהקב"ה מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. 
שיש  מזה  שמחה  היינו  חיים,  מקבל  הוא  ומכאן  המטרה,  חשיבות  קונה  הוא  וכאן 
התקרבות לה', ויש להאדם מקום לומר, שה' הוא טוב ומטיב, ומרגיש עצמו שיש לו 
הכח לומר לה' "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו", מסיבת שיש לו 
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על מה לתת תודה להבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר 
שבחו של הקב"ה. 

)הרב"ש. מאמר 28 "מהו לא תוסיף ולא תגרע, בעבודה" 1987(

7. אם האדם מקבל בחינת אמונה למעלה מהדעת, אפילו שאין לו שום הרגשה, ואין 
לו שום התפעלות, מזה שקבל על עצמו עול מלכות שמים, מכל מקום הוא מסכים על 
המצב הזה, ואומר, שבטח כך הוא רצון ה', שיעבוד וישמש אותו בשפלות כזו, אם כן 
מה חשוב לו, איזו התפעלות הוא מרגיש מהאמונה כזו, כי על עצמו, היינו לתועלת 
עצמו, על זה הוא לא דואג, אלא רק מה שהוא לתועלת ה'. ואם ה' רוצה שהוא ישאר 

במצב הזה, הוא מקבל עליו בלי שום תנאים. וזה נקרא "כניעה ללא תנאי". 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהי סעודת חתן" 1989(

8. אמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא במה שהוא מכה, הוא מרפא )מכילתא בשלח(. היינו 
שזוהי הרפואה, היינו שנותן לו מקום שיוכל לעבוד בבחינת אמונה בלי שום סמיכה. 

וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל "הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטלה" )מו"ק 
ט"ז(, שהכוונה שה' גוזר, היינו שלוקח ממנו את התענוג של העבודה, ואין לך גזירה 

יותר גדולה מזו, שלוקח ממנו את החיות של העבודה. 
וצדיק מבטלה, היינו אם האדם אומר שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה של חיות 
יותר  למדרגה  עכשיו  עולה  הוא  אדרבא  אלא  מתבטלת.  הגזירה  ממילא  אז  ותענוג, 

גבוהה, שהוא עכשיו בבחינת אמונה טהורה, ונקרא בלי פניה עצמית. 
)הרב"ש. 289. "הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים"(

9. כתוב "יציאת צדיק מן המקום עושה רושם". שפירושו, שרק אז, על ידי יציאת 
הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה "עכשיו, שאני מרגיש טעם בעבודה, 
כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת", זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. 
זה עושה לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של 
למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאאמו"ר זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר, "שעכשיו, כיון 
שיש לו תמיכה, וכבר אינו עומד בין שמים לארץ", הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיון 

שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. 
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נמצא לפי זה, שדוקא מהסתלקות המדרגה שהיתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד 
הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק 

את ההשגחה העליונה. 
)הרב"ש. מאמר 10 "ויצא יעקב" 1985(

10. בזמן שיש כח בידו לומר כך, היינו שהקב"ה מסבב לו את הסיבות האלו, הוא 
לטובת האדם. זאת אומרת, שעל ידי זה הוא יכול לבוא לעבוד בעמ"נ להשפיע, ולא 
לתועלת עצמו. ואז האדם בא לידי הכרה, היינו שהוא מאמין, שהבורא נהנה דוקא 

מעבודה זו, שהוא בנוי הכל למעלה מהדעת. 
נמצא, שאין האדם מתפלל אז מהבורא, שהצללים יעברו מן העולם, אלא הוא אומר אז, 
אני רואה, שהבורא רוצה, שאני יעבוד אותו בצורה כזו, שהוא הכל למעלה מהדעת. 

)בעל הסולם. "שמעתי". ח'. "מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א"(

11. להתגבר על ההחשכות וההסתרות, מה שהוא מרגיש, ולהצדיק את ה', ולהתפלל 
לה', שה' יאיר את עיניו, שיראה שכל ההסתרות מה שהוא מרגיש, הוא בא מה'. היינו, 
שהקב"ה מסבב לו כל זה, מטעם בכדי שיגלה את תפלתו, וישתוקק להתדבק בו ית'. 

)בעל הסולם. "שמעתי". ח'. "מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א"(

היסורים  שכל  ולומר  להתגבר,  לו  אפשר  אי  שכבר  מצב,  לידי  בא  כשהוא   .12
והמכאובים, מה שהוא מרגיש, הוא מטעם שהבורא שלח אותם אליו, כדי שעל ידם 
יהיה לו סיבה לעלות בדרגה, אז, הוא בא לידי מצב של כפירה חס ושלום. היות שאין 

הוא יכול להאמין בהשגחתו ית'. וממילא אין הוא יכול אז להתפלל. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ח'. "מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א"(

13. יש לדעת, מה שנתדמה להאדם, דברים שהם בסתירה להשגחת טוב ומטיב, הוא 
יהיה מוכרח להמשיך אור עליון על הסתירות, בזמן שהוא רוצה  רק בכדי שהאדם 
להתגבר על הסתירות. אחרת אי אפשר לו להתגבר. ושזה נקרא רוממות השם ית', 

שממשיך בזמן שיש לו הסתירות, הנקרא דינין. 
הוא  אם  רק  עליהם,  להתגבר  רוצה  הוא  אם  להתבטל,  יכולים  שהסתירות  כלומר, 

ממשיך רוממות ה'. נמצא, שהדינין האלו הם הגורמים להמשכת רוממות ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ג. "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן"(
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הן  שמתחילתן  אע"פ  בעוה"ז,  טועמים  שאנו  ייחודו,  נגד  הסתירות  ריבוי  כל   .14
בכל  באהבה  והמצוות  התורה  לקיים  מתאמצים  בהיותינו  הנה  מה',  אותנו  מפרידות 
כוחות  אלו  וכל  ליוצרנו,  רוח  נחת  להשפיע  ע"מ  עלינו,  כמצווה  ומאודנו,  נפשנו 
הפירוד, אינם משפיעים עלינו לגרוע משהו מאהבת ה' בכל נפשנו ומאודנו, אז כל 

סתירה, שהתגברנו עליה, נעשית שער להשגת חכמתו. 
כי בכל סתירה יש סגולה מיוחדת, לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו. ואלו הזכאים, שזכו 

לזה, נמצאים הופכים חושך לאור ומר למתוק. 
כי כוחות הפירוד כולם, מחשכת השכל וממרירות הגוף, נעשו להם שערים להשגות 

מדרגות נשגבות. ונעשה החושך לאור גדול, והמר נעשה מתוק. 
באופן, שבשיעור הזה, שהיה להם קודם לכן כל הנהגות השגחתו לכוחות הפירוד, 
התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד. ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף 

זכות. 
)"זוהר לעם". "הקדמת ספר הזוהר". מאמר "שתי נקודות",  סעיף 121(

15. אי אפשר ליחס הרע להבורא יתברך, שהוא הטוב בתכלית, לכן כל זמן שהאדם 
- מהסביבה, אבל  לומר שהם באים ממקום אחר  מרגיש מצבים רעים, הוא מוכרח 
לאמיתו של דבר, כשהאדם זוכה לראות רק טוב, ושאין כל רע בעולם, והכל נהפך 
לטוב, אז מראים לו האמת, שהבורא יתברך עשה הכל, מטעם שהוא כל יכול, שהוא 

לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר פרי חכם - על התורה"(

16. כל מה שעושה הקב"ה למעלה ולמטה, הכול הוא אמת ופעולתו אמת. ואין דבר 
בעולם, שהאדם צריך לדחותו ולנהוג בו בביזיון, כי כולן פעולות אמת הן, והכול נצרך 
בעולם ]...[ והכול בידי הקב"ה תלוי, והכול הוא מעשה ידיו. והעולם צריך להם. ואם 
לא היה העולם צריך להם, לא עשה אותם הקב"ה. וע"כ אין האדם צריך לנהוג בביזיון 

בדברי העולם. בדבריו ובמעשה הקב"ה על אחת כמה וכמה. 
)"זוהר לעם". "יתרו". מאמר "וישמע יתרו", סעיפים 31,29(
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ה' יגמור בעדי

1. "אני ראשון ואני אחרון". היינו "אני התחלתי את המגע עמך". והאדם צריך מזה 
להתעורר. אולם אין האדם גומר את העבודה. אלא כמו שכתוב "ה' יגמור בעדי".

)הרב"ש. מאמר 13 "מהו שעל ידי יחוד קוב"ה ושכינתה כל העוונות מתכפרים" 1990(

2. אמרו חז"ל )אבות פרק ה', משנה כ"א( "הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור". 
אם כן אפשר לומר "ובשביל מה אני צריך לעבוד, הלא אין בידי לגמור אותה, אם כן 

מה תועלת מעבודתי", וזהו שממשיכה המשנה "ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה".
הרי אנו רואים כאן שני דברים, כאילו הם בסתירה. כי מצד אחד אומרים לאדם, שהוא 
צריך לעבוד "כשור לעול וכחמור למשא". משמע שהעבודת הקודש תלויה בידי אדם, 

היינו שבידו לגמרו. ומצד שני אנו אומרים, כמו שכתוב "ה' יגמור בעדי".
והענין הוא כי שניהם צריכים. כי מצד אחד האדם צריך לעשות בחירה, היינו שיהיה 
כך  ישאר  הוא  עבודתו,  את  יגמור  יכול  היה  הוא  ואם  לשם שמים.  לעבוד  רצון  לו 
במצבו הנוכחי, כי כבר הוא מרגיש, שהוא כבר איש שלם. היות שרואה, שכל מעשיו 
הם לשם שמים, ומה חסר לו עוד. לכן אין לו שום צורך להמשיך את אור התורה. ]...[ 
ומשום זה, בזמן שהאדם מתחיל לעבוד, ורואה שאינו יכול לגמור את העבודה, אז הוא 

מקבל צורך וחסרון לאור התורה. 
)הרב"ש. מאמר 1 "וילך משה" 1986(

3. "לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להבטל ממנה". כלומר, שבהיות 
יש צד פרוץ לפני הס"א, להתקרב  כן  וגמר מלאכתה, אם  השלמות מטרת העבודה 
שגמר  לדעת,  האדם  צריך  כן  על  כי  ליאוש,  ולהביאו  לזה,  מסוגל  שאינו  ולהבינו, 
מלאכה אינו עסק האדם כלל וכלל, כי אם עסק השי"ת, ואם כן איך אתה יכול לדעת 
ודאי  שזה  ח"ו,  יכול  אינו  או  מלאכתו,  לגמור  הוא  יכול  אם  ולשערהו  השי"ת,  את 

חוצפה והמרה.
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"ולא אתה בן חורין להבטל ממנה", אפילו בו באופן, אם השי"ת רוצה שתעבוד, בלי 
לגמור מלאכה. וז"ש: "מה ה' אלקיך שואל" וכו'. פירוש, הנברא מחוייב לדעת רק 
אחת שהשי"ת דורש עבודה, ועל כן יעשה רצונו יתברך בתמימות, ע"ד: "פתחו לי 
פתח א' של תשובה כחודה של מחט", וע"כ ינצל מהס"א, שלא יתקרב אליו לעולם, 
ואם האדם נשלם בזה, יכול הוא להיות בטוח שהשי"ת מצדו יגמור מלאכתו. "ואני 

פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרנות נכנסות". 
)בעל הסולם. אגרת כ"ז(

לעשות  בידו  שיהיה  היינו  מבוקשו,  את  ישיג  מטעם שבטח  לעבוד,  צריך  האדם   .4
מעשים, בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו.

כמו  אלא  אדם,  בידי  זה  שאין  משמע  לגמור",  המלאכה  עליך  "לא  אומר  ב'  ומצד 
זה בידי אדם להשיג את הרצון להשפיע. אלא  היינו שאין  יגמור בעדי,  ה'  שכתוב, 

שכאן נוהגים ב' ענינים:
א. שהאדם צריך לומר, "אם אין אני לי מי לי". לכן אל יתפעל האדם מזה שעוד לא 
זכה, להשיג את הרצון להשפיע, אף על פי שהשקיע לפי דעתו הרבה עבודה, מכל 
צריך  שהאדם  מה  את  יגלה  שהאדם  עד  לו,  מחכה  שה'  להאמין,  צריך  הוא  מקום 

לעשות.
כמו  מבוקשו,  את  בפעם אחת  יקבל  הוא  כלומר, שאז  בעדו".  יגמור  "ה'  ואח"כ  ב. 

שכתוב, "ישועת ה' כהרף עין". 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה" 1991(

5. כל הקדושה שהאדם מרגיש שיש לו, בא לו מה'. וזה פירוש, אין קדושה, היינו 
שום קדושה בעולם, שיהיה יכולת באדם להשיג מכוחות עצמו, אלא הכל בא מה'. זה 

שכתוב, "אין קדוש כה', ואין צור כאלוקינו". 
ידוע, שענין כלים נקראים בשם אלקים, ואורות נקראים בשמות הוי"ה. וזה שכתוב, 
"אין צור", זה שהאדם רואה, שיש לו כלים דהשפעה. שנברא אצלו דבר חדש, שזה 
נקרא צור. היינו במקום שהיה לו כלים דקבלה, נצטיירו אצלו כלים דהשפעה. שאל 
יעלה בדעתו של אדם, שהוא עזר משהו לה', ובזה השיג כלים דהשפעה. אלא, הכל 

בא מלמעלה. 
כידוע מה שאמר אאמו"ר זצ"ל, שלפני עבודה האדם צריך לומר, "אם אין אני לי מי 

לי", ואחר העבודה הוא צריך להאמין בהשגחה פרטית, דהיינו, שהכל עושה ה'. 
)הרב"ש. 845. "אין קדוש כה'" (
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6. אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו, ממילא הוא ישאר תמיד בשיפלותו. ולא יקויים 
בו, "אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו", בסוד "ה' יגמור בעדי", אלא 
כל העולם מפרנסים לו ויהיה תמיד נצרך לבריות. מה שאין כן מי שהולך בדרך ה' ולא 

בדרך העולם, אזי הוא זוכה למציאת חן בעיני ה' יתברך. 
וזהו דווקא מי שזקוק לעזרת ה' יתברך, כמו שכתוב "הבא לטהר מסייעין אותו" )שבת 
ק"ד ע"א(. ופירשו בזהר הקדוש, "במה, בנשמתא", שה' יתברך נותן לו נפש קדושה. 

ועם כח הזה הוא יכול לטהר את עצמו. 
)הרב"ש. 245. "עזרת ה'"(

7. אמרו חז"ל "הבא לטהר מסייעין אותו". ומלשון חז"ל שאמרו "הבא לטהר", משמע 
כאילו שכל החולשה בעבודה היא דוקא על טהרה, שרק זה אינו בידי אדם, והוא נצרך 
לעזרה. וחז"ל הבטיחו, שמי שבא לטהר, והוא רואה שאין זה בידו להתגבר, על זה 
אמרו, שהאדם אל יתבהל ואל יברח מהמערכה, ואל יסתכל על מה שאיננו בידו להגיע 

לטהרה, אלא האדם צריך להאמין, שה' יתן לו עזרה.
אולם גם זה יש להבין, מדוע ה' עשה כך. כלומר, הלא יש כאן דבר בלתי מובן, היות 
שזה בסתירה לזה. היות מצד אחד אומרים לנו "הבא לטהר". משמע מכאן, שהאדם 
מוכרח להתחיל בעבודת הטהרה. ואח"כ אמרו "ואלמלא הקב"ה עוזרו, אין יכול לו". 
משמע מכאן, שאין לאדם בחירה לנצח את הרע שלו, כמו שאמרו חז"ל, שבלי עזרה 

מה', אין בידו של אדם להתגבר עליו. 
)הרב"ש. מאמר 35 "מהי העזרה בעבודה, שיבקש מה'" 1988(

לומר,  צריך  שהאדם  עבודה,  ובשעת  "צבאות".  נקרא  וירידות  עליות  של  השם   .8
"אם אין אני לי מי לי", חושבים אז במצב העבודה, שהם עושים בעצמם את העליות 
כן  שאין  מה  חיל".  "גיבורי  "צבא",  הנקרא  מלחמה,  אנשי  שהם  כלומר,  וירידות. 
אח"כ, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו, שה' צבאות. כלומר, כל העליות וירידות, שהיו 

להם, ה' עשה זה. 
היינו, אפילו הירידות גם כן בא מה'. שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך 
"יציאה"  לפרש  יציאות. שאפשר  אלו  כל  את  אותם  סיבב  אלא שה'  פעמים.  הרבה 
היינו "יציאה מקדושה". ו"בא" "ביאתם להקדושה". הכל עשה ה'. לכן אחר הגאולה 

ה' נקרא "ה' צבאות". 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו למעלה מהדעת, בעבודה" 1989(
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9. חוק הוא בטבע, שאין חכם כבעל הנסיון, ובטרם שאדם מנסה בפועל לעשות כל 
מה שבכוחו, אינו מוכשר בשום אופן לבוא לשפלות האמיתי, בשיעור האמיתי כאמור.

ולכן אנו מחויבים להתיגעות בקדושה וטהרה, כמ"ש: "כל אשר תמצא ידך לעשות 
בכוחך עשה וכו'". והבן זה, כי עמוק ואמת הוא.

לא גיליתי לך את האמת הזה, אלא כדי שלא תרפה ידיך ואל תתיאש ח"ו מן הרחמים. 
ואע"פ, שאינך רואה כלום, מפני שאפילו בשעה שנגמרה הסאה של יגיעה, הוא הזמן 
יגעתי ומצאתי אל תאמין". וכשיגמר הסאה  של תפלה. ועד שם האמן בחז"ל: "לא 
יהיה תפלתך בשלמות, והשי"ת יענה כידו הרחבה, וזה שהורינו ז"ל: "יגעתי ומצאתי 

תאמין". כי אינו ראוי לתפלה מקודם זה, והשי"ת שומע תפלה.
)בעל הסולם. אגרת נ"ז(

10. ענין "חרב מונחת על צוארו" יש לפרש, שהכוונה היא, אף על פי שהרע של אדם, 
הנקרא אהבה עצמית, מונחת על צוארו ורוצה להפריד אותו מקדושה, באופן שמראה 
לו תמונה, שאין שום אפשרות לצאת מהשליטה הזאת. אז הוא צריך לומר, שזו היא 

אמת התמונה הזאת שהוא רואה. 
יכול  שהבורא  להאמין,  אז  צריך  שהוא  משום  הרחמים",  מן  עצמו  ימנע  "אל  אלא 
עצמו,  כוחות  מצד  אומרת,  זאת  השפעה".  "מידת  שפירושו  הרחמים,  את  לו  לתת 
האמת היא, שאין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית. אבל מצד הבורא, 
שהקב"ה עוזרו, בודאי הוא יכול להוציא אותו. וזהו שכתוב "אני ה' אלקיכם, אשר 

הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלקים".
)הרב"ש. מאמר 19 "בא אל פרעה - א'" 1985(

עצמו  את  ממציא  בשעה שהשי"ת  כלומר,  בהמצאו",  ה'  "דרשו  הכתוב:  אומר   .11
כלומר,  להקדים,  האיש  שדרך  ג"כ,  אותו  שתדרשו  בהכרח  אז  לדרישה,  אליכם 

שהשי"ת מקדים א"ע ליתן לכם לב לדרוש אותו. 
וכשתדע את זה בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר שאת וביתר תעצומות. 

כי המלך קורא אותך. 
וכה"א: "קראהו בהיותו קרוב", כלומר, בשעה שתקראו אל ה' שיקרב אתכם אליו ית', 
תדעו, שכבר קרוב הוא אליכם, דאי לאו הכי ]שאם לא כך[, ודאי שלא הייתם קוראים 
לו, וזה ג"כ שיעור הכתוב "טרם יקראו ואני אענה", דהיינו כנ"ל, כי אם אתם קוראים 

אליו ית', הלא כבר פנה אליכם, ליתן לכם ההתעוררות לקרוא אותו. 
)בעל הסולם. אגרת נ"ב(
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12. אי אפשר ליחס הרע להבורא יתברך, שהוא הטוב בתכלית, לכן כל זמן שהאדם 
- מהסביבה, אבל  לומר שהם באים ממקום אחר  מרגיש מצבים רעים, הוא מוכרח 
לאמיתו של דבר, כשהאדם זוכה לראות רק טוב, ושאין כל רע בעולם, והכל נהפך 
לטוב, אז מראים לו האמת, שהבורא יתברך עשה הכל, מטעם שהוא כל יכול, שהוא 

לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר פרי חכם - על התורה"(
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ופרעה הקריב לבורא

1. ופרעה הקריב. שהקריב כל ֵחילו ורכביו לעשות מלחמה. ועוד לומדים, שפרעה 
הקריב את ישראל לתשובה. וע"כ כתוב, ופרעה הקריב, ולא כתוב, ופרעה קרב. ]...[ 
ישראל היו מתקרבים אל הים, והיו רואים הים לפניהם הולך וסוער, וגליו זקופים 
למעלה. היו יראים. נשאו עיניהם, וראו את פרעה וֵחילו, ואבני ֶקַלע וחיצים. אז כתוב, 
וייראו מאוד. ויצעקו בני ישראל. מי גרם לזה שהתקרבו ישראל לאביהם של מעלה? 

פרעה. כמ"ש, ופרעה הקריב.
)"זוהר לעם". "בשלח". מאמר "ופרעה הקריב", סעיפים 67,65(

2. וזה פירוש, שפרעה הקריב. שדרשו, שהקריב את ישראל לתשובה. וזה היה בכוונה 
תחילה, כדי שאח"כ יקח מהם הכל לרשותו. וזהו שכתב האר"י ז"ל, שפרעה היה יונק 
כל השפע, שהיה יורד לתחתונים, היה יונק מבחינת עורף ומצד הגרון, שהוא בחינת 

רישא דגופא ]תחילת הגוף[, שהיה לוקח הכל בכלי קבלה שלו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". פ"ו. "ויבן ערי מסכנות"(

3. כתוב "בא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו, ואת לב עבדיו, למען שתי אתתי 
אלה בקרבו". ומקשים העולם, למה הקב"ה הכביד את לבו. הכתוב מתרץ "למען שתי 
אותותי אלה בקרבו". והפירוש, כי למה הקב"ה הכביד את לבו של אדם, ולא יכול 

לנצח את מלחמת היצר לבדו. 
והתשובה, שהכוונה היא בכדי שהאדם יצעק אל ה'. וע"י זה יהיה לו כלי. ואז הקב"ה 
יכול להכניס בתוך הכלי את אותיות התורה בקרבו, שזהו בחינת נשמתא, שה' נותן 

לו בתור עזרה. 
)הרב"ש. מאמר 13 "בא אל פרעה - ב'" 1986(
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האורות  על  צורך  לקבל  מקום  שיהיה  בכדי  הוא  לפרעה,  שנעשה  הלב  הכבדת   .4
העליונים, מה שאין כן אם לא תהיה להם עבודה קשה, לא יהיה להם צורך לאורות 

הגדולים. ]...[
כי מי שהולך להילחם עם השני, עם היד או עם מקל, אין להשני צורך לקבל נגדו טנק 
גדולים, מוכרחים  זה, בכדי שיהיה לתחתונים צורך לקבל אורות  או תותח. ומשום 
אורות  להמשיך  מחויב  האדם  אותם,  לשבור  ובכדי  חזקות,  קליפות  כנגדם  לעמוד 
גדולים, אחרת היה מסתפק במיעוט. נמצא, ששליטת פרעה גורם על ידי הכבדת לבו, 

שימשיכו אורות גדולים.
)הרב"ש. מאמר 14 "הקשר בין פסח, מצה ומרור" 1987(

5. רשעת הגוים, הכוונה על הרע שיש בלבו של אדם. ואין האדם מסוגל לנצח אותו, 
ומוכרח לצעוק לה', שיעזור לו, להוציאו לחרות מתחת שליטת פרעה מלך מצרים. 
פעם שהוא  כל  אומרת,  זאת  קדישא.  בנשמתא  בזה"ק,  כמו שאומר  לו,  עוזר  ובמה 

מבקש עזרה, הוא מקבל נשמתא קדישא. 
)הרב"ש. מאמר 41 "מהו המצות קלות שאדם דש בעקביו, בעבודה" 1990(

6. דוקא שכל הרע מתגלה, אז יש כלי שלם, שיכול להאיר בהם אור שלם. ומהנ"ל 
אנו רואים, מהי הסיבה, שה' הכביד את לבו, היינו שהלב, הנקרא רצון, היה כל פעם 
יותר מתנגד לעבודה דלהשפיע. והטעם הוא, שאנו צריכים לעבודה קשה, שרק ע"י 
היסורים דעבודה קשה, היסורים האלו, הם הגורמים שיצעקו לה' עם רצון שלם, שה' 
יעזור לו לצאת משליטת פרעה מלך מצרים. היינו, שדוקא ממצב השפלות, שהאדם 
מרגיש, שיותר רע לו מכל אנשים, זה נותן לו דחיפה, שיצעק לה' בכל לבו, שיעזור 

לו. 
)הרב"ש. מאמר 16 "מהו, מקוצר רוח ומעבודה קשה, בעבודה" 1990(

7. יש לדעת, שענין גלות, מה שהאדם מרגיש, שהוא נמצא בגלות, זה נמדד לא לפי 
הגלות, אלא לפי הרגשת הרע והיסורים, שסובל מזה שנמצא בגלות. ואז, כשיש לו 
יסורים, בזה שהוא נמצא תחת שליטת המעבידים, שהוא מוכרח לעשות כל מה שהם 
דורשים ממנו, ואין לו שום זכות לבצע את מה שהוא רוצה, אלא הוא מוכרח לשמש 
ולהוציא לפועל את כל מה שהאומות העולם, הנמצאים בגופו של אדם, דורשים, ואין 
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מהם,  לברוח  ורוצה  מרגיש  שהוא  המכאובים  שיעור  לפי  בהם,  לבגוד  כח  שום  לו 
בשיעור הזה הוא יכול להנות מהגאולה. 

)הרב"ש. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" 1991(

8. בזמן שעם ישראל בא למצב שאין להם מנוס מן הרע, שפירושו, שראו שכח הרע 
הוא מכל הצדדים, שאין הם רואים מדרך הטבע שום הצלה, זה נקרא שכבר הכלי של 

הרע נגמר. 
ואז בא הזמן ]...[ שה' נותן להם האור, שהאור הזה מחזירם למוטב. היינו, שע"י זה 
יצאו משליטת הרע, הנקרא כלים דקבלה עצמית, ויזכו לכלים דהשפעה. וזה שאומר 
זאת אומרת, לאחר שנגמר  היום".  יעשה לכם  ה', אשר  ישועת  וראו את  "התייצבו 
הכלי של הרע בשלימות, כנ"ל, כבר יש מקום לגילוי אור מצד העליון. וזה נקרא שה' 

נותן להם את הכלים דהשפעה.
)הרב"ש. מאמר 18 "מהו, שדיבור של שבת לא יהיה כדיבור של חול, בעבודה" 1990(

היו  זרה  עבודה  עובדי  שמתחילה  לדעת  צריכין  שאנחנו  ההגדה  בעל  לנו  מספר   .9
אבותינו, היינו שהיו בגלות תחת שליטת עובדי עבודה זרה - ורק אז קירב הקב"ה את 
אבותינו. מה שאם כן אם לא היו מרגישים שהם מונחים תחת שליטת עובדי עבודה 
זרה לא שייך לומר שהקב"ה קירב אותם. שרק בזמן שהאדם מרוחק מהקב"ה שייך 
לומר שהקב"ה מקרב אותו. כי תמיד צריך להיות ההעדר קודם להויה, שענין העדר 

הוא הכלי, וההויה הוא האור הממלא את ההעדר והחושך. 
)הרב"ש. אגרת ס"ו(

10. במידה שבני ישראל חשבו שמצרים מעבידים אותם, ומטרידים אותם מעבדות ה', 
באותה מידה היו באמת בגלות מצרים. וכל הטרחא של הגואל לא היתה, אלא לגלות 
להם, שאין כאן כח אחר מעורב, ואני הוא ולא שליח, כי אין שום כח זולתו, שזה היה 

באמת אור הגאולה. 
)הרב"ש. מאמר 15 "מהו, שמטרם שנפל השר המצרי, לא נענו בצעקתם, בעבודה" 1990(
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להשפיע נחת רוח לבורא

רוח  נחת  בלהשפיע  טעם  ולהרגיש  לבוא  איך  להיות,  צריך  האדם  עבודת  עיקר   .1
ליוצרו. היות שכל מה שהאדם עושה לתועלת עצמו, מרחקת אותו מה', מטעם שינוי 
הכי  אפילו שהמעשה תהיה  ה',  עושה מעשה לתועלת  הוא  כן, אם  צורה. מה שאין 

קטנה, מכל מקום נקרא זה "מצוה". 
וזהו  לכן, עיקר השתדלות האדם, צריך להיות להשיג כח המרגיש טעם בלהשפיע. 
על ידי שממעטין בכח המרגיש טעם בקבלה עצמית. ואז לאט לאט משיגים את הטעם 

בלהשפיע. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ב. "עיקר עבודת האדם"(

2. לא נברא העולם אלא בהשפעה, לעסוק בתורה ובמע"ט, כדי להשפיע נחת רוח 
ליוצרו ולא להנאת עצמו, כמ"ש, כל ָּפעל ה' ַלַמענהו, כדי שהבריות ישפיעו לו נחת 

רוח.
אבל בתחילה, כמ"ש, ַעיר פרא אדם ייוולד, שכל עניינו הוא להנאת עצמו, ואין בו 
הרצון להשפיע כלל. והוא טוען, כל פעל ה' למעני ולהנאתי, שהרי רוצה לבלוע העולם 

ומלואו לטובתו ולתועלתו.
מעת  באדם  הטבועים  לעצמו,  בקבלה  ומרים  קשים  ייסורים  הבורא  הטביע  ולפיכך 
לידתו, הן מכאובים גופניים והן מכאובים נפשיים. באופן, שאם יעסוק בתורה ובמצוות 
אפילו להנאת עצמו, מ"מ ע"י המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראות, שיש 

בטבע הקבלה לעצמו.
רק  לעבוד  לגמרי  ויתמסר  הזו,  הקבלה  מטבע  עצמו  את  להבדיל  ליבו  אל  ייתן  ואז 
להשפיע נחת רוח ליוצרו, כמ"ש, כל פעל ה' למענהו. ואז יפקח ה' את עיניו, ויראה 

לפניו עולם מלא מתכלית השלמות.
)"זוהר לעם". "בראשית - ב'". מאמר "היכל רביעי, גבורה", סעיף 103(
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3. אף על פי שענין ההשתוקקות אינו בידי אדם, אם אין לו חשק לדבר, אין הוא יכול 
לעשות שום דבר. אבל על כל פנים הוא צריך לגלות את הרצון לכיסופין, היינו הרצון 
והחשק  הרצון  לגלות  שצריך  היינו,  זה.  על  ביקוש  לגלות  צריך  שהוא  להשתוקק. 
להשתוקק לה', היינו להשתוקק להרבות כבוד שמים, להשפיע נחת ליוצרו, למצוא 

חן בעיניו ית'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קע"ה. "והיה כי ירחק ממך"(

צריכים  הדביקות,  לבחינת  שיגיעו  האמת,  לדרך  להכנס  שרוצים  אנשים  אלה   .4
להרגיל עצמם, שכל המחשבה דיבור ומעשה שלהם יהיו על הכוונה, שע"י זה שהם 
עושים מעשי המצות ועוסקים בתורה, תצמח מהעבודה זו נחת רוח להבורא, ואסור 
להם לעשות חשבון, מה שהם יכולים לקבל מהבורא, עבור זה שהם רוצים לתת לו 
נחת רוח, זאת אומרת, שלא יעלו על מחשבותיהם, מה הבורא יתן להם, שתהיה להם 
שתי  שיעשו  להם  יגרום  שזה  שלהם,  לרשות  הבורא  של  מרשותו  להוציא  היכולת 

רשויות, היינו רשות הבורא ורשות של הנבראים, שזהו ההיפך מבחינת הדביקות. 
)הרב"ש. מאמר 6 "ענין בטחון" 1986(

5. אנו צריכים לכוון בעת שאנו עוסקים בתו"מ, שהשכר שלנו יהיה, שע"י זה נזכה 
לצאת מגלות והשעבוד של הרצון לקבל לעצמו, ונוכל לעבוד הכל בעל מנת, שיצמח 

מזה נחת רוח להבורא, ושכר אחר אין אנו דורשים עבור העבודה בתו"מ. 
משמשים  שאנחנו  בתו"מ,  עוסקים  שאנו  בעת  להרגיש  לזכות,  רוצים  שאנו  היינו, 
רוממותו  את  מרגישים  שאנו  מזה  ה',  אהבת  בזה  בנו  ושתהיה  וחשוב,  גדול  למלך 
יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה, שאנחנו משמשים את הבורא, זה יהיה השכר 
שלנו, ולא שהוא יתן לנו איזו תמורה עבור העבודה. אלא שנרגיש, כי העבודה בעצמה 

היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם, מזה שזוכים לשמש את הקב"ה. 
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו "לחם רע עין" בעבודה" 1989(

6. מוטל על האדם לבדוק את עצמו תמיד, את מטרת עבודתו. היינו, שבכל מעשים 
שהוא עושה, אם הקב"ה יקבל מזה נחת רוח. כי הוא רוצה בהשתוות הצורה לה', שזה 
נקרא "כל מעשיך יהיו לשם שמים". היינו, שכל מה שהאדם עושה, הוא רוצה בזה, 
שה' יהנה מזה, כמ"ש: "לעשות נחת רוח ליוצרו". ועם הרצון לקבל צריך להתנהג 
עמו ולומר לו: כבר החלטתי, ששום הנאה אני לא רוצה לקבל, מטעם שאתה רוצה 
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להנות. היות על הרצון שלך אני מוכרח להיות נפרד מה', כי שינוי צורה גורם פירוד 
וריחוק מה'. 

הרצון  משליטת  להשתחרר  יכול  לא  שהאדם  היות  להיות,  צריך  אדם  של  והתקוה 
לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה לה', שיזכה שה' 
יאיר עיניו, ושיהיה לו כח להתגבר ולעבוד רק לתועלת ה'. וזה כמ"ש: "אחת שאלתי 
מאת ה', אותה אבקש". "אותה", היינו השכינה הקדושה. ומבקש, שיהא "שבתי בבית 

ה' כל ימי חיי". 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

חז"ל  שדרשו  ענין  וזה  בתו"מ.  לעסוק  המחייבו  הסיבה,  את  לזכור  תמיד  צריך   .7
"שתהיה קדושתכם לשמי", שפירושו, שאני אהיה הגורם שלכם. שזה נקרא, שכל 
עבודתכם הוא בזה, שאתם רוצים להנות לי, היינו שכל מעשיכם יהיו בעמ"נ להשפיע. 

כדברי חז"ל "כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה" )ברכות כ(. שפירושו הוא, כל אלה, 
שעוסקים בשמירת תו"מ על הכוונה בכדי להגיע לזכירה, בסוד "בזכרי בו, איננו מניח 

לי לישון", נמצא, שעיקר השמירה הוא, בכדי לזכות לזכירה. 
זאת אומרת, זה שרוצה לזכור את הבורא, זה הוא הגורם שמירת תו"מ. היות לפי זה, 
הסיבה והגורם, שצריך לשמור את התו"מ, הוא הבורא. היות בלי זה אין האדם יכול 
יכולים לדור במדור אחד", מסיבת שנוי  והוא  להתדבק בהבורא, מטעם ש"אין אני 

צורה כידוע. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ח. "יראת ה' הוא אוצרו"(

8. מוטל על האדם כל יום להתפלל, שה' יאיר עיניו, ויכיר את גדלות וחשיבות ה', 
ב'  להבחין  בזה  ויש  דלהשפיע.  הכוונה  על  יגיעה  לתת  דלק  חומרי  לו  שיהיה  בכדי 

בחינות:
א. שיהיה לו רצון להשפיע נחת רוח ליוצרו, שזו יהיו כל שאיפותיו.

ב. שיעשה מעשים על הכוונה, שהמעשים יביאו לו רצון, שירצה לעשות מעשים בכדי 
ויגיעות גדולות בכדי  שיהיה נחת רוח להבורא. כלומר שהוא צריך לעשות מעשים 
שישיג אור וכלי. אור נקרא, היינו שקבל מה' רצון שהוא משתוקק כל היום לעשות 
נחת רוח להבורא. וכלי נקרא, רצון, כלומר שיהיה לו רצון שירצה להשפיע לה'. וב' 

אלה הוא צריך לקבל מהבורא.
)הרב"ש. מאמר 18 "מהו, שהברכה אינה שורה בדבר שנמנה, בעבודה" 1989(
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יכולים  הם  אין  בבי"ע  ושם  לבי"ע.  דקדושה  נצוצין  נפלו  השבירה  שע"י  ידוע,   .9
להתתקן. לכן צריכין להעלותם לאצילות. ועל ידי זה שעושים מצות ומעשים טובים 
בכוונה עמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לעצמו, מתעלים הנצוצין הללו לאצילות. 
ואז הם נכללים במסך דעליון, שבראש המדריגה, ששם נשאר המסך בנצחיותו. ואז 
יש זווג על המסך בהתכללות הנצוצין. ונמשך אור העליון בכל העולמות, כפי שיעור 

הנצוצין שהעלו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". פ"א. "ענין העלאת מ"ן"(

להוסיף  רוצים  גורם, שאם הם  זה  הרי  להבורא,  נחת  היא לעשות  כוונתם  10. אם 
עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא, כי כפי שיעור גדלותו יתברך, בשיעור 
זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמים. וזה כמו שאומר 
בזה"ק על פסוק "נודע בשערים בעלה", שכל אחד ואחד "לפום מה דמשער בלביה". 

דלק  חומרי  להם  שיהיה  בכדי  שמים,  לשם  לעבוד  שרוצים  אנשים  אלו  לזאת,  אי 
לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות ה', היות שגדלות 

ה' זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. 
)הרב"ש. מאמר 15 "מהו, שהצדיקים ניכרים ע"י הרשעים, בעבודה" 1989(

זהו כל האדם", כי מה שיש  11. הגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת "כי 
באדם חוץ מהרצון לקבל אינו שייך להנברא, אלא אנו מיחסים להבורא. אבל הרצון 
לקבל הנאה צריך להיות מתוקן בעמ"נ להשפיע. כלומר, שהתענוג והשמחה שהרצון 
לקבל לוקח, צריך להיות על הכוונה משום שיש נחת רוח למעלה מזה שיש להנבראים 
השכינה  "שמחת  נקרא  וזה  לנבראיו.  להטיב  הבריאה  מטרת  היתה  זה  כי  תענוגים. 

למעלה". 
ומשום זה מחויב האדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה. ובטח 
שעל ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד 
בהיכל המלך, ויהיה לו היכולת להשתעשע בגנזי המלך. ומזה בודאי יהיה נחת רוח 

למעלה. נמצא, שכל ההשתוקקות צריך להיות רק לשם שמים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

12. מי שרוצה ללכת בבחינת השפעה, הוא צריך להיות תמיד בשמחה, היינו בכל 
הצורות הבאות עליו, הוא צריך להיות בשמחה, מטעם שאין לו שום כוונה לקבלה 

עצמית.
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לכן הוא אומר, ממה נפשך, אם הוא באמת עובד בעל מנת להשפיע, בטח שהוא צריך 
מרגיש,  הוא  ואם  ליוצרו.  רוח  נחת  משפיע  להיות  זכה  שהוא  בזה  בשמחה,  להיות 
שעדיין אין עבודתו להשפיע, הוא גם כן צריך להיות בשמחה, משום מצד עצמו האדם 
אומר, שהוא לא רוצה שום דבר לעצמו, הוא שמח בזה, שאין הרצון לקבל יכול להנות 

מעבודה זו. מזה הוא צריך לקבל שמחה.
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

13. אי אפשר לזכות לבחינת גילוי, מטרם שהאדם מקבל את בחינת אחוריים, שהיא 
בחינת הסתרת פנים, ולומר שאצלו זהו חשוב כמו גילוי פנים, היינו שיהיה בבחינת 

השמחה, כאילו הוא כבר זכה לבחינת גילוי פנים. 
אבל זה אי אפשר להחזיק מעמד, ושיהיה אצלו ההסתרה כמו גילוי, רק בזמן שהאדם 
בזמן  לי, מה שאני מרגיש  "מה חשוב  לומר  יכול  אז האדם  עובד בבחינת השפעה. 
העבודה, כי עיקר הוא אצלי, שאני רוצה להשפיע להבורא, ואם הבורא מבין, שיהיה 

לו יותר נחת רוח אם יעבוד בבחינת אחוריים, אני מסכים". 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

14. אין להאדם להתרעם, בזמן שיש לו עבודה עם הרצון לקבל, בזה שהוא המפריע 
נעדר מהגוף,  היה  רצון, אם הרצון לקבל  יותר שבע  היה  והאדם בטח  לו בעבודה. 

היינו, שלא היה מביא להאדם את שאלותיו, להפריע לו מהעבודה של קיום תו"מ. 
אלא האדם צריך להאמין, שזה שהרצון לקבל מפריע לו מהעבודה, זה באה לו מלמעלה. 
כי מן השמים נותנים לו כח הגלוי של הרצון לקבל, מטעם שדוקא בזמן שהרצון לקבל 
מתעורר, יש מקום עבודה, שיהיה להאדם מגע הדוק עם הבורא, שיעזור לו להפוך את 

הרצון לקבל בעמ"נ להשפיע. 
נחת רוח להבורא, מזה שהאדם מתפלל אליו,  כי מזה נמשך  והאדם צריך להאמין, 
שיקרבהו בבחינת הדביקות, הנקראת "השתוות הצורה", שהיא בחינת ביטול הרצון 
לקבל, שיהיה בעמ"נ להשפיע. ועל זה אומר הבורא: "נצחוני בני". היינו, אני נתתי 

לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני, שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

15. מה שהוא רואה, שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה, שהוא הלך אחורה, זהו נעשה 
בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דביקות ה'. נמצא לפי זה, שכל פעם 
יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא "חסרון  הוא מוכרח לראות, איך שהוא מתקרב 
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אמיתי", שהמודד של קטנות וגדלות חסרון, הוא בשיעור היסורים, שהוא מרגיש, בזה 
שאין לו המילוי, הנקרא כאן "דביקות בה'", שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות 

נחת רוח להבורא יתברך. 
)הרב"ש. מאמר 24 "ההבדל בין צדקה למתנה" 1986(

16. האדם צריך מקודם לראות, אם יש בידו כוחות להגיע, שיהיה באפשרותו לעשות 
לידי הכרה,  הגיע  ואז כשכבר  נחת רוח להקב"ה.  מעשים בכוונה על מנת להשפיע 
שאין באפשרותו בכוחות עצמו להגיע לזה, אז האדם מרכז את התורה ומצות שלו על 
נקודה אחת, שהוא "המאור שבה מחזירו למוטב", שזה יהיה לו כל השכר, מה שהוא 
רוצה מתורה ומצות, היינו השכר של היגיעה שלו יהיה, שהקב"ה יתן לו הכח הזה, 

הנקרא "כח השפעה".
)הרב"ש. מאמר 16 "ענין השפעה" 1986(

17. כתוב "אז תתענג על ה'", שפירוש של אז, הוא מקודם שהיא תחילת עבודתו לא 
היה לו תענוג, אלא עבודתו היתה בדרך הכפיה. מה שאין כן אח"כ, כשכבר הרגיל את 
עצמו לעבוד בע"מ להשפיע, ולא להסתכל על עצמו, אם מרגיש טעם בעבודה, אלא 
הוא מאמין, שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת ליוצרו, והאדם צריך 
להאמין שה' מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת 
הכל הקב"ה מסתכל על הכוונה ומזה יש נחת להבורא, אז האדם זוכה התענג על ה'. 

שגם בעת עבודת ה' כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש לה', כי 
ה'.  לשם  באמת  לעבוד  שיוכל  האדם  את  מכשיר  הכפיה  עבודת  בעת  שנתן  היגיעה 

נמצא, שגם אז התענוג שהוא מקבל, הוא על ה', היינו לה' דוקא. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

תופעות  לידי  זוכה  הוא  אזי  לשמה,  שלא  הנקראת  זאת  מדרגה  שמשיג  אחרי   .18
אחרות, שבא לידי מצב יותר עליון. היינו שאין לו אז שום חשבון לעצמו, אלא כל 

החשבונות והמחשבות שלו הם האמת.
שמרגיש,  האמיתית,  מציאות  לידי  עצמו  את  להתבטל  אך  היא  כוונתו  שכל  כלומר 
של  וחשיבותו  וגדלותו  רוממותו  את  שמרגיש  מחמת  המלך,  את  לשמש  רק  שעליו 

המלך.
אז הוא שוכח, היינו שאין לו שום צורך לדאוג עבור עצמו, שבחינתו עצמו מתבטל 
כנר בפני אבוקה, מפני מציאות ה' שהוא מרגיש. נמצא אז בבחינת לשמה, היינו נחת 
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רוח לה', וכל דאגותיו ומאויו במה שיוכל להנות לה'. ומציאותו עצמו, היינו הרצון 
לקבל, אינה עולה שם כלל. ואז הוא בבחינת משפיע על מנת להשפיע. 

)הרב"ש. 223. "הכניסה לעבודה"(

19. בזמן שהאדם בא לידי דרגה שהוא רוצה להשפיע לה', היינו נחת רוח ליוצרו, ואז 
מתחיל לחשוב מה חסר לה', בכדי שיוכל להמציא לו, כי כל דאגותיו הן רק שתהיה 
נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אז הוא רואה שכל מה שברא את העולם, בכדי שיקבלו 
תענוגים ממנו, ויותר מזה לא חסר להקדוש ברוך הוא. לכן הוא ממלא אז את רצון ה' 

ומקבל את התענוגים.
ואז כבר אין שום ענין של נהמא דכסופא, מטעם שהוא לא מקבל את התענוגים משום 
שהוא רוצה להנות, אלא מטעם שרוצה להשפיע להקדוש ברוך הוא. כי בזמן שהאדם 
בא לדרגה שרוצה רק להשפיע לה', אז עובר ממנו הצמצום, ורואה את העולם שהוא 

מלא כל הארץ כבודו.
דרגת  את  לכן אחר שהשיג  מזה.  בכדי שיהנה  לעיניו  נגלה  זה  רואה שכל  הוא  ואז 
אז  לה',  רוח  נחת  הוא רק להשפיע  היינו שהשיג את המדרגה שכל רצונו  השפעה, 

האדם ממלא את עצמו מכל התענוגים מה שעיניו רואות. 
)הרב''ש. 295. "כל מקדש שביעי - א'"(

20. צריך כל אחד ואחד, לחשוב במחשבתו שעושה כל אלה, רק בשביל לעשות נחת 
רוח ליוצרו, ולהדמות לדרכיו, מה הוא רחום אף אני רחום, מה הוא משפיע תמיד 
טובות אף אני כן וכו', ודימוי הזה בצירוף עם המעשים הטובים יקרבוהו להשי"ת, 
באופן שיושווה צורתו לרוחניות וקדושה, וייהפך כחומר חותם ויוכשר לקבלת השפע 

העליונה האמיתית. 
)בעל הסולם. "מצווה אחת"(
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אני לדודי ודודי לי

1. כתוב "בטל רצונך מפני רצונו". היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון 
להשפיע, שהוא רצונו של ה'. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת 
ה', שזה נקרא שיבטל את עצמו לה', שזה נקרא בחינת דביקות. ואח"כ ה' יכול להאיר 

בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעמ"נ להשפיע. 
וזה שאומר "כדי שיבטל רצונו מפני רצונך". שפירושו, שה' מבטל את רצונו, היינו 
סוד הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, שכבר יש השתוות הצורה, 
לכן יש עכשיו התפשטות האור להרצון של התחתון, שקבל תיקון בעל מנת להשפיע, 

כי זהו מטרת הבריאה להטיב לנבראיו, ועתה יכול זה לצאת לפועל. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

2. כתוב "אני לדודי". כלומר בזה שה-אני מבטל את הרצון לקבל שלי לה', בבחינת 
כולו להשפיע, אז הוא זוכה "ודודי לי". זאת אומרת, ודודי, שהוא הקב"ה, לי, שהוא 
מקודם  שהיה  מה  כלומר,  הבריאה.  במחשבת  שישנו  והעונג,  הטוב  את  לי  משפיע 
היינו שנתגלה עתה מטרת  פנים,  גלוי  נעשה עכשיו לבחינת  וצמצום,  בחינת הסתר 

הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו.
ויש לדעת, שכלים דהשפעה נקראים בשם י"ה דשם הוי"ה, שהם בחינת כלים זכים. 
והוא  לי".  "ודודי  זוכה  הוא  אז  זך".  היותר  בכלי  "כל המקבל, מקבל  הפירוש  וזהו 

משפיע לו כל טוב, היינו שזוכה לגלוי פנים.
אולם יש תנאי לזה, כי אי אפשר לזכות לבחינת גילוי, מטרם שהאדם מקבל את בחינת 
אחוריים, שהיא בחינת הסתרת פנים, ולומר שאצלו זהו חשוב כמו גילוי פנים, היינו 

שיהיה בבחינת השמחה, כאילו הוא כבר זכה לבחינת גילוי פנים.
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

3. אנחנו צריכים לעורר, שיהיה רצון למעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק 
בזה, שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. ואף על גב שיש 
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למעלה רצון כללי להטיב לנבראיו, מכל מקום הוא מחכה לרצון שלנו, שיעורר את 
הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו סימן, שהרצון מצד 

המקבל אינו עדיין בשלימות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ז. "יקריב אותו לרצונו"(

4. כתוב "על פסוק דומה דודי לצבי. מה צבי, כשהוא בורח, מחזיר פניו לאחוריו. כך 
הקב"ה, בשעה שהוא מסתלק חס ושלום מישראל, מחזיר פניו לאחוריו. אשר אז חזר 
הפנים להיות באחוריים. כלומר, שמשתוקק ומתגעגע לחזור להידבק בישראל. ומזה 
נולדים גם בישראל געגועים והשתוקקות להידבק בהשם יתברך, אשר השיעור של 

השתוקקות והכיסופין הוא באמת הפנים עצמם". 
)הרב"ש. מאמר 44 "מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב'" 1990(

5. נאה לאחד לדבק באחד, ואימתי הוא? כשישראל הם אגודים ודבוקים יחד באחדות 
גמור, אז לאחד יחשבו, ושורה עליהם ה' ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק 
לבם ונפרדים זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד ואין השם שורה עליהם 
חס וחלילה, ושורה חלילה אל זר עליהם. וזה יש לומר הרמז בפסוק "ואתם, הדבקים 
בה' אלקיכם, חיים כולכם היום", היינו כשתהיו דבוקים ונאחדים זה בזה, אז "חיים 

כולכם", כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד לדבק באחד, ושורה עליהם ה' אחד. 
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "ואתחנן"(

6. "רוממו ה' אלוקינו והשתחוו להר קדשו, כי קדוש ה' אלקינו".
יכולים  זה  אלקינו,  ה'  וגדלות  רוממות  לדעת  רוצה  האדם  אם  פירושו,  "רוממו". 
להשיג רק על ידי דביקות והשתוות הצורה. אם כן מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים 

להשתוות הצורה.
"והשתחוו להר קדשו". עניין השתחויה היא הכנעה, היינו שמרכין את הדעת שלו, 
ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע 

אותו, ל"הר קדשו".
מהדבר,  ומופרש  קדוש  פירוש  "קדשו",  מחשבות.  היינו  הרהורים,  פירושו  "הר" 
שענינו הוא, שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. "והשתחוו", היינו להכניע את הגוף, 
אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, "השתחוו להר 

קדשו".
)הרב"ש. 128. "רוממו ה' אלוקינו"(
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7. כתוב, אני לדודי ועליי תשוקתו. שבתחילה, אני לדודי, ואח"כ, ועליי תשוקתו. אני 
לדודי, לתקן לו מקום בתחילה, בהתעוררות של מטה. ואח"כ, ועליי תשוקתו.

ולקרב את עצמו אל  כיוון שאדם בא להיטהר,  נמצאת עם הרשעים.  אינה  השכינה 
הקב"ה, אז שורה עליו השכינה. וכמ"ש, אני לדודי, בתחילה. ואח"כ, ועליי תשוקתו. 

כי כשבא האדם להיטהר, מטהרים אותו. 
)"זוהר לעם". "לך לך". מאמר "אחר הדברים האלה", סעיף 269(

8. וליודע תעלומות גלוי שעור החפץ שבלב האדם לקרבתו ית', אשר עדיין אפשר 
להיות מתפסק ח"ו. ועל כן הוא ית' מרבה העראותיו, כלומר, התחלות הביאות, שאם 
ויורד מחמת התגברות  נופל  נמצא שאינו  "ה' צלך",  ית', בסוד  לקולו  האדם שומע 
הצער של ההעראות, כי רואה ושומע שגם השכינה הקדושה סובלת כמדתו, מחמת 
הגעגועים המתרבים, ממילא נמצא הולך ומתעצם, פעם אחר פעם, ביתר געגועים, עד 

שמשלים נקודת לבבו, בחפץ השלם, בקשר חזק שלא ימוט. 
ע"ד שאמר רשב"י ז"ל באדרא: "אני לדודי ועלי תשוקתו, כל הימים שהייתי קשור 
בעולם הזה, בקשר אחד נקשרתי בקדוש ברוך הוא, ומשום כך, עתה ועלי תשוקתו". 
והיינו, "עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד", ועל כן זוכה להשיב 
את ה' לגבי ו' לנצחיות. דהיינו, גמר ביאה, והכנסת עטרה ליושנה, שהוא סוד "תקיעה 

גדולה". 
)בעל הסולם. אגרת י"ט(

9. בזמן שהאדם בא לידי מצב, שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, 
שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון, ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי 

דכתר הוא כלי דהשפעה. 
כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה ולא כלום. ורק בצורה כזו 
נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמים, שהיא בבחינת שאין לה כלום, 
בשמחה, נעשה מזה אח"כ בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה וכלי זכה ביותר. כלומר, 
שזה שקבל בחינת מלכות בבחינת השחרית, נעשה אח"כ בחינת כלי דכתר, שהוא כלי 

דהשפעה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(
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10. אי אפשר לזכות לבחינת גילוי, מטרם שהאדם מקבל את בחינת אחוריים, שהיא 
בחינת הסתרת פנים, ולומר שאצלו זהו חשוב כמו גילוי פנים, היינו שיהיה בבחינת 

השמחה, כאילו הוא כבר זכה לבחינת גילוי פנים. 
אבל זה אי אפשר להחזיק מעמד, ושיהיה אצלו ההסתרה כמו גילוי, רק בזמן שהאדם 
בזמן  לי, מה שאני מרגיש  "מה חשוב  לומר  יכול  אז האדם  עובד בבחינת השפעה. 
העבודה, כי עיקר הוא אצלי, שאני רוצה להשפיע להבורא, ואם הבורא מבין, שיהיה 

לו יותר נחת רוח אם יעבוד בבחינת אחוריים, אני מסכים". 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

לבו  וישפוך  ית',  בדביקותו  הראשון  הרגע  יקדש  משנתו  בקומו  בבוקר,  תכף   .11
להשי"ת, שישמרהו כל הכ"ד שעות שבמעל"ע ]שבמעת לעת[, שלא יעבור במוחו 
דבר בטל, ולא ידומה לו זאת לנמנע, או למעלה מן הטבע, כי תמונת הטבע העושה 
המחיצה של ברזל וכו'. וראוי לאדם לבטל מחיצות הטבע המוחשות לו. אלא מתחילה 
יאמין שאין מחיצות הטבע מפסיק אליו ית' ח"ו, ואחר כך יתפלל בכל לבו, אפילו על 

דבר שהוא למעלה מרצון טבעו. 
צורות שאינם של  ושבים עליו  כן בכל שעה שיהיו עוברים  גם  זה תמיד,  והבן את 
קדושה, ויופסק כרגע, תכף בזוכרו, יראה לשפוך לבבו, שמכאן ולהלאה, יציל אותו 
השי"ת מהפסק מדבקותו, בכל יכולתו, ולאט לאט יתרצה לבו לה', ויחשוק להדבק בו 

באמת. וחפץ ה' בידו יצליח. 
)בעל הסולם. אגרת י"ח(

12. מחויב האדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה. ובטח שעל 
ידי זה שיהיה לו תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד בהיכל 
המלך, ויהיה לו היכולת להשתעשע בגנזי המלך. ומזה בודאי יהיה נחת רוח למעלה. 

נמצא, שכל ההשתוקקות צריך להיות רק לשם שמים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(
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דורשים ללא הפסק

בלי  הכאה[,  אחר  ]הכאה  דפיקו  בתר  דפיקו  למרומים,  בקשותינו  מריצים  אנו   .1
עייפות, ובלי הרף, ואין אנו נרפים כלל וכלל, מזה שאינו עונה לנו. באמונתינו ששומע 
תפלה הנו ית', אלא שממתין לנו, לעת שיהיה לנו הכלים לקבל השפע הנאמן. ואז נשיג 

מענה על כל תפלה ותפלה, בפעם אחת כי "יד ה' לא תקצר".
)בעל הסולם. אגרת ל"ד(

2. "אל דמי לכם", אף על גב שהשי"ת נראה ששותק ואינו עונה, אל יעלה על דעתכם 
משום זה, לידום גם כן ח"ו, "אל דמי לכם", לא לזה כיוון השי"ת בדממה שלו, אלא 
להמציא לכם כח אחר כך, לעמוד בהיכל המלך, באותו שעה שלא יהיה לכם שום מום, 

ועל כן "אל תתני דמי לו".
)בעל הסולם. אגרת ל"ד(

אליכם  עצמו  את  ממציא  שהשי"ת  בשעה  כלומר,  בהמצאו",  ה'  "דרשו  כתוב:   .3
שהשי"ת  כלומר,  להקדים,  האיש  שדרך  ג"כ,  אותו  שתדרשו  בהכרח  אז  לדרישה, 

מקדים א"ע ]את עצמו[ ליתן לכם לב לדרוש אותו. 
וכשתדע את זה בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר שאת וביתר תעצומות. 

כי המלך קורא אותך. 
כתוב "קראהו בהיותו קרוב", כלומר, בשעה שתקראו אל ה' שיקרב אתכם אליו ית', 
תדעו, שכבר קרוב הוא אליכם, שאם לא כך, ודאי שלא הייתם קוראים לו, וזה ג"כ 
שיעור הכתוב "טרם יקראו ואני אענה", דהיינו, כי אם אתם קוראים אליו ית', הלא 

כבר פנה אליכם, ליתן לכם ההתעוררות לקרוא אותו. 
)בעל הסולם. אגרת נ"ב(
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לבו  וישפוך  ית',  בדביקותו  הראשון  הרגע  יקדש  משנתו  בקומו  בבוקר,  ותכף   .4
להשי"ת, שישמרהו כל הכ"ד שעות שבמעל"ע ]שבמעת לעת[, שלא יעבור במוחו 
דבר בטל, ולא ידומה לו זאת לנמנע, או למעלה מן הטבע, כי תמונת הטבע העושה 
המחיצה של ברזל וכו'. וראוי לאדם לבטל מחיצות הטבע המוחשות לו. אלא מתחילה 
יאמין שאין מחיצות הטבע מפסיק אליו ית' ח"ו, ואחר כך יתפלל בכל לבו, אפילו על 

דבר שהוא למעלה מרצון טבעו.
צורות שאינם של  ושבים עליו  כן בכל שעה שיהיו עוברים  גם  זה תמיד,  והבן את 
קדושה, ויופסק כרגע, תכף בזוכרו, יראה לשפוך לבבו, שמכאן ולהלאה, יציל אותו 
השי"ת מהפסק מדבקותו, בכל יכולתו, ולאט לאט יתרצה לבו לה', ויחשוק להדבק בו 

באמת. וֵחֶפץ ה' בידו יצליח. 
)בעל הסולם. אגרת י"ח(

5. המקבל עליו עול מלכות שמיים שלימה, אינו מוצא טורח בעבודת השי"ת, ועל כן 
יכול להיות דבוק בהשי"ת ביום ובלילה, באור ובחושך, ולא יעצרנו הגשם, הנברא 
בעובר ושב, בחלוף ותמורה, כי הכתר שהוא סוד אין סוף ב"ה, מאיר לכולם בשווה 
ממש, שהסכל ההולך, תחת מבול של המניעות הזורם עליו, מלפניו ומלאחריו, ואומר 

לכל, שאינו מרגיש בחיסרון הפסק הדביקות, איזה קלקול ואון בעדו. 
כי אם היה מרגיש את זה, ודאי היה מתחזק למצוא איזה תחבולה, להינצל על כל פנים 

מהפסק הדביקות. 
)בעל הסולם. אגרת י"ח(

6. צריכים להשתדל, שיהיה להאדם רצון חזק להשיג את הרצון להשפיע, ולהתגבר 
על הרצון לקבל. ופירושו של רצון חזק הוא, שרצון חזק נמדד לפי ריבוי השהיות 
והמנוחות שבינתיים. כלומר, ההפסק זמן שבין התגברות להתגברות. שיש לפעמים, 
שהאדם מקבל הפסק באמצע, היינו ירידה. וירידה זו יכול להיות הפסק של רגע, או 
לקבל,  הרצון  על  התגברות  בענין  לעבוד  מתחיל  שוב  ואח"כ  חודש.  יום,  או  שעה, 

ולהשתדל להשיג את הרצון דלהשפיע.
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

7. צריך להכיר בנפשו, אשר השי"ת, רודף אחריו, ממש באותו השיעור, שהוא רודף 
אחר השי"ת. ואסור לו לשכוח ח"ו את זה, גם בעת הגעגועים היותר גדולים, ובזכרו 
שהשי"ת, מתגעגע ורודף להתדבק בו בשיעור עצום כמדת עצמו, נמצא תמיד הולך 
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שהוא  נפסק[,  שלא  ]בזווג  פסיק  דלא  בזווגא  חיל,  אל  מחיל  וגעגועים,  בכיסופים 
ו' לגבי ה'",  תכלית שלמות כח הנפש, עד שזוכה לתשובה מאהבה. דהיינו, "תשוב 

שהוא יחוד - קוב"ה ושכינתיה.
)בעל הסולם. אגרת י"ט(

זווג שלם, אלא  יגרום  8. בשעת הכנת האדם לשוב אל שורשו. אז לא בפעם אחד 
האופנים[,  ]מצד  דאופנים  מסטרא  בסוד,  הנפש,  דרגת  סוד,  שהוא  העראות,  עושה 
אשר רודפים בכל כוחם ברתת ובזעה, אחר השכינה הקדושה, עד שנמצאים מתעגלים 

על קוטב הזה, כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו.
)בעל הסולם. אגרת י"ט(

9. ואתה צריך לעמוד תמיד על המשמר, כל היום וכל הלילה, היינו בין בזמן שאתה 
מרגיש בחינת יום ובין שאתה מרגיש בחינת לילה. 

כי אנו אומרים לה' יתברך - כי לך יום אף לך לילה. שגם הלילה, היינו חשכת הלילה, 
ולילה  יביע אומר,  ליום  "יום  יתברך לטובת האדם, כמו שכתוב  ה'  כן בא מצד  גם 

ללילה יחוה דעת". ]...[
היוצא מזה, עליך לעורר לב החברים עד שתהא השלהבת עולה מאליה, כמו שאמרו 
חז"ל על "בהעלותך את הנרות", ועל ידי זה תזכה לעורר את אהבת המקום ברוך הוא 

עלינו. 
)הרב"ש. אגרת כ"ד(

10. כלל הדבר, המביא לידי שמירה מקטנות שכל והפסק הדביקות, הוא ההתקשרות 
והאהבה ושלום האמיתי בדבוק חברים, אכן אם לא זה, הוא בהסתר פנים ח"ו. ואם 
ח"ו ימהר ליבו להפרידו מבני אדם מאיזה שנאה וקנאה, תיכף ירוץ מהרה אל אחיו 
החברים המקשיבים לקול ה' באמת, לאמור "אחי ונפשי הצילני נא והשמיעיני נא, דבר 
ה' ירפא את לבבי ההרוס". וירגיל עצמו תמיד להכניס בלבו אהבת חברים, עד כלות 
הנפש ממנו, ולהאריך בזה, עד שתדבק נפשו, ואיש באחיהם ידבקו, וכשיהיו כולם 
כאיש אחד, יהיה אחד שוכן בתוכם ויהיו מושפעים מאתו ית' ברוב ישועות ונחמות, 

ויתנשאו בעילוי גוף ונפש. 
)ר' מנחם מנדיל מוויטבסק. "פרי הארץ"(
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11. אמנם כן ארגיש את כולכם יחד, אשר התחלף לכם היום למחר, ובמקום עכשיו 
תאמרו אח"כ. ואין לזה תרופה. זולת להתאמץ להבין הטעות והמעוות הזה, שהנושע 
ישיג שכלו  ומי שיכול להמתין למחר,  זולת בנצרך לישועה היום.  נושע,  מה', אינו 

לאחר שנותיו ח"ו. 
וזה התהווה לכם מסיבת התרשלות בבקשתי להתאמץ באהבת חברים, שהסברתי לכם 

בכל השבעים לשון, שדי בסגולה זו להשלים כל מחסורכם. 
)בעל הסולם. אגרת י"ג(

12. ההופכיות גורם להאדם כבידות והפסקות בעבודת ה'. ואינו יכול להמשיך בעבודה, 
ומרגיש את עצמו ברע. ונדמה בעיניו, שהוא אינו ראוי, שיוכל לקבל עליו את עול 
"אינו  נקרא  הוא  הזה  שבזמן  ונמצא,  למשא".  וכחמור  לעול  "כשור  שמים  מלכות 
הנקרא  אמונה,  בחינת  להמשיך  שרוצה  בזה,  הוא  כוונתו  שכל  מאחר  אלא,  רצוי". 
שכוונתו,  מעפר[",  שכינה  ]להקים  מעפרא  שכינתא  "לאקמא  היינו  מלכות.  בחינת 
שיתגדל שמו ית' בהעולם, היינו גדלותו ית', שלא תהיה צורה של השכינה הקדושה 
בבחינת עניה ודלה, אזי "הקב"ה שומע תפילת כל פה". היינו אפילו מאדם שאינו רצוי 

כל כך, היינו שמרגיש בעצמו, שהוא עדיין מרוחק מעבודת ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קי"ג. "תפילת שמונה עשרה"(

הגוף  בא  תיכף  עצמו,  לתועלת  ולא  שמים  לשם  משהו  לעשות  שצריך  במקום   .13
נקרא  שזה  לעבודה,  כח  לו  לתת  רוצה  ולא  לכם",  הזאת  עבודה  "מה  טענת  ושואל 
"שכינתא בעפרא", היינו לטובת השכינה מה שהוא רוצה לעשות, הוא טועם בזה טעם 

עפר, ואין לו כח להתגבר על המחשבות והרצונות שלו. 
ואז האדם בא לידי הכרה, שלא חסר לו שום דבר, שיהיה לו כח עבודה, אלא שהקב"ה 
"ותקבע  להתפלל  שצריכים  אלימלך(  רבי  )בתפלת  כנ"ל  האמונה,  כח  את  לו  יתן 
אמונתך בלבנו תמיד בלי הפסק", שבמצב הזה הוא בא לידי הכרה "אם אין הקב"ה 

עוזרו אין יכול לו". 
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו, רועה העם הוא כל העם, בעבודה" 1988(

14. התקוה של אדם צריך להיות, היות שהאדם לא יכול להשתחרר משליטת הרצון 
לקבל, והוא נמצא תמיד בגלל זה בעליות וירידות, לכן הוא מצפה לה', שיזכה שה' 
יאיר עיניו, ושיהיה לו כח להתגבר ולעבוד רק לתועלת ה'. וזה כמ"ש: "אחת שאלתי 
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מאת ה', אותה אבקש". "אותה", היינו השכינה הקדושה. ומבקש, שיהא "שבתי בבית 
ה' כל ימי חיי". 

)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(
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בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

1. "בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוית עליהם". משום שבכל יום 
הוא צריך לקבל צווי ממדרגה יותר גבוהה, שפירושו ששם ניכרת ביותר גדלותו של 

השם יתברך. 
)הרב"ש. 469. "בכל יום יהיו בעיניך חדשים"(

2. בכל התחלה, האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמים, ואינו מספיק 
מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בה'. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמים, נבחנת 
שמים,  ממלכות  ריק  שהיה  הפנוי,  מחלל  חלק  עתה  שמקבל  היינו  חדשה,  לבחינה 
ומכניס את מקום הריק, וממלא אותו עם מלכות שמים. נמצא, שהוא בירר עתה דבר 
חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק, ומילא אותו עם מלכות שמים. וזה 
נקרא, שהעלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצין 
מחלל הפנוי לתוך הקדושה, נמצא, שמכל ירידה וירידה, הוא בא לידי התחלה חדשה, 

ומעלה נצוצות חדשים. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה" 1991(

3. לפי מה שכתוב בספר "שער הכוונות", הפירוש "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים" 
ממה  חדשות,  בחינות  מתקן  האדם  יום  שבכל  היינו  האמת,  היא  שכך  משום  יהיה, 
מה  על  חוזר  האדם  נמצא, שאין  בספר.  כמו שמבואר שם  הכלים,  שנפלו בשבירת 
שקבל התורה מהר סיני, אין חוזר על אותו הדברים. אלא התורה שנתנה בהר סיני, 
עם התורה הזו הוא מוכרח לתקן כל יום בחינות חדשות. נמצא, שהוא כאילו "היום 

נצטווית". היינו שבכל יום יש מה לתקן עם התורה בחינות אחרות.
פעם בשנה,  ולא מספיק מה שאכל  יום,  כל  לאכול  צריך  נמשך מה שהאדם  ומכאן 
שיהיה לכל הפחות מספיק על שנה. אלא לפי דברי האר"י הקדוש הוא, שבכל אכילה 

מתבררות בחינות חדשות מן השבירה, הגם שלא כל אחד מרגיש. 
)הרב"ש. מאמר 40 "מהו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, בעבודה" 1989(
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4. ענין מלכות שמים צריכים כל יום לקבל עול חדש. ואינו מספיק הקבלה של אתמול, 
לבי"ע,  שנפלו  הניצוצין  להעלות  צריכים  הקדוש,  האר"י  אומר  פעם,  שכל  משום 
ולהעלותם לקדושה. נמצא זה שהאדם מקבל כל פעם עול חדש, זה נקרא שכל פעם 

הוא לוקח חלק מפרודא, ומכניס אותה ליחוד דקדושה. 
וזה ענין שכל יום חוזרת מלכות לנקודה, שנקודה נקראת בזהר הקדוש "נקודה שחורה 
דלית בה לבנוניתה", היינו שאינה מאירה, שלבן נקרא שמאיר, שפירושו, שכל פעם 
צריכים לחדש אותה. אולם צריכים לדעת, שאינה אותה בחינה שהיתה מקודם לכן, 

אלא כמו שכתוב, אין לך חידוש אור שלא יהא נמשך מאין סוף. 
)הרב"ש. 799. "מולד הלבנה"(

5. כשישראל משיג בכל יום גדלותו של השם יתברך, וזהו לפי אמונתו יתברך, בשיעור 
הזה מתגדלת אצלו התורה. ואז הוא נעשה ישראל אחר. כי ברוחניות כל דבר שיש לו 
צורה אחרת, הוא בחינה חדשה. לכן אם האדם מקבל כל יום אמונה יותר גדולה, אז 

התורה נחשבת לחדשה. 
נמצא  לו מצוה אחרת.  יש  יום  ביום", משום שבכל  בו  נצטוית  "כאילו  פירוש,  וזה 
כאילו נצטוית בו ביום, היינו בו ביום שאדם מקבל עליו מלכות שמים ביתר שאת, יש 

לו מצוה חדשה, ותורה חדשה, וישראל חדש. 
)הרב"ש. 468. "היום הזה ה' אלקיך מצוך"(

6. הירידה שקבל האדם, הוא לטובתו, שמן השמים נותנים לו טיפול מיוחד, שהורידו 
ממצבו, שהיה חושב, שיש לו קצת שלימות. וזה ניכר, מזה שהוא מסכים להשאר כך 

במצב הנוכחי כל ימי חייו. 
מה שאין כן עתה, כשהוא רואה, שהוא מרוחק מרוחניות, אז הוא מתחיל לחשוב "מה 
באמת רוצים ממני, ומה עלי מוטל לעשות, ולאיזה מטרה אני צריך להגיע". ורואה 
את עצמו, שאין בידו שום כח לעבודה. ומוציא עצמו במצב של "בין שמים וארץ". 
ורק האדם יכול להתחזק, שרק הקב"ה יכול לעזור, מה שאין כן הוא מצד עצמו, אבד. 

ועל זה נאמר "וקוי ה' יחליפו כח", היינו אלה אנשים המקווים לה'". פירוש, שהם 
רואים, שאין אחר בעולם, שיכול לעזור להם יחליפו כח חדש בכל עת. נמצא, שהירידה 
זו היא דוקא עליה. היינו, שעל ידי ירידה זו, שמה שהם מרגישים, זה נותן להם לעלות 

בדרגה, היות ש"אין אור בלי כלי". 
)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(
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7. "חכם, הרואה את הנולד". היות שהוא יכול לבוא לידי ירידה, כדי שירכוש כלים 
ריקים, שיהיה אפשרות לה', שימלא אותם. אחרת הוא ישאר במצב השפלות, מסיבת 
שלא מרגיש, שהוא בעל חסרון. ואז, בזמן שנאבד לו מצב של העליה, הוא מתחיל 

לחפש עצות, איך לעלות שוב ברוחניות. 
זקן, היינו "חכם הרואה את הנולד", הוא מתחיל לחפש, איך לעלות  לכן מי שהוא 
ברוחניות, עוד מטרם שנאבד לו מצב של העליה. ומתחיל אז לעשות את כל העצות, 
איך שיש איזה אופן, שיוכל לעלות במעלות הרוחניות. וזהו על ידי שמתחיל לחפש 
חסרונות, במצב שבו הוא קיים. ואז כבר אין צורך, שיזרקו אותו למטה בחשיבות, 
שימצא ויראה בעצמו חסרונות, היות שהוא בעצמו כבר מחפש חסרונות, בכדי שיהיו 

לו כלים ריקים, שה' ימלא חסרונותיו. 
)הרב"ש. מאמר 27 "מהו ענין יסורים בעבודה" 1989(

8. אמרו חז"ל "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאלו קבלתים היום מהר סיני, כאלו בו 
ביום נצטווית עליהם". יש כאן ב' מובנים:

הכנה  צריך  האדם  יום  בכל  כן  כמו  התורה,  לקבלת  הכנה  להם  היתה  שאז  כמו  א. 
לקבלת התו"מ, שע"י ההכנה יכולים להגיע להשיגה. מה שאין כן שהאדם עושה בלי 
הכנה, אלא מחמת רגילות, ע"י זה אין האדם זוכה למטרת הבריאה. הגם שגם זהו דבר 
גדול, אבל במקום שיכול להכנס ע"י זה לדרגת "דע אלקי אביך", שבטח זהו ישר 

להמטרה, שלכן אמרו, "יהיו בעיניו כחדשים", שע"י זה יזכה לדביקות ה'.
ב. שאם לא "יהיו בעיניו כחדשים", וזה יהיה אצלו "כמצות אנשים מלומדה", היינו 
מצד הרגילות, אז הוא כבר לא יכול לקיים את התו"מ מבחינת למעלה מהדעת, כי ע"י 

זה שהוא עובד למעלה מהדעת, הוא מוכשר אח"כ לזכות לדעת דקדושה.
)הרב"ש. מאמר 40 "מהו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, בעבודה" 1989(

9. ודרשו חז"ל "כל יום יהיה בעינך כחדשים, כאילו היום נצטווית עליהם". נמצא, 
שכל יום הוא התחלה מחדש. לכן כשמתחיל בקו אחד, הוא צריך להיות בשמחה מזה 

שיש לו זכיה לקיים תורת ה'. 
ואח"כ הוא עובר לבחינת כוונה. היינו לעשות בקורת, עד כמה שיש לו צורך לעשות 
הכל שיהיה לשם שמים. ואז מתחילה העבודה אמיתית. כי אז הוא רואה, שאין לו אף 
אבר אחד, שירצה לעשות משהו לשם שמים. זה כבר נקרא "קו שמאל". כמאמר חז"ל 
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"שמאל דוחה", היינו שהוא רואה, עד כמה שהוא מרוחק מה'. והוא צריך להאמין, שה' 
דחה אותו, מטעם שעל ידי זה הוא יתאמץ לתת כוחות יותר גדולים. 

)הרב"ש. מאמר 45 "מהו "הנסתרות לה' אלקינו" בעבודה" 1990(

להוסיף  רוצים  גורם, שאם הם  זה  הרי  להבורא,  נחת  היא לעשות  כוונתם  10. אם 
עבודה, הם נצרכים להוסיף בגדלות הבורא, כי כפי שיעור גדלותו יתברך, בשיעור 
זה הם יכולים להיבטל אליו ולעשות את כל מעשיהם רק לשם שמים. וזה כמו שאומר 
בזה"ק על פסוק "נודע בשערים בעלה", שכל אחד ואחד "לפום מה דמשער בלביה". 
דלק  חומרי  להם  שיהיה  בכדי  שמים,  לשם  לעבוד  שרוצים  אנשים  אלו  לזאת,  אי 
לעבודה, הם צריכים כל יום להשתדל להשיג בחינת אמונה בגדלות ה', היות שגדלות 

ה' זו שמחייבת אותם לעבוד בשבילו. וזהו כל התענוג שיש להם בעבודתם. 
)הרב"ש. מאמר 15 "מהו, שהצדיקים ניכרים ע"י הרשעים, בעבודה" 1989(

11. פירש רש"י, בכל יום יהא בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוית עליהם. ויש 
מושבע  הלא  נצטוית,  ביום  בו  כאילו  חדשים,  שיהיו  לעשות  יכול  אדם  איך  להבין, 
ועומד מהר סיני. ובכדי להבין זה צריכים להקדים לדעת את הכלל, שכל דבר נמדד 

לפי גודל הֵמָצוה. היינו לפי גודל וחשיבות של נותן התורה, כך גודלה של התורה. 
לכן כל יום שהאדם מקבל עליו מלכות שמים, ולפי גודל האמונה בו יתברך, כך גדלה 
מעלת תורה. לכן לפי מה שהאדם משיג בגדלות ה', כך מתחדשת התורה אצלו. נמצא 
וממילא  אחר.  נותן  פעם  כל  לו  שיש  היינו  חדשה,  תורה  לו  יש  פעם  זה, שכל  לפי 

התורה, הנמשכת ממנו יתברך, נבחנת לתורה חדשה. 
)הרב"ש. 468. "היום הזה ה' אלקיך מצוך"(

12. האדם מחויב לחזק את עצמו בכל פעם מחדש, לבלי להיות נסוג אחור ממלחמה 
עדין  רואין  אין  הזאת  במלחמה  ודאי  כי  אופן,  בשום  עצמו  את  ליאש  ולבלי  הזאת, 
בחוש מי המנצח, כי עדין המלחמה ארוכה מאד והגלות מתגבר, ועל כל אחד עובר מה 
שעובר, אף על פי כן, כל זמן שאוחזין עדין הכלי זין בידינו, ועיקר הכלי זין שלנו הוא 
תפלה, וכל זמן שאין אנו מיאשין עצמנו ממלחמה הזאת, חס ושלום, ואוחזין עדין הכלי 
מלחמה, בודאי אנחנו מנצחים, כי כל זמן שהאדם מחזק את עצמו בתפלה וצעקה לה' 

ית' הוא בכלל מנצח את המלחמה, כי זה עיקר הנצחון. 
)"משיבת נפש". אות מ'(
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13. מי שלא זכה לאהבתו ית', כל מה שפעל בעבודתו בטהרת הנפש ביום האתמול, 
נמצא כמו נשרף כליל ביום מחר. וכל יום וכל רגע, צריך להתחיל מחדש, כמו שלא 
פעל כלום מימיו. ואז "ויאנחו בני ישראל מן העבודה". כי ראו בעליל, שאינם מוכשרים 
לעולם, שיצמח מה מעבודתם עצמם. ועל כן היתה אנחתם ותפלתם בשלמות כראוי, 
ועל כן "ותעל שועתם" וכו'. כי השי"ת שומע תפלה, ורק לתפלה שלמה הוא מחכה. 

)בעל הסולם. אגרת נ"ז(

14. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין כבר שום חידוש, אלא רק מקיים אותו. 
או שנבראו עולמות חדשים, כמאמר חז"ל "צדיקים בונים עולמות בכל יום". אם כן 

אין הקדוש ברוך הוא בורא דברים חדשים.
הוא בורא  היינו שגם עכשיו  זווגים,  מזווג  הוא  זה באה התשובה, שגם עכשיו  ועל 
עולמות חדשים ונשמות חדשות. אלא שגם זה תלוי רק בנו, שניתנה לנו הבחירה לזווג 

זווגים.
)הרב"ש. 234. "מציאות וקיום המציאות"(
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אתם עשיתם אותי

1. "אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם". הנה בזהר הק' שואל: "כיון 
שכבר אמר תלכו ותשמרו, למה עוד ועשיתם. ומשיב, אלא מי שעושה מצוות התורה 
פירוש  וזהו  עשאני.  כאלו  הקב"ה:  אמר  למעלה,  עשהו  כאילו  הוא  בדרכיו,  והולך 

'ועשיתם אותם' - כאילו אתם עשיתם אותי".
)הרב"ש. אגרת ע"ו(

האדם  דעת  על  יעלה  איך  ה',  את  עושה  הוא  ה'  בדרך  הכוונה שמי שהולך  מהי   .2
לחשוב דבר זה?

הנה ידוע ש"מלא כל הארץ כבודו", וכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב: "את 
השמים ואת הארץ אני מלא". אלא שהקב"ה עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות 
את זה מטעם כדי שיהיה מקום בחירה, ואז יש מקום אמונה - להאמין שהקב"ה "ממלא 
כל עלמין וסובב כל עלמין". ולאחר שהאדם עוסק בתורה ומצוות ומקיים את מצות 
הבחירה, אז מגלה הקב"ה את עצמו לאדם ואז רואה שהקב"ה הוא השולט על העולם. 

זאת אומרת שהאדם מרגיש את  נמצא, שאז עושה האדם את המלך שישלוט עליו, 
הקב"ה שהוא השולט על כל העולם, וזה נקרא שהאדם עושה את ה' למלך עליו. 

)הרב"ש. אגרת ע"ו(

כאילו עשהו למעלה.  הוא  בדרכיו,  והולך  מי שעושה מצות התורה  "אלא  כתוב   .3
ומשפט, שהם  ועשיתם אותם לחוק  כן  ועל  והעמידוהו.  אמר הקב"ה כאילו עשאני. 
ז"א ומלכות". היינו כנ"ל, שעל ידי זה שעושה מצות התורה והולך בדרכיו, האדם 
כדוגמת  להשפיע  מנת  בעל  שתהיה  למעלה,  המלכות,  שהיא  נשמתו,  בשורש  גורם 
ז"א, שזה נקרא "יחוד". נמצא, שהפירוש של "ועשיתם אותם", הכוונה היא לעשות 
את היחוד הזה של ז"א ומלכות, הנקרא "חוק ומשפט". וגם כן נקרא זה "יחוד קוב"ה 

ושכינתיה". וזוהי העשיה שהנבראים צריכים לעשות. 
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נמצא, שהפירוש הוא, היות שהם ב' שמות, לכן הנבראים צריכים לעשות את היחוד, 
אחד  כל  יתקנו  שכולם  היינו  לשלימותם,  יגיעו  הנבראים  שכל  ובזמן  אחד.  שיהיה 
וזוהי  אחד".  ושמו  אחד  הוי"ה  יהיה  ההוא  "ביום  יקוים  אז  נשמתו,  שורש  בבחינת 

העשיה מה שכתוב "ועשיתם אותם". 
)הרב"ש. מאמר 30 "מהו שחוק ומשפט הוא השם של הקב"ה, בעבודה" 1990(

4. כשנחרב בית המקדש כתיב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". הכוונה על הנקודה 
"ושכנתי  שכתוב  כמו  בתוכה,  ישכון  ה'  שאור  מקדש,  מקום  להיות  שצריך  שבלב, 

בתוכם". לכן על האדם להשתדל לבנות בנין הקדושה שלו.
המושפע  שפע  שנקרא  עליון,  השפע  בו  שיכנס  בכדי  מוכשר,  להיות  צריך  והבנין 
מהמשפיע להמקבל. אבל לפי הכלל, צריך להיות השתוות הצורה בין המשפיע להמקבל 

כידוע, שגם המקבל צריך להיות בכוונה דעל מנת להשפיע, כדוגמת המשפיע.
וזה נקרא בחינת עשיה, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש", שהעשיה חלה על הכלי ולא על 

האור. כי האור שייך להבורא ורק המעשה שייך להנבראים. 
)הרב"ש. 940. "נקודה שבלב"(

5. לבו של אדם צריך להיות בית מקדש לה', כמו שכתוב "ועשו לי מקדש, ושכנתי 
בתוכם". שהאדם צריך לזכות להשראת השכינה, כמו שאמרו חז"ל "רחמנא ליבא 
בעי", שפירושו, שרק לבו של אדם צריך הבורא, בכדי לתת לו את מה שרוצה לתת 

לו. 
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו "מסרת גבורים ביד חלשים" בעבודה" 1991(

6. כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם מקדש, כי כל בית 
כנסת שבעולם נקרא מקדש. ושכנתי בתוכם, כי השכינה מקדימה לבית הכנסת. אשרי 
האדם, הנמצא מהעשרה הראשונים בבית הכנסת, משום שבהם נשלמה העדה, שאינה 
פחות מעשרה. והם מתקדשים תחילה בשכינה. וצריכים שיהיו נמצאים עשרה בבית 
הכנסת בבת אחת, ולא יבואו קצתם קצתם, כדי שלא תתעכב שלמות האיברים. כי כל 

העשרה הם כאיברים של גוף אחד, שבהם שורה השכינה. 
)"זוהר לעם". "נשוא". מאמר "מדוע באתי ואין איש", סעיפים 106-105(

נקרא "שוכן".  נקרא שכינה, שהבורא  זצ"ל, שהמקום שהבורא מגולה  7. אאמו"ר 
אבל מתי הוא נקרא "שוכן", במקום שיש מי שמשיג את השוכן. אז הוא אמר, שאין 
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שוכן ושכינה שני דברים אלא דבר אחד, היינו שוכן נקרא אור בלי כלי, ושכינה היא 
המקום שמתגלה הבורא. נמצא, מה יש במקום שהבורא מתגלה, רק הבורא ולא דבר 

אחר. אלא כנ"ל, אור וכלי, היינו שיש כלי המשיג את האור.
ולפי זה יוצא, מהו המקום, אשר בחר ה' לשכן שמו שם. הוא כמו שאנו לומדים, שאנו 
צריכים לתקן את הכלי קבלה שלנו, שיהיו בעמ"נ להשפיע נחת רוח להבורא. וזהו 

ענין של השתוות הצורה, אז במקום הזה מתגלה השם של הקב"ה. 
)הרב"ש. מאמר 26 "דרך קרובה ודרך רחוקה" 1986(

גומרים. אלא שיש  ובמעשה  "ועשיתם אותם". משום שבמעשה מתחילים  8. כתוב 
הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים 
הוא  המעשים  ע"י  ואח"כ  לכלים,  זוכה  הוא  המעשים  ע"י  אומרת,  זאת  דהשפעה. 
זוכה להאור. וזה נקרא "למען תשכילו את כל אשר תעשון". היינו שאח"כ הוא זוכה 

לבחינת "השכל וידוע אותי". 
)הרב"ש. מאמר 47 "מהו שהימין והשמאל הם בסתירה, בעבודה" 1991(

9. האורות העליונים כבר מוכנים עבור האדם, שזה נקרא, יותר משהעגל רוצה לינוק 
הפרה רוצה להניק, ורק לבחינת כלי אנו צריכים. וכלי זו נקראת לאחר הצמצום בשם 
"מסך ואור חוזר". וזהו המקשר בין העליון והתחתון, היינו, שעל ידו התחתון מתקשר 

עם העליון. 
ונחשב  העליון,  את  לראות  יכול  התחתון  אין  אז  הזה,  המקשר  כשאין  כן  שאין  מה 
העליון כלפי התחתון כמו שאינו במציאות. לכן, בשיעור שהאדם מתחיל לעבוד לשם 
גודל הקשר כך שיעור  ולפי  שמים, בשיעור הזה הוא מקבל קשר עם האור עליון, 

גדלות השגתו. 
)הרב"ש. 557. "ענין אור חוזר"(

10. אנחנו צריכים לעורר, שיהיה רצון למעלה, בכדי להשפיע למטה. שעוד לא מספיק 
בזה, שיש לנו רצון, אלא שצריך להיות רצון טוב גם מצד המשפיע. 

לרצון  מחכה  הוא  מקום  מכל  לנבראיו,  להטיב  כללי  רצון  למעלה  גב שיש  על  ואף 
שלנו, שיעורר את הרצון שלו. היינו, שאם אין ביכולתנו לעורר את הרצון שלו, זהו 

סימן, שהרצון מצד המקבל אינו עדיין בשלימות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ז. "יקריב אותו לרצונו"(
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היינו שירגיש את  ה',  לידי הרגשת מציאות  היא רק לבוא  עיקר עבודת האדם   .11
מציאות ה', ש"מלא כל הארץ כבודו". וזה יהיה כל עבודתו, היינו שכל המרץ שהוא 
נותן בעבודה, היא בכדי להגיע לזה ולא לשום דברים אחרים. ולא יתבלבל, שהוא 
ולא  צריך להשיג משהו. אלא רק דבר אחד חסר להאדם, היינו בחינת אמונה בה', 
לחשוב על שום דבר, כלומר שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו, צריך שיהיה 

שיזכה לאמונת ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ד'. "מהו סיבת הכבידות, שהאדם מרגיש בבטול לה', בעבודה"(

12. כל הפריה ורביה שברוחניות שורה על האותיות הנשאבים מהחומריות דעולם 
הזה, בסוד "ובורא חשך", שאין כאן שום הוספה וחדוש אלא בריאת החשך, שהוא 
מרכבה מותאמת לגלות האור כי טוב. ונמצא שהשם ית' בכבודו ובעצמו הכביד את 

לבו, ולמה זה? כי לאותיות אני צריך. 
)בעל הסולם. אגרת י"ד(

13. והעיקר היא היגיעה, כלומר, לחשוק איך להתיגע בעבודתו ית', כי אין העבדות 
הרגיל עולה בשם כלל, זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה, בדומה 
לאדם הצריך לאכול ליטרא לחם לשביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש 
בה שביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרא, שכזית זה עם כל קטנו, הוא הגירומין 
שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה שביעה והבן. וכן מכל עבדות ועבדות, שואב 
השי"ת רק את הגירומין העודפין על הרגיל לו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור 

פניו ית'. והבן זה היטב. 
)בעל הסולם. אגרת ל"ח(

14. וזה כלל גדול שהאדם בעצמו נקרא נברא, זאת אומרת רק הוא לבדו. וחוץ ממנו 
הוא כבר בחינת שכינה הקדושה. נמצא בזמן שהוא מתפלל עבור בני דורו, זה נקרא 
שהוא מתפלל עבור השכינה הקדושה, שהיא בגלותא, ושהיא צריכה כל הישועות. וזה 

ענין נצחיות. ודוקא באופן כזה יכול להתגלות אור הרחמים. 
)הרב"ש. 217. "ברח דודי"(

15. "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". זהו היום פירושו זהו נקרא יום, ולא דבר 
אחר. ומהו בזמן שיעשה ה', שכל אחד ואחד יבוא לידי השגה ש"נגילה ונשמחה בו". 
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אחד  שכל  שהוא  הצורה,  השתוות  נקרא  שזה  ה',  בדבקות  היינו  בה',  פירוש  "בו" 
ואחד יבין שאין שמחה יותר גדולה מלהשפיע נחת רוח ליוצרו. ולזה אנו מקוים בזמן 

שהכלל יבוא לדרגה זו, נקרא גמר התיקון. 
)הרב"ש. 386. "זה היום עשה ה'"(
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ללכת בהתגברות

ולא  להיות,  גרועים שאפשר  הכי  ולהאמין בכל המצבים  לזה,  לב  1. צריכים, לתת 
לברוח מהמערכה, אלא תמיד לבטוח בה', שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא 
צריך עזרה קטנה ובין שהוא צריך עזרה גדולה. ואליבא דאמת, מי שמבין שהוא צריך 
שהבורא יתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הוא יותר מסוגל 

שתתקבל תפלתו, כמו שכתוב "קרוב ה' לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע". 
לכן אין לאדם לומר, שהוא לא מוכשר, שה' יקרב אותו, אלא הסיבה שהוא מתעצל 
במלאכתו. אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות ולא יתן להכנס למוחו מחשבות 

של יאוש. 
)הרב"ש. מאמר 19 "בוא אל פרעה - א'" 1985(

2. אנו צריכים תמיד להסתכל על המטרה, שהיא "להטיב לנבראיו". ואם היצר הרע 
בא לאדם ושואל אותו כל הקשיות של פרעה, לא לדחות אותו בקש, אלא לומר, עכשיו 

עם השאלות שלך אני יכול להתחיל בעבודה דלהשפיע. 
להוריד  בכדי  אליו  בא  הרע, שהוא  יצר  על השאלות של  להגיד  אומרת, שלא  זאת 
אותו מדרגתו, אלא להפוך, לתת לו עכשיו מקום עבודה, שע"י זה הוא יעלה בו עכשיו 

בדרגות השלימות. 
)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(

ופרוטה  כי "פרוטה  ה'",  נקראת "בחינת הליכה בעבודות  3. כל התגברות בעבודה 
מצטרפת לחשבון גדול", היינו שכל ההתגברויות מצטרפות לשיעור מסוים, הנצרך 

להיות כלי לקבלת השפע. 
והתגברות פירושו, שלוקחים חלק מכלי קבלה ומכניסים אותו לכלים דהשפעה. וזה 
כדוגמת "מסך", שצריכים לעשות על "עביות". נמצא, אם אין לו רצון לקבל, אין לו 

על מה לעשות מסך.
)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(
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4. הכתר שה"ס אין סוף ב"ה, מאיר לכולם בשוה ממש, שהסכל ההולך, תחת מבול 
של המניעות הזורם עליו, מלפניו ומלאחריו, ואומר לכל, שאינו מרגיש בחסרון הפסק 

הדבקות, איזה קלקול ואון בעדו. 
כי אם היה מרגיש את זה, ודאי היה מתחזק למצוא איזה תחבולה, להנצל על כל פנים 
מהפסק הדבקות, הן פחות והן יותר, אשר תחבולה זו עדיין לא נמנעה משום מבקש 
"בקשות  ידי  על  או  "הבטחון",  דרך  על  או  האמונה",  "מחשבת  דרך  על  או  אותה, 
תפלתו", שהמה מותאמים לאדם דוקא במקומות הצרים הדחוקים, כי אפילו "גנבא 
אפום מחתרתא רחמנא קרי ]אפילו הגנב, במחתרת, קורא לבורא[", אשר על כן אין 

צורך לזה למוחין דגדלות, לשמור על הענף שלא יופסק משורשו כרגע.
)בעל הסולם. אגרת י"ח(

5. כשהיצר הרע מביא לו מחשבות זרות, אז הוא הזמן לקחת את המחשבות האלו 
ולהעלות אותן "למעלה מהדעת". 

וזה האדם יכול לעשות בכל דבר שנפשו משתוקקת, שאל יגיד שקבל עכשיו דחיה 
מעבודה, אלא שיגיד, שמהשמיים נתנו לו רצונות ומחשבות, בכדי שיהיה לו מקום 
להכניס אותם להקדושה. נמצא לפי זה, אדרבה שמקרבים אותו מלמעלה, לכן שלחו 
לו עבודה. ועל זה נאמר "כי ישרים דרכי ה', צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה". 

)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(

6. ההתחלה שהאדם מתחיל להכנס בעבודה, הוא מתחיל באמונה, אולם הגוף מתנגד 
לעבודה זו, אז בא מצב של יגיעה, היינו שהוא צריך להתגבר על הגוף, ולעשות כל 
מיני עצות, כמו שאמרו חז"ל "בתחבולות תעשה לך מלחמה", היות שאין הגוף רוצה 
יגיעה, בשיעור הזה הוא מתחיל להרגיש,  וכפי מה שנותן  לוותר על תועלת עצמו, 
שאין בידו לעשות שום דבר, כי הוא מצד עצמו, כבר עשה לפי דעתו, כל מה שהיה 
ביכולתו לעשות, ובא לאחר היגיעה, לידי ידיעה, שרק ה' הוא יכול לעזור, ואין זה 
בידי עצמו. אז התפלה הוא בעומק הלב, היות שברור אצלו בידיעה ברורה, שאין מי 

שיעזור לו אלא הקב"ה.
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה" 1989(

רק  הוא  אמיתית  שהעצה  ומבין  לו,  לעזור  יכול  שה'  ידיעה,  לידי  שבא  אפילו   .7
תפלה, בא הגוף ונותן לו להבין, הלא אתה רואה כמה תפלות שכבר עשית, ולא קבלת 
מלמעלה שום תשובה, אם כן למה לך להתפלל, שה' יעזור לך, הלא אתה רואה, שאין 
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אתה מקבל שום עזרה מלמעלה, אם כן, אין ביכולתו להתפלל אז, על זה צריכים עוד 
הפעם להתגברות, היינו להתגברות עם האמונה, ולהאמין שה', כן הוא שומע תפלת 
כל פה, ולא חשוב אם האדם הוא מוכשר, ושיש לו מידות טובות, או להיפך, אלא הוא 
צריך להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהדעת שלו מחייב, לאחר שהוא 
התפלל הרבה פעמים, ועדיין לא קבל מלמעלה שום דבר, אם כן איך הוא יכול ללכת 
עוד הפעם להתפלל. גם על זה צריכים התגברות, היינו לתת יגיעה למעלה מהדעת, 

ולהתפלל שה' יעזור, שיוכל להתגבר על הדעת שלו, וכן להתפלל. 
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה" 1989(

8. כל המניעות והעיכובים, המתראים ומתגלים לעינינו, אינו אלא בחינת התקרבות, 
שהבורא ית' רוצה לקרב אותנו. וכל אלו המניעות מביאים לנו רק התקרבות. כי לולי 
זה לא היה שום מציאות להתקרבות אליו. כי מצד הטבע אין התרחקות יותר גדולה, 
כשהאדם  ורק  גבוה.  מעל  גבוה  שהוא  ית',  הבורא  לבין  קרוץ,  מחומר  מזו שאנחנו 
מניעה, שהוא  וכל  המרחק שבינינו.  את  להרגיש  מתחיל  הוא  אזי  להתקרב,  מתחיל 

מתגבר עליה, מקרב לו את הדרך. יען, שהוא מתרגל לילך על קו של התרחקות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קע"ב. "ענין המניעות והעיכובים"(

9. יש לדעת, בזמן העבודה, כשהרצון לקבל בא להאדם עם הטענות שלו, אינו מועיל 
שום ויכוחים עמו ושום שכליות, מה שהאדם חושב שהם טענות צודקות, לא יעזור לו, 
שיוכל לנצח את הרע שלו. אלא כמ"ש "הקהה את שיניו", שפירוש רק ללכת במעשים 
ולא בויכוחים, שזה נקרא, שהאדם צריך להרבות כוחות על דרך הכפיה, שזה סוד מה 
שאמרו חז"ל "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני". כלומר, ע"י ריבוי התמדה אז ההרגל 

נעשה טבע שני. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

10. בזמן שהוא מקבל את המחשבה זרה ואומר, שאין הוא רוצה לתרץ שום תירוץ, 
אלא כל מה שהדעת אומרת הוא נכון, רק שהוא הולך בדרך האמונה, שהיא למעלה 

מהדעת. 
נמצא, ששלהבת האמונה קשורה בפתילה של המחשבה זרה. נמצא, שרק עכשיו הוא 
יכול לקיים מצות האמונה כיאות. נמצא, שהקושיות נעשו לו זכויות, שהרי אחרת לא 

היה יכול לקבל שום זכויות מבחינת אמונה. 
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וזה נקרא "שמחין ביסורים". הגם שיש לו יסורים, מזה שהמחשבה זרה מצערת לו, 
וגורמת לדבר סרה ורכילות ולשון הרע על עבודתו יתברך, מכל מקום הוא שמח בזה, 
שרק עכשיו בזמן כזה, הוא יכול לקיים בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא שמחה 

של מצוה. 
)הרב"ש. 5. "ענין זדונות נעשו כזכיות"(

11. האדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם, שעתה הוא נעשה 
יותר גרוע. אלא עתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמים, 
אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו. שעד עתה הם היו 
נעלמים, ולא היו נראין לחוץ. ועתה הבורא גילה אותם ]...[. ועל זה האדם אומר, שזהו 
חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מה' 
תפלה אמיתית. נמצא, שמצד אחד האדם רואה עתה, שהוא מרוחק מה'. ומצד השני, 
האדם צריך לומר, שה' קרוב אצלו, וה' מטפל עמו, ומראה לו את החסרונות. לכן הוא 

צריך לומר, שהם חסדים. 
וזה שכתוב "חסדי ה' לעולם אשירה". כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה, ונותן שירה 
על זה. ומצד השני הוא רואה, שהוא צריך לעשות תשובה. היינו, שהוא צריך לבקש 

מה', שיקרב אותו, ושיתן לו את הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. 
)הרב"ש. מאמר 1 "מהו, אין לנו מלך אלא אתה, בעבודה" 1991(

12. ענין ריקנות אינה שורה אלא על מקום שאין שם ישות )בסוד "תולה ארץ על 
בלימה"(. 

נמצא, כמה הוא השיעור של המלוי של מקום הריקן? התשובה הוא: לפי מה שהוא 
רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת, שהריקנית צריכים למלאות עם רוממות, 
היינו עם בחינת למעלה מהדעת. ויבקש מה', שיתן לו את הכח הזה. ויהיה הפירוש, 
ריקן, אלא בכדי  היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא  נברא,  שכל הריקנית לא 

למלאות זה עם רוממות ה', היינו שיקח הכל למעלה מהדעת. 
אלו  לאדם,  שבא  שזה  כלומר,  מלפניו".  שיראו  עשה  "והאלקים  שכתוב  מה  וזהו 
המחשבות של ריקות, הוא בכדי שהאדם יהא לו צורך לקבל על עצמו אמונה למעלה 
מהדעת. ולזה צריכים את עזרת ה'. היינו, שהאדם מוכרח אז לבקש מה', שיתן לו את 
הכח, שיוכל להאמין למעלה מהדעת. נמצא, שדוקא אז האדם נצרך להבורא, שיעזור 

לו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ג. "ענין רמון"(
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מוציא  שהאדם  וכח  כח  וכל  כוחות,  הנקרא  התגברות  ידי  על  רק  זוכין  והכל   .13
מצטרפין לחשבון גדול. היינו אפילו שהאדם מתגבר באיזה פעם ובא לו מחשבה זרה, 
וטוען הלא אני כבר בדוק ומנוסה שעוד מעט לא יהיה לי את החשק הזה לעבודה, ומה 
ופרוטה  לענות, שפרוטה  הוא צריך  ואז  אני ארויח אם אתן עכשיו מעט התגברות. 
מצטרפות לחשבון גדול, היינו לחשבון הכללי, בין לשורש נשמתו, ובין לכלל כולו. 

)הרב"ש. אגרת י"ד(

14. ענין המכה שאדם מקבל מה', היינו שלוקח ממנו את הטעם בעבודה. ובזה עצמו 
למעלה  אמונה  בבחינת  אלא  לה',  לעבוד  עצה  שום  לו  אין  אז  כי  אותו,  מרפא  הוא 
מהדעת. נמצא שהמכה שקיבל מה', מזה עצמו הוא יכול להתרפאות, כי אחרת הוא 

ישאר בפרודא. 
ובזה מובן מה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא במה שהוא מכה, הוא מרפא )מכילתא 
בשלח(. היינו שזוהי הרפואה, היינו שנותן לו מקום שיוכל לעבוד בבחינת אמונה בלי 

שום סמיכה. 
)הרב"ש. 289. "הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים"(

ויש לשאול הלא מטרת הבריאה היא להטיב  י-ה".  15. "אשרי הגבר אשר תיסרנו 
רוצה  ענף  שכל  ידוע  הלא  לפרש,  ואפשר  מהמטרה.  ההיפך  זהו  כן  ואם  לנבראיו, 
את  אוהבים  העולם  כל  כי  הזהר,  לספר  בהקדמה  שכתוב  כמו  לשורשו,  להדמות 
המנוחה. אלא זה דומה לאדם שאוחז מקל ביד ומכה את כולם כדי שיעבדו. לכן מוכרח 

כל אחד ואחד לוותר על המנוחה שלו, בכדי שינצל מן היסורים שמכים בו במקל.
והמקל זה היסורים, שאדם מרגיש שחסר לו משהו. לכן כשיש לאדם חסרון, שאין לו 
מה לאכול, הוא מוכרח להתיגע, בכדי להשקיט לו היסורים של רעב וכדומה. וכל מה 
שהחסרון ביותר, הוא מוכרח לתת יותר יגיעה, עד שמוכרח להשיג את הדבר שאליו 

הוא משתוקק.
לכן אם הקדוש ברוך הוא נותן לו יסורים בזה שאין לו שום רוחניות, אז היסורים 
שמרגיש  הרוחניות,  את  להשיג  שמוכרח  עד  רבה,  יגיעה  לתת  האדם  את  מחייבים 

שחסרה לו. 
)הרב"ש. 337. "אשרי הגבר"(

16. כשהאדם רואה שיש לו הפרעות בעבודת ה', והוא רוצה להתפלל לה' שיהיה לו 
כח לעבודה, מה עליו לבקש. כלומר, יש ב' אפשרויות:
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א. שה' יסלק ממנו את ההפרעות, ממילא הוא לא יצטרך לתת כוחות גדולים בכדי 
ללכת בדרכי ה'.

ב. שה' יתן לו טעם יותר גדול בתורה ובתפלה ובמעשים טובים, ועל ידי זה ההפרעות 
מקום  אין  להפרעות  חשיבות,  יש  ומצוות  לתורה  כאשר  כי  אותו,  לעכב  יוכלו  לא 

ושליטה.
)הרב"ש. 164. "מה לבקש מה' - להיות עובדו"(

מה',  מבקש  האדם  כאילו  נמצא  העונש,  את  ממנו  לה' שיקח  מתפלל  17. כשהאדם 
הלא  התיקון,  ממנו  שיקח  מה',  לבקש  יכול  האדם  איך  ושאל,  התיקון.  ממנו  שיקח 

התיקון הוא לטובת האדם.
ותירץ, שמהתפילה שהאדם מבקש מה' שיעזור לו, יש לו חיבור עם ה', וזהו תיקון 

יותר גדול, מהתיקון שהאדם מקבל על ידי העונש. 
)הרב"ש. 60. "בקשה לעזרה"(

18. אפילו שהוא נמצא בשפל המצב, היינו שיש לו רצוניות שפלים, ומכל מקום יש 
באמצע כח התגברות, שמנקודת לבבו חושק וכוסף לה', אזי הכח הזה חשוב מאד. זאת 
אומרת, אפילו שהאדם נמצא בגלות, שנקודת לבבו מונח תחת שליטות אחרות, הנקרא 
שכינתא בגלותא, בבחינת הפרט, לרגע קט הוא מתגבר ומקדש את השם. ואף על פי 
שהוא כבר בטוח מרוב ניסיונות שאחר כך יחזור לסורו, מכל מקום זה חשוב מאד, 

שהאדם יכול לומר האמת בריש גלי. 
)הרב"ש. אגרת י"ד(

19. כשהאדם מרגיל את עצמו לעבוד על דרך הכפיה, לעבוד בבחינת השפעה, אז גם 
השכל פועל לפי קוי השפעה. ואז אין שום מציאות שישאל השכל שאלת "מי", בזמן 
שהחושים כבר התרגלו לעבוד בבחינת השפעה. כלומר, שאין החושים שואלים אז 
שאלת "מה העבודה הזאת?", מטעם שכבר הם עובדים בעמ"נ להשפיע, וממילא אין 

השכל שואל שאלת "מי". 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

20. כשאדם נכנס בעבודת ה', אזי הדרך שמראין לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקין 
אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל לכנס לעבודת ה', ובאמת כל ההתרחקות הוא רק 
כלו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאד מאד לבלי לפל בדעתו, חס ושלום, כשרואה 
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שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתיגע ביגיעות גדולות בשביל עבודות ה', 
ועדין הוא רחוק מאד, ולא התחיל כלל לכנס לשערי הקדשה... ע"כ נדמה לו כאלו אין 
השי"ת מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. הן 
על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאד מאד, ולבלי להסתכל 
על כל זה כלל. כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כלו התקרבות. וכל הנ"ל עבר על 

כל הצדיקים.
)"ליקוטי מוהר"ן". מהדורא בתרא, סימן מ"ח(

21. בזמן שהאדם הולך בדרכי ה' נותנים לו הרבה פעמים התעוררות ממרום, היינו 
באמצע התפילה או באמצע לימוד התורה או בעת עשיית המצוה, שההתעוררות הזו 

נכנסת בלב האדם ומתחיל להרגיש טעם וחן דקדושה. 
אבל האדם צריך לדעת שהשפע הזה נתנו לו רק בכדי שיקח כוחות חדשים ושיוכל 
משפיעים  פעם  בכל  ואז  היצר,  מלחמת  של  הקרב  לתוך  שיכנס  בעבודה,  להתחזק 
לו לפרקים בחינת חניה, היינו בחי' שפע עליון, כי בזמן שבאה לאדם ההתעוררות 
מלמעלה נדמה בעיניו שכבר אין לו שום מלחמה, כי בזמן הזה הוא מתחיל להרגיש 
את היופי והתפארת דקדושה והשפלות שישנה בדברים גשמיים עד שמחליט בדעתו 

שכבר הוא מוכן ומזומן לעבוד רק לשם שמים. 
)הרב"ש. אגרת כ"ו(

22. אם האדם מאמין, ש"אין עוד מלבדו" כתוב, אלא שכל המחשבות זרות הבורא 
כל  את  לתרץ  ואיך  לעשות,  מה  יודע  כבר  בטח  הפועל,  שהוא  היינו  אותם,  שלח 
הקושיות. וזה נראה כאילו היא שולחת לו שלוחים, לראות, איך הוא מדבר עליה לשון 

הרע על המלכות שמים שלו. 
בוטש  מה שהגוף  ידוע שהבטישות,  כי  מהבורא.  בא  זה, שהכל  להבין  יכול  והאדם 
לא  שהוא  בזמן  לאדם  באים  לא  שהם  היות  שלו,  זרות  המחשבות  עם  האדם  את 
כך,  כדי  עד  גמורה,  בהרגשה  לאדם  שבאים  האלו,  הבטישות  אלא  בעבודה,  עוסק 
שהמחשבות האלו רוצצים את מוחו, הם באים דוקא אחרי הקדם של תורה ועבודה 

שלמעלה מהרגילות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ט"ו. "מהו, אלהים אחרים, בעבודה"(

23. ההתנגדות של הגוף מתראה אצל האדם בצורה של מחשבות זרות. והוא בא ושואל 
אלו השאלות  אומר, שבטח שכל  האדם  האלו  וע"י השאלות  ומה".  "מי  את שאלת 
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ואמר, שאז, אם האדם אומר, שהם  לו מן העבודה.  לו, בכדי להפריע  הס"א שולח 
באים מצד הס"א, אז האדם עובר על מה שכתוב "לא תעשו אלהים אחרים על פני". 

והטעם הוא, שהאדם צריך להאמין, שזה בא לו מצד השכינה הקדושה. כי "אין עוד 
מלבדו". אלא השכינה הקדושה מראה להאדם את מצבו האמיתי, איך שהוא הולך 
בדרכי ה'. זאת אומרת, שעל ידי זה שהיא שולחת לו אלו השאלות, הנקראים מחשבות 
זרות. היינו, שע"י המחשבות זרות האלו, היא רואה איך שהוא מתרץ את השאלות, 
שהם נבחנים למחשבות זרות. וכל זה האדם צריך לדעת את מצבו האמיתי בעבודה, 

כדי שידע מה לעשות.
)בעל הסולם. "שמעתי". ט"ו. "מהו, אלהים אחרים, בעבודה"(

24. אף על פי שהרע של אדם, הנקרא אהבה עצמית, מונחת על צוארו ורוצה להפריד 
אותו מקדושה, באופן שמראה לו תמונה, שאין שום אפשרות לצאת מהשליטה הזאת. 
אז הוא צריך לומר, שזו היא אמת התמונה הזאת שהוא רואה. אלא "אל ימנע עצמו 
הרחמים,  את  לו  לתת  יכול  להאמין, שהבורא  אז  צריך  שהוא  משום  הרחמים",  מן 
שפירושו "מידת השפעה". זאת אומרת, מצד כוחות עצמו, האמת היא, שאין האדם 
מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית. אבל מצד הבורא, שהקב"ה עוזרו, בודאי 
הוצאתי אתכם מארץ  אלקיכם, אשר  ה'  "אני  וזהו שכתוב  אותו.  להוציא  יכול  הוא 

מצרים, להיות לכם לאלקים".
)הרב"ש. מאמר 19 "בוא אל פרעה - א'" 1985(

25. אם האדם מתגבר ואומר שמה שמוצא טעם מר במזונות האלו, אינו אלא משום 
שאין לו הכלים המתאימים שיוכלו לקבל את השפע, היינו משום שהכלים שלו הם 
לקבל ולא להשפיע. ומצטער על זה שהעליון הוצרך להסתיר את עצמו, ובשביל זה יש 

מקום להתחתון על לשון הרע, שזה בחינת העלאת מ"ן שהתחתון מעלה. 
ועל ידי זה העליון מעלה את אח"פ שלו, שענין עליה היינו שהעליון יכול להראות 
להתחתון את השבח והתענוג שיש בהכלים דאח"פ שהעליון יכול לגלות. אם כן כלפי 
התחתון נמצא שמעלה את הגלגלתא ועינים דתחתון, בזה עצמו שהתחתון רואה את 

מעלת העליון. נמצא שהתחתון עולה ביחד עם אח"פ דעליון.
)הרב"ש. 195. "ענין שיתוף מדת הדין ברחמים"(

26. אי אפשר ליחס הרע להבורא יתברך, שהוא הטוב בתכלית, לכן כל זמן שהאדם 
- מהסביבה, אבל  לומר שהם באים ממקום אחר  מרגיש מצבים רעים, הוא מוכרח 



 - 178 -

- ללכת בהתגברות -

לאמיתו של דבר, כשהאדם זוכה לראות רק טוב, ושאין כל רע בעולם, והכל נהפך 
לטוב, אז מראים לו האמת, שהבורא יתברך עשה הכל, מטעם שהוא כל יכול, שהוא 

לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר פרי חכם - על התורה"(

27. בזמן שבא לאדם בחינת יראה, הוא צריך לידע, ש"אין עוד מלבדו" כתוב. ואפילו 
מעשי כשפים. 

ואם הוא רואה, שהיראה מתגבר עליו, אזי הוא צריך לומר, שאין חס ושלום מקרה, 
אלא נתן לו השם ית' הזדמנות משמים. והוא צריך לעיון ולמוד, לאיזה מטרה שלחו לו 

את היראה הזו. מסתמא, הוא בכדי שיוכל להתגבר ולומר "אין עוד מלבדו". 
ואפילו אחרי כל אלה, עדיין היראה והפחד לא הלך ממנו, אזי הוא צריך לקבל מזה 
דוגמא, ולומר: "באותו שיעור היראה צריך להיות בעבדות השם ית'". היינו, שהיראת 
שמים, שהוא לזכות, צריך להיות בזה האופן של יראה, שיש לו עכשיו. היינו, שהגוף 
מתפעל מהיראה הזו החיצוניות, כן ממש באותה הצורה של התפעלות הגוף, צריך 

להיות יראת שמים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קל"ח. "ענין יראה ופחד שבא לפעמים להאדם"(

28. כשהאדם מתגבר על הקושיים וההפרעות, אז לא בקלות יכולים לדחות אותו, אלא 
ביד חזקה. ואם האדם מתגבר גם על היד חזקה, ובשום אופן לא רוצה לזוז ממקום 
הקדושה, ורוצה דוקא להדבק בו ית' באמת, ורואה שדוחים אותו, אז האדם אומר, 
ש"חימה שפוכה עליו", אחרת היו נותנים לו להכנס, אלא ש"חימה שפוכה עליו" מצד 

ה', לכן לא נותנים לו להכנס להיכל המלך ולהדבק בו ית'.
נמצא, שמטרם שהאדם לא רוצה לזוז ממקומו, אלא הוא מתפרץ ורוצה להכנס, לא 
שייך לומר שמרגיש, ש"חימה שפוכה שורה עליו". אלא אחרי כל הדחיות, שדוחים 
אותו, והוא לא זז ממקומו, היינו שכבר נגלה עליו את היד חזקה וחימה שפוכה, אז 
את  אליו  מתגלה  גדולה,  והתאמצות  התפרצות  ע"י  רק  כי  עליכם".  "אמלוך  יקויים 

המלכות שמים, וזוכה להכנס פנימה בהיכל המלך.
)בעל הסולם. "שמעתי". ע'. "ביד חזקה ובחימה שפוכה"(

29. דע, שכל התנועות וההעתקות, שאתה נתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מן גשמיות 
לעבודתו יתברך, כלם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצרך, 



 - 179 -

- ללכת בהתגברות -

דהינו כשיש, חס ושלום, איזה דחק ועת צרה, חס ושלום. ודע, שהאדם צריך לעבר 
על גשר צר מאד מאד, והכלל והעקר שלא יתפחד כלל.

)"ליקוטי מוהר"ן". מהדורא בתרא, סימן מ"ח(

30. ורק הגבורים מהם, אשר מידת סבלנותם עמדה להם, וניצחו את השומרים ההם, 
ופתחו הפתח, זכו תיכף לקבל פני המלך, שמינה כל אחד על משמרתו המתאימה לו. 
וכמובן, שמאז ואילך, לא היו להם עוד עסקים עם השומרים הללו, שהסיתו והדיחו 
לעבוד  זכו  כי  הפתח,  על  ושוב  בהלוך  ושנים,  ימים  כמה  חייהם  את  ומררו  אותם 

ולשמש מול הדר אור פני המלך בהיכלו פנימה. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות". אות קל"ג(
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להיות בשמחה

1. השכינה אינה שורה, אלא במקום שלם, ולא במקום חסר, ולא במקום פגום, ולא 
במקום עצב, אלא במקום נכון, במקום שמחה.

)"זוהר לעם". "ויחי", מאמר "ויחי יעקב", סעיף 116(

אז  2. השמחה היא בחינת "מראה" ממעשים טובים: אם המעשים הם של קדושה, 
מתגלה על ידי זה שמחה. אבל צריכים לדעת, שיש גם כן בחינת קליפה. ובכדי לדעת, 
אם זה קדושה, הבירור הוא ב"דעת", שבקדושה יש דעת, מה שאין כן בס"א אין דעת, 
לכן,  פירות[".  עושה  ואינו  נסתרס  אחר  ]אל  פירי  עביד  ולא  אסתרס  אחר  "אל  כי 

כשמגיע לו שמחה, הוא צריך לעיין בדברי תורה, בכדי שיתגלה לו דעת התורה.
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ח. "השמחה היא בחינת "מראה" ממעשים טובים"(

ידי מ"ן, שהוא מעשים טובים.  3. השמחה הוא בחינת הארה עליונה, שמתגלה על 
והשם ית' דן את האדם "באשר הוא שם". דהיינו, שאם האדם מקבל על עצמו עול 
מלכות שמים לנצחיות, תיכף על זה שורה הארה עליונה, שהיא גם כן בחינת נצחיות. 
ואפילו שגלוי וידוע לפניו, שתיכף יפול האדם ממדרגתו, מכל מקום דן אותו "באשר 
שמים  מלכות  עול  עליו  שמקבל  בדעתו,  עכשיו  החליט  אדם  אם  היינו,  שם".  הוא 

לנצחיות, נבחן זה לשלימות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ח. "השמחה היא בחינת "מראה" ממעשים טובים"(

4. האדם צריך לשמוח בזה, על כל פנים שיש לו חסרון על רוחניות, מה שאין כן שאר 
אנשים, אין להם בכלל שום ענין עם רוחניות. 

וכשהאדם מחשיב את דבר זה, אף על פי שאין זה דבר חשוב אצלו, והאדם כן מחשיב 
זה, והוא משתדל לתת תודה לה' על זה, זה גורם לו שיקבל חשיבות על רוחניות, ומזה 
האדם יכול להיות בשמחה, וע"י זה האדם יכול לזכות לדביקות, מטעם כמו שאמר 
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אאמו"ר זצ"ל, "כי ברוך מתדבק בברוך", היינו זה שהאדם בשמחה ונותן תודה לה', 
שאז האדם מרגיש, שהוא מרגיש, שה' ברך אותו בזה שנתן לו להרגיש קצת משהו 
יכול לבוא לדביקות  הזו האדם  וע"י השלימות  קדושה, אז "ברוך מתדבק בברוך", 

אמיתי. 
)הרב"ש. מאמר 17 "מהו, כי אני הכבדתי את ליבו, בעבודה" 1991( 

5. אלו אנשים, שרוצים לעבוד בעמ"נ להשפיע, ואם יהיה תמיד במצב של לבנונית, 
הלבנונית לא נותן להאדם להמשיך בעבודה. כי בזמן שמאיר, האדם יכול לעבוד אפילו 
בבחינת קבלה לעצמו. לכן אף פעם לא יהיה להאדם מקום לדעת, אם עבודתו הוא 

בטהרה או לא. וזה גורם, שאף פעם לא יכול לבוא לזכות לדביקות ה'. 
לכן נותנים לו מלמעלה צורה של שחרית. ואז הוא רואה, אם עבודתו הוא בטהרה. 
זאת אומרת, אם גם במצב של שחרית הוא יכול להיות בשמחה - זהו סימן שעבודתו 
היא בטהרה. כי האדם צריך להיות שמח, ולהאמין שמלמעלה נתנו לו הזדמנות, שיהיה 

בידו לעבוד בעמ"נ להשפיע.
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב, "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

מתאונן  אני  כמה  אמנם  ומתגלים.  הגלוים,  הקלקולים  באותם  ושמח  שש  אני   .6
ומצטער, על הקלקולים שעדיין לא נתגלו, ועתידים להתגלות, כי קלקול הטמון הוא 
באפס תקוה, ותשועה גדולה מהשמים - היא ההתגלות שלו, כי זה הכלל, שאין לך נותן 
מה שאין בו, ואם נתגלה עכשיו, אין שום ספק שהיה גם מעיקרא, אלא שטמון היה, 

לכן שמח אני בצאתם מחוריהם, כי תשים עיניך בהם ויהיו גל של עצמות.
)בעל הסולם. אגרת ה'(

7. העובד ה', היינו מי שכוונתו בעל מנת להשפיע, צריך להיות בשמחה בזה, שמשמש 
את המלך. ואם אין לו שמחה בזמן העבודה הזאת, סימן שחסר לו בהערכת גדלות 
המלך. לכן אם רואה שאין לו שמחה, אז צריך לתקן, היינו שיחשוב בגדלות המלך. 
ואם מכל מקום הוא לא מרגיש, יש לו להתפלל לה', שה' יפתח עיניו וליבו, שירגיש 

את גדלות ה'.
וכאן מתפתחות ב' הבחינות:

א. בזה שאין לו הרגשת גדלות המלך צריך להצטער.
שאר  כמו  ולא  רוחניות,  על  מהחסרונות  הצער  שכל  בזה  בשמחה  להיות  צריך  ב. 

אנשים, שכל חסרונות, שמהם מצטערים, הם רק על על מנת לקבל.
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וצריך לדעת, מי הוא שנתן לו לאדם את הידיעה הזאת, שצריך להצטער על רוחניות. 
ומזה הוא צריך להיות שמח, שה' שלח לו מחשבות של חסרון רוחני, שזה בעצמו 

נקרא ישועת ה'. ולכן הוא צריך לשמוח. 
)הרב"ש. 42. "עבדו ה' בשמחה"(

8. בזמן שבא איזה התנגדות לעבודה, אזי צריכים להיות בשמחה, משום שרק עכשיו 
יהיה מקום להרוויח שכר מרובה, כמו שהאדם הוא בשמחה, בזמן שהוא רואה, שיהיה 
לו הרבה להרוויח, ואין הוא מסתכל על היגיעה, אלא רק על השכר. כמו שכתוב אנו 
מזה  לנו שמחה,  יהיה  הפרעות,  לנו  שיהיה  ובזמן  ומצוות.  בתורה  להתגבר  צריכים 

שניתן לנו הזדמנות להרוויח הרבה שכר.
)הרב"ש. 622. "ענין התגברות"(

9. מי שעובד אצל הבורא, אין לו שום יגיעה אלא להיפך, תענוג והתרוממות רוח. 
מה שאין כן, מי שעובד לשם מטרות אחרות, אז הוא לא יכול לבוא בטענות להבורא, 
מדוע הבורא לא נותן לו חיות בעבודה. היות שהוא לא עבד עבור ה', שהשם ישלם 

לו עבור עבודתו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

10. אמרו חז"ל "כל הגרגרן כועס". שפירושו מי שמשוקע בקבלה עצמית, הוא כועס, 
שהוא תמיד בחסרון, שחסר לו למלאות את הכלי קבלה שלו. מה שאין כן מי שרוצה 
ללכת בבחינת השפעה, הוא צריך להיות תמיד בשמחה, היינו בכל הצורות הבאות 

עליו, הוא צריך להיות בשמחה מטעם שאין לו שום כוונה לקבלה עצמית. 
שהוא  בטח  להשפיע,  מנת  בעל  עובד  באמת  הוא  אם  נפשך,  ממה  אומר,  הוא  לכן 
צריך להיות בשמחה בזה שהוא זכה להיות משפיע נחת רוח ליוצרו, ואם הוא מרגיש 
שעדיין אין עבודתו להשפיע, הוא גם כן צריך להיות בשמחה, משום מצד עצמו האדם 
אומר שהוא לא רוצה שום דבר לעצמו, הוא שמח בזה שאין הרצון לקבל יכול להנות 

מעבודה זו, מזה הוא צריך לקבל שמחה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

11. בזמן שטועמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר להגוף, 
שלפי דעתו נקראת עבודה זו בחינת "לאקמא שכינתא מעפרא". 
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כלומר, שהגם שהגוף טועם בעבודה זו טעם עפר, האדם אומר, שזה הוא קדושה, ואינו 
מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין, שהבורא כן נהנה מעבודה 
זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום 
עבודת  היא  שזו  הוא מאמין,  לכן  כאן.  יש  עפר  רק טעם  כי  זו,  בעבודה  וריח  טעם 

הקודש, וממילא הוא שש ושמח. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

12. בזמן שאדם מרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה. שיש לו שמחה, מזה שזכה 
שיש  בזה  יהיה  שלו  השמחה  שעיקר  לומר,  עליו  מוטל  הקב"ה,  בעיני  חן  למציאת 
עכשיו שמחה למעלה, אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את אבר 

הפרטי שלה אליה, ולא צריכה לשלוח את האבר הפרטי שלה החוצה. 
ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה וזהו גם כן על אותו החשבון 
הנ"ל, כי מה שיש שמחה להפרט, זהו רק חלק, מזה שיש שמחה להכלל כלו. וע"י 
החשבונות האלו הוא מאבד את פרטיותו עצמו, ולא נלכד ברשת הס"א, שהוא הרצון 

לקבל לתועלת עצמו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

היא,  לזה  לו שמחה, כמו שיש לאנשים אחרים, הסיבה  13. מי שהוא רואה, שאין 
ההזדמנות,  לו  מסבב  שה'  לדעת,  צריך  הוא  לכן  גבוה.  יותר  במדרגה  עומד  שהוא 
שיתחיל לעסוק בתורה ועבודה. וזה יביא לו השמחה אמיתית, שנקראת שמחה של 

מצוה. 
)הרב"ש. 507. "מהו שמחה"(

14. ענין שמחה הוא העדות. היינו באם האדם מתגבר בענין אמונה, להאמין בהשם 
טוב ומטיב, שאין למעלה הימנו, אף על פי שבמצב, שבו הוא נמצא עכשיו אין לו במה 
לשמוח, היינו להיות מאושר, ומכל מקום הוא מתחזק את עצמו ואומר, שה' יתברך 

משגיח עליו בבחינת טוב ומטיב. 
ואם האמונה שלו היא באמת, ממילא הדעת נותן, שהוא צריך להיות מאושר ולשמוח, 

ושיעור השמחה מעידה על מדת האמת, שיש באמונה שלו. 
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ובזה יש לפרש מה שמספרים על רבי אלימלך, שהיה אומר, כשיבוא לעולם האמת 
הוא  אזי  יתברך,  ה'  רצון  זהו  אם  יגיד,  הוא  אזי  הגיהנום,  לתוך  לו, שיכנס  ויאמרו 

יקפוץ. היינו כנ"ל שזה בחינת השגחה הטוב ומטיב, ונמצא שהוא תמיד בשמחה. 
)הרב"ש. 805. "ענין שמחה"(

15. תכלית העבודה היא בבחינת הפשט והטבע, שבעבודה זו אין לו כבר מקום ליפול 
לגדלות,  נצרך  הוא  שאין  מטעם,  וזהו  בארץ.  מונח  כבר  שהוא  מאחר  למטה,  יותר 

מטעם שאצלו הוא תמיד כמו דבר חדש.
כלומר, שתמיד הוא עובד כמו שהתחיל עתה לעבוד. והיה עובד בבחינת קבלת עול 
מלכות שמיים למעלה מהדעת. שהיסוד שעליו בנה את סדר עבודה, הייתה בצורה 
השפלה ביותר. וממש שהיה כולה למעלה מהדעת. שרק מי שהוא פתי באמת יכול 
להיות כל כך שפל, שילך ממש בלי שום בסיס, שיהיה לו מקום לסמוך את האמונה 

שלו, ממש על שום סמיכה.
ונוסף לזה הוא מקבל את העבודה זו בשמחה רבה, כמו שהיה לו דעת וראייה אמיתית, 
על מה לסמוך את הודאות של האמונה. וממש באותו שיעור למעלה מהדעת, באותו 
שיעור כאילו היה לו דעת. לכן אם הוא מתמיד בדרך זה, אי אפשר לו ליפול אף פעם, 

אלא שתמיד הוא יכול להיות בשמחה, בזה שהוא מאמין, שהוא משמש מלך גדול. 
)בעל הסולם. "שמעתי". צ"ו. "מהו פסולת גורן ויקב, בעבודה"(

16. בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך 
מתדבק בברוך. כלומר היות שהאדם הוא במצב השלימות הנקרא ברוך, מבחינה זו 
בשמחה.  הוא  האדם  אם  הוא,  לשלימות  סימן  היות  הצורה.  השתוות  עכשיו  לו  יש 
אחרת אין שלימות. וזהו כמו שאמרו חז"ל "אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של 

מצווה". 
והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב 
ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן 
מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי 
שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, ומתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת 
ה', והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלימות - מכל מקום 
מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא, שכל השלימות שלו נבנה על 

למעלה מהדעת. וזהו נקרא אמונה.
)בעל הסולם. "שמעתי". מ'. "אמונת רבו, מהו השיעור"(
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כמיואש  עצמו  שמוצא  בשעה  אלא  האדם,  של  בעולמו  מאושר  יותר  מצב  אין   .17
מכחותיו עצמו, כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצוייר בכוחו לעשות ותרופה אין. 
כי אז ראוי לתפלה שלמה לעזרתו ית'. שהרי יודע בבטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו 
התועלת, וכל עוד שמרגיש איזה כוח עבודה מצדו עצמו, אין תפלתו שלמה. כי היצר 
הרע מקדים עצמו, ואומר לו, שמחוייב קודם לעשות מה שבכוחו, ואחר כך יהיה רצוי 

להשי"ת. 
ועל ז"א: "רם ה' ושפל יראה" וכו'. כי אחר שהאדם מתייגע בכל מיני עבודות ומתאכזב 
הוא בא לשפלות אמיתית. שיודע שהוא השפל שבאנשים, כי אין לו שום דבר המועיל 

בבנין גופו, ואז תפלתו שלמה, ונענה מידו הרחבה. 
)בעל הסולם. אגרת נ"ז(

לתת  צריך  הוא  הזה  בשיעור  הקודש,  עבודת  את  מחשיב  שהוא  חשיבות  לפי   .18
היינו שאין אנחנו מסוגלים להעריך את חשיבות,  זה אמת,  כי  זה.  והודיה על  שבח 
מה שיכולים לפעמים לקיים מצות ה' אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש 
רוממות ושמחת הלב. וע"י השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל 
מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש, ומכיר את העבדות של מי הוא עובד. ועל ידי 

זה הוא עולה מעלה מעלה. 
וזה סוד מה שכתוב "מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי", היינו על העבר. ועל 
ידי זה תיכף הוא יכול לומר בבטיחות והוא אומר "ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי". 

)בעל הסולם. "שמעתי". כ"ו. "העתיד של האדם תלוי וקשור בהודאה על העבר"(

19. התורה נקראת בחינת מתנה. היינו, כי את זה שנותנים להאדם ללמוד ולהתפלל 
ולעשות מצוות, אפילו רגע אחת ביום, גם זה מתנה מאת ה' יתברך. 

כי יש כמה מיליארדים בעולם, שה' יתברך לא נתן להם את ההזדמנות, שיהא להם 
האפשרות לחשוב מה' יתברך אפילו רגע אחת בשנה. לכן, בזמן ההתעסקות בתורה 
צריכים להיות בשמחה, כי רק על ידי שמחה זוכין להמשיך מאור התורה, ודי למבין. 

)הרב"ש. אגרת כ"ב(

20. "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו". 
זהו היום פירושו זהו נקרא יום, ולא דבר אחר. ומהו בזמן שיעשה ה', שכל אחד ואחד 

יבוא לידי השגה ש"נגילה ונשמחה בו". 
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אחד  שכל  שהוא  הצורה,  השתוות  נקרא  שזה  ה',  בדבקות  היינו  בה',  פירוש  "בו" 
ואחד יבין שאין שמחה יותר גדולה מלהשפיע נחת רוח ליוצרו. ולזה אנו מקוים בזמן 

שהכלל יבוא לדרגה זו, נקרא גמר התיקון. 
)הרב"ש. 386. "זה היום עשה ה'"(
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לרומם את עצמו

1. אין אדם מסוגל לכוף את עצמו, שירגיש אחרת משהוא מרגיש. נמצא לפי זה, אם 
הוא בא לעיין את שיעור הרגשה שלו, עד כמה הוא מרגיש כאב וסבל, מזה שנתרחק 
מה', לפעמים הוא בא לידי מצב של לא איכפת לו. ואז הוא לא יודע מה לעשות, כי 

הוא לא יכול לשנות את ההרגשה שלו, מכפי שהוא מרגיש. ואז הוא נמצא במבוכה.
ומזה נמשך אורך הגלות. כי קשה לנו לתת הכמות הדרושה, ומכל שכן האיכות. ובזמן 
שמתחיל לתת חשבון על שיעור האיכות החסרון, ורואה שאין לו כאב, אלא שהוא 
בבחינת מחוסר הכרה, שלא מרגיש, שאם מרוחקים מה' זה נקרא שאין לו חיים, אבל 
לא כואב לו מזה שאין לו חיים, אז אין עצה אחרת, אלא להתפלל לה', שיתן לו קצת 

חיים, שירגיש שהוא חולה מסוכן והוא זקוק לרפואת הנפש. 
)הרב"ש. מאמר 16 "וכאשר יענו אותו" 1985(

2. לפעמים אדם בא לידי מצב, שהוא כל כך במצב של ירידה, שאפילו להתפלל על 
זה, גם כן אין לו כח. אלא במצב שלא איכפת לו שום דבר. וזה נקרא שבא למצב של 
דומם, היינו שאין לו שום תנועה. ובמצב כזה רק חברה יכולה לעזור לו. היינו, אם 

נכנס לבין החברים, ואינו עושה עליהם שום בקורת.
)הרב"ש. מאמר 16 "וכאשר יענו אותו" 1985(

3. אם הוא אין לו כל כח רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם 
חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלה מוצאים חן בעיניו, הוא לוקח כח התגברות 
והרצונות והשאיפות שלהם, אף על פי שהוא מכח תכונתו עצמו אין לו אלו הרצונות 
והתשוקות וכח התגברות. אלא, לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו האנשים, אז הוא 

מקבל כוחות חדשים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". צ"ט. "רשע או צדיק לא קאמר"(
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4. יש לפעמים, שאדם בא לידי מצב, שהוא יכול לראות את שפלותו, ולא אכפת לו, 
בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות. עד שיהא נצרך 

שהבורא יוציאו משפלותו.
אז האדם צריך לומר לעצמו "זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה, ועושה רק 
מעשים של בהמה, ורק כל דאגותי במצב זה, שאני מבקש מהקב"ה, שיתן לי להרגיש 
יותר טעם בתענוגים הגשמיים. וחוץ מזה איני מרגיש שום חסרון". ובמצב כזה האדם 
צריך לומר לעצמו, שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. ואם אין בידו היכולת להתפלל 
לה', שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים, שהוא חושב עליהם, שכן יש 
להם הרגשת החסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקב"ה, שיוציאם 

מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, הגם שהם עוד לא נוושעו, שהקב"ה יקרב אותם. 
אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חסרון שלהם, הנקרא "צורך לצאת מהגלות 
הזו", עוד לא נגמר בשלימות מאה אחוז. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את 
הצורך האמיתי. ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב, 

בזה שהוא נמצא בשפלות. 
)הרב"ש. מאמר 17 "מהות חומרת איסור לימוד תורה לעכו"ם" 1987(

5. אי אפשר לקבל מהחברה השפעה, אם הוא לא דבוק בהחברה, כלומר, שמעריך 
אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדביקות החברה 

בלבד. 
)הרב"ש. מאמר 17 "מהות חומרת איסור לימוד תורה לעכו"ם" 1987(

6. יש דבר אחד, שהוא דבר המשתף את כולם, דהיינו בעניין מצב רוח, כמו שאמרו 
לא  מרומם,  רוח  מצב  לאדם  שיהיה  בעניין  כי  לאחרים".  ישיחנה  איש  בלב  "דאגה 

יעזור לאדם לא עשירות ולא חכמות, וכדומה. 
אלא דווקא איש יכול לעזור להשני, בזה שהוא רואה, שהוא נמצא במצב הִשפלות. 
וכמו שכתוב: "אין אדם מתיר את עצמו מבית אסורים", אלא דווקא חברו יכול לעשות 

לו מצב רוח מרומם. 
ומתחיל  חיים.  של  רוח  למצב  נמצא,  הוא  שבו  ממצב,  אותו  מרים  שחברו  דהיינו, 
להשיג שוב כוח ביטחון של חיים ועושר. ומתחיל, כאילו המטרה שלו נמצאת עכשיו 

קרובה אליו. 
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היוצא מזה הוא, שכל אחד ואחד צריך לעשות תשומת לב, ולחשוב במה הוא יכול 
לעזור לחברו, לעשות לו מצב רוח מרומם. כי בעניין מצב רוח, כל אחד יכול למצוא 

בחברו מקום חיסרון, שהוא יכול למלאות אותו.
)הרב"ש. מאמר 4 "איש את רעהו יעזורו" 1984(

7. לפעמים הוא בא לידי יציאה מהעבודה, עד כדי כך, שהוא שוכח בכלל, שישנו ענין 
של עבודת ה'. שזה נקרא "שנפל ממצבו", שהיה עובד בהתלהבות, וחשב, שמהיום 

והלאה כבר הוא ישאר בעבודת הקודש בקביעות.
ופתאום הוא רואה, לאחר כמה זמן, שהוא בכלל יצא מהקדושה. כלומר, שאין הוא 
זוכר את נקודת האפס. כלומר, שאין הוא מסוגל לזכור את הרגע, שיצא מהקדושה 
ונפל לעולם הגשמי. וזהו מטעם, כי בזמן הנפילה האדם נמצא מחוסר הכרה, ואינו 
זוכר שום דבר. כמו בגשמיות, כשהאדם נופל ממקום גבוה, אינו זוכר שנפל. רק לאחר 

ההתאוששות הוא רואה שהוא נמצא בבית חולים, כמו כן בסדר העבודה. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו למעלה מהדעת, בעבודה" 1989(

8. אלו אנשים שרוצים לצאת מאהבה עצמית, ולפעמים הם מקבלים מזונות, היינו 
מחשיבים  לא  בזמן שהם  אולם  להשפיע,  מנת  בעל  לעשות  רוצים  בזה שהם  חיות, 
את המזונות שקבלו על כלים דהשפעה, אז נותנים להם איזו תאוה שמתחשקת להם, 
ומתחילים לחשוב על תענוג של התאוה, אז שוכחים מכל העבודה הרוחנית ומקבלים 
ירידה על המקום, עד שהם כבר לא מרגישים באיזה מצב שהם נמצאים. ובאמת הם 
נמצאים במצב של חוסר הכרה, כלומר שאינו מוכר להם עכשיו, שיש ענין רוחניות, 

שהיו מקודם עוסקים בכל הלב, ופתאום הכל נשכח ממנו.
דומה  זה  אבל  ירידה.  בבחינת  שנמצאים  להרגיש  ומתחילים  מתאוששים,  שהם  עד 
הם  התאוששות,  ולאחר  הכרה.  בלי  ונשארו  דרכים,  תאונת  ושלום  חס  להם  שהיה 
רואים שהם נמצאים בבית חולים. כמו כן לאדם, שהיה הולך בדרך להגיע בעל מנת 
היינו  הכרה,  בחוסר  נמצא  והוא  ללבו,  ונכנסה  תאוה,  איזה  פגעה  פתאום  להשפיע, 
שנופל לעולם הגשמי. ורק לאחר זמן הוא מתאושש, היינו ששמע כרוז מלמעלה שהוא 

לא בסדר.
)הרב"ש. מאמר 26 "מהו, מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה, בעבודה" 1989(

נקרא  וזה  יכול להיות באמצע עבודה.  וזה  ואינו מאיר.  הניצוץ מתכבה  9. לפעמים 
שקרה להאדם תאונת דרכים. כלומר, שבאמצע עבודה קרה לו מקרה, וירד ממצבו 
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ונשאר מחוסר הכרה. היינו שכבר אינו יודע שיש רוחניות במציאות, אלא שכח הכל, 
ונכנס בעולם הגשמי עם כל חושיו.

רק לאחר זמן האדם מתאושש, ורואה שהוא נמצא בעולם הגשמי. ואז הוא מתחיל 
עוד הפעם לעלות למעלה, היינו להרגיש את החסרון הרוחני, ומקבל שוב דחיפה, איך 

להתקרב להקב"ה.
ואח"כ עוד הפעם יורד ממדרגתו. אולם האדם צריך להאמין, שכל פעם הוא מעלה את 
הניצוץ שלו לקדושה. והגם שהוא רואה, שירד ממצבו, ונפל חזרה למקומו, כמו שהיה 
בתחילת עבודתו, אלא כל פעם הוא מעלה ניצוצות חדשים, זאת אומרת, כל פעם הוא 

מעלה ניצוץ חדש. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה" 1991(

10. לפעמים באה תמונה של אחוריים, שהוא רואה הנפילה שלו, הגם שהיה לו מצב 
של פנים, לפני הנפילה למצב שבו הוא נמצא. אבל עכשיו, זה שהוא רואה, שאין לו 
שום תשוקה לא לתורה ומצות, ולא לתפילה, וכדומה, והוא מרגיש, שהוא עכשיו ככלי 
ריק, שאין לו שום לחלוחית מעבודת ה'. נוסף לזה, הוא רואה בעצמו, כאילו אף פעם 

לא עבד עבודת הקודש, ובכלל הוא לא יודע עכשיו מה זה עבודת ה'. 
ולפעמים הוא בא לידי חשכות, שאם הוא מתחיל לדבר עם עצמו, שצריכים להכנס 
לעבודה, וזה לא תכלית, להישאר בלי שום תכלית בחיים, אז נדמה לו, שהוא מדבר 
לעצמו דבר חדש, שאף פעם לא שמע מענינים רוחניים. ואז הוא מתפלא על עצמו, 
איך אפשר להיות הרגשה כזאת, שהוא נמצא עכשיו במצב של מתחיל, שאף פעם לא 
עסק בעבודה, בו בזמן שנשאר קצת רשימו בזכרונו, שהיה חשב את עצמו, שהוא היה 
תמיד בין המתקדמים בעבודה, ופתאום הכל נשכח מלבו, והוא זוכר זה רק כמו בחלום. 

נמצא, שהוא רואה את מצבו האמיתי רק בזמן של אחוריים. 
)הרב"ש. מאמר 26 "הראני את כבודך" 1985(

בלי  כי  למעלה.  לעלות  עצמו  שירומם  לו  גורם  זה  ה',  בעבודת  הגרעונות  ע"י   .11
מה  נמצא.  הוא  שבו  במצב  להשאר  ומסכים  תנועה,  לעשות  מתעצל  האדם  דחיפה, 
שאין כן אם הוא יורד למדרגה יותר נמוכה מכפי שהוא מבין, זה נותן לו כח להתגבר, 
שאינו יכול להשאר במצב כל כך גרוע, היות שהמצב שבו ירד, הוא לא יכול להסכים 
להישאר כך. לכן הוא מוכרח כל פעם להתגבר, ולצאת מהמצב של הירידה, ואז עליו 
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להמשיך רוממות ה', זה גורם לו, להמשיך מלמעלה כוחות יותר גבוהים, אחרת הוא 
נשאר בתכלית השפלות. 

)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ג. "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן"(

12. אי אפשר להגביה את עצמו ממעל להעיגול שלו. לכן האדם מוכרח לינוק מתוך 
הסביבה שלו. ואין לו שום עצה, אלא דרך תורה ויגיעה רבה. לכן, אם האדם בוחר 

לעצמו סביבה טובה, אזי הוא מרויח זמן ויגיעה, יען שהוא נמשך לפי הסביבה שלו.
)בעל הסולם. "שמעתי". רכ"ה. "להגביה את עצמו"(

רק  הוא  אמיתית  שהעצה  ומבין  לו,  לעזור  יכול  שה'  ידיעה,  לידי  שבא  אפילו   .13
תפלה, בא הגוף ונותן לו להבין, הלא אתה רואה כמה תפלות שכבר עשית, ולא קבלת 
מלמעלה שום תשובה, אם כן למה לך להתפלל, שה' יעזור לך, הלא אתה רואה, שאין 
אתה מקבל שום עזרה מלמעלה, אם כן, אין ביכולתו להתפלל אז, על זה צריכים עוד 
הפעם להתגברות, היינו להתגברות עם האמונה, ולהאמין שה', כן הוא שומע תפלת 
כל פה, ולא חשוב אם האדם הוא מוכשר, ושיש לו מידות טובות, או להיפך, אלא הוא 
צריך להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהדעת שלו מחייב, לאחר שהוא 
התפלל הרבה פעמים, ועדיין לא קבל מלמעלה שום דבר, אם כן איך הוא יכול ללכת 
עוד הפעם להתפלל. גם על זה צריכים התגברות, היינו לתת יגיעה למעלה מהדעת, 

ולהתפלל שה' יעזור, שיוכל להתגבר על הדעת שלו, וכן להתפלל. 
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה" 1989(

14. צריכים, לתת לב לזה, ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות, ולא 
לברוח מהמערכה, אלא תמיד לבטוח בה', שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא 
צריך עזרה קטנה ובין שהוא צריך עזרה גדולה. ואליבא דאמת, מי שמבין שהוא צריך 
שהבורא יתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הוא יותר מסוגל 

שתתקבל תפלתו, כמו שכתוב "קרוב ה' לנשברי לב, ואת דכאי רוח יושיע". 
לכן אין לאדם לומר, שהוא לא מוכשר, שה' יקרב אותו, אלא הסיבה שהוא מתעצל 
במלאכתו. אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות ולא יתן להכנס למוחו מחשבות 

של יאוש. 
)הרב"ש. מאמר 19 "בא אל פרעה - א'" 1985(
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15. צריכים להאמין בדברי חז"ל, שאמרו "הבא לטהר, מסייעין אותו". ואסור לאדם 
שיברח מהמערכה, בזמן שהוא רואה, שאין הוא מתקדם. ולפעמים באות לו מחשבות 
של מרגלים, שאמרו, שאין עבודה זו בשבילנו, אלא צריכים אנשים מיוחדים, שהם 

מסוגלים ללכת בדרך של התגברות. 
וכל זה בא לו מטעם, שהאדם מבין, שהוא צריך כל פעם לראות, איך שהוא מתקדם. 
אולם אינו עולה על דעתו של אדם, שהוא צריך להתקדם בהשגת החושך, שרק זהו 
הכלי שהוא צריך להשיג, שכלי מכונה "צורך להמילוי". היינו, שאם אין לו המילוי 
להחסרון, הוא מרגיש שהוא נמצא בחושך. לכן אין להאדם לומר, שהוא לא מתקדם 

בעבודה. 
לכן הוא רוצה לברוח מהמערכה, שזה לא אמת, מטעם, כי זה שהוא רואה כל פעם, 
איך שהוא מרוחק להשיג את האור, היינו שהקב"ה יתן לו את הכלי, הנקרא "רצון 
להשפיע", ואין הוא מסוגל להשיג את הרצון להשפיע מכוחות עצמו, שאז הוא בא 
לידי הרגשה, שהעולם חשך בעדו, אז בא האור, היינו עזרה מלמעלה, כנ"ל "הבא 

לטהר, מסייעין אותו". 
)הרב"ש. מאמר 30 "מהו ענין הדלקת המנורה, בעבודה" 1989(

16. כשהאדם במצב של שיפלות, היינו שאינו מרגיש טעם בעבודה, אין אז מה לדקדק 
עמו, כי בין כך ובין כך הוא בשיפלות, ויש לו עכשיו עבודה להתקרב לה'. לכן אין 

שייך לומר שיקח ממנו את הטעם של עבודה, כי אין לו עכשיו שום טעם.
וענין המכה שאדם מקבל מה', היינו שלוקח ממנו את הטעם בעבודה. ובזה עצמו הוא 
מרפא אותו, כי אז אין לו שום עצה לעבוד לה', אלא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. 
ישאר  הוא  אחרת  כי  להתרפאות,  יכול  הוא  עצמו  מזה  מה',  שקיבל  שהמכה  נמצא 

בפרודא. 
)הרב"ש. 289. "הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים"(

17. בשעה שהאדם נמצא במצב השפלות, שזה נבחן שהקב"ה נתרחק ונסתלק ממנו, 
ואין לו שום רצון וחשק לעבודה, שזה נקרא, שהקב"ה נותן לאדם צורה על רוחניות, 
שאין בזה שום טעם, אלא להיפך, האדם רוצה לברוח ולשכוח בכלל מעבודה, זה נקרא 

שהבורא מראה לו בחינת אחורים. 
היות "הפנים" של הבורא הוא רצונו להטיב לנבראיו, מה שאין כן "אחורים" הוא 
ממש להיפך. ומדוע מראה הבורא להאדם את בחינת אחורים. הוא בכוונה תחילה, 
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יוכל להישאר במצב של שפלות.  כי לא  ה',  יקבל דחיפה לדביקות  זה האדם  שע"י 
נמצא, שכאן באחורים יש בפנימיות בחינת פנים. 

)הרב"ש. מאמר 44 "מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב'" 1990(

נקראים מתים".  בחייהם  בחינת "רשעים  הוא  הנפילה, שאז  בזמן  נקרא  "מת"   .18
ואז, כשאומרים לו דברי תורה משל אחרים, בכדי שהוא יתעורר וישוב לעבודה, אינו 

מועיל. ונקרא "לועג לרש", משום שאינו מתרגש ממה שהאחרים אומרים תורה.
אבל אם אומרים לו דבריו של מת, היינו מה שהוא בעצמו אמר כשהיה בזמן עליה, 
שנקרא בזמן שהיה חי, ואומרים לו, תראה איך היה לך מצב כל כך גדול, ושהיה לו 
חיות דקדושה, ותראה איזה דברי תורה אמרת אז, מזה הוא יכול לקום לתחיה. מה 

שאין כן אם אומרים לו דברי תורה ממה שאחרים אמרו, אין הוא מתפעל מזה.
]...[ אלא מדבריו של מת, היינו ממה שהוא עצמו עסק בחייו בעניני אמונה, אזי יכול 

שתתעורר אצלו הרשימות ויפעלו שיקום שוב לתחיה. 
)הרב"ש. 255. "דבריו של מת"(

19. רק אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, 
היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מעבודה. והגם 
שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב "ויאנחו בני ישראל 
מן העבודה, ויזעקו, ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה". כלומר, שהיו צועקים מן 
העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת ה', שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח 
ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה "יציאה משליטת הרצון 

לקבל ולהכנס בעבודה של להשפיע". 
)הרב"ש. מאמר 34 "מהו, אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב, בעבודה" 1991(

20. האדם צריך לרחמים גדולים, שלא יברח מהמערכה. והגם שהאדם משתמש עם 
העצות מה שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין", אבל האדם אומר, 

שכבר השתמש עם העצה הזו כמה פעמים, ולא עוזר לו. 
וגם אומר, שכבר השתמש עם העצה של "הבא לטהר מסייעין אותו", וכאילו כל אלו 
העצות הן לא בשבילו. אם כן הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא המצב הכי גרוע אצל 
האדם, היינו שהוא רוצה לברוח מהמצבים האלו. אבל אין לו לאן לברוח. ואז הוא 
סובל יסורים, מזה שהוא נמצא בין יאוש למצב של בטחון. אבל האדם אומר אז, לאן 

אפנה. 
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ואז אין שום עצה אלא לתת תפלה. והתפלה הזו היא גם כן בלי שום בטחון. נמצא, שאז 
הוא צריך לתת תפלה, שיאמין, שה' כן שומע תפלה, וכל מה שהאדם מרגיש במצבים 

האלו, הוא לטובתו. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

21. בעיקר צריכים להשתדל, שיהיה להאדם רצון חזק להשיג את הרצון להשפיע, 
ולהתגבר על הרצון לקבל. ופירושו של רצון חזק הוא, שרצון חזק נמדד לפי ריבוי 
השהיות והמנוחות שבינתיים. כלומר, ההפסק זמן שבין התגברות להתגברות. שיש 
לפעמים, שהאדם מקבל הפסק באמצע, היינו ירידה. וירידה זו יכול להיות הפסק של 
רגע, או שעה, או יום, חודש. ואח"כ שוב מתחיל לעבוד בענין התגברות על הרצון 
לקבל, ולהשתדל להשיג את הרצון דלהשפיע. ורצון חזק נקרא, שההפסק אינו לוקח 

אצלו הרבה זמן, ותיכף נתעורר שוב לעבודה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

22. הגם שידוע לו, שהעצה לצאת ממצב הירידה היא תפלה, אולם אין לו אז כל כח 
להתפלל. והגם שיש כלל, שכל מה שחסר לאדם, יש לו להתפלל לה', אם כן גם על 
זה שאינו יכול להתפלל, הוא צריך להתפלל. אבל לפעמים גם על זה אין כח להתפלל. 

לכן האדם במצב הזה הוא בירידה גמורה. 
אולם שלפעמים אדם מדרדר והולך, עד שבא למצב, שהוא כבר שוכח ואינו מרגיש 
שהוא נמצא בירידה. וכמו שדברנו מזה כמה פעמים, שהאדם נופל כל כך למטה, עד 
שנשאר מחוסר הכרה. כלומר, שאין לו אז את ההכרה שהוא נמצא "בשאול תחתיות". 
רק לאחר כך, כשהוא מתאושש, הוא רואה, איך שהוא נמצא בתחתית השפלות, ואין 

לו כח אפילו להתפלל. 
אולם האדם צריך אז להתגבר ולהתחזק ולומר, עתה אני יכול לומר בפה מלא "שיר 

המעלות, ממעמקים קראתיך ה'". 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהי סעודת חתן" 1989(

23. בזמן הירידה אין הוא רואה איך שהוא מתחיל לרדת, אלא בזמן שיורד הוא נשאר 
מחוסר הכרה. אלא לאחר זמן שירד, בא לו גם כן עזרה מלמעלה, ומודיעים לו, תדע, 
מחוסר  של  במצב  נמצא  שהוא  לו  שמודיעים  ומטרם  בירידה.  עכשיו  נמצא  שאתה 
הכרה, אין הוא יודע שום דבר. אולם גם זה האדם צריך להאמין שכך הוא, היינו שענין 
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הידיעה לא בא מאליו. אמנם האדם צריך לדעת, שהירידות האלו ניתנו לו בכדי ללמוד 
מזה איך להעריך את מצב העליה, רק בזמן הירידה, אין אדם מסוגל ללמוד מזה משהו. 

נמצא  ולומר, שזה שאני  לו מקום לעשות חשבון אמיתי,  יש  אז  בזמן העליה,  אלא 
עכשיו בבחינת אמונה, זהו הוא בא לי מצד ה', אחרת אני תיכף ירד למצב של אהבה 
עצמית, ואם לא עושה חשבון זה, תיכף זורקים אותו. ולתת תודה לה' על מה שקירב 
אותו. נמצא, שאי אפשר להשיג הנאה אמיתית מהתקרבות ה', אם לא יודעים להעריך 

את זה, כנ"ל, "כיתרון האור מתוך החושך". 
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו שדוקא בליל פסח, שואלים ד' קשיות" 1989(

24. האדם יש לו להתפלל תמיד בעד חבירו, שלעצמו אין יכול לפעול כל כך, שאין 
יש  אחד  וכל  מהרה,  נענה  הוא  חבירו  על  אבל  האסורים.  מבית  עצמו  מתיר  חבוש 
לו להתפלל בעד חבירו, ונמצא זה פועל לזה חפצו וזה לזה, עד שכולם נענים. וזהו 
שאמרו ישראל ערבים זה לזה פירוש עריבין, לשון מתיקות ]...[ מפני שממתיקין זה 
לזה בתפלתם שמתפללין, כל אחד בעד חבירו, ועל ידי זה הם נענים. ועיקר התפלה 

היא במחשבה מפני שבמחשבה יכול בנקל להתקבל תפלתו. 
)"נועם אלימלך". ליקוטי שושנה(

25. כל אחד צריך להשתדל להביא להחברה רוח חיים, ומלוא תקוות, ולהכניס מרץ 
בהחברה, שכל אחד מהחברה, תהיה לו יכולת לומר לעצמו, עכשיו אני מתחיל דף 
התקדמות  מענין  מאוכזב  היה  הוא  להחברה,  שבא  שמטרם  כלומר,  בעבודה.  חדש 
בעבודת ה'. מה שאין כן עכשיו החברה הכניסו בו רוח חיים מלא תקוה, שהשיג ע"י 

החברה בטחון וכח התגברות, כי מרגיש עכשיו, שיש בידו להגיע לשלימות. 
גבוה, וחשב שאין בידו לכבוש אותו, אלא  לנגדו הר  וכל מה שהיה חושב, שעומד 
באמת הם הפרעות חזקות, הוא מרגיש עכשיו, שהם ממש אין ואפס. והכל קבל מכח 
חדש  אויר  וקיום  עידוד  של  מצב  להכניס  השתדל  ואחד  אחד  שכל  מטעם  החברה, 

בהחברה. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(
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1. כל דבר שהאדם רוצה לטעום איזה טעם שהוא, אם כדאי שהוא ישתמש עמו, הוא 
שאין  כמו  החושך".  מתוך  האור  "כיתרון  שכתוב  כמו  מהשני,  אחד  ללמוד  מוכרח 

האדם מסוגל להנות מהמנוחה, אם הוא לא יודע מה זה עייפות. 
מהירידות,  להתפעל  לא  אבל  וירידות.  עליות  של  תהליך  לעבור  האדם  מוכרח  לכן 
אלא הוא צריך להתאמץ, שלא יברח מהמערכה. לכן, הגם בזמן העבודה, הוא מוכרח 
לדעת, שהם שני דברים. אבל בסוף העבודה, הוא רואה, שהאור והחושך הם כמו שני 

רגליים המביאים את האדם להמטרה. 
)הרב"ש. מאמר 34 "מהו יום ולילה, בעבודה" 1988(

ללכת  ומדריכו  עמו,  מטפל  שה'  ולהאמין,  זה,  על  לב  לתת תשומת  צריך  האדם   .2
בהמסלול המוביל להיכל המלך. נמצא, שהוא צריך לשמוח בזה, שה' משגיח עליו, 
ונותן לו גם הירידות. כלומר, שהאדם צריך להאמין, כמו שהאדם יכול להבין, שה' 
נותן לו את העליות, שזה בודאי אין האדם יכול לומר, שהוא בעצמו מקבל את העליות, 
אלא שה' רוצה לקרב אותו, לכן הוא נותן לו העליות. כמו כן האדם צריך להאמין, 

שגם הירידות נותן לו ה', בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

3. בכל התחלה, האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמים, ואינו מספיק 
מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בה'. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמים, נבחנת 
שמים,  ממלכות  ריק  שהיה  הפנוי,  מחלל  חלק  עתה  שמקבל  היינו  חדשה,  לבחינה 
ומכניס את מקום הריק, וממלא אותו עם מלכות שמים. נמצא, שהוא בירר עתה דבר 
חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק, ומילא אותו עם מלכות שמים. וזה 
נקרא, שהעלה ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב עליות הוא מעלה תמיד ניצוצין 
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מחלל הפנוי לתוך הקדושה, נמצא, שמכל ירידה וירידה, הוא בא לידי התחלה חדשה, 
ומעלה נצוצות חדשים. 

)הרב"ש. מאמר 6 "מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה" 1991(

4. אם הירידה לצורך עליה היא. היא נחשבת עליה ולא ירידה, ובאמת הירידה עצמה, 
היא העליה, כי אותיות התפילה עצמם מתמלאים משפע, ובתפילה קצרה, יקצר השפע, 

כי יחסרו אותיות. 
)בעל הסולם. אגרת כ"ה(

5. הירידה, שקבל, הוא לטובתו, כנ"ל שיש לו טיפול מיוחד, שהורידו ממצבו, שהיה 
חושב, שיש לו קצת שלימות. וזה ניכר, מזה שהוא מסכים להשאר כך במצב הנוכחי 

כל ימי חייו.
מה שאין כן עתה, כשהוא רואה, שהוא מרוחק מרוחניות, כנ"ל, אז הוא מתחיל לחשוב 
להגיע".  צריך  אני  מטרה  ולאיזה  לעשות,  מוטל  עלי  ומה  ממני,  רוצים  באמת  "מה 
ורואה את עצמו, שאין בידו שום כח לעבודה. ומוציא עצמו במצב של "בין שמים 
יכול לעזור, מה שאין כן הוא מצד  יכול להתחזק, שרק הקב"ה  וארץ". ורק האדם 

עצמו, אבד.
ועל זה נאמר )ישעיה מ', ל"א( "וקוי ה' יחליפו כח", היינו אלה אנשים המקווים לה'". 
פירוש, שהם רואים, שאין אחר בעולם, שיכול לעזור להם יחליפו כח חדש בכל עת. 
נמצא, שהירידה זו היא דוקא עליה. היינו, שעל ידי ירידה זו, שמה שהם מרגישים, זה 

נותן להם לעלות בדרגה, היות ש"אין אור בלי כלי".
)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(

6. האדם צריך להאמין, שזה שקבל ירידה, הוא מטעם שזרקו אותו מלמעלה. לכן הוא 
נפל לשפלות כזאת. אז הוא יכול לעבוד על עצמו, לתקן תיקונים, שלא יבוא עוד הפעם 

לידי נפילה, כי הוא צריך להאמין, שהירידה היא תיקון בשבילו. 
)הרב"ש. מאמר 43 "מהו, לא תיטע לך אשרה אצל מזבח, בעבודה" 1990(

בחינת  של  של  גודלה  מידת  כן  המדרגה,  של  פנים  בחינת  של  גודלה  מידת  לפי   .7
האחוריים שלה. והשראת האחוריים, היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו 
הגילוי העתידים להשיג.  מידת  יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את 
שנאמר, וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא אותו שמעון, ולא רבי שמעון. כלומר, 
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שהשראת האחוריים, שהיא קריאה, הייתה חזקה כל כך, עד שנאבדו לו כל המדרגות 
ונעשה לאדם פשוט, לשמעון מן השוק. והכיר בזה, שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים 

מאוד נעלה. 
)"זוהר לעם". "בראשית - א'". מאמר "נעשה אדם", סעיף 159(

8. פעם אחת בא מפורסם אחד והתנצל את עצמו לפני הר' מלובלין אשר כל הסייגים 
והגדרים שינהג בהם את עצמו לא יועילו לו שינצל מהיצה"ר וכמעט שאין עובר עליו 
יום בלי חטא ח"ו! ויען לו הרבי מלובלין: מדבריך נשמע שעדיין לא התחלת בעבדות 
 ]400[ ת'  ישראל שאינו מרגיש בעצמו  בר  כל  לי בקבלה אשר  יש  כי  ה' למאומה 
בקדושה  ה'  את  לעבוד  התחיל  שלא  סימן  זה  תפלת שחרית,  עד  הבוקר  מן  חטאים 

ובטהרה.
)ספר שיחות חיים לאדמו"ר ממוגלינצא(

ַלְחׁשֹות  העת  ]שותקים[?  ַמֲחִׁשים  אתם  למה  טוב  שם  לבעל  סופר  צבי  ר'  אמר   .9
כעת  יודע  אני  אין  כי  טוב  שם  בעל  לו  ויען   ]...[ דבר  איזה  עשו  ועתה  ]לשתוק[? 
מאומה, ניטל ממני כל הכוח שלי, אולי אתה זוכר איזה דבר שלימדתי אותך? ָהזְֵכּר 
אותי, ואמר ר' צבי גם אנכי אינני יודע מאומה זולת הא"ב הפשוט אשר אנכי זוכר. 
אז צעק הבעש"ט ומה אתה ַמֲחֶׁשה, קרא לפני את הא"ב! והתחיל ר' צבי סופר לקרוא 
ד', והבעש"ט עונה אחריו בקול בהתלהבות עצומה כדרכו בקודש  ג',  ב',  א',  לפניו 

תמיד, עד שהחזיר אליו כל כוחו כמאז. 
)מובא בספר "עדת צדיקים", עמ' 11(

זה  דבר  וזכור  מה.  עליו  יעבור  אם  אף  ה',  בעבודת  גדול  עקשן  להיות  צריך   .10
היטב, כי תצטרך לזה מאד, כשתתחיל קצת בעבודת ה'. כי צריך עקשנות גדול מאד, 
להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עומדו, אף אם מפילים אותו בכל פעם, 
ואל יניח עצמו ליפול לגמרי ח"ו. כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים, וכיוצא 
הצדיקים  וגם  הקדושה,  בשערי  שנכנסין  קודם  בהם,  לעבור  בהכרח,  צריכים  בזה, 
האמיתיים עברו בכל זה. ודע, שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד, והכלל 

והעיקר, שלא לפחד כלל. 
)"ליקוטי מוהר"ן". מהדורא בתרא, סימן מ"ח(
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11. כשאדם רואה, שיש לו ירידות, הוא צריך להיזהר, שלא יברח מהמערכה, אף על 
פי שהוא רואה, שהוא לא מתקדם. אלא הוא צריך להשתדל להתחיל כל פעם מחדש. 
נמצא,  הקודמת.  לדרגתו  שוב  בא  יגיד שהוא  לא  לעלות,  מתחיל  שזה שהוא  היינו, 
שהוא לא עשה שום דבר עם עבודתו, היות שהוא חושב, שהוא עולה עתה לדרגתו 
הקודמת. אלא הוא צריך להאמין, שזוהי בחינה חדשה, כנ"ל, שכל פעם הוא מעלה 

ניצוצות אחרים, עד שיעלה את ניצוצותיו השייך לבחינתו.
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה" 1991(

12. בעיקר צריכים להשתדל, שיהיה להאדם רצון חזק להשיג את הרצון להשפיע, 
ולהתגבר על הרצון לקבל. ופירושו של רצון חזק הוא, שרצון חזק נמדד לפי ריבוי 
השהיות והמנוחות שבינתיים. כלומר, ההפסק זמן שבין התגברות להתגברות. שיש 
לפעמים, שהאדם מקבל הפסק באמצע, היינו ירידה. וירידה זו יכול להיות הפסק של 
רגע, או שעה, או יום, חודש. ואח"כ שוב מתחיל לעבוד בענין התגברות על הרצון 
לקבל, ולהשתדל להשיג את הרצון דלהשפיע. ורצון חזק נקרא, שההפסק אינו לוקח 

אצלו הרבה זמן, ותיכף נתעורר שוב לעבודה. 
)בעל הסולם. שמעתי. י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

כמו  וזהו  גדול.  לחשבון  מצטרפת  ופרוטה  פרוטה  כי  מהירידות,  להתפעל  אין   .13
עבודה  מקום  לפי שעה, מטעם שיהיה  ברוחניות אלא שנסתלק  אין העדר  שלמדנו, 
ללכת קדימה. כי כל רגע שמבררין לתוך קדושה, זה כבר נכנס לרשות הקדושה, רק 

האדם יורד בכדי לברר עוד נצוצות של קדושה. 
וכשמרגיש את שופלותו  לו מדרגתו,  יש עצה לאדם, שאינו מחכה עד שיורידו  רק 
אז חוזר ועולה. ועליה זו נקרא שבירר חלק להקדושה, אלא הוא בעצמו יורד ומעלה 

נצוצות אחרות, ומעלה אותן לרשות הקדושה. 
כמו שאמרו חז"ל "ַאְּדלֺא אביְדנא, ְּבחיְשנא" )שבת קנ"ב(, היינו מטרם שאני מאבד 
את מצבי, שבו אני נמצא, מתחיל אני לחפש, על דרך שאמר אאמו"ר זצ"ל על דוד 
ואין השחר מעורר  המלך שאמר "אעירה השחר", ודרשו חז"ל, אני מעורר השחר 

אותי. 
)הרב"ש. אגרת ע"ז(

וירידות, אצלו שייך  עליות  לו  ויש  ונותן עבודה עד כמה שיכול,  מי שמתייגע   .14
לומר, שטועם טעם חושך, בזה שהוא לא יכול להתגבר על הרצון לקבל לעצמו. 
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נמצא, שהירידות האלו, מה שהאדם מקבל בזמן שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, הם 
"הבא  שאמרו  חז"ל,  בדברי  להאמין  צריכים  ואנו  שיקבל.  העזרה,  להרגשת  כלים 
לטהר, מסייעין אותו". ואסור לאדם שיברח מהמערכה, בזמן שהוא רואה, שאין הוא 
מתקדם. ולפעמים באות לו מחשבות של מרגלים, שאמרו, שאין עבודה זו בשבילנו, 
אלא צריכים אנשים מיוחדים, שהם מסוגלים ללכת בדרך של התגברות. וכל זה בא לו 

מטעם, שהאדם מבין, שהוא צריך כל פעם לראות, איך שהוא מתקדם. 
)הרב"ש. מאמר 39 "מהו ענין הדלקת המנורה, בעבודה" 1989(

15. אלה אנשים שאומרים שהם רוצים לברוח מהעבודה, אבל אין להם לאן ללכת, 
היות שמשום דבר אין הם יכולים לקבל סיפוק, אלו אנשים לא זזים מעבודה. והגם 
שיש להם עליות וירידות, אבל הם לא מתייאשים. וזהו כמו שכתוב "ויאנחו בני ישראל 
מן העבודה, ויזעקו, ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה". כלומר, שהיו צועקים מן 
העבודה, בזה שלא מתקדמים בעבודת ה', שיוכלו לעבוד בעל מנת להשפיע נחת רוח 
ליוצרו. ואז הם זכו ליציאת מצרים, הנקראת בבחינת עבודה "יציאה משליטת הרצון 

לקבל ולהכנס בעבודה של להשפיע". 
)הרב"ש. מאמר 34 "מהו, אוכל פירותיהם בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב, בעבודה" 1991(

16. כתוב "תערוך לפני שלחן נגד צוררי". ששלחן הוא כמו "ושלחה", היינו יציאה 
לחוץ מהעבודה. 

שיש לפרש, שאפילו בזמן היציאות מהעבודה, היינו מצב של הירידות, יש לו גם כן 
מקום עבודה. כלומר שבזמן הירידות, שהאדם מתגבר למעלה מהדעת, ואומר שגם 
היות שהצוררים חשבו  הצוררים.  מתבטלים  זה  ידי  על  מלמעלה,  לו  נתנו  הירידות 
שע"י הירידות האדם יגיע לתכלית השפלות, והאדם יברח מהמערכה, ולבסוף הדבר 
נעשה להיפך, שהצוררים מתבטלים. וזה סוד מה שכתוב "השולחן, אשר לפני ה'". 

שדוקא על ידי זה הוא מקבל את הפני ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". פ"ג. "ענין ו' ימינית, ו' שמאלית"(

17. בזמן שמתחיל לתת חשבון על שיעור האיכות החסרון, ורואה שאין לו כאב, אלא 
שהוא בבחינת מחוסר הכרה, שלא מרגיש, שאם מרוחקים מה' זה נקרא שאין לו חיים, 
אבל לא כואב לו מזה שאין לו חיים, אז אין עצה אחרת, אלא להתפלל לה', שיתן לו 

קצת חיים, שירגיש שהוא חולה מסוכן והוא זקוק לרפואת הנפש. 
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ולפעמים אדם בא לידי מצב, שהוא כל כך במצב של ירידה, שאפילו להתפלל על זה, 
גם כן אין לו כח. אלא במצב שלא איכפת לו שום דבר. וזה נקרא שבא למצב של 

דומם, היינו שאין לו שום תנועה. ובמצב כזה רק חברה יכולה לעזור לו. 
)הרב"ש. מאמר 16 "וכאשר יענו אותו" 1985(

18. כריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה אפילו של שלא לשמה. והיות 
כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להכנס בעבודת ה'. לכן האדם 
צריך לכרות ברית עכשיו, ולומר "אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר, שלא 
יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו, שלא יסתכל על החשק שלו, אלא 

יעבוד כאילו היה לו חשק". וזה נקרא "כריתת ברית". 
)הרב"ש. מאמר 31 "מהו כריתת ברית בעבודה" 1987(

19. כל עשיה ועשיה, שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה, כאילו הוא 
היה נמצא במצב עליה. לכן זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא אתערותא 
זוכה  ה', מזה עצמו הוא  ומאמין שכך הוא רצונו  וכל פעולה שהוא עושה,  דלתתא. 

להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש, שה' קירב אותו. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

20. בלי דחיפה, האדם מתעצל לעשות תנועה, ומסכים להשאר במצב שבו הוא נמצא. 
כח  לו  נותן  זה  מבין,  שהוא  מכפי  נמוכה  יותר  למדרגה  יורד  הוא  אם  כן  שאין  מה 
להתגבר, שאינו יכול להשאר במצב כל כך גרוע, היות שהמצב שבו ירד, הוא לא יכול 
להסכים להישאר כך. לכן הוא מוכרח כל פעם להתגבר, ולצאת מהמצב של הירידה, 
יותר גבוהים,  זה גורם לו, להמשיך מלמעלה כוחות  ואז עליו להמשיך רוממות ה', 
הולך  הוא  ידי השערות,  על  פעם  נמצא, שכל  בתכלית השפלות.  נשאר  הוא  אחרת 

ומגלה את רוממות ה', עד שהוא מגלה שמותיו של הקב"ה.
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ג. "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן"(

21. בזמן שהאדם נמצא במצב העליה, עליו ללמוד ממצב מה שהיה לו בזמן הירידה, 
בכדי לידע את היתרון בין אור לחושך, כמו שכתוב "כיתרון האור מתוך החושך". 
אולם מדרך העולם הוא, שאין אדם רוצה לזכור את זמן החושך, מטעם שזה יגרום לו 
יסורים, ואין האדם רוצה לסבול יסורים בחינם, אלא הוא רוצה להנות ממצב העליה, 
שבו הוא נמצא עכשיו. אמנם, אבל על האדם לדעת, שאם הוא יסתכל בזמן עליות על 
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מצב הירידות, אז ידע מזה ב' דברים, שהם יהיו לטובתו, ולכן לא יסבול יסורים בחינם 
ממצב הירידות:

א. שידע לשמור עצמו, שלא יבוא לידי ירידה, עד כמה שאפשר,
ויותר שמחה ממצב העליה.  חיות  יותר  לו  יהיה  אז  כיתרון האור מתוך החושך,  ב. 
ויהיה בידו לתת תודה לה', על זה שעתה ה' קירב אותו אליו. היינו, שיש עתה להאדם 
מטעם  ה',  עובד  להיות  מבין שכדאי  שהוא  במצב,  נמצא  שהוא  מזה  טובה,  הרגשה 

שמרגיש עתה גדלות וחשיבות המלך. 
)הרב"ש. מאמר 9 "מהו ריח בגדיו, בעבודה" 1991(

22. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. לכן 
מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה, היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל 
להתקרב להבורא. לכן כשהאדם מסתכל תמיד בזמן העליה, באיזה מצב הוא היה בזמן 
הירידה, כלומר איזו הרגשה היתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת 
"כיתרון האור מתוך החושך". וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה לה'. 
היינו במקום  נס במקום הזה",  לי  וזה שכתוב, שהאדם צריך לברך "ברוך, שעשה 
שנמצא עתה בזמן עליה, כי אי אפשר להיות עליה, אם לא היה מקודם מצב של ירידה. 

)הרב"ש. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" 1991(

23. כל ירידה היא בחינת נסיון. אם האדם יכול לעמוד בנסיון, היינו על המחשבה 
שליטת  תחת  נמצא  הוא  אם  לראות,  להאדם  גורמת  זו  שהמחשבה  לאדם,  שבאה 
הקדושה או לא. היינו שבזמן הירידה, האדם יכול לראות, שכל הבנין שהיה לו אז 
בזמן עליה, היה בנוי על הרצון לקבל לעצמו. והגם בזמן הירידה, אין האדם מסוגל 
לעשות שום חשבונות. אלא אח"כ, בזמן שהאדם שוב מקבל איזו התקרבות מלמעלה. 
וזה בא לאדם על דרך שכתוב "אני ה', השוכן בתוך טומאתם". כלומר, אפילו שהאדם 
לו הארה מלמעלה, הנקראת  עוד נמצא ברשות של אהבה עצמית, מכל מקום באה 
"אתערותא דלעילא". ואז מוטל על האדם לעורר בעצמו את מצב הירידה, שהיתה לו, 
ולחשוב מה היא הסיבה שקבל אז ירידה, ומה עליו לתקן, שלא יבוא עוד הפעם לידי 

ירידה. 
)הרב"ש. מאמר 43 "מהו, לא תיטע לך אשרה אצל מזבח, בעבודה" 1990(

24. האדם צריך לקרוא בזמן העליה את כל מה שכתוב בזמן הירידה. ואז מהקריאה 
לתוך  הפעם  עוד  אותו  יזרוק  שלא  ה',  מאת  נפשו  על  לבקש  איך  ידע,  הוא  הזאת 
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האשפתות. וגם יודע, איך לתת תודה לה', על מה ששוב העלה אותו משאול תחתיות. 
וזהו "מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה". כלומר, ע"י הירידות והעליות, מזה נצמח 

הישועה. 
)הרב"ש. מאמר 28 "מהו ההיכר בין עובד אלקים ללא עבדו" 1988(

25. מתי האדם לומד ולוקח תועלת מהירידה. בטח לא בזמן הירידה, כי אז הוא מת. 
אלא לאח"כ, שה' מחיה אותו, שפירושו, שנותן לו עליה, אז הזמן שצריך ללמוד מה 
שהיה לו בזמן הירידה. כלומר, באיזו שפלות הוא היה, ולאיזה דברים היתה התשוקות 
שלו, ולמה היה מצפה. שאם יהיה לו זה או זה, הוא ירגיש עצמו לאדם השלם. אז 
הוא רואה, שכל החיים שלו של זמן של ירידה, היה לא פחות אלא מהחיים של בעלי 
חי ]...[ נמצא, תועלת גדולה מהירידה זו, שהוא רואה שפלות עצמו, לאיזה מצב הוא 
יכול להגיע, ורק ה' הוציא אותו משפלות הזאת. אז הזמן לראות גדלות ה', מזה שיש 
בידו להוציא את האדם מטיט היוון, שיכול שם להטבע ולהישאר ביד הס"א לעולמים. 

ורק ה' הוציא אותו משם. 
)הרב"ש. מאמר 28 "מהו ההיכר בין עובד אלקים ללא עבדו" 1988(

26. כשאדם רוצה להתקרב לה' יתברך ולשוב בתשובה צריך שיעברו עליו אלפים 
ורבבות ירידות בלי שעור, וצריך שיהיה גבור חזק לחזק לבבו בכל פעם לבלי להניח 
את מקומו משום ירידה שבעולם, והעיקר הוא התחזקות לחזק את עצמו תמיד אף אם 
הוא כמו שהוא להאמין באמונה שלמה, שאין שום ירידה בעולם, כי בכל מקום יכולין 
למצֹא את ה' יתברך, כי אפילו כשנופל לשאול תחתיות, אעפ"כ צריך לחזק את עצמו 
תמיד ולבלי ליאש את עצמו לעולם, כי גם שם ה' יתברך, וזה עיקר הכלל בעבודת ה' 

והיסוד, שהכל תלוי בו לבלי ליפול בדעתו לעולם, אף אם יעבר עליו מה. 
)"ליקוטי הלכות". אונאה, הלכה ג'(

27. האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך, שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל 
גרוע, שאי אפשר  ית'. היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי  יהיו בו  מחשבותיו 
להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו ית', כלומר שיש רשות אחרת, שלא 
נותן לו להכנס להקדושה, שבידו להטיב או להרע. פירוש, שאל יחשוב שיש ענין כח 
של ס"א, שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי ה', אלא הכל 

נעשה מצד ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(
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28. בשעת עבודה, שהאדם צריך לומר, "אם אין אני לי מי לי", חושבים אז במצב 
העבודה, שהם עושים בעצמם את העליות וירידות. כלומר, שהם אנשי מלחמה, הנקרא 
"צבא", "גיבורי חיל". מה שאין כן אח"כ, בזמן שנגאלו, אז הם השיגו, שה' צבאות. 

כלומר, כל העליות וירידות, שהיו להם, ה' עשה זה.
היינו, אפילו הירידות גם כן בא מה'. שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך 
הרבה פעמים. אלא שה' סיבב אותם את כל אלו יציאות. שאפשר לפרש "יציאה" היינו 

"יציאה מקדושה". ו"בא" "ביאתם להקדושה". הכל עשה ה'. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו למעלה מהדעת, בעבודה" 1989(

29. בזמן שהאדם נעשה בחזרה מקושר, אזי הוא צריך תמיד לזכור את המצב הירידה 
שלו, בכדי לידע ולהבין ולהעריך ולהחשיב את הזמן של הדביקות. שידע, שעכשיו יש 

לו ישועה למעלה מדרך הטבע.
)בעל הסולם. "שמעתי". קצ"א. "זמן הירידה"(
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למצוא טוב בחבר

1. אם יש לו אהבת חברים ובחינת אהבה, החוק הוא, שרוצים לראות דוקא מעלת 
חבירו ולא חסרונו. לכן יוצא, אם הוא רואה איזה חסרון אצל חבירו, סימן הוא, לא 
שהחסרון הוא אצל חבירו, אלא החסרון הוא אצלו. היינו, שהוא פגם באהבת חברים, 

לכן הוא רואה החסרונות על חבירו. 
הוא בעצמו,  יתקן את עצמו, אלא  הוא צריך עכשיו לראות, לא שחבירו  לזאת,  אי 
לתיקון הוא צריך. יוצא לנו מהנ"ל, לא שהוא צריך לראות, שחבירו יקבל תיקון על 
החסרונות, מה שהוא רואה בחבירו, אלא הוא בעצמו צריך תיקון, במה שפגם באהבת 

חברים. וכשיתקן את עצמו, אז יראה רק מעלת חבירו ולא חסרונו. 
)הרב"ש. מאמר 17, חלק א'. "בענין חשיבות החברים" 1984(

פגמים  ולחפש  טוב,  שאינו  מה  דווקא  בו  למצוא  לרעה,  חברו  על  להביט  אסור   .2
בעבודת חברו. רק אדרבא, מחויב להביט רק על הטוב ולחפש למצוא בו זכות וטוב 

תמיד. ועל ידי זה יהיה שלום עם הכול.
)"ליקוטי עצות". ערך "שלום", י'(

3. איך אפשר להחשיב את חבירו, שהוא יותר גדול ממנו, בו בעת שהוא רואה, שיש 
לו מעלות יותר גדולות מחבירו, דהיינו שהוא יותר כשרוני, יש לו בטבע מידות יותר 

טובות. וזה אפשר להבין בשני אופנים: 
א. הוא הולך עם בחינת אמונה למעלה מהדעת, שבו בעת שבחר בו לחבר, הוא כבר 

מסתכל עליו למעלה מהדעת. 
ב. זהו יותר טבעי, היינו בתוך הדעת. היות שאם הוא החליט לקבל אותו בתור חבר, 
ועובד עם עצמו לאהוב אותו, הנה מדרך האהבה הוא, שלא רואים רק דברים טובים, 
ודברים רעים, אף על פי שישנו אצל חברו, הוא לא רואה אותם, כמו שכתוב "על כל 

פשעים תכסה אהבה". 
)הרב"ש. מאמר 17, חלק א'. "בענין חשיבות החברים" 1984(
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4. אומר רבי יהושע בן פרחיה "והוי דן את כל האדם לכף זכות". שהאדם צריך לדון 
את כולם לכף זכות. היינו, מה שהוא לא רואה בהם מעלות, אין הם אשמים, אלא הוא 
בעצמו אין לו בהכוחות שלו מספיק כישרון לראות את המעלות של הכלל. לכן לפי 

תכונת נפשו, הוא רואה. וזהו אמת לפי השגתו. אבל לא לפי האמת. 
)הרב"ש. מאמר 1 "עשה לך רב וקנה לך חבר- א'" 1985(

5. אף על פי שחברך אינו שווה במידות כנפשך, חייב אתה לסבול אותו ולאהוב אותו, 
בעבור ה' שככה ְּבָראו. 

)השל"ה הקדוש. שער האותיות, ב'(

6. האדם צריך להאמין ש"אין עוד מלבדו". כלומר, הבורא מחייב אותו לעשות את 
לכן  מחייבו,  שהבורא  שידע  ראוי,  עדיין  האדם  שאין  היות  אלא,  טובים.  המעשים 
הבורא מתלבש עצמו בלבושים של בשר ודם, שעל ידיהם הבורא עושה את הפעולות 

האלו, היינו שמבחינת אחוריים הבורא עושה. 
פירוש, האדם רואה את הפנים של בני אדם. אבל האדם צריך להאמין, שאחרי הפנים 
של בני אדם, עומד שם הבורא ועושה הפעולות האלו. היינו, שמבחינת אחורי בן אדם 
עומד הבורא, וכופה אותו לעשות את המעשים, מה שהבורא רוצה. נמצא, שהבורא 

פועל הכל, אלא שהאדם מחשיב, מה שהוא רואה, ולא מה שהוא צריך להאמין. 
)הרב"ש. מאמר 19 "מהו שתורה נקראת קו אמצעי, בעבודה – ב'" 1990(

7. מי שחושב שמרמה את חברו, אינו אלא שמרמה להשם, משום שחוץ מגופו של 
האדם נמצא רק השם ית'. כי מעיקר הבריאה, שהאדם נקרא נברא, הוא רק בערך 
עצמו. שהקב"ה רוצה בכך, שהאדם ירגיש את עצמו למציאות נפרד הימנו ית'. אבל 
משקר  הוא  לחברו,  כשמשקר  לכן  כבודו".  הארץ  כל  "מלוא  הוא  הכול  מזה,  חוץ 

להבורא ית'. וכשמצער לחברו, הוא מצער את הקב"ה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ז. "סור מרע"(

8. מי שעובד על דרך הטוהרה, אינו יכול לקטרג על אחרים. אלא תמיד הוא מקטרג 
על עצמו, ועל אחרים הוא רואה אותם במדרגה יותר טובה, משהוא מרגיש את עצמו. 

)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ב. "יורד ומסית עולה ומקטרג"(
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9. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. והעצה היעוצה לזה, להסתכל במי שכנגדו, 
היינו אם יראה באדם אחר, שעושה איזה דבר שלא כהוגן, יחשוב גם הוא בדעתו, מפני 
מה הזמין ה' לפניו לראות הדבר הזה, אם לא כי הנגע הזה נוגע בקירות הבית שלו, 

ומחמת הסתת היצר, ָטחּו ֵעינָיו ֵמְראֹות. 
)"אוהב ישראל". ליקוטים חדשים, "בראשית"(

10. "כל העולם כולו לא נברא אלא לשמשני". 
לפי מה שפירש אאמו"ר זצ"ל, הכוונה, שכל החסרונות שהאדם רואה אצל אחרים 
והוא מאמין שהם שלו, לכן יש לו מה לתקן. נמצא שכל העולם משמשים אותו, בזה 
שממציאים לו את החסרונות שלו, והוא לא צריך לחפש בעצמו, אלא הם עושים לו 

טובה גדולה, בזה שממציאים לו החסרונות שלו. 
)הרב"ש. 124. "לשמשני"(

11. יכולים להשיג ע"י דיבוק חברים, תכונות חדשות, שעל ידן יהיו מוכשרים להגיע 
לידי דביקות ה'. וכל זה ניתן להיאמר, בזמן שהוא רואה מעלות בהחברים, אז שייך 
לומר, שילמד ממעשיהם. אבל בו בזמן שהוא רואה, שהוא יותר מוכשר מהם, אם כן 

כבר אין מה שיוכל לקבל מהחברים. 
ולכן אמרו, בזמן שהיצר הרע בא ומראה לו את שפלות החברים, הוא צריך ללכת 
למעלה מהדעת. אבל בטח שיותר טוב ויותר הצלחה היתה, אם הוא היה יכול לראות 
את  להבין  יכולים  וזה  ממנו.  גבוהה  יותר  במדרגה  עומדים  הדעת, שהחברים  בתוך 
התפלה, שסדר לנו רבי אלימלך זצ"ל, וזה לשונו "תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת 

חברינו ולא חסרונם". 
)הרב"ש. מאמר 21 "ענין למעלה מהדעת" 1986(

ואחד שפל  אחד  ידי שכל  על  הוא  חברו,  את  אחד  לאהוב  הדבר שמביא  עיקר   .12
ומבוזה בעיני עצמו, שמוצא תמיד חסרונות בכל מעשיו ורואה את צדקתו ומעשיו של 
חברו, וגדול מאד חברו בעיניו, על ידי כן אוהב את חברו והוא באחדות עמו. להבדיל, 
אם הוא גדול בעיני עצמו והוא בגאווה, אזי ממילא רואה חסרונות של חברו, ועל ידי 

כן הוא שונא אותו, לפי שחברו שפל מאד בעיניו. 
)"מאור ושמש". פרשת "תצוה"(
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13. אם אתה רוצה למרק החטאים ממך יש לך לעסוק בבטול הישות, במקום הסגופים. 
דהיינו, שתרגיש בעצמך, שאתה השפל והגרוע ביותר מכל באי העולם. וצריך למוד 
והשכלה מרובה, כדי להבין זאת. ובכל פעם צריך לנסות עצמו, אם אינו משטה ומרמה 

עצמו, ומועיל גם כן להשפיל את עצמו בפועל לפני חברו. 
אכן צריך להזהר שלא ישפיל עצמו, אלא מאנשים כשרים, ועל כן, אם ירצה לעסוק 
בזה בפועל, יוכל לבטל עצמו לפני החבריא שלנו, ולא לפני זרים ח"ו. אבל מוכרח 

לדעת נאמנה, שהוא הגרוע והירוד מכל בני העולם, כי כן הוא האמת. 
)בעל הסולם. אגרת כ"א(

פרצופו  את  לו  מראה  שהשכל  בעת  בו  זכות,  לכף  השני  את  לדון  אפשר  איך   .14
האמיתי של חברו, שהוא שונא אותו. אם כן מה יש לו להגיד להגוף על זה, מדוע הוא 

צריך להכניע עצמו בפני חברו. 
התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דבקות בה', הנקרא "השתוות הצורה", 
כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו, אם כן מהו עניין של הכנעה, שזה דבר קשה. 
הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו, שהוא רוצה לחיות, 
יהיה רק על חשבון, בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת, החל מאהבת הזולת בין 

אדם לחברו עד אהבת ה'. 
כאן  אין  עושה,  לומר, שכל המעשה שהוא  יכול  כאן המקום שהוא  כן אדרבה,  אם 
שום נגיעה עצמית. כי השכל מחייב, שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על 

הדעת שלו, והולך למעלה מהדעת, ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

15. ענין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שע"י זה יכולים להגיע 
אהבת  שענין  שפירושו,  חברים.  באהבת  שמקובל  מה  הפוך  ענין  הוא  ה',  לאהבת 
הזולת, אין הפירוש, שהחברים יאהבו אותי, אלא, שאני צריך לאהוב את החברים. 
אם כן לא משנה זה שהחבר מדבר עליו לשון הרע, שבטח יש לו עליו שנאה. אלא 
האדם הרוצה לקנות אהבת חברים מטעם אהבת הזולת, האדם הזה הוא צריך תיקון, 

שיאהב את השני. 
היגיעה  סגולה, שע"י  זוהי  זכות,  לכף  אותו  ודן  היגיעה  את  נותן  בזמן שהאדם  לכן 
מה שהאדם נותן, נקרא זה "אתערותא דלתתא", ונותנים לו מלמעלה כח, שתהיה לו 

היכולת לאהוב את כל החברים בלי יוצא מהכלל. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(
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16. אמרו חז"ל "לעולם ימכור אדם קורות ביתו וייקח ִמנְעליו לרגליו". "מנעליו" הוא 
מלשון "נעילת דלת", שפירושו "סגירה". שהאדם, לאחר שריגל את חברו, ש"ריגל" 
הוא מלשון "רגלים", שימכור אדם "קורות ביתו", היינו כל המקרים שעבר על ביתו 
בקשר בין אדם לחברו, היינו שיש לו מרגלים, שאומרים לו דיבה רעה על החברים. 

אז "ימכור הכול". זאת אומרת, שיוציא את כל המקרים, מה שהרגליו הביאו לו, וייקח 
במקום זה "מנעליו לרגלו". שהכוונה היא, שיסגור את כל המרגלים, כאילו אינם עוד 
בארץ. וכל השאלות ותביעות שיש עליהם, יסגור אותם. ואז הכול על מקומו יבוא 

בשלם. 
)הרב"ש. מאמר 9 "לעולם ימכור אדם קורות ביתו" 1984(

17. היות ששמעתי, שבעל הסולם זצ"ל אמר, שהעצה היחידה, שיכולה לעזור לאדם, 
לצאת מאהבה עצמית, ולזכות לאהבת ה', היא אהבת חברים. 

על  אף  החברים,  אלו  עם  להתחבר  צריך  אני  אלא  ברירה,  שום  לי  אין  לזאת,  אי 
להתחבר  ולא  מהם,  אתרחק  אני  אם  בשבילי,  יהיה  טוב  יותר  עיני,  ראות  פי שלפי 
עמהם. אבל אין ברירה, אלא אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, שבאמת החברים 
הם עומדים כולם במדרגה גבוהה. אלא עם עינים שלי אין לי זכות לראות את מעלתם. 
לכן הוא מוכרח להאמין למעלה מהדעת. אבל בזמן שהוא רואה מעלת חברים בתוך 

הדעת, בטח שהוא היה יכול לקבל מהחברים תועלת גדולה. 
)הרב"ש. מאמר 21 "ענין למעלה מהדעת" 1986(

18. צריך שידמה לו שחברו עובד את השי"ת יותר ויותר ממנו, "וקנאת סופרים תרבה 
חכמה" ויתחזק על ידי זה בעבודת ה' יותר ויותר. וזהו "כל אחד נכווה מחופתו של 
חברו", פירוש לשון התלהבות, על ידי שיראה שחופתו של חברו גדולה משלו, תבער 

בו אש ויתלהב נפשו לעבודת הבורא ית' יותר וישיג השגות אלוקות יותר. 
)"מאור ושמש". פרשת "יתרו"(

19. יש תפילה, היינו שה' יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו ושחברו יהיה 
קרוב ללבו. 

)הרב"ש. אגרת מ'(

המצאות  להמציא  חברים  באהבת  עוז  ביתר  להתאמץ  ממך  אבקש  זאת  עוד   .20
זהו  כי  הגוף.  מושגי  תאות  מאתכם  ולבטל  החברים,  בין  אהבה  להרבות  המסוגלות 
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המטיל שנאה. ובין עושי נ"ר ליוצרם לא יצויר שום שנאה אדרבה רחמנות ואהבה 
יתירה יש ביניהם, והדברים פשוטים. 

)בעל הסולם. אגרת י"א(
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חורבן כהזדמנות לתיקון
שבירת הכלים
תיקון השבירה
צער השכינה

להקים שכינה מעפר
בין הְמָצרים

שבירת הכלים

1. שבירת הכלים: ענין תיקון הבא ע"י הקדם השבירה הזאת, באופן שהשבירה עצמה 
היא תיקון גדול. ויש שפרשו שהוא קלקול ע"מ לתקן, אמנם הלשון אינו נכון, שיש 
להקשות על לשון זה, למה לו לקלקל ואח"כ לתקן? לא יקלקל ולא יהא צריך לתקן. 
אלא העניין הוא, אשר כל עיקר התיקון והריווח הגדול אשר חשב הבורא ית' בתחילת 
הבריאה, כל זה לא היה בא לעולם, זולת ע"י קלקול הכלים באופן הזה, ואשר כל 
תיקונם הוא בסוד אגלאי מלתא ]מתגלה העניין[ למפרע, שלא היו מקולקלים מעולם. 

)בעל הסולם. "אור הבהיר". "שבירת הכלים"(

2. "שבירה" ברוחניות הוא, כדוגמת שבירת כלי בגשמיות, כמו שכלי הגשמי, אם הוא 
שבור ואתה נותן בתוכו איזה משקה, אז המשקה יוצא לחוץ, כמו כן ברוחניות, אם 
נכנס בהכלי מחשבה של רצון לקבל לעצמו, אז השפע יוצא לחיצוניים, היינו לחוץ 

מהקדושה.
שהוא  אחרא",  "סטרא  נקרא  שמים  מלשם  וחוץ  שמים"  "לשם  נקראת  "קדושה" 
צד השני של הקדושה. לכן אומרים, שהקדושה נקראת "להשפיע" וטומאה נקראת 
רק  הוא  שלנו  הרצון  וממילא  השבירה,  אחרי  נולדנו  שאנחנו  זה,  ומשום  "לקבל". 

לקבל, לכן לא יכולים לתת לנו שפע, שבטח הכל ילך לצד הסטרא אחרא. 
)הרב"ש. מאמר 19 "בא אל פרעה - א'" 1985(
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זו  3. ענין שבירת הכלים. שהיה התערבות הרצון לקבל לעצמו בקדושה, שמסיבה 
הכלים נשברו. והיה גם ענין חטא של עץ הדעת, שזה גרם, שניצוצין קדושים נפלו 
לתוך הקליפות. נמצא, ששבירת הכלים וחטא של עץ הדעת גרמו בזה, שהנבראים 

הבאים אחרי זה, שהרצון לקבל, מקבל חיותו מאבי"ע דקליפה. 
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו שעל ידי יחוד קוב"ה ושכינתה כל העוונות מתכפרים" 1990(

4. אנו צריכים להאמין, במה שאמרו לנו חז"ל, במה שאמרו, שכל התענוגים שנמצאים 
בתענוגים גשמיים, אינם אלא נהירו דקיק בערך התענוגים הנמצאים ברוחניות. כמו 
שכתוב בהסולם )הקדמת ספר הזוהר דף קע"ג( וזה לשונו, "והנה גם זה סוד שבירת 
הכלים, שהיתה קודם בריאת העולם. כי ע"י שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לבי"ע 
דפרודא, נפלו עמהם ניצוצין קדישין לקליפות, שמהם באו עניני תענוגות ואהבות מכל 
המינים לרשותם של הקליפות, שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו". נמצא 

לפי זה, כי עיקר התענוגים נמצאים בקדושה. 
)הרב"ש. מאמר 7 "חשיבותה של תפילת רבים" 1986(

5. הנבראים, לאחר חטא אדם הראשון, נבחנים לכלים שבורים ומתים, היינו הכלים 
שהוא  ניצוץ,  בהם  יש  רק  החיים.  מהחיי  שנפרדו  עצמית,  בקבלה  רק  הם  שלהם 
ידו לקום לתחית  וירד להחיות הכלים, שיוכלו על  מהרשימות דאור חוזר, שנשאר 

המתים.
והניצוץ הזה הוא ניצוץ דקדושה, שהוא שיריים מהאור חוזר. וצריכים להעלות אותו, 
היינו לקבל אותו בעל מנת להשפיע, שזהו נקרא "העלאה", היינו עלית מ"ן. שעל 
ידי זה נעשה בחינת מסך ועביות, שיוצא על זה מילוי, שהאור חוזר ממלא את הכלים 

בשיעור שילביש את האורות )אור ישר(. 
)הרב"ש. 179. "עיבור- א'"(

יכולים  הם  אין  בבי"ע  ושם  לבי"ע.  דקדושה  נצוצין  נפלו  השבירה  שע"י  ידוע,   .6
להתתקן. לכן צריכין להעלותם לאצילות. ועל ידי זה שעושים מצות ומעשים טובים 
בכוונה עמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא לעצמו, מתעלים הנצוצין הללו לאצילות.

)בעל הסולם. "שמעתי". פ"א. "ענין העלאת מ"ן"(
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שבהיות  הגשמיים,  ובריות  להנהגות  האותיות,  כל  נעתקו  הכלים,  שבירת  בסוד   .7
ולהמציאם  לאחת,  אחת  ללקטם,  מעצמו  מוכרח  שורשו,  אל  ומגיע  משתלם  האדם 

לשורשם לקדושה, שז"ס "מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות". 
)בעל הסולם. אגרת י"ט(

8. האדם מסוגל לעבוד ולתת יגיעה, אם מזה לא יהיה תיקון. אבל בדבר קטן, היינו 
שלא צריך לתת יגיעה גדולה, אבל אם הוא על דרך התיקון, אין כוח. משום שענין 

הקלקולים באים משבירת הכלים ומחטא עץ הדעת.
והיות שזה עדיין לא מתוקן, ממילא ענין קלקולים עדיין נמשכת שליטה זו. השליטה 
הזו נותנת כח. מה שאין כן על דרך התיקון, לזה צריכים שליטה אחרת, הנקרא שלום. 

)הרב"ש. 867. "שליטת השלום"(

9. הכלי הזה, הנקרא "לקבל בעל מנת להשפיע", הוא ממש ההפכי להכלי, הנקרא 
"רצון לקבל לעצמו", שהכלי הזה אנו מיחסים להבורא, שהוא ברא את זה יש מאין. 
לכן, אם אנו רוצים לעבוד רק לתועלת ה' ולא לתועלת עצמו, זוהי עבודה קשה, היות 
שאנו צריכים להילחם נגד הכלי שהבורא ברא. ומעבודה הזו יצאו לנו כל החסרונות, 
טומאה,  קדושה,  הכלים,  שבירת  האורות,  הסתלקות  לדוגמא,  לומדים.  שאנו  מה 
ס"א וקליפות. וכל מיני השמות, שאנו רואים המבוארים בזה"ק ובספרי קבלה, הכל 
נמשך רק מבחינת תיקון הבריאה. וזהו מסיבת שהכלים דתיקון הבריאה אנו מיחסים 
להנבראים, כמו שכתוב ב"עץ חיים" בתחילתו. וכפי שמבאר בתע"ס, שהרצון לקבל 
הראשון, הנקרא "מלכות דאין סוף", היא אמרה, שאינה רוצה לקבל בעל מנת לקבל, 

אלא בעל מנת להשפיע.
)הרב"ש. מאמר 26 "מהו מי שמטמא עצמו, מטמאים אותו מלמעלה, בעבודה" 1989(

10. עיקר אצל האדם הוא הלב. ש-"לב" הוא הכלי המקבל את הקדושה מלמעלה. וזהו 
כמו שאנו לומדים בשבירת הכלים, שעניינו הוא, שאם הכלי שבור, כל מה שנותנים 

בתוכו, הכול הולך לחוץ.
כמו כן, אם הלב שבור, היינו שהרצון לקבל הוא השולט על הלב, נמצא, שלא יכול 
שם ליכנס שפע, מסיבת שכל מה שהרצון לקבל מקבל, הכול יוצא להקליפות. וזה 
נקרא "שבירת הלב". לכן כשהאדם מתפלל לה', ואומר, אתה מוכרח לעזור לי, כי 
יותר גרוע מכולם, מסיבת שאני מרגיש, שהרצון לקבל שולט בלבי, ובגלל זה  אני 
אין שום דבר שבקדושה יכול ליכנס בתוך לבי, ואיני רוצה שום מותרות, אלא פשוט 
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שאני אוכל לעשות משהו לשם שמיים, ואין לי שום אפשרות לזה, לכן רק אתה יכול 
להושיע לי. 

ובזה יש לפרש מה שכתוב )תהילים, ל"ד(: קרוב ה' לנשברי לב. פירוש, אלו אנשים, 
שמבקשים מה' שיעזור להם, שהלב שלהם לא יהיה שבור, אלא שיהיה שלם. 

)הרב"ש. מאמר 2 "שובה ישראל עד ה' אלוקיך, בעבודה" 1991(

11. מאמר חז"ל שאמרו. פזור נאה לרשעים וכנוס נאה לצדיקים, והוא על פי מ"ש 
האר"י ז"ל בעולמות העגולים שאין עגול נוגע בחבירו, ושם היה השבירה עד שניתקן 
בעולם היושר. ופירוש הענין והמשל, שהשכל של העגולים פירוש, כמי שסובב את 
וזה שמתנשא  ינהיג את עצמו,  ונדמה לו שברצון עצמו  ונפרד מקונו  עצמו ומתעגל 
לומר "אני אמלוך" וזה היה השבירה. וכן הרשעים כל אחד מתנשא בלבו "אני אמלוך" 
ולכן הם בעולם הפירוד ואינם יכולים להתחבר כמו העיגולים, כמו שנראה בחוש, כי 
לא יכלו לשבת יחדיו, ולהם נאה הפזור. מה שאין כן הצדיקים, הגם שכל אחד עובד 
בוראו בסגנון אחר, מכל מקום כולם מכוונים לדבר אחד - לאביהם שבשמים, והם 
מתקבצים ומתאספים אחד לאחד, כאיש אחד בלב אחד, שכל אחד מקטין את עצמו 
ומהדר העבודה להשי"ת, שנותן בו כח ושכל לעובדו, ולכן לא יתגאה על חבירו והם 

בעולם היושר ומתיחדים זה עם זה.
)"עבודת ישראל". פרשת "שלח"(

תיקון השבירה 

ז"ל  כאמרם  ית',  רצונו  לעשות  אחת  אגודה  כולם  שיהיו  היתה  הבריאה  כוונת   .12
בזוה"ק, שהיה אדה"ר אומר לכל הנבראים, בואו נשתחוה ונכרעה, נברכה לפני ה' 
עושנו, אבל מפני החטא נתקלקל הענין, עד שאפילו הטובים שהיו בדורות ההם, לא 
היה אפשר להם להתאגד יחד לעבודת ה', אלא היו יחידים בודדים, כי דבר זר אחד 
שבאגודה מקלקל את כל האגודה. והתיקון לזה התחיל בדור הפלגה, שנעשה פירוד 
במין האנושי, היינו שהתחיל התיקון, שתהיה התאספות ואגודת אנשים לעבודת ה', 
שהתחילה מאברהם אבינו וזרעו, שתהיה קהילה מקובצת לעבודת ה'. והיה אברהם 
הולך וקורא בשם ה', עד שהתקבצו אליו קהילה גדולה, שנקראו "אנשי בית אברהם", 
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לעתיד,  יהיה  התיקון  וגמר  ישראל.  עדת  קהל  שנעשה  עד  וגדול,  הולך  הדבר  והיה 
שיעשו כולם אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם.

)"שם משמואל". פרשת "האזינו"(

13. אין בעולם יותר מנשמה אחת, כמ"ש, )בראשית ב, ז( "ַוּיִַּפח ְּבַאָּפיו נְִׁשַמת ַחּיִים". 
ואותה נשמה מצויה בכל בני ישראל, אצל כל אחד ואחד בשלמות, כמו אצל אדה"ר. 
כי הרוחני לא יבא בחיתוכים וחילוקים, שזה דווקא ִמִּגְדֵרי הגשמיים. אלא מה שאמר 
שיש ששים רבוא נשמות וניצוצי נשמות, נראה שזה מתחלק בכח גופו של כל אחד 
ואחד. דהיינו, בתחילה הגוף חוצץ ומונע זוהר הנשמה ממנו מכל וכל, ובכח התורה 
והמצווה נזדכך הגוף, ולפי המדה שנזדכך, באותו השיעור מאירה הנשמה כללית עליו.

)בעל הסולם. "ששים רבוא נשמות"(

14. נעשה בערך הגוף הגשמי ב' בחינות:
בחינה א', שמרגיש את נשמתו לפרט מיוחד, ואינו מבין כי זהו כלל ישראל.

בחינה ב', שאינו מאיר עליו באמת אור נשמת ישראל בכללות כח הארתה, אלא בחלק 
הימנה, פירוש, לפי המדה והשיעור שזיכך את עצמו, בבחינת השבתו אל הכלל.

והסימן אם נתתקן הגוף בשלמות, בשעה שמרגיש שנשמתו נמצאת בכל כלל ישראל, 
בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש ג"כ את עצמו לבחינת פרט, כי זה תלוי בזה, 
ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כחה, כמו שהופיעה באדה"ר. 

)בעל הסולם. "ששים רבוא נשמות"(

שמשונים  אדם,  שבני  ע"י  הבריאה.  כל  של  והתיקון  והקיום,  החיות,  עיקר   .15
בדעותיהם, נכללים יחד באהבה ואחדות ושלום. 

)"ליקוטי הלכות". ברכות הראיה וברכות פרטיות, הלכה ד'(

16. כל עסקינו בתפלות ומצות מעשיות הוא, לחזור ולברר ולהעלות לכל אלו הנשמות 
שנשרו מאדה"ר ונפלו לקליפות, עד להביאן לשורשן הראשון, כמות שהיו בו, מטרם 

שחטא בעצה"ד. 
)בעל הסולם. "תלמוד עשר הספירות". חלק ח', אור פנימי, אות פ"ח(
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17. ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו ה', וללקט כל אלו האיברים 
המדולדלים שהתדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה ה' 
שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה, ונחלים עליונים של 
אור, יהיו כמעין שלא פסק. וכל מקום שתתן עיניך בו, יתברך. וכולם יתברכו בגינך, 

משום שיהיו מברכים אותך בקביעות. 
)בעל הסולם. אגרת ד'(

 - 18. כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, ואפילו היותר רע ומזיק שבעולם 
יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק 
לתקנו, ולהביאו למוטב. כי התבוננות כלשהי במלאכת הבריאה, דיה, להשכילנו על 
פרט  בשום  דופי  מלהטיל  להיזהר  להבין  עלינו  ולכן,  ויוצרה.  פועלה  שלימות  גודל 
מהבריאה, ולומר שהוא מיותר, ואין בו צורך. שבזה יש ח"ו משום הוצאת שם רע 

על פועלה. 
)בעל הסולם. "השלום בעולם"(

19. יש ב' ממשלות הפועלות בדרכי ההתפתחות:
אחת היא: "ממשלת השמים", המבטיחה לעצמה להחזיר כל רע ומזיק - לטוב ומועיל. 
אלא שבא בעתו. כדרכו בכבדות ובאריכת הזמן. וכאשר "הדבר המתפתח" הוא בעל חי 
ומרגיש, נמצא שסובל כאבים ויסורים נוראים, בזמן שנמצא תחת מכבש ההתפתחות, 

מכבש, הכובש דרכו באכזריות רבה.
ולעומת זה, "ממשלת הארץ", שהם בני אדם שלקחו את חוקי ההתפתחות האמורה 
תחת ממשלתם עצמם, שכחם יפה להשתחרר לגמרי מכבלי הזמן, ונמצאים ממהרים 
מאד את הקץ, כלומר, את גמר בישולו ותיקונו של הדבר, שהוא קץ ההתפתחות שלו. 

)בעל הסולם. "השלום בעולם"(

20. הרצון לקבל לעצמו, שבו, לא נברא, אלא רק למחותו ולהעבירו מהעולם, ולהפכו 
לרצון להשפיע. והיסורים, שאנו סובלים, אינם אלא גילוים, לגלות האפסיות וההזק 

הרובצת עליו. 
ובוא וראה, בעת שכל בני העולם, יסכימו פה אחד, לבטל ולבער את הרצון לקבל 
לעצמם, שבהם, ולא יהיה להם שום רצון, אלא להשפיע לחבריהם, אז היו מתבטלים, 
כל הדאגות וכל המזיקים מהארץ, וכל אחד היה בטוח, בחיים בריאים ושלמים, שהרי 

כל אחד מאתנו, היה לו עולם גדול, שידאג בעדו וימלא את צרכיו. 
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אמנם, בזמן, שכל אחד, אין לו אלא הרצון לקבל לעצמו, מכאן כל הדאגות היסורים 
והמלחמות והשחיטות, שאין לנו מפלט מהם. שהם מחלישים גופינו, בכל מיני מחלות 
גילוים,  אלא  אינם  בעולמנו,  המצוים  היסורים,  אלו  שכל  מוצא,  והנך  ומכאובים. 
צורה  ולקבל  הרעה,  הגוף  קליפת  את  לבטל  אותנו,  לדחוף  בכדי  לעינינו,  מוצעים 
השלמה, של רצון להשפיע. והוא אשר אמרנו, שדרך היסורין בעצמו, מסוגל להביאנו 

אל צורה הרצויה. 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר". אות י"ט(

21. אין אדם חי לצורך עצמו, אלא לצורך השלשלת כולו, באופן שכל חלק וחלק 
החיים,  אור  משפיע  רק  אלא  עצמו,  לתוך  החיים  אור  את  מקבל  אינו  מהשלשלת, 

לכללות השלשלת. 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר "פנים מאירות ומסבירות"", אות כ"ב(

צריך  וכן  הנבראים  כל  עם  עצמו  לכלול  צריך  ה' באמת,  לעבוד  הרוצה  22. האדם 
לחבר עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו, היינו שלא תשאיר לך, 
רק מה שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב ורבוי אנשים, כי לפי רבוי 
האנשים העובדים את ה', יותר מתגלה אליהם אור השכינה, ולזה צריך לכלול עצמו 

עם כל האנשים ועם כל הנבראים, והכל לעלות לשורשן, לתיקון השכינה. 
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "שלח"(

23. כתוב "בתוך עמי אנכי יושבת", שהזה"ק אומר "ועל כן אין אדם צריך לפרוש 
מן העם לעולם, כי רחמי הקב"ה נמצאים תמיד על העם כולו ביחד". והפירוש הוא, 
שאם האדם מבקש מה', שיתן לו כלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל "מה הוא רחום 
אף אתה רחום", אז האדם צריך להתפלל עבור הכלל כולו, כי אז ניכר שכוונתו היא, 
שהקב"ה יתן לו כלים דהשפעה טהורה, כי רחמי הקב"ה נמצאים תמיד על העם כולו 
ביחד. כידוע, "משמיא פלגא לא יהבין", שפירושו, שמשמים שנותנים שפע למטה הוא 

בשביל הכלל כולו. 
)הרב"ש. מאמר 15 "תפלת רבים" 1986(

24. צריך האדם, שיתפלל תפילתו בציבור, משום שלא בזה את תפילתם, אע"פ שאינם 
כולם בכוונה וברצון הלב. וכמ"ש, פנה אל תפילת הערער, שרק לתפילת יחיד פונה 
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להסתכל בה, אבל את תפילת רבים לא בזה, אע"פ שאינם רצויים. פנה אל תפילת 
הערער. שמקבל תפילתו, אלא שזה יחיד שנכלל ברבים. ע"כ תפילתו כתפילת רבים.

)"זוהר לעם". "ויחי". מאמר "היאספו ואגידה לכם", סעיפים 516-515(

שפע,  לה  להמשיך  הקדושה,  השכינה  תיקון  היא  מתפללים,  שאנו  התפילה,   .25
למלאה מכל חסרונותיה. כי ע"כ, כל הבקשות הן בלשון רבים. כמו, וחוננו מאיתך 
דעה, השיבנו אבינו לתורתך. כי התפילה היא בעד כלל ישראל, ֶשּכֹל שיש בשכינה 
הקדושה, יש בכלל ישראל. והחסר בה, חסר בכלל ישראל. ונמצא, כשאנו מתפללים 

בעד כלל ישראל, אנו מתפללים לצורך השכינה הקדושה, כי היינו הך. 
)"זוהר לעם". "הקדמת ספר הזוהר". "תורה ותפילה", סעיף 183(

26. אין יכולים לקבל שום דבר בלתי השתוות, אלא תמיד צריך להיות בחינת השואה. 
לכן כשהוא מעורר רחמים על עצמו, נמצא שעוסק אז בחינת קבלה לעצמו. וכל כמה 
שהוא מרבה בתפילה, לא די שלא מכין כלי דהשואה, אלא אדרבא, שנצוצי קבלה 

מתרקמים אצלו. 
נמצא שהוא הולך בדרך הפוך, היינו שהוא צריך להכין כלי דהשפעה, אך הוא הכין 

כלי דקבלה. ו"הדבק במדותיו" הוא דווקא "מה הוא רחום אף אתה רחום". 
בבחינת  עוסק  הוא  הזו,  התפילה  ידי  שעל  נמצא  הכלל,  עבור  מתפלל  כשהוא  לכן 
שיכול  דהשפעה,  כלי  מרקם  הוא  כזה  בשיעור  מתפלל,  שהוא  כמה  וכל  השפעה. 

להתגלות על זה אור דהשפעה. 
)הרב"ש. 217. "ברח דודי"(

27. הזהיר מורי ]האר"י[ ז"ל לי, ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שקודם 
תפלת שחרית, נקבל עלינו מצוות עשה של "ואהבת לרעך כמוך", ויכוון לאהוב לכל 
אחד מישראל כנפשו, כי עי"ז תעלה תפלתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות 
תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנּו לכלול עצמו 

כאלו הוא אבר אחד מן החברים האלו. ולמאד הזהירני מורי ז"ל בענין זה. 
)מרח"ו. "שער הגלגולים". הקדמה ל"ח(

28. אין לך איבר הנמצא באדם, שלא תהיה כנגדו ברייה בעולם. כי כמו שגוף האדם 
מתחלק לאיברים, וכולם עומדים מדרגות על מדרגות, המיתקנות אלו על אלו, וכולן 
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הן גוף אחד, כן העולם, כל אלו הבריות שבעולם, כולם הם איברים-איברים, ועומדים 
אלו על אלו. וכאשר כולם ייתקנו, יהיו לגוף אחד ממש. 

)"זוהר לעם". "תולדות". מאמר "ואלה תולדות יצחק", סעיף 3(

29. על כל פשעים תכסה אהבה, הינו אהבה דקדושה ששורה אצל הנקודה מכסה על 
כל הפשעים ונתבטלין כל השבירת לב. 

)"ליקוטי הלכות". ברכת המזון ומים אחרונים, הלכה ג'(

צער השכינה

30. כל הבחינות האלו, החל ממלכות שהיא שורש בריאת העולמות, עד הנבראים, 
בתכלית  בהם  יאיר  העליון  שהאור  הוא,  הכללי  שהתיקון  שכינה.  בשם  נקראת 
כללי  באופן  נקראים  והכלים  שוכן.  בשם  נקרא  בהכלים,  המאיר  והאור  השלימות. 
שכינה. כלומר, שהאור שוכן בתוך שכינה. זאת אומרת, שהאור נקרא שוכן, מטעם 

שהוא שוכן בתוך הכלים. היינו, שכללות הכלים נקראים בשם שכינה.
של  "זמן  בשם  זה  הזמן  מכנים  אז  השלימות,  בתכלית  בהם  מאיר  שהאור  ומטרם 
ועד  בשלימות.  בהם  יאיר  שהאור  בכדי  תיקונים,  עושים  שאנו  היינו,  תיקונים". 
עדיין  אין  עליונים  כלומר, שבעולמות  בגלותא.  הזה בשם שכינתא  המצב  נקרא  אז 

השלימות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ב'. "ענין שכינתא בגלותא"(

הרצון  בתוך  העליון  אור  לשרות  להיות  שצריך  מצב,  היא  הזה  בעולם  למטה   .31
לקבל, שהתיקון הזה הוא בחינת מקבל בע"מ להשפיע. ובינתיים הרצון לקבל ממולא 
עם דברים שפלים ושטותיים, שאין נותנים מקום שיהיה שם מגולה עם כבוד שמים. 
ה', נעשה הלב מקום לפסולת  זאת אומרת, במקום שהלב צריך להיות משכן לאור 

וטינופת. היינו, שהשפלות לקח את כל הלב. וזה נקרא "שכינתא בעפרא".
זאת אומרת, שהיא מושפלת עד לעפר. וכל אחד ואחד מואס בדברים של קדושה, ואין 
שום רצון וחשק להרים אותה מהעפר, אלא שבוחרים בדברים שפלים, שזה גורם צער 

השכינה, בזה שלא נותנים לה מקום בהלב, שיהא משכן לאור ה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ב'. "ענין שכינתא בגלותא"(
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32. בזמן שאין הקב"ה יכול להשפיע להתחתונים, מסיבת שינוי צורה שיש ביניהם, זה 
נקרא "צער השכינה". היינו, מצד המקבל, שאינה יכולה לקבל שפע, מטעם שאם היא 
תקבל שפע עבור התחתונים, ילך הכל לקליפות, הנקראות "מקבל בעל מנת לקבל". 
לנבראיו,  להטיב  היא  היות שמחשבת הבריאה  הנותן,  "צער", מטעם  נקרא  זה  וגם 
ועתה הוא לא יכול לתת להם את הטוב ועונג, מטעם שכל מה שיהיה ביד הנבראים, 

ילך הכל לקליפות.
לכן יש צער להנותן, שאינו יכול לתת. כדוגמת האם, שרוצה לתת לאכול להתינוק, 

והתינוק חולה, ואינו יכול לאכול. אז יש צער מצד הנותן.
)הרב"ש. מאמר 14 "מהו, שברכת האדם היא ברכת הבנים, בעבודה" 1991(

33. צער השכינה היא בזה שהיא צריכה להסתיר את הטוב והעונג שהיא רוצה להשפיע 
להנשמות, ואינה יכולה, מסיבת שזה יהיה לרעתם. כי ע"י השפע שהיא תשפיע להם 
בזמן שהם נמצאים בכלים דקבלה עצמית, הם יהיו יותר מרוחקים מהקדושה, היות 
שהשפע תלך להקליפות. נמצא, מה נקרא צער אצל העליון, זה שלא יכול להשפיע 

לתחתונים, וזה נקרא, צער השכינה.
ונוכל  לכן אנו מתפללים לה', שיתן לנו את הכח להתגבר על כלים דקבלה לעצמו, 
לעבוד רק בעמ"נ להשפיע. ואז השכינה תוכל להראות את היקר והתפארת שבה, בזה 
שתהיה יכולת לקבל את מה שהיא רוצה להשפיע. ויש כלל, "יותר ממה שהעגל רוצה 

לינק הפרה רוצה להניק". אלא הכל תלוי בהמקבלים.
)הרב"ש. מאמר 19 "מהו כסף, זהב, ישראל, שאר עמים, בעבודה" 1988(

34. האדם צריך להצטער על צער השכינה, כנ"ל, שיש צער להבורא כביכול, בזה 
שזה  המדרש, שאומר,  במשל  כנ"ל  להנבראים,  ועונג  טוב  להשפיע  יכול  לא  שהוא 

דומה למלך, שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים.
ולהבין את משל המדרש יכול לומר משל, שזה דומה לאדם, שעשה חתונה לבנו, והזמין 
באיזה אולם חמש מאות מנות, ואף אחד לא בא מאיזו סיבה שהיא. ובקושי קיבץ מנין 
להחופה. איזה צער האדם מרגיש, בזה שיש לו חמש מאות מנות עבור הקהל, והקהל 
לא בא. ועל סיבה זו צריך האדם לעבוד, לזכות לעשות נחת רוח להבורא, בזה שהוא 

מקבל ממנו טוב ועונג. והאדם שהגיע לדרגה זו, הוא האדם המאושר בעולם.
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(
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35. בזמן שהאדם מתחיל עבודתו, להיות בחינת צדיק, היינו שלא לקבל שום שכר 
לעצמו, ולעבוד הכל רק בעמ"נ להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז הגוף לא מסכים, ונותן 
לו הפרעות. וכל, מה שהוא יכול לעשות, שיפריע לו מעבודתו, הוא עושה. ואז אדם 
הזה הוא תמיד בצער, ואין לו שלוה מהמצב שבו הוא נמצא. כי רואה, שעוד לא הגיע 
להיות משפיע לה', אלא כל מעשיו שהוא עושה, אין לו עוד היכולת לכוון אותם בעמ"נ 

להשפיע.
ועל זה הוא תמיד בצער, מטעם "צער השכינה", הנקרא "שכינתא בגלותא", שכואב 
לו, מדוע על אהבה עצמית יש לו כח לעבוד, ובמקום שהוא רואה, שלא יהיה שום דבר 

עבור הרצון לקבל שלו, הוא מתרשל בעבודה.
)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(

36. בזמן שהאדם מצטער על מה שהוא מרוחק מה', היינו שהוא נמצא בתוך הרצון 
לקבל רק לתועלת עצמו, כדוגמת בעלי חי, שזה לא מתאים לבחינת "אדם", הוא צריך 
לכוון את היסורים, שהם לא בשביל שהוא רוצה להיות אדם, שזה הוא היסורים שלו, 

אלא על צער השכינה.
והוא נותן על זה משל. לאדם שיש לו כאב באיזה אבר פרטי, והכאב מורגש בעקר בלב 
ומוח, שהוא כללות האדם. כמו כן האדם פרטי הוא חלק מהשכינה, הנקראת "כנסת 
ישראל". ועיקר הכאב הוא אצלה. ועל זה יש להצטער. וזה נקרא "יסורים בעבודה". 

)הרב"ש. מאמר 27 "מהו ענין יסורים בעבודה" 1989(

37. בזמן שהאדם מצטער על מה שאין הקב"ה מקרבו, צריך להזהר, שלא יהיה על 
חשבון עצמו, היינו מזה שהוא מרוחק מה', כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו. 
צער  גורם  שהוא  כלומר,  השכינה.  גלות  על  שיצטער  אלא,  בפרודא.  הוא  והמקבל 

השכינה.
קטן שהוא, מכל  באיזה אבר  כאב  לאדם  כדוגמת שיש  לעצמו,  לצייר  צריך  והאדם 
מקום הכאב מורגש בעיקר במוח ולב, שהלב והמוח הם כללות האדם. ובטח שאין ערך 
דמיון הרגשת אבר פרטי, בערך כללות קומת האדם, ששם מורגש בעיקר הכאב. כמו 

כן הכאב שהאדם מרגיש מזה שהוא מרוחק מה'. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

38. היות שהאדם נולד בכלי של קבלה עצמית, ואיך אפשר לשנות את הטבע, ולומר 
שהוא לא דואג עבור עצמו לשום דבר, רק מה כואב לאדם, שהוא מצטער, זהו רק 
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צער השכינה, שפירושו כנ"ל, מה שיש כביכול צער למעלה, בזה שאינו יכול למלאות 
רצונו.

כלומר, היות שרצונו יתברך הוא להטיב, ואינו יכול להוציא הטבה זו לפועל, כי אין 
להנבראים כלים מוכשרים שיוכלו לקבלו, והיות שע"י קיום תו"מ יהיה מסוגל לעשות 
זוהי  תבלין",  תורה  בראתי  הרע,  יצר  "בראתי  חז"ל  שאמרו  כמו  מוכשרים,  כלים 
הסיבה שהוא עובד בכל כוחו לקיים תו"מ, שע"י הקיום של תו"מ הוא יצא מאהבה 
עצמית ויזכה לכלים דהשפעה. ואז יהיה ביכולתו לעשות נחת רוח ליוצר, שהוא מקבל 

ממנו את הטוב והעונג.
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

39. "על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע" )תפלת יום כיפור(.
ויש לשאול, הלא כל עבירות באות על ידי יצר הרע. ויש לפרש שהחטא הוא בזה, 
שאומר שיש יצר הרע. אלא "אין עוד מלבדו". כי אם האדם אינו ראוי, משליכים אותו 

מלמעלה. וזה בא על ידי התלבשות ברצון לקבל, הנקרא יצר הרע.
וזהו "כי יצר לב האדם רע מנעוריו", כלומר שהבורא ברא אותו כך, כי הרצון לקבל 
הוא עיקר הכלי, אלא שצריכים לתקן אותו. ובזה יש לפרש מה שכתוב "ויתעצב אל 
לבו". כי האדם מרגיש שבזה שהולך אחר היצר יש לו מכך עצבות. וזה נקרא צער 

השכינה. 
)הרב"ש. 890. "צער השכינה - ב'"(

גם  ירידה,  לידי  מגיע  האדם  שאם  שפירושו  עמהם",  שכינה  שגלו  "ישראל   .40
הרוחניות אצלו בבחינת ירידה. ולפי הכלל, "מצוה גוררת מצוה", מדוע הוא בא לידי 
ירידה. תשובה, שמלמעלה נותנים לו ירידה, בכדי שהוא ירגיש שהוא נמצא בגלות, 
ושיבקש רחמים שיוציאו אותו מהגלות, שזה נקרא גאולה. ואי אפשר להיות גאולה 

אם אין שם גלות קודם. 
ומה זה גלות, זה שמונח תחת שליטת אהבה עצמית ולא יכול לעבוד לשם שמים. ומתי 
נקראת אהבה עצמית גלות, זה רק בזמן שרוצה לצאת משליטה זאת, משום שסובל 

יסורים, מזה שאינו יכול לעשות שום דבר לשם שמים. 
)הרב"ש. 71. "ענין גלות"(

41. האדם, בזמן שהוא מרגיש, שהוא נמצא בגלות, כלומר שטועם טעם בעבודה טעם 
של גלות, ורוצה לברוח מהגלות, יהיה הפירוש, שהאדם צריך להאמין, שבכל מקום 
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"עמהן"  גלות.  של  טעם  לטעום  לו  נתנה  שהשכינה  כלומר,  עמהן".  "שכינה  שגלו 
יהיה פירושו, שהשכינה דבוקה עמהן, ואין הם חס ושלום בבחינת פירודא מהשכינה, 
שצריכים לומר, שזו בחינת ירידה. אלא להיפך, שהשכינה נותנת לו עכשיו דחיפה, 

שיעלה במעלות הקדושה, והיא מתלבשת עצמה בלבוש של ירידה. 
וכשהאדם ידע זה, ויאמין שכך הוא, זה יתן לו עידוד, שלא יברח מהמערכה, שלא 
יאמר, שהעבודה דלהשפיע אינה בשבילו, משום שהוא רואה תמיד, שהוא נמצא תמיד 
במצב של עליות וירידות, ואינו רואה סוף למצבים האלו, ונופל לבחינת יאוש. מה 
שאם כן, אם הוא ילך בדרכי האמונה, ויאמין בדברי חז"ל, אז הוא צריך לומר להיפך.

)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

42. מהו ענין התפילה, שצריכים להתפלל על גלות השכינה.
הקדושה,  השכינה  על  שולטת  וקבלה,  ידיעה  בחינת  שהיא  אחרא,  סטרא  שביאור 
שנבחנת לבחינת השפעה ואמונה. והבורא יתברך ברא העולם להטיב לנבראיו, ואין 
התחתונים יכולים לקבל את ההטבה, כי אם בכלים דהשפעה, שנבחנים לבחינת כלים 

נצחיים, ואין אור העליון, שהוא בחינת נצחי, יכול להתלבש בכלים זמניים.
בקבלה  דווקא  רוצים  שהם  אחרא,  הסטרא  שליטת  תחת  מונחים  שהם  והתחתונים, 
המלכות,  על  ערלה  בחינת  שיש  שנבחן,  העליון,  ליחוד  לפירוד  גורמים  וידיעה, 

שהערלה הזו מפסקת בין ז"א ומלכות, הנבחן לבחינת יחוד קוב"ה ושכינתיה.
ונמצא, שיש צער השכינה, שאין היא יכולה ליחד עם בחינת קוב"ה, מסיבת הערלה 
הזו, שהתחתונים מחזיקים אותה, ולא עוזבים אותה, שתפרד מהמלכות. לכן צריכים 
הערלה  את  לבטל  ירצו  שהתחתונים  ממרום,  הארה  ישלח  יתברך  שה'  להתפלל, 

ולהסירה מבחינת מלכות. וזה נוהג בכלל ובפרט.
)הרב"ש. 777. "תפילה על גלות השכינה"(

הטוב  לגלות את  יכול  לא  פירושו, שיש צער להקב"ה, שהוא  "צער השכינה"   .43
והעונג, מסיבת שאין הנבראים נותנים את המקום המוכשר לקבל. כי אם יתן להם את 
הטוב והעונג, הכל ילך להס"א. אי לזאת נמצא, שאינו יכול להשפיע את הטוב כמו 

שהוא חפץ.
ובזה נבין, שהאדם צריך להצטער על צער השכינה. ושאלנו, מדוע אין הקב"ה מקים 
אותה מעפרא, אלא הוא צריך שהתחתונים יכוונו במעשיהם, כלומר מה שהם עושים, 

שהכל הוא צריך להיות על הכוונה "לאקמא שכינתא מעפרא".
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והתשובה היא, כי כל מה שהקב"ה נותן, הכל הוא טוב ועונג, שזהו מטרתו להטיב 
לנבראיו. מה שאין כן "לאוקים השכינה מעפרא", כלומר שיהיה בידי הקב"ה ליתן 
שפע, והשפע לא ילך להס"א, זה יכול להיות רק בזמן שאין התחתונים רוצים לקבל 

לתועלת עצמם, אלא בעמ"נ להשפיע.
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

להקים שכינה מעפר

44. אם האדם מחליט, שהוא רוצה לעבוד בבחינת "עפר", היינו אפילו שהוא טועם 
טעם עפר בעבודה, הוא אומר, שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו 
לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, והוא אומר, שעבודה זו, 
בזמן שטועמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר להגוף, שלפי 

דעתו נקראת עבודה זו בחינת "לאקמא שכינתא מעפרא". 
כלומר, שהגם שהגוף טועם בעבודה זו טעם עפר, האדם אומר, שזה הוא קדושה, ואינו 
מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין, שהבורא כן נהנה מעבודה 
זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום 
עבודת  היא  שזו  הוא מאמין,  לכן  כאן.  יש  עפר  רק טעם  כי  זו,  בעבודה  וריח  טעם 

הקודש, וממילא הוא שש ושמח. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

45. איך האדם יכול לקבל כח התגברות על הגוף, בזמן שהוא מרגיש בחינת "שכינתא 
אפשרות  יש  איך  קשה,  וביותר  זו.  מעבודה  לקבל  יכול  הוא  שמחה  איזו  בעפרא". 
כלומר,  טעם.  בה  מרגיש  אדם  שאין  עבודה,  לעבוד  וחשק  צורך  לו  שיהיה  לאדם, 
בשלמא שאין לו ברירה. יש להבין, שהאדם עובד בכפיה, אבל לחשוק לעבודה כזו, 
שאין בה טעם, איך אפשר. והיות שאין לו כח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה 
כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם עפר בעת 

שהוא משמש את המלך. 
לכן על זה הוא מבקש מה', לא שיתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם. 
בזה  ולעבוד בשמחה,  הגוף  על  לו כח, שיוכל להתגבר  הוא מבקש מה', שיתן  אלא 
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שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי ה' לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה, שיש 
לה טעם עפר.

)הרב"ש. מאמר 40 "מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה" 1990(

46. "טעמים", היינו מי שרוצה לטעום טעם בחיים, אז הוא צריך לשים לב לנקודה 
שבלב שלו. שלכל אדם יש נקודה שבלב, אלא שהיא לא מאירה, שהיא כמו נקודה 

שחורה. כי הנקודה שבלב היא בחינת נפש דקדושה, שטבעה הוא כלי דהשפעה. 
אבל היא בבחינת שכינתא בעפרא, שאין האדם מחשיב אותה לכלום, אלא שאצלו היא 

בבחינת חשיבות כמו עפר. וזה נקרא "נקודות". 
על  "תג  כמו  היינו  תגין,  כמו  חשיבותה  את  ויעשה  חשיבותה  את  שתעלה  והעצה 
זאת אומרת במקום שהיה מקודם בבחינת עפר, שיעלה את חשיבותה כמו  ראשו". 

כתר על ראשו. 
ואז הנפש דקדושה מתפשטת באותיות, היינו בהגוף, שהגוף נקרא "אותיות", כידוע. 

היינו שהקדושה מתפשטת מבחינת כח לבחינת פועל, המכונה אותיות וגוף. 
)הרב"ש. 34. "טנת"א"(

הגוף  בא  תיכף  עצמו,  לתועלת  ולא  שמים  לשם  משהו  לעשות  שצריך  במקום   .47
נקרא  שזה  לעבודה,  כח  לו  לתת  רוצה  ולא  לכם",  הזאת  עבודה  "מה  טענת  ושואל 
"שכינתא בעפרא", היינו לטובת השכינה מה שהוא רוצה לעשות, הוא טועם בזה טעם 

עפר, ואין לו כח להתגבר על המחשבות והרצונות שלו. 
ואז האדם בא לידי הכרה, שלא חסר לו שום דבר, שיהיה לו כח עבודה, אלא שהקב"ה 
"ותקבע  להתפלל  שצריכים  אלימלך(  רבי  )בתפלת  כנ"ל  האמונה,  כח  את  לו  יתן 
אמונתך בלבנו תמיד בלי הפסק", שבמצב הזה הוא בא לידי הכרה "אם אין הקב"ה 

עוזרו אין יכול לו". 
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו, רועה העם הוא כל העם, בעבודה" 1988(

48. התפילה נקרא דרך התורה. לכן התפילה מועיל יותר להמתיק את הגוף מיסורים, 
בפרט  להאדם  טובה,  תוספות  באה  שמזה  מאחר  היסורים,  על  להתפלל  מצוה  לכן 

ובכלל כולו.
ומשום זה, ההופכיות גורם להאדם כבידות והפסקות בעבודת ה'. ואינו יכול להמשיך 
בעבודה, ומרגיש את עצמו ברע. ונדמה בעיניו, שהוא אינו ראוי, שיוכל לקבל עליו 
את עול מלכות שמים "כשור לעול וכחמור למשא". ונמצא, שבזמן הזה הוא נקרא 
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"אינו רצוי". אלא, מאחר שכל כוונתו הוא בזה, שרוצה להמשיך בחינת אמונה, הנקרא 
שכוונתו,  מעפר[",  שכינה  ]להקים  מעפרא  שכינתא  "לאקמא  היינו  מלכות.  בחינת 
שיתגדל שמו ית' בהעולם, היינו גדלותו ית', שלא תהיה צורה של השכינה הקדושה 
בבחינת עניה ודלה, אזי "הקב"ה שומע תפילת כל פה". היינו אפילו מאדם שאינו רצוי 

כל כך, היינו שמרגיש בעצמו, שהוא עדיין מרוחק מעבודת ה'.
)בעל הסולם. "שמעתי". קי"ג. "תפילת שמונה עשרה"( 

את  מרגיש  לא  והוא  במציאות,  עליון  שיש  כל,  קודם  להאמין  מוכרח  התחתון   .49
שכינתא  נקרא  וזה  העליון.  של  גדלותו  את  רואה  אינו  שהתחתון  מסיבת  העליון, 
ואינו מרגיש שיש טעם  עפר  היא אצלו בבחינת  היינו שהשכינה הקדושה  בגלותא, 

בעליון יותר מבחינת עפר. 
לכן, כשהאדם מתחיל להתבונן בגדלות העליון, שזה מכונה, שהאח"פ דעליון נתעלו, 

אז גם התחתון עולה ומתחיל להשיג את הרגשת אלקות. 
וזה תלוי בשיעור שכואב לו, בזה שרואה חסרונות על העליון. כך בשיעור, נתעלה 

אצלו העליון, נמצא שזה תיקון לצורך התחתון. 
)הרב"ש. 557. "ענין אור חוזר"(

50. כל היסוד הוא, שהאדם צריך לבקש מה שכל מחשבתו ורצונו יהיה רק לתועלת ה', 
אז בא תיכף ציור של שופלות, הנקרא שכינתא בעפרא. לכן אין להתפעל מהירידות, 

כי פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. 
וזהו כמו שלמדנו, אין העדר ברוחניות אלא שנסתלק לפי שעה, מטעם שיהיה מקום 
עבודה ללכת קדימה. כי כל רגע שמבררין לתוך קדושה, זה כבר נכנס לרשות הקדושה, 

רק האדם יורד בכדי לברר עוד נצוצות של קדושה. 
)הרב"ש. אגרת ע"ז(

חורבן  בחינת  היא  שהקדושה,  המקדש,  בית  חורבן  על  להתפלל  צריך  האדם   .51
ונמצאת בשיפלות, ואין איש שם לב לשיפלות הזאת, שהקדושה מונחת בארץ וצריכים 

להרים אותה משיפלותה.
כלומר כל אחד ואחד מכיר בתועלת עצמו ויודע שזה דבר חשוב מאוד, וכדאי לעבוד 
בשביל זה, מה שאין כן להשפיע לא כדאי. וזה נקרא שהקדושה מונחת בארץ, כאבן 

שאין לה הופכין.
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אבל אין לאדם לבקש מה' שיקרב אותו אליו, כי זו חוצפה מצד האדם, כי במה הוא 
יותר חשוב מאחרים. מה שאין כן כשהוא מתפלל על הכלל, שהיא המלכות, הנקראת 
כנסת ישראל, הכלל של הנשמות, ששכינתא בעפרא, ואז מתפלל שהיא תעלה, היינו 
שה' יאיר בה את חשכתה, ממילא כל ישראל יעלו בדרגה, וגם האדם המבקש, שהוא 

גם כן בתוך הכלל. 
)הרב"ש. 106. "חורבן דקדושה"(

52. כשהאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק שאצלו היא בעפרא. 
אלא האדם צריך להתפלל, מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל 
שאנו  כמו  העולם,  כל  עבור  מתפלל  והוא  רוחניות.  על  בכלל  חושבים  לא  העולם 
מתפללים "ובנה ירושלים במהרה בימינו". שזה יהיה לכבוד לכל העולם ]...[ והיות 

שאין הכלל מרגיש את החסרון, איך הם יכולים להתפלל. 
אלא האדם הזה, שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חסרון, היינו שהוא השיג את 
הגלות, לכן הוא יכול לבקש על גאולה. מה שאין כן אלו אנשים, שהם לא מרגישים 
שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות. נמצא, זה שהאדם מרגיש שהוא 
נמצא בגלות, כבר נקרא "עליה בדרגה". ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו. 

)הרב"ש. מאמר 39 "מהו "כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה" בעבודה" 1990(

53. הזוכה בתשובה, השכינה הקדושה מתגלית אליו, כמו אם רכת לב, שלא ראתה 
את בנה ימים רבים, ועשו פעולות גדולות ומרובות, לראות זה את זו, ומחמת זה באו 
שניהם בסכנות עצומות וכו', ולסוף הגיע להם זה החופש המקווה בכליון עינים, וזכו 
לראות זא"ז אשר אז האם נופלת עליו ומנשקו ומנחמו ומדברת על לבו, כל היום וכל 
הלילה, ומספרת לו הגעגועין והסכנות בדרכים שעברו עליה עד היום, ואיך היתה עמו 

מעודו, ולא זזה שכינה, אלא שסבלה עמו בכל המקומות, אלא שלא יכל לראות א"ז.
כאן  מהם.  ונצלנו  לסטים  עלינו  נפלו  כאן  לנו,  כאן  לו,  שאומרת  הזוהר:  לשון  וזה 
רבוי האהבה  יבין  לא  פתי  ומי  וכו',  עמוק[  ]בבור  עמיקתא  בבירא  היינו  מתחבאים 

והנועם והעונג המתפרץ ויוצא מספורי נחמה האלו. 
)בעל הסולם. אגרת כ"ה(

הקדוש  הלא  יחיד,  כלשון  תפילה  כתוב  מדוע  העולם  מקשים  תפילה".  "שומע   .54
ברוך הוא שומע תפילות, כמו שכתוב, "כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל 
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ברחמים". ויש לפרש, שאין לנו להתפלל אלא תפילה אחת, שהיא לאוקמא שכינתא 
מעפרא, שעל ידי זה יבואו כל הישועות.

)הרב"ש. 36. "שומע תפילה"(

בין הְמָצרים

הבית  חרב  באב  ובט'  הלוחות,  נשתברו  בתמוז  בי"ז  הנה  אלו,  שבועות  בג'   .55
בראשונה, ובשנייה גלו ישראל. אבל באמת כל זה היה הכנה, שיזכו על ידי זה לאור 
גדול אחר כך. על שבירת הלוחות אמרו "יישר כחך ששברת" )שבת פ"ז(, שעל ידי 
שבירת הלוחות זכו לאור תורה, ובט' באב נולד תיכף משיח, כמ"ש במדרש איכה, 
והיה חורבן הבית הכנה לבניין השלישי שיהיה, ואז יהיה גאולה שלימה, שלא יהיה 

אחריו גלות.
)"פרי צדיק". פרשת "פנחס", אות ט'( 

56. עם ישראל יצאו מארץ ישראל ונחרב בית המקדש. ועל דרך עבודה יש לפרש, 
מקום  שהיה  שלהם,  והלב  בתו"מ,  טעם  מרגישים  ואינם  לחוץ,  יצאו  ישראל  שעם 

להרגשת הקדושה, המכונה "בית המקדש", המקום הזה נחרב. 
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

57. אמר הצעיר ֵמִעיר. ַהַּדל ְּבַאְלֵפי, חיים ויטאל. בהיותי בן ְׁשֹלִׁשים ַלּכַֹח, ָתָׁשׁש ּכִֹחי, 
נֹוָׁשְענּו.  ֹלא  ַוֲאנְַחנּו  ָקיִץ  ָּכָלה  ָקִציר,  ָעַבר  כי  ְּתֵמִהים.  ומחשבותי  משתומם.  ישבתי 
רפואה לא עלתה ְלַמֲחָלֵתינּו. אין ָמזֹור ִלְבָׂשֵרנּו. ולא עלתה ֲארּוָכה ]ַמְרֵּפא[ ְלַמָּכֵתינּו, 
ְלֻחְרָּבן בית מקדשינו. הנחרב זה היום 1504 שנים. אֹוי ָלנּו ִּכי ָפנָה ]נגמר[ ַהּיֹום, יום 
אחד של הקב"ה, שהוא ֶאֶלף ָׁשנִים, וגם נָטּו ִצְלֵלי ֶעֶרב, שהם 504 שנים יותר מחצי 
היום השני. ְוַכּלּו ּכֹל ַהִּקִצין, ועדיין בן ָּדִוד לא בא. ונודע את אשר אמרו רבותינו: כל 
דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאלו נחרב בימיו. ָוֶאְּתנָה את ָּפנַי לחקור ולדעת מה 

זה, ועל מה נתארך קיצינו וגלותינו. ומדוע לא בא בן ישי. 
)הקדמת מהרח"ו על שער ההקדמות(
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58. היה תנאי מותנה מתחילת קבלת התורה. אולם אחר כך מעת עשיית העגל נתפרדה 
החבילה, כי נעשה מלחמות, ובני לוי הרגו בדבר ה' ג' אלפי איש, ואחר כך התלונות 
על משה ואהרן והמרגלים, וכמובן שכל אלה לא הוסיפו אהבה ואחדות – ואחר כך 
בביאת הארץ גם כן לא שקטה זאת, ולפיכך לא היה אפילו מקום לרצות ממי שיקיים 
המצוה העיקרית הזאת. אולם כדי שלא תשכח התורה מישראל, התחילו לעסוק בשאר 
מצוות אף על פי שהניחו את העיקר, כי לא היה להם עצה אחרת. ואולי על זה כיוונו 
והיה בקיאים בתורה,  זרה  חז"ל שהקשו על חורבן בית שני, שלא היה שם עבודה 
ועל מה נחרב? ואמרו בשביל שנאת חינם. יכול להיות שהכונה, על שלא יכלו לעסוק 

בעיקר בנין התורה, שהוא "ואהבת לרעך כמוך". 
)בעל הסולם. אגרת ס'(

59. היות ובבית שני היתה שנאת חינם, כלומר שהם היו שונאים את הבחינת "חינם", 
שהכוונה הוא לעבוד בחינם בלי שום תמורה, אלא שלא עמ"נ לקבל פרס, לכן אפילו 
להם  היתה  שלא  כיון  מקום,  מכל  חסדים,  ובגמילות  ובמצות  בתורה  עוסקין  שהיו 
הכוונה דעמ"נ להשפיע, אין אז מקום להקדושה, שתוכל להתיישב שם, מטעם הופכיות 

הצורה שיש ביניהם. ומשום זה היה המקדש מוכרח להיחרב. 
אלא סדר העבודה הוא, שאנו צריכים לתורה ומצות ולגמילות חסדים, בכדי שזה יביא 
לנו כח לעבוד בחינם, שזהו רק בחינת אמצעי להגיע להמטרה. והמטרה היא להגיע 
לידי דביקות בה', שהיא השתוות הצורה, כמו שכתוב "ולדבקה בו". וכדרשת חז"ל 

"מה הוא רחום, אף אתה רחום". 
)הרב"ש. מאמר 24 "שנאת חינם בעבודה מהו" 1987(

60. אמרו חז"ל )אבות פ"ד( שנאת הבריות מוציאה את האדם מן העולם, והנה שונא 
כביכול להקב"ה על שברא אותו. כתוב )יומא דף ט' ע"ב( בית שני היו בו צדיקים 
וחכמים גדולים, ולא נחרב אלא בעון שנאת חינם, ולא נתארך הקץ ולא נעלם, אלא 
לסיבת שנאת חינם, ולא עוד, ששאר העבירות אינו עובר עליהם אלא בשעתם, אבל 
שנאת חינם, בלב היא תמיד, ובכל רגע עובר על, לא תשנא וביטול מצות עשה "ואהבת 
גדול שבתורה, שכולה  זו אמרו שזה כלל  עוד, אלא שעל מצוה  ולא  לרעך כמוך", 

תלויה בה. 
)הרח"ו. "שערי קדושה". חלק ב', שער ד'( 
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61. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא, היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, 
שעל ידי זה עיקר המשכת התורה, שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא רבם, שהיה 
בחינת התגלות התורה. וע"כ אמר רבי שמעון בר יוחאי "אנן בחביבותא תליא" ]אצלנו 
באהבה תלוי הדבר[, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וכמובא 
בתלמידי הארי ז"ל, שהזהירם האר"י כמה וכמה פעמים, שיהיה ביניהם אהבה גדולה. 
ופעם אחת אמר, שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם, אך שנתקלקל 
ע"י מעט המחלוקת שנעשה בין החברים, ע"י נשותיהם )כמבואר בשבחי האר"י(. כי 
עיקר המשכת התורה הוא ע"י אהבה וחסד, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל 

טוב. 
)"ליקוטי הלכות". הלכות דם, הלכה א'(

62. רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא פעם אחת היו עולין 
ראו  הבית  להר  שהגיעו  כיון  בגדיהם,  קרעו  הצופים  להר  שהגיעו  כיון  לירושלים, 
שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו 
בו  לו מקום שכתוב  בוכים? אמרו  מפני מה אתה מצחק? אמר להם מפני מה אתם 
"והזר הקֵרב יומת", ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן, לכך אני מצחק 
כמ"ש "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו" ]...[ עד 
זכריה,  נבואתו של  הייתי מתיירא שלא תתקיים  אוריה,  נבואתו של  נתקיימה  שלא 
עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, ובלשון 

הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו. 
)תלמוד בבלי. מסכת מכות, דף כ"ד/א'(

ממה  אור  יתרון  להיות  וגורמות  ההתרוממות  סיבות  הם  הצרות,  שהם  הדלּות   .63
שהיה. ויתרון אור הזה יבוא מהחושך, כי במחשכים הושיבנו, כדי שיצא אור גדול 
מהחושך. כן ויהפוך ה' את הקללה לברכה, כי הקללה עצמה נתהפך לברכה. וחורבן 

בית המקדש היא בניינו.
)השל"ה הקדוש. "שני לוחות הברית". במדבר דברים, פרשת "בלק"(

כי מבחינת  הרווחה.  ומן הצרה עצמה באה  והאבל באה השמחה,  ע"י התענית   .64
היראה, באה האהבה כמ"ש )ירמיהו ל, ז( "ועת צרה היא ליעקב וממנו יוושע". רוצה 
לומר, ביום אשר השעה דחוקה מאד, אך אז מהרה קל יצמח הישועה ממנו, לגרום את 
היחוד. וזה שאמרו "כי ביום ט' באב נולד משיח", כי רק ביום שנחרב הבהמ"ק, כשהיו 
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בני ישראל בשפל המדריגה, הנה אז העת להצמיח קרן הישועה של משיח צדקינו, 
שיבוא במהרה בימינו. 

)"תפארת שלמה על מועדים". רמזי פורים( 

קו  בית המקדש, צריכים לעבוד על  65. בחודש אב, שצריכים להתאבל על חורבן 
שמאל, היינו לתת בקורת על המעשים, שצריכים להיות בדרך הקדושה, שהוא עמ"נ 

להשפיע, ואיך שהאדם מרוחק מענין השפעה.
ובזמן שאדם חושב על זה, הוא נמצא במצב של התרחקות מהקדושה, והוא משוקע רק 
באהבה עצמית, שכל הבסיס שלו, שעוסק בתו"מ הכל על החשבון למלאות את הרצון 

לקבל, בכל מילוי שרק אפשר למלאות אותו.
של  הכאב  לעורר  מקום  אז  יש  שלו,  השפלות  של  בחשבון  שעוסק  בזמן  לזאת,  אי 
זוכה  ירושלים,  יקויים "כל המתאבל על  ואז  חורבן הקדושה שיש בכל אחד ואחד. 

ורואה בנחמת ירושלים". 
)הרב"ש. מאמר 19 "ענין שמחה" 1986(

ירושלים",  "חורבן  אומרים  כשאנו  לכן  "ירושלים".  נקראת  שמלכות  ידוע,   .66
או  בעפרא"  "שכינתא  נקרא  שזה  היינו,  שנחרבה.  המקדש,  בית  על  יהיה  הפירוש 
שמים,  מלכות  עול  עצמו  על  לקבל  צריך  שהאדם  זה  כלומר,  בגלותא".  "שכינתא 
ולהאמין שהקב"ה הוא מנהיג את העולם בהשגחה של בחינת טוב ומטיב. היות שזה 

נסתר מהאדם. ]...[ 
לכן אם האדם מתגבר, ומקבל על עצמו עול מלכות, אף על פי שלא רואה שום חשיבות, 
חשיבותה  את  מאתנו  נסתר  כך  כל  למה  היינו  כך,  הוא  מדוע  זה,  על  מתאבל  והוא 
זה, מדוע אין חשיבות למלכות, ומבקש מה', שיקים את  של ירושלים, ומתפלל על 
ירושלים מעפר הזה, שהיא נמצאת בה, ובשיעור שהאדם מצטער על חורבנה, הוא 

זוכה, שהקב"ה ישמע את תפלתו. 
והאדם זוכה לראות אותה בשמחתה, היינו שהיא כן משפיע לו טוב ועונג. 

)הרב"ש. מאמר 39 "מהו "כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה" בעבודה" 1990(

67. וזה שרמז המשורר ז"ל )תהלים קכב, ג( "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה 
יחדיו", שגמר התיקון נקרא "ירושלים הבנויה", דהיינו שאין הנגאלים בונים אותה, 
אלא מתפלאים בהשגתם שכבר היא בנויה, ומעולם לא היה בה שום פגם, כי כל שינוי 
מקום ושינוי מעשה ושינוי השם, שזהו בעצמו רגעי הזמן שבגלות, כל אלו ההפכים 
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חלקיו  כל  עליו  בהתקבץ  שמתגלה  הכלל  כמו  גמור,  פשיטות  והוא  יחדיו,  נתחברו 
ופרטיו.

)בעל הסולם. לקוח מכתבי יד(

68. כל האותיות של גאולה אנו מוצאים בגולה, חוץ מאות אל"ף, אשר אות זו מורה 
על אלופו של עולם. והוא ללמדנו, שצורתו של ההעדר, אינו אלא בחינת השלילה של 

ההויה. 
והנה צורת ההויה, שהיא הגאולה, מודעת לנו בכתוב "ולא יְַלמדו עוד איש את רעהו, 
כי כולם יְֵדעו אותי, למקטנם ועד גדולם". ואם כן, יהיה צורתו של ההעדר הקודמתו, 
דהיינו צורתו של הגולה, רק בבחינת השלילה של דעת השי"ת, שזהו חסרון באל"ף, 
שחסר לנו בגולה, והמקווה לנו בגאולה, שהיא הדביקות באלופו של עולם כאמור. 
שזהו כל פדות נפשינו בדיוק, לא פחות ולא יותר. והוא שאמרנו, שכל האותיות של 

גאולה נמצא בגולה, חוץ מאל"ף, שהוא אלופו של עולם. והבן מאד. 
)בעל הסולם. "וזאת ליהודה"(

ורוצים בעיקר  כל בעלי החורבן שבאומות העולם, מרימים ראש,  כזה,  ובדור   .69
להשמיד ולהרג את בני ישראל, דהיינו כמ"ש ז"ל )יבמות ס"ג(: "אין פורענות באה 
וחרב  עניות  גורמים,  לעולם, אלא בשביל ישראל". דהיינו, כמ"ש בתיקונים, שהם 
ושוד והריגות והשמדות, בעולם כולו. ואחר שבעונותנו הרבים, נעשינו עדי ראיה, 
לכל האמור בתיקונים. ולא עוד, אלא שמדת הדין, פגעה דוקא בהטובים שבנו, כמ"ש 
ז"ל )ב"ק ס'(: "ואינה ַמְתֶחֶלת, אלא מן הצדיקים תחילה". ומכל הפאר, שהיה לכלל 
ישראל, בארצות פולין וליטא וכו', לא נשאר לנו, אלא השרידים שבארצנו הקדושה. 

הנה מעתה, מוטל רק עלינו, שארית הפליטה, לתקן את המעוות החמור הזה. וכל אחד 
ואחד מאתנו, שרידי הפליטה: יקבל על עצמו, בכל נפשו ומאודו, להגביר מכאן ואילך, 
חיצוניות  מעלת  על  כחשיבותה  הראוי,  מקומה  את  לה  וליתן  התורה,  פנימיות  את 

התורה. 
ואז יזכה, כל אחד ואחד מאתנו, להגביר מעלת פנימיותו עצמו, דהיינו בחינת "ישראל" 
שבו,  "אוה"ע"  בחינת  שהיא  עצמו,  חיצוניותו  בחינת  על  הנפש,  צרכי  שהיא  שבו, 

שהיא צרכי הגוף. 
ויגיע כח הזה, גם על כלל ישראל כולו, עד ש"עמי הארצות" שבנו, יכירו וידעו את 

השבח והמעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם, ויצייתו להם. 
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וכן פנימיות אוה"ע, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, 
שהם בעלי החורבן. 

וכן פנימיות העולם, שהם ישראל, יתגברו בכל שבחם ומעלתם, על חיצוניות העולם, 
שהם האומות. 

ואז, כל אוה"ע, יכירו ויודו, במעלת ישראל עליהם.
ְוִהְתנֲַחלּום בית  ֶוֱהִביאּום אל מקומם,  ויקיימו הכתוב )ישעיה, י"ד(: "ּוְלָקחּום עמים, 
כתף  על  ובנוַתיִך  בחוֶצן,  בניִך  "והביאו  מ"ט(:  )ישעיה,  וכן  ה'".  אדמת  על  ישראל 
תנשאנה". וז"ש בזוהר, נשא, דף קכד ע"ב, וז"ל: "בהאי חיבורא דילך, דאיהו ספר 
הזוהר, יפקון ביה מן גלותא, ברחמי ]בחיבור הזה שלך, שהוא ספר הזוהר, יצאו בו 

מן הגלות, ברחמים[". 
)בעל הסולם. "הקדמה לספר הזוהר", אות ע"א(

70. דורנו זה, הוא הדור של ימות המשיח. ולפיכך, זכינו לגאולת ארצנו הקדושה, 
מידי הנכרים. גם זכינו להתגלות ספר הזהר, שהוא תחילת קיום הכתוב "ומלאה הארץ 
דעה את ה'", "ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו, לאמר, דעו את ה', כי 

כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם". 
אבל, בשתי אלה זכינו, רק בבחינת נתינה מהקב"ה. אבל אנו לידינו עוד לא קבלנו 
בתורה  לעסוק  השי"ת,  בעבודת  להתחיל  בזה,  הזדמנות  לנו  שניתנה  אלא  כלום, 
ובמצוות לשמה, שאז נזכה להצלחה גדולה, ככל המובטח לדורו של המשיח, מה שלא 
ידעו כל הדורות שלפנינו. ואז נזכה לזמן הקבלה של שתי אלה: "שלימות ההשגה" 

ו"הגאולה השלימה". 
)בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר"(

71. עומק הרע ורוממות שורשו הרי הוא עומק הטוב, נמצא שעומק השנאה הרי הוא 
עומק האהבה. ואם נחרבנו, ונחרב העולם ִעמנו, על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, 

והעולם עמנו ייבנה, על ידי אהבת חינם. 
)הראי"ה קוק. אורות הקודש ג'(
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עלינו  ולקבל  ולהתקדש  להטהר  דהיינו,  לגאולה.  ההזדמנות  את  הקב"ה  לנו  נתן   .1
עבודת ה', בתורה ובמצוות לשמה. ואז יבנה בית המקדש, ונקבל הארץ לרשותנו. ואז 

נחוש ונרגיש בשמחת הגאולה. 
)בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר"(

2. כתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". הכוונה על הנקודה שבלב, שצריך להיות 
מקום מקדש, שאור ה' ישכון בתוכה, כמו שכתוב "ושכנתי בתוכם". לכן על האדם 

להשתדל לבנות בנין הקדושה שלו. 
המושפע  שפע  שנקרא  עליון,  השפע  בו  שיכנס  בכדי  מוכשר,  להיות  צריך  והבנין 
מהמשפיע להמקבל. אבל לפי הכלל, צריך להיות השתוות הצורה בין המשפיע להמקבל 

כידוע, שגם המקבל צריך להיות בכוונה דעל מנת להשפיע, כדוגמת המשפיע. 
וזה נקרא בחינת עשיה, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש", שהעשיה חלה על הכלי ולא על 

האור. כי האור שייך להבורא ורק המעשה שייך להנבראים. 
)הרב"ש. 940. "נקודה שבלב"(

3. ענין גלות, הוא לפי שיעור היסורים והמכאובים, שמרגישים בהגלות. ובשיעור זה 
יכולים לקבל שמחה מהגאולה. וזהו כמו אור וכלי, כלומר שהיסורים שסובלים מאיזה 

דבר, הוא הכלי, שיכול לקבל אור, אם משחרר עצמו מהיסורים. 
)הרב"ש. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" 1991(

4. כל האותיות של גאולה אנו מוצאים בגולה, חוץ מאות אל"ף, אשר אות זו מורה על 
אלופו של עולם, כמאמר חז"ל. והוא ללמדנו, שצורתו של ההעדר, אינו אלא בחינת 

השלילה של ההויה.
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והנה צורת ההויה, שהיא הגאולה, מודעת לנו בכתוב "ולא ילמדו עוד איש את רעהו 
ההעדר  של  צורתו  יהיה  כן,  ואם  גדולם".  ועד  למקטנם  אותי,  ידעו  כולם  כי  וכו', 
הקודמתו, דהיינו צורתו של הגולה, רק בבחינת השלילה של דעת השי"ת, שזהו חסרון 

באל"ף, שחסר לנו בגולה, והמקווה לנו בגאולה, שהיא הדביקות באלופו של עולם. 
)בעל הסולם. "וזאת ליהודה"(

5. בזמן שנגאלו, אז הם השיגו, שה' צבאות. כלומר, כל העליות וירידות, שהיו להם, 
ה' עשה זה. 

היינו, אפילו הירידות גם כן בא מה'. שסתם אין האדם מקבל עליות וירידות כל כך 
"יציאה"  לפרש  יציאות. שאפשר  אלו  כל  את  אותם  סיבב  אלא שה'  פעמים.  הרבה 
היינו "יציאה מקדושה". ו"בא" "ביאתם להקדושה". הכל עשה ה'. לכן אחר הגאולה 

ה' נקרא "ה' צבאות". ומי הוא. "מלך ישראל וגואלו". 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו למעלה מהדעת, בעבודה" 1989(

שדווקא  הדינים.  והמתקת  הישועות  כל  גורם  זה  התחברות,  הוא  שהעיקר  ידוע   .6
בהתחברות ואהבה וחיבה תוכל הגאולה לבא, על ידי זה שמסולקים כל הדינין ונמתקים 

ברחמים. ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. 
)"מאור ושמש". פרשת "דברים"(

7. הנה זמן הגאולה ממשמש ובא, ועלינו מוטל להכין יותר את עצמנו לאור הגאולה, 
שהוא היציאה מעבדות לחירות. וזה ידוע, שאי אפשר לצאת מהגלות, מטרם שנמצאים 

בגלות. וזה ידוע שהתורה הקדושה היא נצחית ונוהגת בכל דור ודור. 
)הרב"ש. 936. "זמן הגאולה"(
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1. כל המניעות והעיכובים, המתראים ומתגלים לעינינו, אינו אלא בחינת התקרבות, 
שהבורא ית' רוצה לקרב אותנו. וכל אלו המניעות מביאים לנו רק התקרבות. כי לולי 
זה לא היה שום מציאות להתקרבות אליו. כי מצד הטבע אין התרחקות יותר גדולה, 
כשהאדם  ורק  גבוה.  מעל  גבוה  שהוא  ית',  הבורא  לבין  קרוץ,  מחומר  מזו שאנחנו 
מניעה, שהוא  וכל  המרחק שבינינו.  את  להרגיש  מתחיל  הוא  אזי  להתקרב,  מתחיל 

מתגבר עליה, מקרב לו את הדרך. 
יען, שהוא מתרגל לילך על קו של התרחקות. לכן, אם הוא מרגיש כל פעם, איך שהוא 
זה מראש,  דבר  יען, שידע  בתהליך.  שנוי  לו שום  אינו משפיע  הזה  הדבר  מרוחק, 

שהוא הולך בקו של התרחקות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קע"ב. "ענין המניעות והעיכובים"(

2. בשעה שהאדם נמצא במצב השפלות, שזה נבחן שהקב"ה נתרחק ונסתלק ממנו, 
ואין לו שום רצון וחשק לעבודה, שזה נקרא, שהקב"ה נותן לאדם צורה על רוחניות, 
שאין בזה שום טעם, אלא להיפך, האדם רוצה לברוח ולשכוח בכלל מעבודה, זה נקרא 

שהבורא מראה לו בחינת אחורים. 
היות "הפנים" של הבורא הוא רצונו להטיב לנבראיו, מה שאין כן "אחורים" הוא 
ממש להיפך. ומדוע מראה הבורא להאדם את בחינת אחורים. הוא בכוונה תחילה, 
יוכל להישאר במצב של שפלות.  כי לא  ה',  יקבל דחיפה לדביקות  זה האדם  שע"י 

נמצא, שכאן באחורים יש בפנימיות בחינת פנים. 
)הרב"ש. מאמר 44 "מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב'" 1990(

3. לפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים 
יודעים  היו  ולכן  הפנים.  להשראת  והזמנה  קריאה  היא  האחוריים,  והשראת  שלה. 

ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. 
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שנאמר, וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא אותו שמעון, ולא רבי שמעון. כלומר, 
שהשראת האחוריים, שהיא קריאה, הייתה חזקה כל כך, עד שנאבדו לו כל המדרגות 
ונעשה לאדם פשוט, לשמעון מן השוק. והכיר בזה, שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים 

מאוד נעלה. 
)"זוהר לעם". "בראשית - א'". מאמר "נעשה אדם", סעיף 159(

בעבודה טעם של  כלומר שטועם טעם  בגלות,  נמצא  מרגיש, שהוא  בזמן שהוא   .4
מקום  שבכל  להאמין,  צריך  שהאדם  הפירוש,  יהיה  מהגלות,  לברוח  ורוצה  גלות, 
"עמהן"  גלות.  של  טעם  לטעום  לו  נתנה  שהשכינה  כלומר,  עמהן".  "שכינה  שגלו 
יהיה פירושו, שהשכינה דבוקה עמהן, ואין הם חס ושלום בבחינת פירודא מהשכינה, 
שצריכים לומר, שזו בחינת ירידה. אלא להיפך, שהשכינה נותנת לו עכשיו דחיפה, 

שיעלה במעלות הקדושה, והיא מתלבשת עצמה בלבוש של ירידה. 
וכשהאדם ידע זה, ויאמין שכך הוא, זה יתן לו עידוד, שלא יברח מהמערכה, שלא 
יאמר, שהעבודה דלהשפיע אינה בשבילו, משום שהוא רואה תמיד, שהוא נמצא תמיד 
במצב של עליות וירידות, ואינו רואה סוף למצבים האלו, ונופל לבחינת יאוש. מה 
שאין כן, אם הוא ילך בדרכי האמונה, ויאמין בדברי חז"ל, אז הוא צריך לומר להיפך. 

)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

5. האדם מבין, שהוא צריך כל פעם לראות, איך שהוא מתקדם. אולם אינו עולה על 
צריך  הכלי שהוא  זהו  צריך להתקדם בהשגת החושך, שרק  אדם, שהוא  דעתו של 
הוא  להחסרון,  המילוי  לו  אין  שאם  היינו,  להמילוי".  "צורך  מכונה  שכלי  להשיג, 

מרגיש שהוא נמצא בחושך. לכן אין להאדם לומר, שהוא לא מתקדם בעבודה. 
לכן הוא רוצה לברוח מהמערכה, שזה לא אמת, מטעם, כי זה שהוא רואה כל פעם, 
איך שהוא מרוחק להשיג את האור, היינו שהקב"ה יתן לו את הכלי, הנקרא "רצון 
להשפיע", ואין הוא מסוגל להשיג את הרצון להשפיע מכוחות עצמו, שאז הוא בא 
לידי הרגשה, שהעולם חשך בעדו, אז בא האור, היינו עזרה מלמעלה, כמ"ש "הבא 

לטהר, מסייעין אותו". 
)הרב"ש. מאמר 30 "מהו עניין הדלקת המנורה, בעבודה" 1989(

6. הירידה שקבל האדם, הוא לטובתו, שמן השמים נותנים לו טיפול מיוחד, שהורידו 
ממצבו, שהיה חושב, שיש לו קצת שלימות. וזה ניכר, מזה שהוא מסכים להשאר כך 

במצב הנוכחי כל ימי חייו. 
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מה שאין כן עתה, כשהוא רואה, שהוא מרוחק מרוחניות, אז הוא מתחיל לחשוב "מה 
באמת רוצים ממני, ומה עלי מוטל לעשות, ולאיזה מטרה אני צריך להגיע". ורואה את 
עצמו, שאין בידו שום כח לעבודה. ומוציא עצמו במצב של "בין שמים וארץ". ורק 
האדם יכול להתחזק, שרק הקב"ה יכול לעזור, מה שאין כן הוא מצד עצמו, אבד. ועל 
זה נאמר "וקוי ה' יחליפו כח", היינו אלה אנשים המקווים לה'". פירוש, שהם רואים, 
שאין אחר בעולם, שיכול לעזור להם יחליפו כח חדש בכל עת. נמצא, שהירידה זו 

היא דוקא עליה. 
)הרב"ש. מאמר 29 "לשמה ושלא לשמה" 1986(

7. האדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם, שעתה הוא נעשה 
יותר גרוע. אלא עתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמים, 
אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו. שעד עתה הם היו 

נעלמים, ולא היו נראין לחוץ. ועתה הבורא גילה אותם. 
ועל זה האדם אומר, שזהו חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את 
האמת, ויהיה בידו לבקש מה' תפלה אמיתית. נמצא, שמצד אחד האדם רואה עתה, 
שהוא מרוחק מה'. ומצד השני, האדם צריך לומר, שה' קרוב אצלו, וה' מטפל עמו, 

ומראה לו את החסרונות. לכן הוא צריך לומר, שהם חסדים. 
)הרב"ש. מאמר 1 "מהו, אין לנו מלך אלא אתה, בעבודה" 1991(

8. צריך להאמין, שזה שהרצון לקבל מפריע לו מהעבודה, זה באה לו מלמעלה. כי 
מן השמים נותנים לו כח הגלוי של הרצון לקבל, מטעם שדוקא בזמן שהרצון לקבל 
מתעורר, יש מקום עבודה, שיהיה להאדם מגע הדוק עם הבורא, שיעזור לו להפוך את 

הרצון לקבל בעמ"נ להשפיע. 
נחת רוח להבורא, מזה שהאדם מתפלל אליו,  כי מזה נמשך  והאדם צריך להאמין, 
שיקרבהו בבחינת הדביקות, הנקראת "השתוות הצורה", שהיא בחינת ביטול הרצון 
לקבל, שיהיה בעמ"נ להשפיע. ועל זה אומר הבורא: "נצחוני בני". היינו, אני נתתי 

לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני, שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע.
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

9. כל ריבוי הסתירות נגד ייחודו, שאנו טועמים בעוה"ז, אע"פ שמתחילתן הן מפרידות 
נפשנו  בכל  באהבה  והמצוות  התורה  לקיים  מתאמצים  בהיותינו  הנה  מה',  אותנו 
הפירוד,  כוחות  אלו  וכל  ליוצרנו,  רוח  נחת  להשפיע  ע"מ  עלינו,  כמצווה  ומאודנו, 
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כל סתירה,  אז  ומאודנו,  נפשנו  ה' בכל  לגרוע משהו מאהבת  עלינו  אינם משפיעים 
שהתגברנו עליה, נעשית שער להשגת חכמתו. 

כי בכל סתירה יש סגולה מיוחדת, לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו. ואלו הזכאים, שזכו 
לזה, נמצאים הופכים חושך לאור ומר למתוק. כי כוחות הפירוד כולם, מחשכת השכל 
וממרירות הגוף, נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשגבות. ונעשה החושך לאור 

גדול, והמר נעשה מתוק. 
באופן, שבשיעור הזה, שהיה להם קודם לכן כל הנהגות השגחתו לכוחות הפירוד, 
התהפכו להם עתה כולם לכוחות הייחוד. ונמצאים מכריעים את כל העולם כולו לכף 

זכות. 
)"זוהר לעם". "הקדמת ספר הזוהר", מאמר "שתי נקודות" סעיף 121(

שיהיה  בעולם,  אחר  כח  שום  שאין  שפירושו,  מלבדו",  עוד  "אין  כתוב  הנה   .10
בעולם שהם  דברים  רואה שיש  ומה שהאדם  יתברך.  נגדו  לעשות משהו  יכולת  לו 
מכחישים פמליא של מעלה, הסיבה היא, מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת 
נכנס  זה  דוחה,  מה שהשמאל  כלומר,  מקרבת".  וימין  דוחה  "שמאל  הנקרא  תיקון, 
בגדר של תיקון. זאת אומרת, שישנם דברים בעולם, שבאו מלכתחילה על הכוונה 
להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות 

הוא, שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם, שהקב"ה יעזור לו.
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

11. כשאדם נכנס בעבודת ה', אזי הדרך שמראין לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקין 
אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל לכנס לעבודת ה', ובאמת כל ההתרחקות הוא 
רק כולו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאד מאד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום, 
בשביל  גדולות  ביגיעות  מתייגע  שהוא  ושנים,  ימים  וכמה  כמה  שעוברים  כשרואה 
עבודות ה', ועדיין הוא רחוק מאוד, ולא התחיל כלל ליכנס לשערי הקדשה. ]...[ ע"כ 
נדמה לו כאילו אין השי"ת מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין 
רוצה בו כלל. הן על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאד מאד, 

ולבלי להסתכל על כל זה כלל. כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. 
)"ליקוטי מוהר"ן". מהדורא בתרא, סימן מ"ח(

רחוק  נמצא במצב שהוא  איך שהוא  תמיד,  רואה  הוא  כמה שהוא מתגבר,  עד   .12
הוא  כן  מה שאין  ה'.  עם  מרגישים, שהם בשלימות  עובדים, שהם  מקדושה משאר 
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תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא, איך שהוא 
מתנהג עמו.

וזה גורם לו כאב, מדוע הוא לא שלם עם הקב"ה. עד שבא לידי הרגשה, שממש אין 
לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזה התעוררות מלמעלה, שמחיה אותו 
לפי שעה, אבל תיכף הוא נופל למקום השפלות. אולם, זהו הסיבה, שגורם לו שיבוא 

לידי הכרה, שרק ה' יכול לעזור, שיקרב אותו באמת. 
)בעל הסולם. "שמעתי". א'. "אין עוד מלבדו"(

13. בהיכל המלך נותנים לכנס לאלו אנשים, שרוצים לעבוד בעמ"נ להשפיע. ובזמן 
שהאדם עובד בעמ"נ להשפיע, לא חשוב לו מה שהוא מרגיש בעצמו בעת עבודה. אלא 
אפילו במצב, שהוא רואה צורה של שחור, אין הוא מתפעל מזה, אלא רק הוא רוצה, 
שה' יתן לו כח, שיוכל להתגבר על כל המכשולים. זאת אומרת, אין הוא מבקש, שה' 

יתן לו צורה של לבן, אלא שיתן לו כח, שיוכל להתגבר על כל ההסתרים. 
לכן, אלו אנשים, שרוצים לעבוד בעמ"נ להשפיע, ואם יהיה תמיד במצב של לבנונית, 
הלבנונית לא נותן להאדם להמשיך בעבודה. כי בזמן שמאיר, האדם יכול לעבוד אפילו 
בבחינת קבלה לעצמו. לכן אף פעם לא יהיה להאדם מקום לדעת, אם עבודתו הוא 

בטהרה או לא. וזה גורם, שאף פעם לא יכול לבוא לזכות לדביקות ה'. 
לכן נותנים לו מלמעלה צורה של שחרית. ואז הוא רואה, אם עבודתו הוא בטהרה. 
זאת אומרת, אם גם במצב של שחרית הוא יכול להיות בשמחה - זהו סימן שעבודתו 

היא בטהרה.
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

ית' נמצאים ב' הפכים בנושא אחד, שהוא מסבת  14. בכל תנועה ותנועה בעבודתו 
המקבל, להיותו מורכב מגוף ונשמה, שהם הפכים זל"ז, ע"כ עושה בכל השגה קטנה 

או גדולה ב' מיני צורות הפכים מהדדי ]זה מזה[. 
והנה ב' כוללים יש בעבודות ה', א: הוא "תפילה ובקשה". ב: הוא "שבח והודאה". 
ענין  להשלמת  והנה  גובהם.  תכלית  על  להיות  מחויבים  אלו  ששנים  מאליו  ומובן 
"התפילה" מחוייב האדם להרגיש קרבת ה' אליו כדבר מחוייב. כמו אבר המדולדל 

מהקומה כביכול. כי אז יכול להתמרמר ולשפוך לפניו כל לבו. 
ה'  והודאה" על שלמותם, מחויב האדם להרגיש קרבת  לענין "שבח  זה,  כנגד  אבל 
אליו, לדבר נוסף ולהעדפה, כמו דבר שאינו שייך לו כלל, כי "מה אדם ותדעהו, בן 
הגדול בשלמות, אשר  והודיה לשמו  ליתן שבח  יכול  ודאי  אז  כי  ותחשבהו",  אנוש 
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בחרו בין כל העומדים עליו לשרת את ה'. וזו עבודה גדולה לאדם המורכב, להשתלם 
בשני הפכים האלו שיהיו נקבעים בלבו לנצחיות בבת אחת. 

)בעל הסולם. אגרת נ"ב(

15. כתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'". פירוש, שהחיות 
דקדושה שבאדם, אינו בא דוקא מההתקרבות, היינו הכנסות. זאת אומרת, הכניסות 
אחרא  שהסטרא  זה  ידי  שעל  מההתרחקות.  היינו  מהיציאות,  גם  אלא  להקדושה. 
מתלבשת בגוף האדם, וטוענת "כולה שלי" בטענה צודקת, ועל ידי זה התגברות באלו 

המצבים, האדם זוכה לאמונה בקביעות. 
ית'.  ממנו  נמשך  היציאות  אפילו  היינו,  לה',  הכל  ליחד  צריך  שהאדם  אומרת  זאת 
וכשזוכה, אזי הוא רואה, שבין היציאות ובין ההכנסות, הכל ממנו יתברך. ועל ידי זה 
הוא מוכרח להיות עניו. כיון שהוא רואה, שהכל השם ית' עושה, בין היציאות ובין 

ההכנסות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קכ"א. "היתה כאניות סוחר"(

16. בזמן עליה, הוא צריך לזכור ולומר, שבמקום הזה, שיש לי עכשיו עליה, היתה 
לי ירידה, וה' הציל אותי, והעלה אותי משאול תחתיות, ויצאתי מבחינת מות, הנקרא 
"התרחקות מה'", וזכיתי בשיעור מה להתקרבות ה', שזה נקרא "להידבק בשיעור מה 

לחיי החיים". 
ועל זה אדם צריך לתת ברכת תודה לה', שע"י זה שהוא נכנס עתה למצב, ששם היו 
לו יסורים, ועתה הוא ברוך השם במצב רוח של טוב ועונג, בזה שהבורא קירב אותו, 
אז השיג כלים חדשים של חסרון, שיכול למלאותם עם מצב של עליה, שבו הוא נמצא 
עכשיו. נמצא, שהוא ממשיך אור של שמחה בכלים חדשים, שהשיג עתה ע"י שהוא 
מסתכל על הנס שהיה לו, שה' הציל אותו. לכן כשהוא מסתכל על היסורים, זהו כאילו 

עתה הוא המקבל את היסורים, ועתה הוא ממלא אותם עם תענוג. 
)הרב"ש. מאמר 15 "מהו הברכה "שעשה לי נס במקום הזה" בעבודה" 1991(

ועושה כל מיני מעשים,  זה האדם משתדל  גודל היסורים, בשיעור  17. לפי שיעור 
יסורים,  לו  שמביא  להדבר,  שנאה  גורמים  שהיסורים  היינו,  מזה.  להתרחק  בכדי 

ובשיעור זה הוא מתרחק.
]...[ ומה האדם צריך לעשות, בכדי שיגיע לידי אהבת ה'? על זה ניתן לנו סגולה לעסוק 
בתו"מ, ש"המאור שבה מחזירו למוטב". שיש שם מאור, הנותן להאדם להרגיש את 
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חומר המצב של פירוד. ולאט לאט, כשאדם מכוון להשיג מאור התורה, מתרקם אצל 
לו  שגורם  הסיבה,  את  להרגיש  שמתחיל  היינו  להפירוד,  שנאה  של  שיעור  האדם 
ולנשמתו את הפירוד וההתרחקות מה'. כלומר, האדם צריך להאמין, שהשגחתו ית' 

הוא בבחינת טוב ומטיב. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ד. "יתרון ארץ בכל הוא"(

18. וזהו כמו שאמרו חז"ל )ברכות י'( "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו, אל ימנע 
עצמו מן הרחמים", שנאמר )איוב י"ג( "הן יקטלני לו איחל". וענין "חרב מונחת על 
צוארו" יש לפרש, שהכוונה היא, אף על פי שהרע של אדם, הנקרא אהבה עצמית, 
מונחת על צוארו ורוצה להפריד אותו מקדושה, באופן שמראה לו תמונה, שאין שום 
אפשרות לצאת מהשליטה הזאת. אז הוא צריך לומר, שזו היא אמת התמונה הזאת 

שהוא רואה. 
יכול  שהבורא  להאמין,  אז  צריך  שהוא  משום  הרחמים",  מן  עצמו  ימנע  "אל  אלא 
עצמו,  כוחות  מצד  אומרת,  זאת  השפעה".  "מידת  שפירושו  הרחמים,  את  לו  לתת 
האמת היא, שאין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית. אבל מצד הבורא, 
שהקב"ה עוזרו, בודאי הוא יכול להוציא אותו. וזהו שכתוב "אני ה' אלקיכם, אשר 

הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלקים". 
)הרב"ש. מאמר 19 "בא אל פרעה - א'" 1985(

19. האדם צריך לומר, שה' קרוב אצלו, וה' מטפל עמו, ומראה לו את החסרונות. לכן 
הוא צריך לומר, שהם חסדים. וזה שכתוב "חסדי ה' לעולם אשירה". כלומר, שיש 
לו מצד אחד שמחה, ונותן שירה על זה. ומצד השני הוא רואה, שהוא צריך לעשות 
תשובה. היינו, שהוא צריך לבקש מה', שיקרב אותו, ושיתן לו את הרצון להשפיע, 

שהוא טבע שני. 
)הרב"ש. מאמר 1 "מהו, אין לנו מלך אלא אתה, בעבודה" 1991(

20. אפילו אם אנחנו נמצאים בתכלית התרחקות, אזי ישועת ה' כהרף עין, ונזכה לבוא 
לבחינת האמת, היינו להשפיע נחת רוח ליוצרו. 

)הרב"ש.  אגרת כ"ח(
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הכניסה למדרגה הרוחנית

1. עיקר נקודת הכובד בעבודת השי"ת היא, האחיזה הראשונה. 
)בעל הסולם. "מצווה אחת"(

אלא  גדלות.  לרצות  ולא  נמצא,  הוא  שבו  מצבו,  את  להגביל  הוא  הגבלה,  ענין   .2
"דביקות  נקרא  וזה  לנצחיות.  להשאר  רוצה  הוא  נמצא,  הוא  שבו  הנוכחי,  בהמצב 
תמידית". ולא חשוב את השיעור של גדלות, שיש לו. אלא אפילו שיהיה הקטנות הכי 

קטנה, ואם זה מאיר לנצחיות, נקרא זה ש"זכה לדביקות תמידי".
)בעל הסולם. שמעתי. נ"ג. "ענין הגבלה"(

3. חשיבות עבודה הוא דוקא בזמן שבא לכלל אפס, היינו בזמן שהוא רואה, שהוא 
מבטל את כל מציאותו וישותו, שאין אז שום שליטה להרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס 

להקדושה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

4. תחילת הכניסה לעבודת ה', הוא בחינת עיבור, היינו שמבטל את בחינת עצמותו, 
תורת  תיטוש  ואל  אביך,  מוסר  בני  "שמע  שכתוב:  כמו  האם,  לבטן  בעיבור  ונכנס 
אמך". וזהו מלשון "כי אם לבינה תקרא", היינו שמבטל את אהבה עצמית המכונה 
"מלכות" שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעמ"נ לקבל, ונכנס לבחינת כלים 

דהשפעה המכונה בחינת "בינה". 
והאדם צריך להאמין, שטרם שנולד היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף היתה הנשמה 
דבוקה בו ית', ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהדבק כמו שהיה לפני ירידתה, זה נקרא 

"עיבור" היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. 
)הרב"ש. מאמר 31 "עניין יניקה, ועיבור" 1986(
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5. מטרם היניקה יש בחינת עיבור, היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות, שהאדם 
הוא כמו עיבור במעי אמו, שהעובר מתבטל להאם, ואין לו שום דעה בפני עצמו, אלא 
כמו שאמרו חז"ל "עובר ירך אמו, אוכל מה שאמו אוכלת", ואין לו שום רשות בפני 
עצמו, לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם. וזה נקרא שהוא אלם, שאין לו 

פה לשאול שאלות. 
באמונת  ולהאמין  מהדעת,  למעלה  עצומות,  בעינים  ללכת  יכול  שהאדם  בזמן  וזהו 

חכמים, וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור, שאין לו פה. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

יקבל בתוכו  6. עיקר שקשה לנו בעבודה להכנס לעובר, שפירושו, שהרצון לקבל 
רצון אחר, הנקרא "רצון להשפיע". ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך 

הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא ש"הקב"ה צר צורה בתוך צורה". 
חידוש  זהו  ולפי שפירשנו,  צורה".  בתוך  צורה  הזה ש"צר  מהו הפלאי  להבין,  ויש 
גדול, ממש מעשה נסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקב"ה יכול לשנות את הטבע, 
ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש, שהקב"ה צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא 

צורת קבלה. וזה נקרא "קדושה, מה שה' נותן". 
בעולם שיכול לשנות את  מי  אין  כי  אין בלתך".  "כי  כה'", מטעם  קדוש  "אין  וזהו 
הטבע, ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע, רצון לקבל, שיהיה לו אח"כ טבע 

אחר, הנקרא "רצון להשפיע".
)הרב"ש. מאמר 26 "מהו, אין קדוש כה' כי אין בלתך", בעבודה" 1990(

7. בכל התחלה, האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמים, ואינו מספיק 
מזה שהיה לו אתמול בחינת אמונה בה'. לכן כל בחינת קבלת מלכות שמים, נבחנת 
שמים,  ממלכות  ריק  שהיה  הפנוי,  מחלל  חלק  עתה  שמקבל  היינו  חדשה,  לבחינה 

ומכניס את מקום הריק, וממלא אותו עם מלכות שמים. 
נמצא, שהוא בירר עתה דבר חדש, מה שלא היה מטרם שלקח את המקום ריק, ומילא 
ניצוץ חדש לתוך הקדושה, עד שמרוב  נקרא, שהעלה  וזה  אותו עם מלכות שמים. 
ירידה  שמכל  נמצא,  הקדושה.  לתוך  הפנוי  מחלל  ניצוצין  תמיד  מעלה  הוא  עליות 

וירידה, הוא בא לידי התחלה חדשה, ומעלה נצוצות חדשים. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה" 1991(
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ולהכנס  בו באמת  ה', בכדי להדבק  לכנס בעבודת  מי שרוצה  כי  8. צריכים לדעת, 
בהיכל המלך, אז לא נותנים להכנס כל אחד ואחד. אלא בודקין אותו, אם אין לו רצון 

אחר, אלא רצון של דביקות. אותו נותנים להכנס. 
ואיך בודקין את האדם, אם אין לו אלא רצון אחד? זהו שנותנים להאדם הפרעות, 
היינו שולחים לו מחשבות זרות ושליחים זרים, בכדי להפריע לו, שיעזוב את דרך זה 

וילך בדרך כל הארץ. 
ופורץ כל הגדרים, שעושים לו מחסומים, ועם  ואם האדם מתגבר על כל הקשיים, 
גדולות,  ומרכבות  קליפות  לו  שולח  הקב"ה  אז  לדחותו,  יכולים  לא  קטנים  דברים 
חזקה  "ביד  נקרא  וזה  אחר.  בדבר  ולא  בה'  רק  להדבק  מלהכנס  האדם  את  שיטעו 

הקב"ה דוחה אותו". 
)בעל הסולם. "שמעתי". ע'. "ביד חזקה ובחימה שפוכה"(

9. מטרם שהאדם מוכשר להשיג את האמת, הוא צריך להאמין, שהאמת היא לא כפי 
ידיעתו והרגשתו, אלא שהיא בבחינת "עינים להם ולא יראו, אזנים להם ולא  ערך 
ישמעו". שזה רק מסיבת התיקון, בכדי שהאדם יבוא לשלימותו, שהוא מרגיש רק את 

עצמו ולא מציאות אחרת. 
לכן אם האדם ישיב את לבו להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהשכל, על ידי זה 

מכשירו ומתקנו לבוא לידי גילוי פנים. 
)הרב"ש. 236. "מלוא כל הארץ כבודו"(

10. אלו אנשים, שרוצים לעבוד בעמ"נ להשפיע, ואם יהיה תמיד במצב של לבנונית, 
הלבנונית לא נותן להאדם להמשיך בעבודה. כי בזמן שמאיר, האדם יכול לעבוד אפילו 
בבחינת קבלה לעצמו. לכן אף פעם לא יהיה להאדם מקום לדעת, אם עבודתו הוא 

בטהרה או לא. וזה גורם, שאף פעם לא יכול לבוא לזכות לדביקות ה'. 
לכן נותנים לו מלמעלה צורה של שחרית. ואז הוא רואה, אם עבודתו הוא בטהרה. 
זאת אומרת, אם גם במצב של שחרית הוא יכול להיות בשמחה - זהו סימן שעבודתו 
היא בטהרה. כי האדם צריך להיות שמח, ולהאמין שמלמעלה נתנו לו הזדמנות, שיהיה 

בידו לעבוד בעמ"נ להשפיע. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

11. צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה, הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. 
שמח  הוא  אלא  לו,  שיש  ובשכל  לו,  שיש  בהרגשה  במועט,  מסתפק  שיהא  כלומר, 
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שמח  שהוא  מטעם  בשלימות,  תמיד  להיות  יכול  הזה  ואדם  לו.  שיש  במה  בחלקו, 
בחלקו. 

יכול  שאינו  רואה  והוא  זו,  לבחינה  הגיע  לא  שעדיין  לעשות,  לאדם  יש  מה  אולם 
להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא צריך להתפלל לה', שה' יעזור לו, שיהיה ביכולתו 
ללכת בעבודה בעינים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות 

הכל לשם שמים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. 
כלומר, שאין לו לתת עצות להבורא, איך שיעזור לו. אלא הוא צריך להכניע עצמו, 

ולהתבטל לה' בלי שום תנאים. 
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

12. העיקר שבעבודה הוא שלא נותנים משמים חצי דבר. אחרת היה יכול להיות שאם 
האדם היה עושה תשובה למחצה היה מקבל סיוע מלמעלה על מחצית עבודה, אבל 
מאחר שמשמים אינם נותנים חצי דבר לכן מוכרח האדם להתפלל לה' שיתן לו עזרה 
שלמה. זאת אומרת שהאדם בזמן תפילתו שאז הוא מסדר מה שבליבו, כי תפילה היא 
עבודה שבלב, מוכרח האדם אז להחליט בעצמו שרוצה שה' יתן לו רצון להבטל אליו 
מכל וכל, היינו לא להשאיר תחת רשותו שום רצון אלא שכל הרצונות שבו יהיו רק 

לעשות כבוד שמים. 
וכשהחליט בלבו על ביטול שלם, אז הוא מבקש לה' שיעזור לו שיוציא זה מכח אל 
רואה  הוא  והרצון  המחשבה  כח  שבבחינת  הגם  אומרת  זאת  כח.  בבחינת   - הפועל 
שאין הגוף מסכים לזה שיהיה מבטל כל רצונותיו לה' ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך 
להתפלל לה' שיעזור לו שירצה להבטל אליו עם כל הרצונות ולא להשאיר לעצמו שום 
בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה, היות שרצונו שה' יתן לו רצון שלם בלי שום 

פשרות לעצמו והוא מבקש שה' יעזור לו שיהיה תמיד עם צדקתו. 
)הרב"ש. אגרת ס"ה(

13. עיקר מה שדורשים מהאדם, הוא בכדי שע"י עבודתו הוא יבוא לידי דביקות בה', 
שהוא בחינת השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בע"מ להשפיע. 

וזהו כמ"ש "אז תתענג על ה'", שפירוש של אז, הוא מקודם שהיא תחילת עבודתו לא 
היה לו תענוג, אלא עבודתו היתה בדרך הכפיה. מה שאין כן אח"כ, כשכבר הרגיל את 
עצמו לעבוד בע"מ להשפיע, ולא להסתכל על עצמו, אם מרגיש טעם בעבודה, אלא 
הוא מאמין, שהוא עובד בכדי שעם עבודתו הוא משפיע נחת ליוצרו, והאדם צריך 
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להאמין שה' מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, ואת 
הכל הקב"ה מסתכל על הכוונה ומזה יש נחת להבורא, אז האדם זוכה התענג על ה'. 

שגם בעת עבודת ה' כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש לה', כי 
ה'.  לשם  באמת  לעבוד  שיוכל  האדם  את  מכשיר  הכפיה  עבודת  בעת  שנתן  היגיעה 

נמצא, שגם אז התענוג שהוא מקבל, הוא על ה', היינו לה' דוקא. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

14. אין בכוחו של התחתון להתחיל בעבודה, אלא מבחינת שלא לשמה, הנקרא רצון 
לקבל, כי רק השלא לשמה נותן את כוח המנענע הראשון של התחתון, כי בזמן שאין 
תענוגים  אחרי  לחפש  מתחיל  הוא  אזי  גשמיות,  מהנאות  מספיק  טעם  מוציא  האדם 

רוחניים. 
נמצא ששורש עבודתו של התחתון הוא הרצון לקבל. והתפילה, הנקרא מ"ן, עולה 
למעלה, אזי העליון מתקן את המ"ן הזו, ונותן עליה כוח המסך, שהוא רצון לעכב את 

השפע, מטרם שהתחתון יודע בעצמו, שכוונתו הוא להשפיע. 
זה שהתחתון  ידי  ועונג ברצון להשפיע, שעל  היינו, שהעליון משפיע לתחתון טעם 
מרגיש את רוממותו יתברך, אזי הוא מתחיל להבין, שכדאי להתבטל אליו ולהתבטל 

ממציאותו עצמו. 
)הרב"ש. 587. "עליון מברר לצורך התחתון"(

15. כשעבר עליו זמן הרבה, שהשקיע כוחות, ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת 
לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות, ואינו רואה שום התקדמות 
בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה. לפעמים בניצוצי ייאוש, 
ולפעמים מתחזק, ואח"כ עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה. עד 
שנצטבר בו חסרון אמיתי, שהשיג זה ע"י יגיעה בעליות וירידות. שמעליות וירידות 
האלו, משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב, על מה שהוא עוד לא זכה לדביקות ה', ואז 
שהסאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא "כלי", אז בא אליו המילוי מצד 

ה', היות שיש לו עכשיו "כלי אמיתי".
)הרב"ש. מאמר 24 "ההבדל בין צדקה למתנה" 1986(

16. מה שהוא רואה, שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה, שהוא הלך אחורה, זהו נעשה 
בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דביקות ה'. נמצא לפי זה, שכל פעם 
יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא "חסרון  הוא מוכרח לראות, איך שהוא מתקרב 
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אמיתי", שהמודד של קטנות וגדלות חסרון, הוא בשיעור היסורים, שהוא מרגיש, בזה 
שאין לו המילוי, הנקרא כאן "דביקות בה'", שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות 

נחת רוח להבורא יתברך. 
)הרב"ש. מאמר 24 "ההבדל בין צדקה למתנה" 1986(

17. חוק הוא בטבע, שאין חכם כבעל הנסיון, ובטרם שאדם מנסה בפועל לעשות כל 
מה שבכוחו, אינו מוכשר בשום אופן לבוא לשפלות האמיתי, בשיעור האמיתי כאמור.

ולכן אנו מחויבים להתיגעות בקדושה וטהרה, כמ"ש: "כל אשר תמצא ידך לעשות 
בכוחך עשה וכו'". והבן זה, כי עמוק ואמת הוא. 

לא גיליתי לך את האמת הזה, אלא כדי שלא תרפה ידיך ואל תתיאש ח"ו מן הרחמים. 
ואע"פ, שאינך רואה כלום, מפני שאפילו בשעה שנגמרה הסאה של יגיעה, הוא הזמן 
יגעתי ומצאתי אל תאמין". וכשיגמר הסאה  של תפלה. ועד שם האמן בחז"ל: "לא 
יהיה תפלתך בשלמות, והשי"ת יענה כידו הרחבה, וזה שהורינו ז"ל: "יגעתי ומצאתי 

תאמין". כי אינו ראוי לתפלה מקודם זה, והשי"ת שומע תפלה. 
)בעל הסולם. אגרת נ"ז(

18. אחרי שמשיג מדרגה הנקראת שלא לשמה, אזי הוא זוכה לידי תופעות אחרות, 
שבא לידי מצב יותר עליון. היינו שאין לו אז שום חשבון לעצמו, אלא כל החשבונות 
לידי  עצמו  את  להתבטל  אך  היא  כוונתו  שכל  כלומר  האמת.  הם  שלו  והמחשבות 
מציאות האמיתית, שמרגיש, שעליו רק לשמש את המלך, מחמת שמרגיש את רוממותו 

וגדלותו וחשיבותו של המלך. 
אז הוא שוכח, היינו שאין לו שום צורך לדאוג עבור עצמו, שבחינתו עצמו מתבטל 
כנר בפני אבוקה, מפני מציאות ה' שהוא מרגיש. נמצא אז בבחינת לשמה, היינו נחת 
רוח לה', וכל דאגותיו ומאויו במה שיוכל להנות לה'. ומציאותו עצמו, היינו הרצון 

לקבל, אינה עולה שם כלל. ואז הוא בבחינת משפיע על מנת להשפיע. 
)הרב"ש. 223. "הכניסה לעבודה"(

19. לעולם אין לקוות שיגיע הזמן ושימצא הפתרון שיוכלו להתחיל את עבודת השי"ת 
מתוך "לשמה", אלא כמאז כן עתה, וכן לעתיד, מוכרח כל עובד ה' להתחיל בעסק 
העבודה, "מתוך שלא לשמה", אשר מתוכה יבוא אל ה"לשמה". והדרך להגיע לדרגה 
זו, אינה מוגבלת בזמן, אלא במכשירים אותו, ובמידת שליטתו על לבו, ועל כן רבים 
חללים נפלו ויפלו על שדה העסק "שלא לשמה", וימותו בלי חכמה. ועם כל זה, שכרם 
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גדול מאד, כי אין מחשבתו של אדם מסוגל להעריך אותו היקר והערך של עשיית נחת 
רוח ליוצרו. ואפילו העושה שלא על תנאי זה, מכל מקום, מתוך שאינו ראוי באופן 

אחר, עושה גם כן נחת רוח ליוצרו. וזה נקרא שלא מדעתו. 
)בעל הסולם. "מצווה אחת"(
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ט"ו באב: יום האהבה
ט"ו באב: יום האהבה
ארבע מידות של אהבה
ספר הזוהר על אהבה

ט"ו באב: יום האהבה

טובים  ימים  היו  לא  גמליאל,  בן  רבן שמעון  "אמר  ח(  ד,  )תענית  בגמרא  1. אמרו 
לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים". בהגיע יום חמשה עשר, נתעורר הרחמים 
הגדולים עלינו, ומתחילים ימי הרצון. לכן לא היו ימים טובים כאלו מקודם. כן יהפוך 

הכל לטובה ולישועה ונחמה. 
)"תפארת שלמה על התורה". פרשת "דברים"(

רבותינו  שאמרו  כמו  באב,  תשעה  של  וההמתקה  התיקון  בחינת  הוא  באב  ט"ו   .2
זכרונם לברכה, שבתשעה באב היתה הגזרה של ֵמֵתי ִמְדָבּר, שאז היו מתים בכל שנה 
במדבר, ובט"ו באב פסקו מתי מדבר. נמצא, שט"ו באב הוא בחינת התיקון וההמתקה 

של תשעה באב. 
)"ליקוטי הלכות". הלכות גטין, הלכה ג'(

3. ביום ט"ו באב, שמתחיל להתנוצץ ימי הרצון, להיות הכנה על רצון ה' הבא עלינו 
לראות  ומצפה  עומד  להיות  בחבירו,  כלול  איש  כל  רצון  ג"כ  להיות  צריך  לטובה, 
טובתו. וזה הרמז בגמרא, יום שהותרו השבטים לבא זה בזה. פירוש, שכל אחד מבני 

ישראל ישפיע מברכתו וטובתו גם על חבירו. 
)"תפארת שלמה על התורה". פרשת "דברים"( 
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4. ענין החשוב שבחשובים, נקרא "אהבה" שהיא הקשר הרוחני בין ישראל לאביהם 
וכמ"ש:  באהבה",  באמת  סלה  הגדול  לשמך  מלכנו  "וקרבתנו  כמ"ש:  שבשמים, 
"הבוחר בעמו ישראל באהבה". וזו תחילת הישועה, וגמר התיקון, אשר הבורא ית' 

מגלה לבריותיו אשר ברא, כל האהבה שהיתה מקודם מוסתרת בלבו. 
)בעל הסולם. אגרת ב'(

5. יש אהבה עצמית, ויש אהבת ה'. ויש בחינה ממוצעת, שהיא אהבת הזולת, שעל 
ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת ה'. וזה שאמר ר' עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה 
כלל גדול בתורה". וכמו שאמר הלל הזקן להגר, שאמר לו, "למדני כל התורה על רגל 
אחת. אמר לו, "מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, והיתר, לך ולמד". משום שעל 

ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת ה'. ואז כל התורה וכל החכמה נתונים בלבו. 
)הרב"ש. 410. "אהבה עצמית ואהבת ה'"(

האחרונה  המטרה  הוא  כמוך"  לרעך  "ואהבת  אשר  הנשיא,  הלל  ששיער  וזה   .6
שבמעשיות. כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי 
במדת  הריהו  עצמו,  צרכי  על  חברו  צרכי  מקדים  ויודע שאם  לעיניו,  מסודרים  הם 
השפעה, ולפיכך אינו מגדיר המטרה - "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך 
ובכל מאודך". כי באמת הם היינו הך, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו 
ובכל נפשו ומאודו. כי כן מתבטא במלה "כמוך". כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל 
לבבו נפשו ומאודו, ובהשי"ת יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוש תמיד לנגד 

עיניו. 
)בעל הסולם. "אהבת ה' ואהבת הבריות"(

7. עניין אהבת חברים, שבנויה על בסיס של אהבת הזולת, שע"י זה יכולים להגיע 
אהבת  שעניין  שפירושו,  חברים.  באהבת  שמקובל  מה  הפוך  עניין  הוא  ה',  לאהבת 

הזולת, אין הפירוש, שהחברים יאהבו אותי. אלא, שאני צריך לאהוב את החברים. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

8. יש תפילה, היינו שה' יתברך יעזור לו בזה שירגיש את אהבת חברו ושחברו יהיה 
קרוב ללבו. 

)הרב"ש. אגרת מ'(
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9. צריכים לזכור שהחברה נתיסדה על בסיס של אהבת הזולת; היינו שכל אחד ואחד 
יקבל מהחברה אהבת הזולת, ושנאת עצמותו. ובזה שרואה שחבירו משתדל בביטול 
נמצא,  נכלל מכוונת חבירו.  יהיה  גורם שכל אחד  זה  הזולת,  ובאהבת  את עצמותו, 
שאם החברה מבוסס למשל על עשרה חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה כוחות, 

שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו, ולאהבת הזולת. 
)הרב"ש. מאמר 2 "בענין אהבת חברים" 1984(

10. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות 
ושניהם  לבוש של אהבה,  מזה  עד שמתרקם  לנצוצי אהבה,  גורמת  והחמימות  לבו, 
ידוע  כי  שניהם,  את  ומקפת  מסבבת  אחת  שאהבה  היינו  אחת,  בשמיכה  מתכסים 

שדבקות מחברת שני דברים לאחד. 
שמחה  בחינת  בו  מתעוררת  תיכף  חברו,  אהבת  את  להרגיש  שמתחילים  בזמן  ובו 
ותענוג. כי זה שחברו אוהבו זה דבר חדש אצלו, כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו 
דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו זה מעורר בו שמחה 

שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו. 
)הרב"ש. אגרת מ'(

]...[ הוא כמו כדור שעושה חלל באבן. הגם שהכדור  11. כל מתנה שנותן לחברו 
באותו  כשפוגע  השני,  הכדור  אבל  בעלמא,  אלא שריטה  באבן  עושה  אינו  הראשון 

מקום, כבר עושה חריץ, והשלישי עושה נקב. 
ועל ידי הכדורים שהוא מרבה לקלוע, אזי הנקב מתפתח ונעשה מקום חלל בלב האבן 
ניצוצי אהבה, עד  של חברו, שבו מתקבצים כל המתנות, ומכל מתנה ומתנה נעשה 
שמתקבצים כל ניצוצי האהבה בחלל לב האבן, ונעשה מזה שלהבת. כי ההבדל בין 
ניצוץ לשלהבת הוא בזה, כי במקום שיש אהבה, יש שם גילוי לחוץ, היינו גילוי לכל 
העמים שאש האהבה בוערת בו. ואש האהבה שורפת את כל הפשעים שפוגשים על 

אם הדרך
)הרב"ש. אגרת מ'(

מכחיש  שהשכל  והגם  שבינינו,  אהבה  מקרירות  יראה  בקרבך  לעורר  איעצך,   .12
ציור כזה. אבל הגע עצמך, אם יש תחבולה להוסיף באהבה, ואינו מוסיף גם זה לפגם 
תחשב: בדומה לאיש הנותן מתנה גדולה לרעהו, האהבה המתגלה בלבו בשעת מעשה, 
אינה דומה לאהבה הנשארת בלב, לאחר מעשה, אלא היא הולכת ומתקררת יום יום, 
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עד שאפשר לבא לכלל שכחה בברכת האהבה, ומחויב מקבל המתנה להמציא תחבולה 
בכל יום להיות בעיניו כחדשות. 

וזהו כל עבודתנו, לגלות אהבתנו בקרבנו, בכל יום ויום ממש, שוה בשוה כמו בשעת 
הקבלה, דהיינו, להרבות ולהפרות השכל בתוספות מרובות על העיקר, עד שהתוספות 
בפעם  העיקרית  מתנה  כמו  שלנו,  בחושים  נוגע  יהיה  עכשיו[,  ]של  דהשתא  ברכה 

הראשונה, ולזה צריכים תחבולות גדולות, וערוכות לעת הצורך. 
)בעל הסולם. אגרת ב'(

ניצוצי  בי  לזרוח  מתחילים  תיכף  אהבה,  של  הלבוש  את  השגתי  שכבר  ואחר   .13
אהבה, והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחבריי, ונדמה לי שעיניי רואות את חברי, 
וכמו כן אוזני שומעות את קולם, פי מדבר אתם, הידיים מחבקות, והרגליים רוקדות 
באהבה ובשמחה יחד עימם במעגל, ואני יוצא מגבולי הגשמיים ואני שוכח שיש מרחק 
רב ביני לבין חבריי, והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו, וכאילו 
חבריי עומדים בתוך לבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש 
ממעשי הפעוטים נגד חבריי, ואני פשוט יוצא מכלים הגשמיים, שמתדמה לעיניי שאין 
שום מציאות בעולם, רק אני וחבריי. ואח"כ גם "האני" מתבטל ונבלע ונכלל בחבריי, 

עד שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם - רק החברים. 
)הרב"ש. אגרת ח'(

כל  גורם  זה  החברים,  בין  באמת  וחיבה  ואהבה  התחברות  הוא  שהעיקר  ידוע   .14
זה  ידי  ועל  וריעות.  ואחוה  באהבה  ביחד,  שתתאספו  הדינים.  והמתקת  הישועות 
וחסדים  גמורים  רחמים  בעולם  ונתגלה  ברחמים,  ונמתקים  הדינין,  כל  מסולקים 

מגולים, על ידי התחברות. 
)"מאור ושמש". פרשת "דברים"(

15. אימתי מוצאת הבריאה חן בעיני הקב"ה, בזמן שכלל ישראל אגודים יחד ואין 
ביניהם שום קנאה ושנאה ותחרות, וכל אחד חושב בתקנת וטובת חבירו, ואז הקב"ה 
שמח בבריאתו, ועל זה נאמר ישמח ה' במעשיו. ובדרך רמז נוכל לבאר בזה את הכתוב 
ה'  אני  אז  כמוך,  אוהב לרעך  לומר, אם תהיה  רוצה  ה'",  אני  כמוך  "ואהבת לרעך 

בתוככם ואוהב אני את שניכם. 
)רבי ישראל מאיר הכהן "החפץ חיים". זכור למרים. פרק י"א(
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ארבע מידות של אהבה

16. כשנתבונן במדות האהבה, שבין איש לרעהו, נמצא בהן, ד' מדות של אהבה, זו 
למעלה מזו. כלומר, שתים, שהן ארבע.

הא' - היא אהבה התלויה בדבר. שפירושה, אשר מרוב טובה ותענוג ותועלת, שקיבל 
מחברו, דבקה בו נפשו בו באהבה נפלאה. ובזה ב' מדות:

מידה א' - שבטרם, שהכירו ונתאהבו זה בזה, גרמו רעות אחד לחברו, אלא שאינם 
רוצים לזכור אותן, משום שעל כל פשעים תכסה אהבה.

ומידה ב' - היא, שמעודם עשו טובות ותועלת זה לזה, ושום זכר של נזק ורעה כלשהם, 
איננו ביניהם מעולם.

הב' - היא אהבה שאינה תלויה בדבר. שפירושה, שהכיר מעלת חברו, שהיא מצוינת 
ועולה בהפלגה גדולה, על כל המשוער והמדומה, שמתוך כך, דבקה נפשו בו, באהבה 

רבה לאין קץ.
וגם כאן, יש ב' מידות:

מידה א' - היא בטרם שמכיר, כל הליכותיו ועסקיו של חברו, עם אחרים, שאז נבחנת 
אהבה זו, ל"אהבה בלתי מוחלטת", משום, שנמצא לחברו, אילו עסקים עם אחרים, 
שבשטחיות נדמה, כמי שגורם להם רעות ונזק, מתוך התרשלות, באופן, שאם היה 
מתקלקלת  האהבה  והיתה  חברו,  של  מעלתו  כל  נפגמת  היתה  אותם,  רואה  האוהב 
ביניהם. אלא שעדיין, לא ראה עסקיו אלה, ולכן עדיין אהבתם שלימה וגדולה בהפלאה 

יתירה.
מידה ב' - ב"אהבה שאינה תלויה בדבר", היא המידה הד' של האהבה בכללה. היא 
באה ג"כ מהכרת מעלה שבחברו כנ"ל. אלא, נוסף על זאת, עתה מכיר הוא, כל עסקיו 
והליכותיו עם כל אדם, אף אחד מהם לא יחסר, ובדק ומצא, שלא לבד שאין בהם שמץ 
דופי, אלא, טובתו מרובה עליהם לאין קץ, ועולה על כל המשוער והמדומה. ועתה היא 

"אהבה נצחית ומוחלטת".
והנה כל אלו, ד' המידות של האהבה, הנוהגות בין איש לרעהו, המה נוהגות ג"כ, בין 

האדם למקום. 
)בעל הסולם. "הקדמה לתלמוד עשר הספירות". אותיות ס"ט-ע"ד(
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ספר הזוהר על אהבה

17. כמה יש לאדם לאהוב את הקב"ה, כי אין עבודה לפני הקב"ה אלא אהבה. וכל מי 
שאוהב אותו ועושה עבודה באהבה, קורא לו הקב"ה, אוהב.

)"זוהר לעם". "בשלח". מאמר "עֹוזי וִזְמרת יה". סעיף 245(

18. כתוב, מדוע באתי ואין איש. כמה אהובים ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שהם 
שורים הקב"ה נמצא ביניהם, משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמ"ש, ועשו לי 

מקדש וָׁשכנתי בתוכם.
)"זוהר לעם". "נשוא". מאמר "מדוע באתי ואין איש". סעיף 105(

19. כל אלו החברים שאינם אוהבים אלו את אלו, מסתלקים מן העולם טרם שמגיע 
זמנם. כל החברים בימיו של רבי שמעון, אהבת נפש ורוח הייתה ביניהם. ומשום זה 
בדורו היו סתרי התורה בגלוי. והיה אומר, כל החברים שאינם אוהבים זה את זה, 

גורמים לעצמם, שלא ללכת בדרך הישר. ועוד שעושים פגם בתורה.
כי התורה, אהבה ואחווה ואמת יש בה. אברהם אהב את יצחק, יצחק את אברהם, 
ונותנים  ובאחווה,  יעקב, שניהם היו אחוזים בו באהבה  זה.  זה עם  שהיו מתחבקים 
רוחם זה בזה. החברים צריכים להיות כמוהם, ולא לעשות בהם פגם. שאם יחסר בהם 

האהבה, פוגמים בערכם למעלה, באברהם יצחק יעקב, שהם חג"ת.
)"זוהר לעם". "כי תישא". מאמר "ועתה ַהניחה לי". סעיף 54(

20. לא תשנא את אִחיך בלבֶבך, הוֵכַח תוכיח את עמיֶתך ולא תישא עליו חטא. מצווה 
זו היא להוכיח אותו שחוטא, ולהראות לו אהבה רבה, שאוהב אותו, כדי שהמוכיח 
לא ייענש. כי בהקב"ה כתוב, את אשר יֱֶאַהב ה' יוכיח. וכמו שהקב"ה עושה ומוכיח 
למי שאוהב אותו, כך ילמד האדם מדרכו זו, ויוכיח את חברו שאוהב אותו. הקב"ה 
מוכיח את האדם באהבה, בסתר. אם מקבל תוכחתו, טוב, ואם לא, הוא מוכיח אותו 
בין אוהביו. אם מקבל, טוב, ואם לא, הוא מוכיח אותו בגלוי לעיני כל. אם מקבל, טוב, 

ואם לא, עוזב אותו ואינו מוכיח אותו יותר, כי עוזב אותו שילך ויעשה רצונו.
)"זוהר לעם". "קדושים". מאמר "הוֵכַח תוכיח את עמיֶתך". סעיף 100(
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דרכיו.  ובהצלחת  בחסד  בין  בדין,  בין  צדדים,  בשני  אהבה  היא  שלמה,  אהבה   .21
שיאהב את הקב"ה, שאפילו הוא לוקח ממנו את נשמתו. זוהי אהבה שלמה, שהיא בשני 
צדדים, בחסד ובדין. וע"כ, האור של מעשה בראשית יצא, ואח"כ נגנז. וכשנגנז, יצא 
דין הקשה. ונכללו ב' הצדדים, חסד ודין יחד, שיהיו שלמות, שניתן מקום להתכללות 

ב' הקצוות כאחת.
כי עתה תצויר האפשרות לגלות שלמות אהבתו, גם בשעה שנוטל את נפשו ממנו. 
וניתן מקום להשלמת האהבה. באופן, שאם לא היה נגנז, והדין הקשה לא היה נגלה, 
הייתה אהבה רבה זו חסרה מהצדיקים, ולא הייתה לה שום אפשרות לבוא פעם לכלל 

גילוי. 
)"זוהר לעם". הקדמת ספר הזוהר. מאמר "המצווה השנייה". סעיף 201(

22. כמה מדורים על מדורים יש לצדיקים בעולם ההוא, והמדור העליון מכולם הוא 
לאותם שאהבת אדונם נקשרת בהם, כי המדור שלהם נקשר בהיכל העולה על הכול, 

משום שהקב"ה מתעטר בזה באהבה.
היכל זה, העליון על הכול, נקרא אהבה, ועל אהבה עומד הכול. כמ"ש, מים רבים לא 

יוכלו לכבות את האהבה. והכול עומד באהבה. 
)"זוהר לעם". "ואתחנן". מאמר "ואהבת את ה' אלקיך", סעיפים 146-145(
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עיבור ויניקה

1. אמרו חז"ל בסוד העיבור, )נדה ל'( שנר דלוק על ראשו ורואה מסוף העולם עד 
סופו ומלמדים לו כל התורה כולה. 

)בעל הסולם. "תלמוד עשר הספירות". חלק ט', אור פנימי, אות פ"ב(

2. תחילת הכניסה לעבודת ה', הוא בחינת עיבור, היינו שמבטל את בחינת עצמותו, 
ונכנס בעיבור לבטן האם, כמו שכתוב: "שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש ]תורת[ 
אמך". וזהו מלשון "כי אם לבינה תקרא", היינו שמבטל את אהבה עצמית המכונה 
"מלכות" שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעמ"נ לקבל, ונכנס לבחינת כלים 

דהשפעה המכונה בחינת "בינה". 
והאדם צריך להאמין, שטרם שנולד היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף היתה הנשמה 
דבוקה בו ית', ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהדבק כמו שהיה לפני ירידתה, זה נקרא 

"עיבור" היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

3. יש לפרש "עובר" מלשון עובר, שהוא המצב הא', שעובר מבחינת השימוש עם 
מנת  בעל  לכוון  שיכולים  בכלים  רק  משמשים  קדושה, ששם  לדרגת  דקבלה  כלים 

להשפיע, אחרת לא משתמשים עם הכלים. 
נמצא, שעיקר הוא בחינת העיבור. כמו בגשמיות, בזמן שהאשה נעשית מעוברת, בטח 
שהיא תלד גם כן. אלא כל הדאגות הן, שהאשה צריכה להתעבר. ואח"כ בדרך כלל 

האשה כבר תלד גם כן. 
)הרב"ש. מאמר 26 "מהו, "אין קדוש כה' כי אין בלתך", בעבודה" 1990(

4. הכלים השבורים והמתים עולים עם הנצוצין לעיבור על ידי הרשימות שקיבלו את 
האור שלהם.
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היינו  ומתים,  שבורים  לכלים  נבחנים  הראשון,  אדם  חטא  לאחר  הנבראים,  למשל, 
ניצוץ,  בהם  יש  רק  החיים.  מהחיי  שנפרדו  עצמית,  בקבלה  רק  הם  שלהם  הכלים 
לקום  ידו  על  שיוכלו  הכלים,  להחיות  וירד  שנשאר  חוזר,  דאור  מהרשימות  שהוא 
לתחית המתים. והניצוץ הזה הוא ניצוץ דקדושה, שהוא שיריים מהאור חוזר. וצריכים 
להעלות אותו, היינו לקבל אותו בעל מנת להשפיע, שזהו נקרא "העלאה", היינו עלית 
מ"ן. שעל ידי זה נעשה בחינת מסך ועביות, שיוצא על זה מילוי, שהאור חוזר ממלא 

את הכלים בשיעור שילביש את האורות )אור ישר(. 
)הרב"ש. 179. "עיבור - א'"(

5. זה שרוצה לצאת מאהבה עצמית ולהתחיל בעבודה דלהשפיע, דומה שעוזב את כל 
המצבים שבו היה חי בהם, ועכשיו הוא מניח ועוזב את הכל, ונכנס לתחום שאף פעם 
לא היה נמצא שם. ומשום זה הוא צריך לעבור בחינת "עיבור וירחי לידה", עד שתהיה 
לו היכולת לקנות תכונות חדשות, שזה זרה לרוחו ממה שקבל מיום היולדו עד עכשיו. 

)הרב"ש. מאמר 22 "אישה כי תזריע" 1986(

6. מטרם היניקה יש בחינת עיבור, היינו שהעליון מתקן אותו. וזה יכול להיות, שהאדם 
הוא כמו עיבור במעי אמו, שהעובר מתבטל להאם, ואין לו שום דעה בפני עצמו, אלא 
כמו שאמרו חז"ל "עובר ירך אמו, אוכל מה שאמו אוכלת", ואין לו שום רשות בפני 
עצמו, לשאול איזו שאלות, אלא הוא לא עולה בשם. וזה נקרא שהוא אלם, שאין לו 

פה לשאול שאלות. 
באמונת  ולהאמין  מהדעת,  למעלה  עצומות,  בעינים  ללכת  יכול  שהאדם  בזמן  וזהו 

חכמים, וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור, שאין לו פה. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

ואומר עכשיו  לזמן מה,  בזמן שהאדם מעביר ממנו את עצמותו  נקרא,  "עיבור"   .7
אני לא רוצה לחשוב משהו לתועלת עצמי, וגם איני רוצה להשתמש עם השכל שלי, 
והגם שזה הוא אצלי, דבר החשוב ביותר, זאת אומרת היות שאני איני מסוגל לעשות 
שום דבר מה שאני לא מבין, פירוש, אני יכול לעשות הכל, אבל אני צריך להבין את 
הכדאיות של הדבר, מכל מקום הוא אומר, עכשיו אני מסוגל לזמן מה, לומר שאני 
מאמין  אני  אלא  שלי,  השכל  עם  להשתמש  לא  קובע  שאני  אלו  בזמנים  עלי  מקבל 
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בלמעלה מהדעת, להאמין באמונת חכמים, להאמין שיש משגיח ומסתכל על כל אחד 
ואחד בעולם בהשגחה פרטית. 

)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

8. עיבור פירושו )תע"ס חלק ח' דף תר"ח אות י"ז( "קומת מלכות, שהוא הקטנות 
היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון "עברה ודינין", בסוד 

הכתוב "ויתעבר ה', בי למענכם". 
עצומות  בעינים  ללכת  צריך  שהאדם  זה  היות  ודינין.  עברה  ענין  את  לפרש  ויש 
זה  להתגבר,  תמיד  צריך  זה שהאדם  לכן  זו,  לעבודה  מתנגד  הגוף  מהדעת,  למעלה 
נקרא "עברה, וזעם, וצרה", היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל 
להעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא "עיבור", שהוא קטנות 

היותר מצומצם באפשרות. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

9. פירושה של עיבור הוא, מלשון עברה וזעם. היינו, שהאדם צריך להתגבר בזמן 
נקודה, כלומר שאינה מאירה לו קבלת מלכות  שהמלכות שמים היא אצלו בבחינת 
שמים שיהיה בשמחה, כמו שכתוב "עבדו את ה' בשמחה", אלא שאצלו היא בעצבות.

וזה ענין עיבור, היינו שזה כמו עיבור בגשמיות, שהתחיל להכנס להריון, שאחר כך 
שאם יתנו התנאים הדרושים, יצא מזה ולד.

נמצא שבזמן שהאדם נכנס בעבודה, ורואה איך שהוא, מרוחק מה', וכואב לו, זה נקרא 
שזכה לבחינת קטנות, היינו הוא מרגיש את קטנותו. וזה נקרא חסרון כלי. ובשיעור זה 

יכול להשיג אחר כך את האור, הנקרא גדלות בערך הכלי.
)הרב"ש. 799. "מולד הלבנה"(

10. "עיבור", היינו שעובר מבחינתו עצמו, לבחינת רשותו של הקב"ה, אבל זה הוא 
זמני, פירוש שהוא באמת רוצה לבטל את עצמו לעולמים, אבל הוא לא יכול להאמין 
שיהיה עכשיו ביטול לעולמים היות שהיה כבר הרבה פעמים שהוא היה חשב שיהיה 

כך, אבל אח"כ ירד מדרגתו, ונפל למקום אשפה. 
אבל הוא לא צריך לדאוג מה נאכל למחר, היינו, שבטח הוא יפול אח"כ מדרגתו, כי זה 
מחוסר אמונה אלא צריכים להאמין ישועת ה' כהרף עין, נמצא כיון שהוא מבטל עצמו 

לשעתו, ורצה להשאר כך בתמידיות נמצא שיש לו ערך של עיבור. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(
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11. האדם בזמן שהוא יכול לבטל את עצמו, בקצת זמן ובזמן זה הוא אומר אני רוצה 
עכשיו לבטל עצמי לקדושה, היינו לא לחשוב עכשיו על אהבה עצמית, אלא שהוא 

רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להקב"ה. 
והוא מאמין למעלה מהדעת אף על פי שהוא עוד לא מרגיש שום דבר, הוא למעלה 
מהדעת שהקב"ה הוא שומע תפלת כל פה, ולפניו קטן וגדול שוים, וכמו שהוא יכול 
להושיע לגדול שבגדולים, כמו כן הוא יכול לעזור לקטן שבקטנים. וזה נקרא בחינת 

"עיבור", היינו שעובר מבחינתו עצמו, לבחינת רשותו של הקב"ה. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

12. מוכרח האדם להחליט בעצמו שרוצה שה' יתן לו רצון להבטל אליו מכל וכל, 
היינו לא להשאיר תחת רשותו שום רצון אלא שכל הרצונות שבו יהיו רק לעשות 

כבוד שמים. 
וכשהחליט בלבו על ביטול שלם, אז הוא מבקש לה' שיעזור לו שיוציא זה מכח אל 
רואה  הוא  והרצון  המחשבה  כח  שבבחינת  הגם  אומרת  זאת  כח.  בבחינת   - הפועל 
שאין הגוף מסכים לזה שיהיה מבטל כל רצונותיו לה' ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך 
להתפלל לה' שיעזור לו שירצה להבטל אליו עם כל הרצונות ולא להשאיר לעצמו שום 
בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה, היות שרצונו שה' יתן לו רצון שלם בלי שום 

פשרות לעצמו והוא מבקש שה' יעזור לו שיהיה תמיד עם צדקתו. 
)הרב"ש. אגרת ס"ה(

13. החשיבות של העבודה בזה שמחשיבים ֵׁשרות קטן ברוחניות. מזה זוכים אח"כ 
את  להעריך  אפשרות  שום  לו  שאין  לומר  יכול  שהאדם  עד  החשיבות  את  להגדיל 

החשיבות לשמש את המלך. וזה נקרא בחינת עיבור. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

14. צריכים לב' דברים, א' נקרא כח המצייר שהוא קטנות, ב' כח המעכב שלא יהיה 
הפלה, היינו שלא יקלקל העיבור. שכח המצייר צריכים, כי יש כלל אין אור בלי כלי. 

היינו אין מלוי בלי חסרון, לכן אם אין קטנות אף פעם לא יהיה גדלות.
אבל צריכים כח להחזיק מעמד בעת שהוא מרגיש שהוא בעל חסרון, כי חסרון משמע 
שכואב לו זה שאין לו שלימות. וידוע שיסורים קשה לסבול, אם הוא אינו רואה סוף 
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להיסורים, אז הוא בורח מהמערכה. נמצא שצריכים לתת לו שלימות שיוכל להחזיק 
מעמד, ולא יברח ממלחמת היצר. 

)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

שפירושו  המעכב".  וכח  המצייר,  כח  צריכים  "בעיבור  הקדוש,  האר"י  אומר   .15
עיבור, שזהו תחילת כניסת האדם לקדושה, כח המצייר הוא כח המראה את האמת, 
היינו ציור של העבודה היינו אם יש לו ציור טוב על המצב שבו הוא נמצא, היינו 
שמאיר לו את העבודה, כלומר איך צורה יש לו כשהוא מסתכל על עבודתו, אם הוא 
בשלימות או לא, היינו אם הוא עובד בעל מנת להשפיע, או שהוא רוצה על כל פנים 

לעבוד בעל מנת להשפיע. 
)הרב"ש. מאמר 18 "מהו, שצריך להרים יד ימין על שמאל, בעבודה" 1991(

16. בזמן העיבור שאז הוא כח הציור שלו הוא רק קטנות, שבקושי הוא יכול לקיים 
תו"מ, אפילו באיזה כוונה שהוא, הוא צריך להאמין שיש בזה חשיבות גדולה. 

)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

17. ענין כח המצייר שישנו בזמן ההכנה, שהציור של העיבור הוא קטנות, שענינו הוא 
שרק בכלים דהשפעה היינו בזמן שעוסק בתורה ועבודה אז הוא יכול לכוון, שעושה 

הכל על הכוונה של השפעה.
היינו מה שעוסק עכשיו בתו"מ, הוא מטעם שמאמין בה', ובגדלותו. והוא מקבל על 
עצמו, שמהיום והלאה, כל הנאה שלו יהיה רק בזה, שיש לו רצון לשמש את המלך, 
כולו, מסתכלים עליו,  וכאילו כל העולם  הון תועפות,  לו, כאילו הרויח  יחשב  שזה 
לזה.  זכה  לא  ברום המעלות, מה שאדם אחר  לעלות  זכה,  בזה, שהוא  בו  ומקנאים 
וממילא הוא שש ושמח, ולא מרגיש בעולם שום דבר רע, אלא שהוא חי אז בעולם 

שכולו טוב.
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

לו האמת, שבזמן העיבור  היות שבזמן שכח המצייר מראה  נקרא,  18. כח המעכב 
הנקרא תחילת עבודה, בטח שהוא רואה חסרונות, ויכול להיות אחיזה להס"א, לכן 
ובכדי לעכב  נפל, היינו הפלה להס"א,  יהיה  מוכרח להיות כח המעכב, שהוולד לא 
שלא יהיה הפלה, אף על פי שיש חסרון, כמו שמראה כח הציור, איזה צורה שיש 
לעבודה זו, וכח המעכב נקרא, ימין. מטעם שהוא עובר לבחינת שלימות, כנ"ל, היינו 
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שהוא מאמין באמונת חכמים, שאמרו שהאדם צריך להיות שמח בחלקו, היינו כמה 
אחיזה שיש לו בתו"מ, לזכיה גדולה הוא זה בעבורו, כי הוא רואה שיש אנשים, שה' 
כח  נקרא  זה  אחיזה,  כן קצת  לי  לזה שיש  אפילו  ורצון  להם את המחשבה  נתן  לא 
העיכוב, שלא יפול מהעבודה, וגם הוא יולד אח"כ, היינו שמהעבודה זו, שהוא שומר 
יזכה  וימין, הוא  עצמו בעיבור, היינו בתחילת עבודה, שיהיה ב' קוים, היינו שמאל 
להיוולד, ולהיות לבחינת יניקה דקדושה, כנ"ל, שע"י כח המצייר וכח המעכב, תצא 

מהעבודה זו ולד שלם בקדושה. 
)הרב"ש. מאמר 18 "מהו, שצריך להרים יד ימין על שמאל, בעבודה" 1991(

19. ברוחניות, יש שם בעיבור ב' בחינות:
א. צורת העיבור, שהיא מדרגת קטנות, שזוהי צורתו אמיתית. אבל כיון שאין לו רק 
קטנות, נבחן זה לחסרון. ובכל מקום שיש חסרון בקדושה, יש אחיזה לקליפות. ואז 
הקליפות יכולות לגרום הפלה, היינו שהוולד הרוחני יפול טרם שנגמר בחינת העיבור 
שלו. לכן צריך להיות דבר המעכב, שהוא, שנותנים לו בחינת שלימות, היינו בחינת 

גדלות.
ב. אבל יש להבין, איך יכולים לתת גדלות להוולד, בו בזמן שהוא לא מוכשר לקבל 
מנת  בעל  אותם  לקבל  שיוכל  כלים,  לו  אין  שעדיין  מטעם  צרכו,  כל  קטנות  אפילו 
להשפיע. ועל זה יש שם תירוץ, על דרך שאמרו חז"ל "עובר במעי אמו, אוכל מה 

שאמו אוכלת".
)הרב"ש. מאמר 3 "ענין אמת ואמונה" 1985(

20. אמרו "עבור ירך אמו", שפירושו הוא, כיון שעובר ירך אמו, אז העיבור לא עולה 
בשם בפני עצמו. לכן העובר אוכל מה שאמו אוכלת. שפירושו, שכל מה שהעובר 
לקבל  מוכשרים  כלים  להוולד  שאין  הגם  לכן,  האם.  בכלים של  מקבל  הוא  מקבל, 
גדלות, אבל בכלים של העליון, שהוא האם שלו, הוא יכול לקבל, משום שהוא מתבטל 
ואין לו רשות בפני עצמו, שזהו נקרא בחינת "עיבור", שהוא מתבטל  כולו להאם, 

לגמרי להעליון.
ואז כשמקבל גדלות, נמצא שהוא בשלימות. לכן אין שם אחיזה לקליפות. ולכן נקרא 

זה "כח המעכב".
)הרב"ש. מאמר 3 "ענין אמת ואמונה" 1985(
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21. עיבור א' נעשה על ידי עליון, בדומה לאדם שמקבל איזו התעוררות מלמעלה. 
עיבור ב' היינו, אחר כך התחתון צריך מכח התעוררות שקיבל, לעבוד מעצמו, היינו 
הוא צריך להוסיף, על ידי התעוררות שקיבל מעליון, ולעבוד על ידי יגיעתו, אחרת 
היא  שלו  שהרוחניות  שפירוש  שחורה,  נקודה  לבחינת  להיות  וחוזר  הכל  לו  נאבד 

בבחינת חושך שאינו מאיר. 
)הרב"ש. 873. "עיבור - ב'"(

22. שורש עבודתו של התחתון הוא הרצון לקבל. והתפילה, הנקרא מ"ן, עולה למעלה, 
אזי העליון מתקן את המ"ן הזו, ונותן עליה כוח המסך, שהוא רצון לעכב את השפע, 

מטרם שהתחתון יודע בעצמו, שכוונתו הוא להשפיע. 
זה שהתחתון  ידי  ועונג ברצון להשפיע, שעל  היינו, שהעליון משפיע לתחתון טעם 
מרגיש את רוממותו יתברך, אזי הוא מתחיל להבין, שכדאי להתבטל אליו ולהתבטל 

ממציאותו עצמו.
ואז הוא מרגיש שכל זה שיש לו מציאות, הוא רק מטעם שרצונו יתברך הוא כך, שיש 
ממציאותו,  להתבטל  רוצה  כשלעצמו  הוא  אבל  מציאות,  לתחתון  שיהיה  לה',  רצון 

נמצא אז שכל חיותו שהוא מרגיש, הוא על חשבון לשמה, ולא על חשבון עצמו.
וכשמרגיש הרגשה זו, נבחן אז שכבר יש לו התיקון של המ"ן. ואז הוא מוכשר גם כן 
לקבל את המ"ד, שכבר אין ביניהם שום סתירה, כי גם התחתון רוצה בטובת העליון 

ולא לתועלת עצמו.
)הרב"ש. 587. "עליון מברר לצורך התחתון"(

23. עיקר שקשה לנו בעבודה להכנס לעובר, שפירושו, שהרצון לקבל יקבל בתוכו 
רצון אחר, הנקרא "רצון להשפיע". ובזמן שהאדם זוכה לבחינת עובר, היינו שבתוך 

הרצון לקבל נכנס רצון להשפיע, זה נקרא ש"הקב"ה צר צורה בתוך צורה". 
חידוש  זהו  ולפי שפירשנו,  צורה".  בתוך  צורה  הזה ש"צר  מהו הפלאי  להבין,  ויש 
גדול, ממש מעשה נסים. היות שזהו נגד הטבע, שרק הקב"ה יכול לשנות את הטבע, 
ואין זה בידי אדם. וזהו החידוש, שהקב"ה צר צורת השפעה בתוך צורת האם, שהיא 

צורת קבלה. וזה נקרא "קדושה, מה שה' נותן". 
בעולם שיכול לשנות את  מי  אין  כי  אין בלתך".  "כי  כה'", מטעם  קדוש  "אין  וזהו 
הטבע, ולעשות בתוך הכלי שבא לאדם מצד הטבע, רצון לקבל, שיהיה לו אח"כ טבע 

אחר, הנקרא "רצון להשפיע".
)הרב"ש. מאמר 26 "מהו, אין קדוש כה' כי אין בלתך", בעבודה" 1990(
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24. התחלה הראשונה, שהאדם נכנס בקדושה, מתחיל מבחינת העובר. וזהו פירוש, 
שה' צר צורת השפעה בצורה הקודמת, שהיא האם, הנקרא "כלים דקבלה". ובכלים 
יהיו  מעשיו  שכל  שהוא,  קדושה,  לבחינת  עובר  האדם  ואח"כ  נולד.  האדם  דקבלה 

לתועלת הבורא. 
נמצא, מי נתן לו הכלים דהשפעה. כמו שאנו לומדים, שעביות דכתר נקראת "עביות 
דשורש", ונקראת "עביות דעובר". שפירושו של שורש היינו הבורא, שרצונו להטיב 
לנבראיו. ובזמן שהאדם מקבל את הבחינה הראשונה של קדושה, הוא שמקבל כלים 

דהשפעה. היינו שיכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דהשפעה. 
וזה נקרא, ש"ה' צר צורה", היינו צורת השפעה. שהוא, שנותן לו הכח שיוכל להשפיע 
שהמצב  הקדושה.  עם  להתחבר  שבא  מטרם  הקודם,  מצב  שהיא  אמו,  צורת  בתוך 

הקודם נקרא "אם", ומצב הב' נקרא "עיבור". 
)הרב"ש. מאמר 26 "מהו, "אין קדוש כה' כי אין בלתך", בעבודה" 1990(

עיבור,  נקראת  העבודה  עבודה, שהתחלת  של  סדר  שזהו  אמר,  זצ"ל  אאמו"ר   .25
בזמן שהאדם מתחיל לעבוד על דרך האמת. כשהוא עובר על פתחי תורה, בחינת יעקב 
שבאדם, מתעוררת, ורוצה ללכת בדרך התורה, וכשעובר על פתחי של עבודה זרה, 

בחינת עשו של האדם מתעוררת לצאת.
ויש לפרש דבריו, היות שהאדם נכלל מכלי קבלה מצד הטבע, המכונה אהבה עצמית, 
שזהו היצר הרע, וכמו כן הוא נכלל מנקודה שבלב, שהיא בחינת היצר הטוב שלו, 
וכשנכנס להעבודה דלהשפיע, אז הוא בחינת עיבור, מלשון עבירה, לכן יש לו עליות 

וירידות ואין לו יציבות, והוא מושפע מהסביבה, ואין לו כוח להתגבר.
באהבה  היינו  לנו,  שזרה  בעבודה  עוסקים  שהם  בסביבה  עובר  כשהוא  זה,  ומשום 
ולקבל  להגילוי,  מההעלם  לצאת  מתעוררת  שבו  עצמית  אהבת  בחינת  אז  עצמית, 

השליטה על הגוף. ואז אין לו כוח לעשות שום דבר, רק מה שנוגע להמקבל שלו.
וכשעובר דרך סביבה שעוסקים במעשים דלהשפיע, אז בחינת יעקב שבו, מתעוררת 

לצאת מההעלם אל הגילוי, ומעשים דלהשפיע שולטים אז על הגוף. 
)הרב"ש. מאמר 9 "ויתרוצצו הבנים בקרבה" 1985(

26. אחרי שמשיג המדרגה הנקראת שלא לשמה, אזי הוא זוכה לידי תופעות אחרות, 
שבא לידי מצב יותר עליון. היינו שאין לו אז שום חשבון לעצמו, אלא כל החשבונות 

והמחשבות שלו הם האמת. 
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שמרגיש,  האמיתית,  מציאות  לידי  עצמו  את  להתבטל  אך  היא  כוונתו  שכל  כלומר 
של  וחשיבותו  וגדלותו  רוממותו  את  שמרגיש  מחמת  המלך,  את  לשמש  רק  שעליו 

המלך. 
אז הוא שוכח, היינו שאין לו שום צורך לדאוג עבור עצמו, שבחינתו עצמו מתבטל 
כנר בפני אבוקה, מפני מציאות ה' שהוא מרגיש. נמצא אז בבחינת לשמה, היינו נחת 
רוח לה', וכל דאגותיו ומאויו במה שיוכל להנות לה'. ומציאותו עצמו, היינו הרצון 

לקבל, אינה עולה שם כלל. ואז הוא בבחינת משפיע על מנת להשפיע. 
)הרב"ש. 223. "הכניסה לעבודה"(

27. עיבור, יניקה ומוחין, הם שלשה מדרגות. לאחר שהאדם כבר זכה להכנס לקדושה, 
אז מתחיל להשיג אותם, הנקראים נפש בעיבור, ורוח ביניקה, ונשמה במוחין. אבל 
גם בהכנה של העבודה, היינו עוד מטרם שהאדם זכה להכנס בקביעות להקדושה, גם 

כן נוהג ענינים אלו. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

דהיינו, התפשטות איטית  גם מהלך של מעילא לתתא.  עיבור של אדם, תראה   .28
ויצא  יוצא לאויר העולם,  כי  וניתק ממנה לגמרי,  - אמו, עד שנעתק  מהמוליד שלו 
מפועל לנפעל - מרשות מולידו עד רשות עצמו. ואז מתחיל המהלך של מתתא לעילא 
- ימי היניקה, שעדיין דבוק בשדי אמו, עד שצורתו נשלמת, בשיעור האחרון של קומת 

מולידיו. 
)בעל הסולם. "סוד העיבור - לידה"(

29. בחינת "לידה ויניקה", שאז כבר יש לו "פה", שפירושו, שהוא בא לרשות עצמו, 
והוא כבר יודע מה שהוא עושה. וכבר יש לו רשות בפני עצמו לעשות בחירה, וזה 
נבחן שכבר הוא נמצא ברשות עצמו. ואז נקרא, שהוא מקבל בחינת "רוח", שזה מאיר 

בזמן שכבר יש לו רשות בפני עצמו בקדושה. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

30. דיבור הוא בחינת גילוי, היינו שכבר יש להאדם בחינת יניקה ברוחניות, כבר הוא 
מרגיש שהוא יונק מקדושה, שענין יניקת חלב מורה על חסדים, כי מדת החסד היא 
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בחינת השפעה, שבזמן שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, היינו, שכל מעשיו הם לשם 
שמים, וכבר אינו דואג לתועלת עצמו, זה נקרא שזכה לבחינת חסד. 

)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

בחינת  היינו  "נפישה",  מלשון  שהיא  "נפש",  בחינת  רק  לו  היתה  ב"עיבור",   .31
"דומם", שאין לה "תנועה" בעצמה, אלא העליון הוא המנענע אותו לכל פעולה.

ואז הוא מקבל, שם מלא מאלקים, כלומר מה שהיה בבחינת עיבור, אלם מאלקים, 
חשבון  על  הוא  הכל  אלא  עבודה,  בעל  יהיה  שהוא  עצמו,  רשות  לו  חסרה  שהיתה 

העליון. 
וכשנולד, ויש לו "יניקה בקדושה" מצד עצמו, אז הוא שם מלא מאלקים, שזה הרמז 
י"ה  לבחינת  זכה  שכבר  היינו  מלא,  עתה  נעשה  עצמו,  מצד  אלם  קודם  שהיה  מה 

מאלקים.
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

32. יש להבחין ב' ענינים: ביניקה אין התינוק יכול לינוק מבלי הסכמת המניק. היינו 
שהמניק צריך להסכים להוציא מכח אל הפועל. מה שאין כן בצרכי אכילה שם כבר 
המזונות מוכנים בפועל, אלא הוא צריך להשיג אותם. לעומת זאת ביניקה, התחתון 

צריך להוציא לפועל את מזונותיו.
ואם העליון צריך לסייע להתחתון לינוק זהו כבר נבחן לחסרון מצד התחתון. אלא 
שהתחתון צריך להוציא את מזונותיו לפועל, אבל ודאי זקוק להסכמת העליון, אחרת, 
היינו על כורחו, לא שייך בענין יניקה.מה שאין כן בצרכי מזון שהם כבר יצאו לפועל 
יש מציאות שהתינוק יכול לקבל אותם בלי ידיעת המשפיע, וכמו כן אפילו בלי הסכמת 
העליון. מה שאין כן ביניקה, אי אפשר לינוק בלי ידיעת המשפיע, אלא כל יניקתו היא 
ביחד עם המשפיע. ובזמן שמזונותיו הם בלי המשפיע עמו, כבר לא נבחן זה למזונות. 

)הרב"ש. 233. "ענין יניקה"(

33. ביניקה יש להבחין:
קבלת  בשעת  המשפיע  עומד  אינו  ובאם  המשפיע.  עם  ביחד  תמיד  בא  שהשפע  א. 
השפע, לא נבחן זה ליניקה. כי אי אפשר שהילד יוכל לינוק בלי האם. מה שאין כן 

שאר מזונות יכולים לקבל, אפילו אין בעל הבית של המזונות עומד על יד המזונות.
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ב. שהגם שהמזונות מצויים בחלב האם, אבל ההוצאה לפועל באה ביחד עם קבלתו 
שפע. זאת אומרת שאם החלב יוצא מצד האם בלי שהתינוק מקבל את החלב, זה כבר 

לא נקרא יניקה, אלא דווקא שהחלב מתגלה לחוץ ביחד עם יניקת הולד.
ג. שהשפע לא נמשך בקילוח אלא טיפין טיפין, היינו עם הפסקות, שבכל פעם שרוצה 
יוצא מצד האם בקילוח אלא  לא  היות שהחלב  הוא מוכרח להמשיך מחדש,  לינוק, 
טיפין טיפין. היינו שנמשך החלב בעת שיש רצון מצד הולד, אבל תיכף נפסק החלב, 

והולד מוכרח בכל פעם להתחיל מחדש.
)הרב"ש. 233. "ענין יניקה"(

34. בחינת "עיבור" נקרא מה שהאדם מקבל ההתעוררות מלמעלה. וכמו בגשמיות 
העיבור תלוי בההורים כן כאן העיבור, בהקריאה, שבא מלמעלה שקוראים להאדם 
שיחזור למוטב, והוא מתחיל אז לחשוב מחשבות אחרות, וכל הרצונות שהיה לו מטרם 

הכרוז שקבל מלמעלה הכל נשרף ולא עולים בשם. 
ובחינת "יניקה" נקרא שהוא בעצמו מתחיל לחפש איזה יניקה לקבל מפי ספרים, או 
מפי סופרים ורוצה לינק את המאור התורה, מהם בכדי שיהיה לו היכולת להדבק בה' 

ולזכות לאמונה שלימה.
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

35. "יניקה" מצד ההכנה, נקרא, שהוא מצד עצמו מתעורר ורוצה לינק ע"י סופרים 
וספרים, לינק משהו קדושה שיוכל להחיות את רוח, בחיים רוחניים. ומשום זה כשהוא 
עוסק בתו"מ, הוא משתוקק להוציא מהם את מאור התורה שזהו מחזירו למוטב, כמו 

שאמרו חז"ל: "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". 
אבל בכדי להוציא מאור התורה, צריכים להיות בעלי אמונה, כמ"ש בהקדמה לספר 
הזהר. והטעם הוא, כשהוא מאמין בה' ובתורתו, והוא רוצה להדבק בו, אבל הוא רואה 
שלא יכול מסיבת הרע שבו שהוא הרצון לקבל, שצורה הזו גורם לו ההתרחקות מה'. 
ומשום זה גם האמונה שלו אינו בקביעות כמו שכתוב בהסולם, שאין האמונה יכול 
לשרות באדם בקביעות, משום שכל זמן שאין לאדם יראה, הנקרא שהוא מפחד תמיד 
אולי לא יהיה היכולת באדם לכוון בעמ"נ להשפיע, אלא יהיה לו חשק לקבל בעמ"נ 

לקבל, שזהו שנוי צורה, אין אור האמונה יכול לשרות בו בקביעות.
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(
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36. אין העיבור נגמר בפעם אחת, ואומרים שיש שם תשעה ירחי לידה, עד שמשיג 
כ"ה ]25[ פרצופים, כמו כן בהכנה גם כן יש הרבה בחינות עד שמשיג בחינת עיבור 
מתקלקל,  העיבור  ולפעמים  וירידות  עליות  הרבה  יש  לכן  ההכנה,  בזמן  בשלימות, 

שנקרא גם כן הפלה, וצריכים להתחיל מחדש את סדר העבודה.
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

37. בעיבור יש כ"ה ]25[ פרצופים היינו נרנח"י, שבכל אחד מהם יש גם כן נרנח"י, 
לכן צריך להיות כח המעכב, היינו שאפילו בקטנות יהיה שם שלימות. וזהו מקבל ע"י 
אמו, הגם שהוולד מצד עצמו אין לו כלים שיכול לקבל גדלות בעמ"נ להשפיע, מכל 
מקום ע"י שהוא מתבטל להאם, הוא יכול לקבל גדלות מכלים דאמו, שזה נקרא עיבור 

ירך אמו, אוכל מה שאמו אוכלת.
היינו שאין לו בחירה מצד עצמו אלא מה שאמו אוכלת, היינו מה שאמו יודעת שמותר 
לאכול, הוא גם כן אוכל, זאת אומרת כי העביר ממנו את הבחירה שהוא יבחור מה 
זה טוב ומה זה רע, אלא הכל על חשבון אמו, שזה נקרא "ירך אמו", שפירושו שהוא 

עצמו אינו עולה בשם.
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

38. כתוב "צר צורה בתוך צורה". דהיינו צורת העובר בתוך צורת אמו. שפירושו, 
צורת האם היא הבסיס, שעם צורה זו האדם נולד. וזה נקרא "צורת אמו". ואח"כ, 
כשהאדם מתחיל בעבודה, ורוצה ללכת בדרך של השפעה, מתחיל מקודם מהמדרגה 

הראשונה של קדושה. כידוע, שיש ג' בחינות הנקראות:
א. עיבור,
ב. יניקה,
ג. מוחין. 

)הרב"ש. מאמר 26 "מהו, "אין קדוש כה' כי אין בלתך", בעבודה" 1990(

נקראים  אינם  תנועותיו  וכל  לא,  ותו  ממש  צומח  כמו  הוא  עיבורו,  בימי  הולד   .39
שלו  הסביבה  ממנה.  חלק  שהעובר  אמו,  על-ידי  נעשים  התנועות  כי  חיים,  תנועות 
נקראת בטן ואם הוא הגבול של הסביבה המוטל עליו, ואוכל מה שאמו אוכלת וכו'. 

והלידה מתחילה מראש מקוה.
)בעל הסולם. "סוד העיבור-לידה"(



 - 269 -

- עיבור ויניקה -

40. מוכרח לעבור תשעה ירחי לידה, שע"י זה הוא קונה כל פעם כח, הנקרא "רצון 
להשפיע". שאם הוא רואה שיש איזה דבר שמפריע להרצון דלהשפיע, יש בכוחו 
לדחות את הדבר, ואז נקרא "וילדה זכר". היינו לאחר שכבר עבר עליו את התהליך 
של "ירחי לידה", ולא באמצע עבודה, היינו שתיכף שנכנס בעבודה, תיכף הוא רוצה 
לראות את כח השפעה שהשיג, אחרת הוא ברוגז וטוען, הלא כבר התחלתי בעבודת 
הזריעה ואיפה הפירות מה שאני צריך להשיג. על זה מתרץ רבי יוסי, שהאשה תיכף 
משנתעברה עד יום שיולדת אין מלה בפיה אלא הולד שלה אם יהיה זכר, שהתירוץ 

הוא, הגם שעוד לא ילדה אבל אין לה סבלנות לחכות אלא תיכף רוצה ללדת. 
)הרב"ש. מאמר 22 "אשה כי תזריע" 1986(

41. "עובר" מלשון עובר, שהוא המצב הא', שעובר מבחינת השימוש עם כלים דקבלה 
לדרגת קדושה, ששם משמשים רק בכלים שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע, אחרת 

לא משתמשים עם הכלים. 
)הרב"ש. מאמר 26 "מהו, "אין קדוש כה' כי אין בלתך", בעבודה" 1990(

42. העולמות באים בהשגה בשני דרכים, מעילא לתתא ומתתא לעילא, שמתחילה 
שהיא  לעילא,  מתתא  ואחר-כך,  הנשמה.  השתלשלות  את  לתתא,  מעילא  משיגים 
ההשגה עצמה. מהלך הראשון מכונה בשם עיבור, משום שערכו כמו הטפה ההולכת 
ומתנתקת ממוח האב, ובאה בעיבור האם, עד שיוצאת לאויר העולם. שהוא נבחן 
כמו דרגא האחרונה - מעילא לתתא. דהיינו, בהתחשב עם העילה של הולד. הרי עד 
שם היה עדיין מחובר באיזה חלק בבחינת אבא ואמא שלו. דהיינו העילה. ובביאתו 

לאויר העולם, נכנס לרשות עצמו, שזהו הסדר של מעילא לתתא.
והכל דומה  ועל-כן כל המקרים שוים,  יחידה,  יתברך  זאת, כי מחשבתו  וטעם כל 

לפרט.
)בעל הסולם. "סוד העיבור-לידה"(

43. סדר התיקונים הוא, כמו שאמרו חז"ל "אבא, שהוא חכמה, נותן את הלבן", 
שהרצון  להרגיש,  מתחיל  שהאדם  שלו,  לקבל  מהרצון  התחתון  את  שמלבן  היינו 
נבחן  ואז  ילבנו".  כשלג  כשני  חטאיכם  יהיו  "אם  כמו שכתוב  פסולת,  הוא  לקבל 
נותנת האודם", שפירושו, שבינה נקראת אור דחסדים, שהוא האור הבא  ש"אמו 
לקבל  שהרצון  ידיעה,  לידי  הגיע  האדם  שכבר  לאחר  כלומר,  דהשפעה.  בכלים 
לעצמו נקרא "פסולת", אז הוא מקבל את הרצון להשפיע. וזה הכל נקרא, שהעליון 
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עושה והתחתון מבטל את עצמו בלי שום בקורת. וזהו כנ"ל, שזה נבחן, שאין לו 
"פה". וזה נקרא "אלם", שפירושו, שחסר לו "פה". 

)הרב"ש. מאמר 38 "מהו כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(
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ביטול כהכנה לעיבור

1. תחילת הכניסה לעבודת ה', הוא בחינת עיבור, היינו שמבטל את בחינת עצמותו, 
תיטוש אמך".  ואל  מוסר אביך,  בני  כמו שכתוב: "שמע  בעיבור לבטן האם,  ונכנס 
וזהו מלשון "כי ֵאם לבינה תקרא", היינו שמבטל את אהבה עצמית המכונה "מלכות" 
שבחינתה המקורי היא נקראת רצון לקבל בעמ"נ לקבל, ונכנס לבחינת כלים דהשפעה 

המכונה בחינת "בינה". 
והאדם צריך להאמין, שטרם שנולד היינו מטרם שירדה הנשמה בהגוף היתה הנשמה 
דבוקה בו ית', ועכשיו הוא משתוקק לחזור ולהדבק כמו שהיה לפני ירידתה, זה נקרא 

"עיבור" היינו שמבטל את עצמותו לגמרי. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

2. "עיבור", היינו שעובר מבחינתו עצמו, לבחינת רשותו של הקב"ה, אבל זה הוא 
זמני, פירוש שהוא באמת רוצה לבטל את עצמו לעולמים, אבל הוא לא יכול להאמין 
שיהיה עכשיו ביטול לעולמים היות שהיה כבר הרבה פעמים שהוא היה חשב שיהיה 

כך, אבל אח"כ ירד מדרגתו, ונפל למקום אשפה. 
אבל הוא לא צריך לדאוג מה נאכל למחר, היינו, שבטח הוא יפול אח"כ מדרגתו, כי זה 
מחוסר אמונה אלא צריכים להאמין ישועת ה' כהרף עין, נמצא כיון שהוא מבטל עצמו 

לשעתו, ורצה להשאר כך בתמידיות נמצא שיש לו ערך של עיבור. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

3. האדם בזמן שהוא יכול לבטל את עצמו, בקצת זמן ובזמן זה הוא אומר אני רוצה 
עכשיו לבטל עצמי לקדושה, היינו לא לחשוב עכשיו על אהבה עצמית, אלא שהוא 

רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להקב"ה. 
והוא מאמין למעלה מהדעת אף על פי שהוא עוד לא מרגיש שום דבר, הוא למעלה 
מהדעת שהקב"ה הוא שומע תפלת כל פה, ולפניו קטן וגדול שוים, וכמו שהוא יכול 
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להושיע לגדול שבגדולים, כמו כן הוא יכול לעזור לקטן שבקטנים. וזה נקרא בחינת 
"עיבור", היינו שעובר מבחינתו עצמו, לבחינת רשותו של הקב"ה. 

)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

4. כתוב "בטל רצונך מפני רצונו". היינו לבטל את הרצון לקבל שבך, מפני הרצון 
להשפיע, שהוא רצונו של ה'. זאת אומרת, שהאדם יבטל אהבה עצמית מפני אהבת 
ה', שזה נקרא שיבטל את עצמו לה', שזה נקרא בחינת דביקות. ואח"כ ה' יכול להאיר 
בתוך הרצון לקבל שלך, מפני שהוא כבר מתוקן בבחינת מקבל בעמ"נ להשפיע. וזה 
שאומר "כדי שיבטל רצונו מפני רצונך". שפירושו, שה' מבטל את רצונו, היינו סוד 
הצמצום, שהיה מטעם שינוי צורה. מה שאין כן עכשיו, שכבר יש השתוות הצורה, 
לכן יש עכשיו התפשטות האור להרצון של התחתון, שקבל תיקון בעל מנת להשפיע, 

כי זהו מטרת הבריאה להטיב לנבראיו, ועתה יכול זה לצאת לפועל. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

5. כתוב "אני לדודי". כלומר בזה שה-אני מבטל את הרצון לקבל שלי לה', בבחינת 
כולו להשפיע, אז הוא זוכה "ודודי לי". זאת אומרת, ודודי, שהוא הקב"ה, לי, שהוא 

משפיע לי את הטוב והעונג, שישנו במחשבת הבריאה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

6. באהבת ה', שאנו אומרים, שהאדם צריך לעבוד "בלתי ה' לבדו", שהכוונה "בלי 
שום תמורה", הכוונה היא, שהוא מוכן למסירת נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד 
מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה 
שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו לה', היינו )לבטל את( הרצון לקבל שלו, שזהו 
מציאות נברא, את זה הוא רוצה לבטל לה'. נמצא, שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, 

המטרה שלו היא למסור נפשו לה'. 
)הרב"ש. מאמר 12 "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" 1985(

7. חשיבות עבודה הוא דוקא בזמן שבא לכלל אפס, היינו בזמן שהוא רואה, שהוא 
מבטל את כל מציאותו וישותו, שאין אז שום שליטה להרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס 

להקדושה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(
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8. האדם צריך לבטל רשותו מפני רשותו של הקב"ה, ולומר, שהאדם בשביל עצמו 
רוח  נחת  הוא בכדי לעשות  רוצה להתקיים, הכל  וכל מה שהוא  לחיות,  רוצה  אינו 

להבורא. 
נמצא ברשות  האדם  ואז  וכל.  מכל  עצמו  את רשות  הוא מבטל  זה  ידי  נמצא, שעל 
היחיד, שהוא ברשותו של הקב"ה. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא 
מנהיג את העולם במידת טוב ומטיב. אבל כל זמן שהאדם נמצא ברשות הרבים, היינו 
שיש לו עדיין ב' רצוניות, הן בבחינת מוחא והן בבחינת ליבא, אין בכחו לראות האמת. 
אלא שהוא צריך ללכת למעלה מהדעת ולומר: "עינים להם" אבל לא יראו את האמת. 

)בעל הסולם. "שמעתי". מ'. "אמונת רבו, מהו השיעור"(

9. העיקר הוא שכל אחד ואחד, אל יחשוב לעצמו כלל שהוא נחשב לצדיק או לאיזה 
דבר בין החברותא קדישא, רק שידאג, שלא יפגום החברותא קדישא על ידי מעשיו, 
במה  כי  ויחשוב,  יפשפש במעשיו  כן  פי  על  אף  גדול  אדם  הוא  הנראה  והגם שלפי 
נחשב הוא ויבטל את עצמו לגמרי. וזה ידוע שכל בי עשרה שכינתא שריא והוא קומה 
ועקבים כידוע מדברי קדושי  ורגלים  וידים  ובקומה שלימה יש ראש  שלימה כידוע 
עליונים. נמצא שבהיות כל אדם נחשב את עצמו לאין בהחברותא קדישא, אזי נחשב 
לעצמו שהוא עקב בבחינת החברותא והם בבחינת הראש והגוף והאברים העליונים, 
ובהיות כל אחד חושב את עצמו לכך, אזי המה פועלים שיפתח להם שערי שפע וכל 

טוב שבעולם, והעיקר נמשך על ידי האיש שהוא נחשב יותר לאין ועקב. 
)"מאור ושמש". פרשת "ֶעֵקב"(

10. איך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד, הרי ידוע מה שאמרו חז"ל "כשם שאין 
פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו", ואיך יכול להיות כאיש אחד 

בלב אחד.
תשובה - אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות 
כאיש אחד, הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאם כן שכולם בטלו את רשות עצמם, 
אין כבר דעותיהם הפרטים, שכל הפרטים  כן  וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם 

יתבטלו, ונכנסו כולם לרשות היחיד.
)הרב"ש. אגרת מ"ב(

11. היות שהאדם נברא עם כלי, שנקרא "אהבה עצמית", ובמקום שאדם אינו רואה, 
שמפעולה תצא משהו לתועלת עצמו, אין לו חומרי דלק ליגיעה לעשות תנועה קלה.
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ענין השתוות  בה', שהוא  דביקות  לידי  להגיע  אי אפשר  ביטול אהבה עצמית,  ובלי 
הצורה.

והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה, שיהיו כולם כח גדול, שנוכל לעבוד 
ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא "רע", מטעם שהוא המונע להגיע להמטרה, 

שבשבילה נברא האדם.
)הרב"ש. מאמר 1, חלק 2, "מטרת החברה - ב'" 1984(

 .10 עשר,  פי  זהו  אפס,  ואח"כ   1 מתחילה  כשכותבים  מספרים,  כשכותבים   .12
וכשכותבים מתחילה שני אפסים, אז הוא פי מאה, 100. היינו, שחבירו הוא מספר 
אחד, והאפס אחריו, הוא נחשב שמקבל מחבירו פי עשר. ואם הוא אומר, שהוא שני 

אפסים נגד חבירו, הוא מקבל מחבירו פי מאה.
מה שאין כן להיפך, שהוא אומר, שחבירו הוא אפס והוא אחד, אז הוא פחות מחבירו 
פי עשרה, 0.1. ואם הוא יכול לומר, שהוא אחד, ויש לו שני חברים, שהם שני אפסים 
נגדו. אז נבחן חלק ממאה נגדם, היינו שהוא 0.01. נמצא, לפי כמה אפסים שיש לו 

מהחברים, כך קומתו מתקטנת.
)הרב"ש. מאמר 7 "לפי מה שמבואר בענין ואהבת לרעך" 1984(

13. כל מה שהאדם נותן להקב"ה עצות, נראה כאילו שהוא מציג תנאים לה', כאדם 
בעל עמדה, וכאדם בעל שכל. וזה הוא חוצפה להאדם, שיציג תנאים לה', ולומר, אם 
תיתן לי למשל טעם בעבודה, אני יכול לעבוד בשבילך, אחרת אני לא מסוגל. אלא 
האדם צריך לומר, אני רוצה להתבטל ולהיכנע ללא תנאים. אלא תן לי כח, שבאמת 

אני אוכל לצאת מאהבה עצמית, ולאהוב את ה' "בכל לבבך".
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

גדלות. אלא  ולא לרצות  נמצא,  ענין הגבלה, הוא להגביל את מצבו, שבו הוא   .14
"דביקות  נקרא  וזה  לנצחיות.  להשאר  רוצה  הוא  נמצא,  הוא  שבו  הנוכחי,  בהמצב 
אפילו שיהיה הקטנות  אלא  לו.  גדלות, שיש  את השיעור של  ולא חשוב  תמידית". 
הכי קטנה, ואם זה מאיר לנצחיות, נקרא זה ש"זכה לדביקות תמידי". מה שאין כן מי 

שמשתוקק ליותר גדלות, נקרא זה "מותרות".
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ג. "ענין הגבלה"(
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15. כשבא ישראל לקבל התורה, ויוליכן משה לתחתית ההר, כמ"ש "ויתיצבו בתחתית 
ושכל, שאין  והבנה,  הוליכן לסוף המחשבה,  פירוש הרהורים(, שמשה  )הר  ההר", 

מדרגה למטה הימנו.
ורק אז, שהסכימו על מצב כזה, ללכת בו בלי שום נדנוד ותנועה, אלא להשאר במצב 
ה'  זה שמחה. שזה סוד "עבדו  ולגלות על  גדולה,  גדלות הכי  כזה, כאילו היה להם 
בשמחה". היינו, כי בזמן הגדלות, לא שייך לומר, שנותן להם עבודה שיהיה בשמחה. 
של  עבודה  להם  ניתן  הקטנות  הזמן  על  אלא  מאליו.  בא  השמחה  הגדלות,  בזמן  כי 
זהו  קטנות.  מרגישים  אעפ"י שהם  להם שמחה,  שיהיה  הקטנות,  בזמן  ואז,  שמחה. 

עבודה גדולה.
וזה נקרא "עיקר אצילות של המדרגה", שהוא בחינת קטנות. ובחינה זו צריך להיות 
בקביעות. והגדלות הוא רק תוספת. וצריכים להשתוקק על העיקר, ולא על התוספות. 

)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ג. "ענין הגבלה"(

16. אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, להגיע לידי ביטול הרצון לקבל לעצמו, 
ולעשות הכל לשם שמים, שיש להם עליות וירידות. מה שאין כן באנשים שמקיימים 
נגד  ירידות, מסיבת שהם לא הולכים  אין להם כל כך  תו"מ בעל מנת לקבל שכר, 
לכן  באים לשמה",  היות ש"מתוך שלא לשמה  היצר הרע. אלא,  נגד  הטבע, שהוא 

לפעמים גם באנשים האלו יש לפעמים ירידות.
אולם באנשים שרוצים לבטל את היצר הרע, בגלל זה הם עוסקים בתורה ומצות, זוהי 
מלחמה יומית. היינו, שיש לפעמים שהאדם מקבל עזרה מלמעלה, כמו שכתוב "הבא 
לטהר מסייעין אותו", והוא חושב, שעכשיו כבר הוא על הסוס, היינו שעכשיו הוא 
ילך קדימה ויעלה בדרגת הקדושה. פתאום הוא נופל למטה. וכך הוא הסדר מלחמת 
היצר הרע, עד שהגיע למצב, שהוא זוכה לאמונה בקביעות, שזה נקרא שהוא "זוכה 

לפקיחת עיניים בתורה". 
)הרב"ש. מאמר 30 "מהו ענין הדלקת המנורה, בעבודה" 1989(

17. בזמן שהוא רוצה לעשות הכל לשם שמים ולא לתועלת עצמו. וכאן הגוף מתנגד 
בכל כוחו, היות שהגוף טוען, למה אתה רוצה להמית אותי ואת כל רשותי שיש לי. 
ואתה בא אלי שצריכים לעבוד רק לתועלת ה' ולא לתועלת עצמו, שהוא ממש ביטול 
הרצון לקבל מכל הענינים. ואתה אומר לי, שחז"ל אמרו "אין התורה מתקיימת אלא 
ולדאוג  עצמו,  תועלת  של  הרשות  כל  את  להמית  היינו  עליה",  עצמו  שממית  במי 
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אך לתועלת ה', ומטרם זה אין האדם יכול לזכות לבחינת תורה. והאדם רואה שאין 
במציאות, שיהיה לו כח ללכת נגד הטבע.

ואז אין להאדם שום עצה אלא לפנות לה', ולומר, שעתה הגעתי למצב, שאני רואה, 
שאם אין אתה עוזר לי אני אבוד, ואין לו מציאות, שיהיה לי פעם כח, שיהיה בידי כח 

להתגבר על הרצון לקבל, שזה הטבע שלי, אלא רק ה' יכול לתת טבע שני. 
)הרב"ש. מאמר 37 "מהו תורה ומהו חקת התורה, בעבודה" 1991(

18. האדם צריך להאמין, זה שהוא רוצה עכשיו להכנס לעבודת ה' בבחינת ביטול 
עצמותו, הוא קריאה מלמעלה, כי זה לא מחכמתו של האדם. והראיה לזה, כי בזמן 
הקריאה זו, כל הקושיות שהיה לו טרם שקראו לו מלמעלה, היה לו הרבה קושיות, 
וכל פעם שהיה רוצה לעשות משהו בעל מנת להשפיע היה הגוף מתנגד, ולא היה יכול 
להבין אם יש אדם בעולם, שכן יכול לבטל את עצמותו לה', ולא לדאוג כלל לתועלת 

עצמו, ותמיד היה שורה עליו איזה פחד אם הוא לבטל עצמו לה'.
ועכשיו הוא רואה שכל המחשבות והספקות נשרפו לגמרי, והוא מרגיש עכשיו תענוג 
גדול בזה, אם הוא יכול לבטל עצמו לה'. הלא הוא רואה עכשיו שכל הדעת שלו, כלום 
לא שוה, אעפ"י שקודם לכן היה חושב שאין מי שהוא בעולם, שיהיה בידו לשכנע 
אותו שצריכים לבטל עצמו לה', והיה אומר זה עבודה קשה שלא כל אחד ואחד יכול 
להכנס לתוך עבודה זו, ועכשיו הוא רואה שאין שום דבר שיהא לו למפריע מלהדבק 

ולהבטל לה'. 
)הרב"ש. מאמר 31 "ענין יניקה, ועיבור" 1986(

19. אמרו חז"ל: "כל המתגאה, אומר הקב"ה, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד". 
וזה הוא מטעם שעושה ב' רשויות. מה שאין כן כשהוא בבחינת אין, והוא מבטל את 
עצמו להשורש, היינו שכל כוונתו הוא רק להשפיע, דוגמת השורש, נמצא שאין כאן 
רק רשות אחד, היינו רשותו של הקב"ה. וכל מה שהוא מקבל בעולם, הוא רק בכדי 
להשפיע לה'. וזה פירוש מה שאמר: "כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי, ואני 
לשמש את קוני", לכן אני מוכרח לקבל כל המדרגות שישנו בעולם, מטעם כדי שאוכל 

להשפיע הכל לה', הנקרא "לשמש את קוני". 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ז. "מהו, שהס"א נקראת, מלכותא בלי תגא"(
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20. "רוממו ה' אלוקינו והשתחוו להר קדשו, כי קדוש ה' אלקינו".
יכולים  זה  אלקינו,  ה'  וגדלות  רוממות  לדעת  רוצה  האדם  אם  פירושו,  "רוממו". 
להשיג רק על ידי דביקות והשתוות הצורה. אם כן מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים 

להשתוות הצורה.
"והשתחוו להר קדשו". עניין השתחויה היא הכנעה, היינו שמרכין את הדעת שלו, 
ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע 

אותו, ל"הר קדשו".
מהדבר,  ומופרש  קדוש  פירוש  "קדשו",  מחשבות.  היינו  הרהורים,  פירושו  "הר" 
שענינו הוא, שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. "והשתחוו", היינו להכניע את הגוף, 
אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, "השתחוו להר 

קדשו".
ומדוע צריכים להכניע את עצמו למחשבות של קדושה, היינו לפרוש את עצמו מקבלה 
על מנת לקבל - "כי קדוש ה' אלקינו", שהבורא הוא רק משפיע. לכן צריך להיות 
ואחר כך  ה'.  יכולים להשיג את רוממות  זה  ידי  ועל  בהשתוות הצורה כמו הבורא. 

יכולים להגיע לידי השגות רוממות ה' אלקינו. 
)הרב"ש. 128. "רוממו ה' אלוקינו"(

21. מוכרח האדם להחליט בעצמו שרוצה שה' יתן לו רצון להבטל אליו מכל וכל, 
היינו לא להשאיר תחת רשותו שום רצון אלא שכל הרצונות שבו יהיו רק לעשות 

כבוד שמים. 
וכשהחליט בלבו על ביטול שלם, אז הוא מבקש לה' שיעזור לו שיוציא זה מכח אל 
רואה  הוא  והרצון  המחשבה  כח  שבבחינת  הגם  אומרת  זאת  כח.  בבחינת   - הפועל 
שאין הגוף מסכים לזה שיהיה מבטל כל רצונותיו לה' ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך 
להתפלל לה' שיעזור לו שירצה להבטל אליו עם כל הרצונות ולא להשאיר לעצמו שום 
בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה, היות שרצונו שה' יתן לו רצון שלם בלי שום 

פשרות לעצמו והוא מבקש שה' יעזור לו שיהיה תמיד עם צדקתו. 
)הרב"ש. אגרת ס"ה(

22. האדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא "יגיעה", היות שהוא 
צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו 
בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חבירו, שהוא שונא אותו. אם כן מה 

יש לו להגיד להגוף על זה, מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חבירו. 
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התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דביקות בה', הנקרא "השתוות הצורה", 
ענין של הכנעה, שזה דבר קשה.  כן מהו  כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו, אם 
הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו, שהוא רוצה לחיות, 
יהיה רק על חשבון, בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת, החל אהבת הזולת בין 

אדם לחבירו עד אהבת ה'. 
כאן  אין  עושה,  לומר, שכל המעשה שהוא  יכול  כאן המקום שהוא  כן אדרבה,  אם 
שום נגיעה עצמית. כי השכל מחייב, שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על 

הדעת שלו, והולך למעלה מהדעת, ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

23. אחרי שמשיג המדרגה הנקראת שלא לשמה, אזי הוא זוכה לידי תופעות אחרות, 
שבא לידי מצב יותר עליון. היינו שאין לו אז שום חשבון לעצמו, אלא כל החשבונות 

והמחשבות שלו הם האמת. 
שמרגיש,  האמיתית,  מציאות  לידי  עצמו  את  להתבטל  אך  היא  כוונתו  שכל  כלומר 
של  וחשיבותו  וגדלותו  רוממותו  את  שמרגיש  מחמת  המלך,  את  לשמש  רק  שעליו 

המלך. 
אז הוא שוכח, היינו שאין לו שום צורך לדאוג עבור עצמו, שבחינתו עצמו מתבטל 
כנר בפני אבוקה, מפני מציאות ה' שהוא מרגיש. נמצא אז בבחינת לשמה, היינו נחת 
רוח לה', וכל דאגותיו ומאויו במה שיוכל להנות לה'. ומציאותו עצמו, היינו הרצון 

לקבל, אינה עולה שם כלל. ואז הוא בבחינת משפיע על מנת להשפיע. 
)הרב"ש. 223. "הכניסה לעבודה"(

24. לזכות לבחינת בינה, הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. כלומר, שיהא 
מסתפק במועט, בהרגשה שיש לו, ובשכל שיש לו, אלא הוא שמח בחלקו, במה שיש 

לו. ואדם הזה יכול להיות תמיד בשלימות, מטעם שהוא שמח בחלקו. 
יכול  שאינו  רואה  והוא  זו,  לבחינה  הגיע  לא  שעדיין  לעשות,  לאדם  יש  מה  אולם 
להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא צריך להתפלל לה', שה' יעזור לו, שיהיה ביכולתו 
ללכת בעבודה בעינים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות 

הכל לשם שמים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. 
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כלומר, שאין לו לתת עצות להבורא, איך שיעזור לו. אלא הוא צריך להכניע עצמו, 
ולהתבטל לה' בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן 
הוא מבקש מה', שיתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. 

)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

באמונת  ולהאמין  מהדעת,  למעלה  עצומות,  בעינים  ללכת  יכול  שהאדם  בזמן   .25
חכמים, וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור, שאין לו פה. ועיבור פירושו "קומת מלכות, 
שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון "עברה 

ודינין", בסוד הכתוב "ויתעבר ה', בי למענכם". 
עצומות  בעינים  ללכת  צריך  שהאדם  זה  היות  ודינין.  עברה  ענין  את  לפרש  ויש 
זה  להתגבר,  תמיד  צריך  זה שהאדם  לכן  זו,  לעבודה  מתנגד  הגוף  מהדעת,  למעלה 
נקרא "עברה, וזעם, וצרה", היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל 
להעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא "עיבור", שהוא קטנות 

היותר מצומצם באפשרות. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

26. ואחר שכבר השגתי את הלבוש של אהבה, תיכף מתחילים לזרוח בי נצוצי אהבה, 
והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחברי, ונדמה לי שעיני רואות את חברי וכמו כן 
באהבה  רוקדות  והרגלים  מחבקות  הידיים  אתם,  מדבר  פי  קולם  את  שומעות  אזני 
ובשמחה יחד עמם במעגל, ואני יוצא מגבולי הגשמיים ואני שוכח שיש מרחק רב ביני 
לבין חברי והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו, וכאילו חברי עומדים 
בתוך לבי ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש ממעשי הפעוטים 
מציאות  שום  שאין  לעיני  שמתדמה  הגשמיים,  מכלים  יוצא  פשוט  ואני  חברי,  נגד 
בעולם רק אני וחברי. ואח"כ גם "האני" מתבטל ונבלע ונכלל בחברי, עד שאני עומד 

ומכריז שאין שום מציאות בעולם - רק החברים. 
)הרב"ש. אגרת ח'(

27. בשעה ששומעים את קול ה' המדבר אל הלב, בסוד "הבא לטהר מסייעין אותו". 
ופירשו בזהר הקדוש, שמסייעין אותו בנשמתא קדישא, היינו שהלב שומע קול ה', אז 
מקבל השליטה על כל הרצוניות דווקא קול הקדושה, היינו הרצון להשפיע. וממילא 
נכנעו  הקבלה  של  הרצוניות  שכל  משום  עוד,  יחטא  שלא  היינו  לכסלה,  ישובו  לא 
תחת רצון להשפיע. ואז מתגלה על הלב כל נועם הטוב, שאז כבר יש מקום בתוך 
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הלב להשראת השכינה, והעידון והעריבות והנעימות והידידות מתפשט וממלא את כל 
האיברים של האדם. וזה דווקא כששומעין את קול ה', אז כל הגוף נכנע ומשעבד את 

עצמו להקדושה. 
)הרב"ש. אגרת י"ח(
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להמית את רשות עצמו

1. בזמן שהוא רוצה לעשות הכל לשם שמים ולא לתועלת עצמו, הגוף מתנגד בכל 
כוחו, היות שהגוף טוען, למה אתה רוצה להמית אותי ואת כל רשותי שיש לי. ואתה 
ביטול  ממש  שהוא  עצמו,  לתועלת  ולא  ה'  לתועלת  רק  לעבוד  שצריכים  אלי  בא 
הרצון לקבל מכל הענינים. ואתה אומר לי, שחז"ל אמרו "אין התורה מתקיימת אלא 
ולדאוג  עצמו,  תועלת  של  הרשות  כל  את  להמית  היינו  עליה",  עצמו  שממית  במי 
אך לתועלת ה', ומטרם זה אין האדם יכול לזכות לבחינת תורה. והאדם רואה שאין 

במציאות, שיהיה לו כח ללכת נגד הטבע. 
ואז אין להאדם שום עצה אלא לפנות לה', ולומר, שעתה הגעתי למצב, שאני רואה, 
שאם אין אתה עוזר לי אני אבוד, ואין לו מציאות, שיהיה לי פעם כח, שיהיה בידי כח 

להתגבר על הרצון לקבל, שזה הטבע שלי, אלא רק ה' יכול לתת טבע שני. 
)הרב"ש. מאמר 37 "מהו תורה ומהו חוקת התורה, בעבודה" 1991(

2. אמרו חז"ל )ברכות ס"ג ע"ב( "אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עליה. 
שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל". והפירוש הוא, שהאדם מבטל את עצמותו, 
שהכוונה היא על אהבה עצמית, אלא הוא רוצה לעשותה הכל לשם שמים, היינו שלא 

יהיה בעולם, רק רשות אחד, שהוא רשות היחיד. 
ואז הוא יכול לזכות לתורה, משום שהוא אז בבחינת השתוות הצורה, שנקרא דביקות 
בה'. ואז הוא בשם ישראל יכנה, היינו שזוכה להיות, כל המחשבה דיבור ומעשה שלו, 
יהיו ישר-אל, היות שכל שאיפותיהם הוא רק להגיע לבחינת השפעה, הנקרא השתוות 
הצורה, היות שהוא מבטל את עצמו לה', שזה נקרא רשות היחיד, ולא שתי רשויות. 

היינו, שיהיה להם רצון גם לאהבה עצמית.
)הרב"ש. מאמר 2 "ענין חשיבות הכרת הרע" 1987(
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3. אמרו חז"ל, אדם כי ימות באהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו 
עליה. היינו, שממית את עצמו, היינו התועלת עצמו, והכל מה שעושה הוא רק לשם 

שמים. וזה נקרא הכנה לקבלת התורה. 
)הרב"ש. אגרת מ"ב(

כי "המאור שבה מחזירו  לאור תורה,  הוא צריך  ה',  מי שרוצה לעבוד לתועלת   .4
למוטב". כלומר, שאי אפשר לנצח את הרע שבו בלי תורה. ובזה יש לפרש מה שאמרו 
מילה  את  להבין  ויש  עליה".  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת,  התורה  "אין  חז"ל 
הקב"ה,  "אמר  חז"ל  שאמרו  דרך  על  זה  לפרש  יש  זה.  משמיענו  מה  "מתקיימת", 
יצר הרע, בראתי תורה תבלין". כלומר, שהתורה תהיה בחינת תבלין. במי  בראתי 

מתקיים זה. הלא "אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חסרון". 
לכן אמרו, אלו אנשים שרוצים להמית את עצמותם, כלומר שרוצים להמית את הרצון 
שאינם  רואים,  והם  שמים,  לשם  הכל  לעשות  שרוצים  אלא  עצמם,  לתועלת  לקבל 
יכולים לעשות זאת בכוחות עצמם, להם אמר הקב"ה "בראתי יצר הרע בראתי תורה 

תבלין". 
)הרב"ש. מאמר 29 "מהו הכנה לקבלת התורה, בעבודה - ב'" 1989(

5. האדם צריך לתת עבודה, שיהיה לו רצון וחשק, שירצה לבטל את רשותו, על דרך 
שאמרו חז"ל על הכתוב "אדם כי ימות באוהל", "כי אין התורה מתקיימת, אלא במי 
שממית עצמו עליה". שפירושו הוא, שהוא רוצה לבטל את העצמיותו, היינו שהאדם 
צריך להגיע, שאין לו אלא רשות אחד, שהוא רשותו של הבורא. כלומר שאין האדם 
עושה שום מעשה לתועלת עצמו, אלא הוא דואג אך ורק לתועלת הבורא. וזה נקרא 
"רשות היחיד", שזאת נקראת "מלחמת הרשות". היינו הוא לוחם עם עצמו להשיג את 

הרשות היחיד, וזוהי נקראת "מלחמת הרשות" בעבודה. 
)הרב"ש. מאמר 44 "מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב'" 1990(

6. חשיבות עבודה הוא דוקא בזמן שבא לכלל אפס, היינו בזמן שהוא רואה, שהוא 
מבטל את כל מציאותו וישותו, שאין אז שום שליטה להרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס 

להקדושה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(
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7. האדם צריך לתת יגיעה בכדי להשיג אהבת הזולת. וזה נקרא "יגיעה", היות שהוא 
צריך לעבוד למעלה מהדעת. כי מצד השכל, איך אפשר לדון את השני לכף זכות, בו 
בעת שהשכל מראה לו את פרצופו האמיתי של חבירו, שהוא שונא אותו. אם כן מה 

יש לו להגיד להגוף על זה, מדוע הוא צריך להכניע עצמו בפני חבירו. 
התשובה היא, היות שהוא רוצה להגיע לידי דביקות בה', הנקרא "השתוות הצורה", 
ענין של הכנעה, שזה דבר קשה.  כן מהו  כלומר, לא לחשוב על תועלת עצמו, אם 
הסיבה היא, משום שצריך לבטל את ערך עצמו, וכל החיים שלו, שהוא רוצה לחיות, 
יהיה רק על חשבון, בזה שהוא יכול לעבוד לתועלת הזולת, החל אהבת הזולת בין 

אדם לחבירו עד אהבת ה'. 
כאן  אין  עושה,  לומר, שכל המעשה שהוא  יכול  כאן המקום שהוא  כן אדרבה,  אם 
שום נגיעה עצמית. כי השכל מחייב, שהחברים צריכים לאהוב אותו, והוא מתגבר על 

הדעת שלו, והולך למעלה מהדעת, ואומר, בשבילי לא כדאי לחיות. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

8. אלו אנשים שרוצים ללכת בדרך ה' על דרך האמת. היינו, שכל מעשיהם יהיו רק 
בעל מנת להשפיע. והוא מקיים מה שכתוב "ויגבה לבו בדרכי ה'", שענין "הגאוה" 
איננו שהוא רוצה מה שהוא עבור תועלת עצמו, אלא הוא רוצה להיבטל לה', ועבור 
עצמו הוא רוצה להמית את הרצון הזה, הנקרא "רצון לקבל". והוא רוצה לקיים מה 

שאמרו חז"ל "אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה".
אומר  "כל המתגאה,  אמרו  גאוה, שעליו  בעל  למי שהוא  אינו  נמצא, שהגאוה שלו 
הקב"ה, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד". אלא כאן הגאוה שלו היא, שהוא 
רוצה להמית את הרצון לקבל שלו, ולא להיות כמו שאר אנשים, שדואגים רק לתועלת 

עצמו.
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו ענין קו ימין בעבודה" 1991(

9. בפסוק "לא אמות כי אחיה". האדם בכדי להגיע להאמת, צריך שיהיה בהרגשה, 
שאם לא ישיג את האמת, הוא מרגיש את עצמו למת, כי רוצה לחיות. זאת אומרת, 

שהפסוק "לא אמות כי אחיה" נאמר על מי שרוצה להשיג את האמת. 
וזה סוד "יונה בן אמיתי". יונה מלשון אונאה. בן מלשון מבין. שמבין, משום שתמיד 
מסתכל על מצבו, שבו הוא נמצא, ורואה שאונאה את עצמו ואינו הולך בדרך האמת. 
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כי אמת נקרא להשפיע, היינו לשמה. והיפוך מזה אונאה ושקר, היינו רק לקבל, שהוא 
שלא לשמה. ועל ידי זה הוא זוכה אח"כ לבחינת "אמיתי", היינו להאמת.

)בעל הסולם. "שמעתי". כ"ח. "לא אמות כי אחיה"(

10. באהבת ה', שאנו אומרים, שהאדם צריך לעבוד "בלתי ה' לבדו", שהכוונה "בלי 
שום תמורה", הכוונה היא, שהוא מוכן למסירת נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד 
מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה 
שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו לה', היינו )לבטל את( הרצון לקבל שלו, שזהו 
מציאות נברא, את זה הוא רוצה לבטל לה'. נמצא, שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, 

המטרה שלו היא למסור נפשו לה'. 
)הרב"ש. מאמר 12 "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" 1985(

11. מוכרח האדם להחליט בעצמו שרוצה שה' יתן לו רצון להבטל אליו מכל וכל, 
היינו לא להשאיר תחת רשותו שום רצון אלא שכל הרצונות שבו יהיו רק לעשות 

כבוד שמים. 
וכשהחליט בלבו על ביטול שלם, אז הוא מבקש לה' שיעזור לו שיוציא זה מכח אל 
רואה  הוא  והרצון  המחשבה  כח  שבבחינת  הגם  אומרת  זאת  כח.  בבחינת   - הפועל 
שאין הגוף מסכים לזה שיהיה מבטל כל רצונותיו לה' ולא לטובת עצמו, אז הוא צריך 
להתפלל לה' שיעזור לו שירצה להבטל אליו עם כל הרצונות ולא להשאיר לעצמו שום 
בחינת רצון. וזה נקרא תפילה שלמה, היות שרצונו שה' יתן לו רצון שלם בלי שום 

פשרות לעצמו והוא מבקש שה' יעזור לו שיהיה תמיד עם צדקתו. 
)הרב"ש. אגרת ס"ה(

12. העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי, כלומר שהאדם צריך 
לקבל על עצמו עול מלכות שמים בבחינת למעלה מהדעת. שהאדם צריך לומר "אני 
רוצה להיות עובד ה', אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, 
ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהיתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה, 
ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי". ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום, 
שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש 

בארץ, היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ.
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(
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1. לאחר שהאדם מבטל את דעתו ורצונו בפני רצון ה', אז האדם זוכה לבחינת רצון 
ה', שרצון ה' הוא רצון להשפיע, ובזמן שיש להאדם הרצון להשפיע, אז האדם הזה 
נקרא "איש טהור". כי הוא אינו עושה אז שום דבר, אלא רק מה שיהיה מזה נחת רוח 

ליוצרו.    
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, ענין טהרת אפר פרה, בעבודה" 1991(

2. עיקר המעכב, שלא נוכל לקבל את הטוב ועונג, הוא הרצון לקבל לעצמו. שפירושו, 
שיש שתי רשויות:

א. הבורא,
ב. הנבראים, שהם צריכים להוציא מרשותו של הקב"ה לרשותם.

נמצא, שיש כאן לדבר מב' נושאים, שהם בורא ונברא. וההבדל ביניהם הוא, שהבורא 
הוא המשפיע, והנברא הוא המקבל. ומזה יוצא, שהשפע המושפע מהבורא, כביכול, 
מוכרח להיפרד מהבורא, בכדי שיכנס לרשותו של המקבל, שזה נקרא בחינת "פירוד". 
ועיקר הצמצום וההסתר היה, בכדי שהאור עליון לא יתפרש מהבורא. אלא, שכמו 
שלמדנו, שהצמצום היה מטעם, שרצתה המלכות להיות דבוקה בהשורש, שזה מכונה 
כלומר  היחיד",  "רשות  נקרא  שזה  בהבורא,  ולהידבק  עצמה",  הרשות של  "ביטול 

שרשותו של המקבל תתבטל ולא ישאר רק רשות של הבורא.
)הרב"ש. מאמר 27 "מהו, שהמתגאה אין הקב"ה סובלו, בעבודה" 1988(

3. מה הוא המעכב מלקבל את הטוב, הוא רק הרשות שלנו, שאין אנו מוכנים לבטל 
את הרשות שלנו, המכונה "רצון לקבל לעצמו". כלומר, שכל מה שהאדם רוצה לקבל, 
הוא אך ורק לתוך רשותו, כמו שכתוב "כל אשר לאדם יתן בעד נפשו". האדם מוכן 
לתת כל מה שיש לו, רק שנפשו תישאר אצלו, כלומר שהוא ירגיש את ישותו. אבל 

לא להיפך.
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היינו שאומרים לאדם, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה וכל מה שנפשך מתאוה, אלא 
מקודם תן לי את נפשך. אם כן, האדם שואל, למי אתה נותן אם לא לרשותו, היינו 
ויקבל הכל לתוך רשותו,  להרצון לקבל שלו, כלומר שתהיה לו רשות בפני עצמו, 
אחרת אין האדם מסוגל לעבוד. וזהו נובע מצד הטבע, שהבורא ברא בהנבראים רצון 

להנות, שזה יתאים להמטרה, שהיתה על הכוונה דלהטיב לנבראיו. 
)הרב"ש. מאמר 27 "מהו, שהמתגאה אין הקב"ה סובלו, בעבודה" 1988(

4. בזמן שהאדם מתחיל לעבוד, יש לו שתי רשויות, היינו בחינתו עצמו, שהיא הרצון 
לקבל, וגם רוצה לעבוד עבור הבורא. ובזמן שהאדם רואה, שיש לו שתי רשויות, אז 
הוא מבקש מה', שיתן לו עזרה לבטל את רשותו, ולא תשאר אלא רשות היחיד, היינו 
רשותו של ה'. אז ה' נותן לו עזרה על ביטול הרשות, ושהאדם לא ישאר אלא ברשות 
היחיד. וזה שכתוב בלשון יחיד "ושמר ה' אלקיך לך", היינו שה' ישמור אותו שתהיה 

לו רק רשות היחיד. 
)הרב"ש. מאמר 41 "מהו המצות קלות שאדם דש בעקביו, בעבודה" 1990(

5. עיקר ההכנה, שנקראת יגיעה, שצריך להכין עצמו לבטל את רשותו, היינו עצמותו 
כנ"ל. וזה יכולים לכנות בשם הכנסת אורחים, היינו שהוא מבטל את דעת בעלי בתים 
ומשתוקק לדעת תורה, הנקרא ביטול רשות. וממילא הוא נעשה אורח אצל הבורא, 

שהוא בעל הבית של כל העולם.
והיות שיש בזה עליות וירידות, היינו שיש הרבה פעמים, שהגוף נותן לו להבין, שגם 
הוא בעל בית, היינו שמותר לו לעשות מה שהוא רוצה ואין הוא כפוף לבעל הבית, 
האדם  אח"כ  אבל  רוחו.  על  העולה  מכל  לעשות  רוצה  הוא  וממילא  הבורא.  שהוא 
מתגבר על המחשבות והרצונות של הגוף, ומקבל על עצמו, שהוא אורח והקב"ה הוא 

הבעל בית, ולהאדם אין לו שום רשות, הוא רק אורח עובר בעולם הזה. 
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו היתרון שיש בעבודה יותר משכר" 1987(

6. האדם צריך לדעת, בעת השתדלותו להשיג את בחינת לשמה, שיקבל על עצמו, 
שהוא רוצה לעבוד כולו להשפיע על תכלית השלמות. היינו כולו להשפיע, ולא לקבל 

כלום. ורק אז הוא מתחיל לראות, שאין האברים מסכימים לדעה זו.
ומזה הוא יכול לבוא לדעת בבירור, שאין לו עצה אחרת, אלא שישפוך שיחו לה', 
שיעזור לו, שהגוף כן יסכים לשעבד עצמו לה' בלי שום תנאים. היות, שהוא רואה, 
גופו, שיבטל את עצמותו לגמרי. נמצא, שדוקא בזמן שהוא  שאין בידו לשכנע את 
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רואה, שאין מה לקוות שגופו יסכים מצד עצמו לעבוד לתועלת ה', אז התפלה שלו 
יכולה להיות מעומק הלב. ואז נתקבל תפלתו.

)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

7. האדם צריך לדעת, עד כמה שהוא רחוק מהשפעה, וכל אברי הגוף הם מתנגדים 
לזה. והאדם מבקש מה', דבר שאין הוא מוציא שום בחינה בגוף, שתסכים להבקשה 
שהוא מבקש מה'. ואז האדם רואה דבר חדש, מה שלא ידע, מטרם שהתחיל לבקש 
מה', שיתנו לו כח התגברות על הגוף, שכך יהיה בידו לעשות מעשים אך ורק לתועלת 

הבורא ולא לתועלת עצמו.
והידיעה החדשה שהאדם משיג היא, שזה שהוא רואה, שאין הגוף מסכים לתת תפלה 
כזו על ביטול רצון לקבל לעצמו. אם כן נשאלת השאלה, מדוע לפעמים האדם כן רוצה 
לביטול הרצון לקבל לעצמו, כלומר שהרבה פעמים האדם רואה, שבזמן שהוא מבקש 
מה', שיתן לו כלים דהשפעה, כל הגוף הוא מתנגד, ומה שהוא מתפלל, הוא משפה 
ולחוץ, היינו סתם דיבורים בעלמא. ומכל מקום הוא רואה, שיש זמנים שהוא כן יכול 
להתפלל בכל הלב. התשובה היא, זהו כבר עניית התפלה, היינו שהבורא נתן לו כח, 

להתפלל על זה בכל הלב. לכן מוטל על האדם להיות בתקוה, שה' יקרב אותו. 
)הרב"ש. מאמר 9 "מהו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" 1990(

8. היצר הרע הוא הרצון לקבל. ועל ידי זה שזוכין להרצון להשפיע, אז הוא מבטל 
את הרצון לקבל, שיהיה בידו מה לעשות. זה נבחן שממית אותו. היות כיון שהעבירו 
מתפקידו, ואין לו מה לעשות, כי כבר לא משתמשים עמו, זה שנתבטל מפעולתו, זה 

נבחן שהמית אותו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(

9. "אני" היינו הרצון שלנו. "אין" הוא ביטול הרצון שלנו. הרצון שלנו הוא לקבל 
הנקרא נוקבא. הרצון של הבורא יתברך הוא להשפיע. נמצא, בזמן שהאדם מבטל את 
"אין",  ו"אין". לרמז שהעבודה שלנו לעשות מ"אני"  "אני"  נעשה מצורף  ה"אני", 

כלומר מהרצון של נוקבא יהיה רצון להשפיע. אבל בלי רצון אין שום דבר. 
)הרב"ש. 58. "אני ואין"(
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10. הרמת ידים נקרא בחינת הכנעה, כי בזמן שהאדם רואה, שאין הוא מצליח להשיג 
את מה שהוא רוצה, אז הוא מרים את הידים ואומר, שכאן הוא לא מסוגל להשיג שום 

דבר עם הידים שלו.
לכן כשמתפלל לה', צריך להרים את הידים, כמו שכתוב )תהלים ס"ג, ה'( "בשמך 

אשא כפי", שרק הבורא יכול לעזור לו. 
)הרב"ש. 41. "נשיאת כפים"(

11. ענין דביקות בה' הוא בחינת ביטול רשות של עצמו. היות כי האדם מצד הטבע 
הוא  רוצה  כלומר שהוא בעל הבית, מה שהוא  נולד, שהוא מרגיש רק את רשותו, 
עושה. ובכדי שידע, שיש רשותו של הבורא, שהוא המנהיג העולם, את זה האדם צריך 

להאמין, שהבורא הוא מלך העולם.
והאדם צריך להאמין, שהסתרה הזו, שאין האדם מרגיש שיש מלך העולם, זה הבורא 
עשה, שזה נקרא "תיקון הצמצום". אלא האדם מוכרח להאמין ולתת יגיעה גדולה על 
זה, עד שיהיה מורגש באבריו, שהקב"ה הוא המנהיג העולם. ולא סתם מנהיג, אלא 

האדם צריך להאמין, שהנהגתו יתברך היא בבחינת טוב ומטיב. 
)הרב"ש. מאמר 44 "מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב'" 1990(

12. כל זמן שאין האדם מבטל את הכלים של רצון לקבל לעצמו, אין האדם מסוגל 
לקבל טוב ועונג. נמצא לפי זה, שכל המפריע מלקבל את הטוב ועונג, הוא הרצון לקבל 

לעצמו. לכן הרצון לקבל הזה הוא היצר הרע.
אותו. כמו שכתוב "בטל רצונך מפני רצונו". הוא התורה,  איך אפשר לבטל  אולם 
כמו שאמרו חז"ל "אמר הקב"ה, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". שפירושו, 
כמו  הבריאה,  של  הטבע  וזהו  תענוג,  לקבל  הרצון  שבראתי  זה  אומר,  שהקב"ה 
הוא  חדש,  דבר  נברא  שכאן  שמשמע  מאין",  "יש  נקראת  הבריאה  שענין  שנאמר, 
נאמר על הרצון לקבל הזה. ואמר הקב"ה "בראתי תורה תבלין". היינו ע"י "המאור 

שבה מחזירו למוטב". 
)הרב"ש. מאמר 29 "מהו הכנה לקבלת התורה, בעבודה - ב'" 1989(

כלומר,  הרע.  היצר  את  להכניע  להגיע  בכדי  הוא  בה,  עוסקים  שאנו  התורה,   .13
ולהגיע לידי דביקות בה', שכל מעשיו יהיו אך ורק בעל מנת להשפיע. זאת אומרת, 
עניין  כי  נגד הטבע.  אין לאדם שום מציאות, שיהיה בידו כוח ללכת  בכוחות עצמו 
מוחא וליבא, מה שהאדם צריך להשתלם בהם, הוא מוכרח לקבל סיוע. והסיוע הוא 
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על ידי התורה. כמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין". שמתוך 
שמתעסקים בה, המאור שבה מחזירם למוטב. 

)הרב"ש. מאמר 12 "מהו תורה ומלאכה בדרך ה'" 1988(

14. רק לאחר שהאדם יגיד, שהוא מבטל את צרכיו, מה שגופו של אדם דורש, היינו 
הרצונות שלו, מה שהיא לתועלת עצמו, הוא מוותר עליהם, ואינו דואג אלא לתועלת 

"הכלה", הנקראת "מלכות".
דרך  על  יבטל את עצמו,  אז, מתי שהוא  בחינת מלכות שמים, שרק  "כלה", שהיא 
שאמרו חז"ל "אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה". שפירושו, שכל 

המחשבות והרצונות, שנוגע לצורך עצמו, הוא ממית. ואינו דואג אלא לתועלת ה'. 
)הרב"ש. מאמר 35 "מהו "הנהנה מסעודת חתן" בעבודה" 1990(

15. אין השכינה הקדושה יכולה להתגלות בצורה האמיתית, שהיא בבחינת חן ויופי, 
אלא בזמן שיש לו כלים נאים, שהם האברים הנמשכים מן הלב. זאת אומרת, שהאדם 
לקבל  הרצון  את  מבטל  שהוא  בזה  נאה,  דירה  שיהא  לבו,  את  לטהר  מקודם  צריך 
לעצמו, ומרגיל עצמו לעבוד, שכל מעשיו יהיו רק בעמ"נ להשפיע, שמזה נמשך כלים 
נאים. היינו, שהרצונות שלו, הנקראים כלים, יהיו נקיים מבחינת קבלה לעצמו, אלא 

שיהיו זכים, הנקרא בחינת השפעה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ט'. "מהו, ג' דברים שמרחיבים דעתו של אדם, בעבודה"(

לקבל  ולא  לה'  להשפיע  רק  רוצה  שהוא  המציאות,  ביטול  נקרא  השפעה  ענין   .16
כלום. וזהו נקרא צדיק גמור, שאין לו שום רצון לעצמו אלא כל עשיותיו הם רק איך 
להבטל לה' - זה נקרא זמן של קטנות, היות שבכלים דהשפעה מאיר רק אור דחסדים 

המכונה נפש רוח.
וזמן הגדלות הוא בזמן שהאדם משיג את הכלים דקבלה, שהם כלים דבינה וזו"ן שהיו 
בזמן הקטנות למטה מהפרסא, היינו שיצאו מהמדרגה מחמת המלכות שהוא הרצון 
שליטת  תחת  מונחים  היו  וזו"ן  דבינה  שהכלים  אומרת  זאת  עליהם.  השורה  לקבל 
הרצון לקבל, שאי אפשר להשתמש עמהם שיהיה מקבל על מנת להשפיע, לכן יצאו 
שאז  מעשיהם,  שמטיבים  בעת  היינו  למדרגה,  שבים  הם  הגדלות  ובעת  מהמדרגה. 
יכולים לעסוק במקבל על מנת להשפיע, אז משתמשים בכלים דבינה וזו"ן הנקראים 

כלים דקבלה היות שעכשיו שבו למדרגה.
)הרב"ש. אגרת ס"ה(
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17. "בעל הבית" נקרא מי שרוצה להרגיש את עצמו שהוא בעל-בית בעולם, היינו 
שתתגדל מציאותו בעולם, דהיינו שהוא עצמו יזכה לאריכות ימים וגם שהרכוש שלו 
יתגדל ויתרבה, המכונה קיום מציאות. ויש בחינת "בני תורה", שהם עוסקים רק בענין 
ביטול המציאות. שהוא עצמו רוצה להבטל לה' וכל זכות קיומו בעולם הוא רק מחמת 
שה' רוצה בכך, והוא מצידו רוצה להבטל, וכן כל קניני רכושו גם כן הוא רוצה להביא 

קרבן לה' ומה שהוא עוסק בהשגת רכוש הוא מטעם שרצון ה' הוא בכך.
וזה ענין שאומרים שדעת בעלי-בתים הפוכה מדעת תורה. שדעת תורה הוא ביטול 

המציאות ודעת בעלי-בתים הוא קיום המציאות. 
)הרב"ש. אגרת ס"ה(

18. ב' שליטות אי אפשר להיות ביחד: או שהרצון להשפיע שולט, או שהרצון לקבל 
שולט. ושניהם ביחד אי אפשר להתקיים, משום שכל אחד הוא בסתירה להשני, ואין 
שני הפכים יכולים להיות בנושא אחד. ומכאן נמשכת "מלחמת היצר". היינו שהאדם 
צריך להילחם עם עצמו, בכדי להכניע את הלב, ששם מקום התלבשות של רצונות 
האלו, ולגרש את שליטתו של הרצון לקבל, ולתת את כל השליטה להרצון להשפיע 

לה'.
וכשהאדם מתחיל לעבוד את עבודת הקודש, שהיא לכוון את כל עבודתו יהיה לשם 
שמים, אז מתחילות המלחמות בין שני רצונות האלו. והאדם, ע"י יגיעה רבה, הוא 
זוכה אז להתגבר, והוא מנצח את המלחמה. ונכנס אז בלבו שליטתו של הרצון להשפיע 
לה'. ואז האדם יכול לומר "כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה". ורק בזכות עבודתו 
הוא ירש את הלב ]…[ זאת אומרת, לא שאתה כבשת אותה בכוחות עצמך, אלא "ה' 

אלקיך נתן לך".
)הרב"ש. מאמר 18 "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך" 1984(

19. איך אפשר להיות השתוות עם ה', בזמן שהאדם הוא מקבל, והשי"ת הוא משפיע. 
ולזה אומר הפסוק "רם ה' ושפל יראה". אם האדם מבטל את עצמו, נמצא שאין לו 

שום רשות להיות מפריד בינו לה', אז הוא "יראה", היינו שזוכה למוחין דחכמה.
ו"גבוה ממרחק ידע". אבל מי שהוא בעל גאה, היינו שיש לו רשות בפני עצמו, אזי 
הוא נתרחק, משום שחסר ההשתוות. ושפלות לא נקרא מה שהאדם משפיל את עצמו 
ושפלות  שלימות.  בחינת  הזאת  בעבודה  מרגיש  שהאדם  עניוות,  זהו  אחרים.  בפני 
נקרא מה שהעולם מבזין אותו. דווקא בזמן שבני אדם מבזין, אזי נבחן לשפלות, שאז 

לא מרגיש שום שלימות.
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כי זה חוק: מה שבני אדם חושבין, פועלים על האדם. לכן, אם בני אדם מחשיבין אותו, 
אזי הוא מרגיש לשלם. ולמי שבני אדם מבזין, אזי הוא חושב את עצמו לשפל. 

)בעל הסולם. "שמעתי". כ"ז. "מהו רם ה' ושפל יראה - א"(

20.כשאדם צריך להתבטל כלפי חברו, אינו נקרא ביטול באמת, אלא בשני אופנים, 
היינו במחשבה ובמעשה. 

שלאו דווקא המעשה, אלא גם הדעת שלו צריך לבטל ולומר, שהדעת של חברו היא 
יותר חשוב מדעתו עצמו, אחרת, לזו )לא( נקרא ביטול. שמה שמבחינת מעשה מראה 
לחבירו בחינת התבטלות, זהו רק בחינת חנופה. היינו שמבחינת חיצוניות הוא מראה 

שחברו הוא יותר חשוב, אבל בתוך תוכה הוא יודע שחברו אינו מגיע לקרסוליו. 
)הרב"ש. 824. "פנימיות וחיצוניות"(

מאהבה  לצאת  הזה, שכדאי  הקטן  הכוח  להם  יחידים שיש  כמה  מתאספים  אם   .21
עצמית, אלא שאין להם כל הכוח והחשיבות לדבר השפעה, שיוכלו להיות עצמאים 

בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד להשני.
כולם יש לכל הפחות בכוח, את עניין של אהבת הבורא, אבל בפועל, לא יכולים לקיים 
את זה, אז על ידי זה שכל אחד נכנס בחברה ומתבטל את עצמו להחברה אז נעשה גוף 
אחד, שהגוף הזה מורכב, למשל מעשרה אנשים, הרי יש להגוף הזה כוח, פי עשרה 

מכפי שהוא היה יחידי.
אבל בתנאי כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב, שהוא בא עכשיו להמטרה לבטל את 
אהבה עצמית, היינו שלא יחשוב עתה איך למלאות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב 
יכול לקבל רצון  זה הוא  ידי  עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת, רק על 
ומאהבת חברים הוא  וצורך, שצריכים, לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע. 

יכול להגיע לאהבת הבורא, היינו שרוצה להשפיע להבורא נחת רוח. 
)הרב"ש. מאמר 6 "אהבת חברים - ב" 1984(

22. אנחנו מתאספים כאן, לייסד חברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה "להשפיע 
שזה  להאדם,  להשפיע  להתחיל  מקודם  מוכרחים  לה',  להשפיע  להגיע  ובכדי  לה'". 

נקרא "אהבת הזולת".
להיות  צריך  ואחד  אחד  שכל  עצמו.  בביטול  אלא  להיות,  יכולה  לא  הזולת  ואהבת 
את  לנו  נתן  שהבורא  בזה  להתגאות,  צריכים  אנו  השני  ומצד  אחד.  מצד  בִשפלות 
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אחת  מטרה  רק  לו  יש  מאיתנו  אחד  שלכל  חברה,  לתוך  לכנס  שנוכל  ההזדמנות, 
"שהשכינה ִתשרה בינינו". 

)הרב"ש. מאמר 1, חלק א', "מטרת החברה - א", 1984(

23. צריכים לזכור שהחברה נתייסדה על בסיס של אהבת הזולת; היינו שכל אחד 
ובזה שרואה שחבירו משתדל  עצמותו.  ושנאת  הזולת,  יקבל מהחברה אהבת  ואחד 
בביטול את עצמותו, ובאהבת הזולת, זה גורם שכל אחד יהיה נכלל מכוונת חבירו. 
נמצא, שאם החברה מבוסס למשל על עשרה חברים, אז כל אחד יהיה נכלל מעשרה 

כוחות, שעוסקים בביטול עצמיותו ושנאה לעצמו, ולאהבת הזולת. 
)הרב"ש. מאמר 2 "בעניין אהבת חברים" 1984(

24. צריכים חברה, שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, 
שהוא נקרא "רע", מטעם שהוא המונע להגיע להמטרה, שבשבילה נברא האדם.

לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדיעה אחת, שצריכים להגיע לזה. 
אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד, שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד 
כלול מכולם. נמצא, שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול, שהוא רוצה להגיע להמטרה.

ובכדי שתהיה התכללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו 
על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חבירו ולא חסרונו. אבל מי שחושב, שהוא קצת 

גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עימהם. 
)הרב"ש. מאמר 1, חלק ב', "מטרת החברה - ב", 1984(

עבודת  יראה  כי  ההכנעה,  לתכלית  יבוא  חברים,  ודיבוק  חברים  אהבת  ידי  על   .25
חבריו וגודל תבערת לבבם והתלהבותם לעבודת הבורא, ועל ידי זה ילמד לעשות גם 

הוא כמותם, ויכיר עוותתו וישוב בתשובה שלמה. 
)"מאור ושמש". פרשת "כי תצא"(

26. איך אפשר שאדם שהוא בר דעת ובעל מחשבה, שיהיה לו מציאות לומר, שהדעת 
שלו יהיה בטל לפני כל אחד ואחד, בו בעת שיודע ומרגיש בעצמו, שהוא עומד במדרגה 

יותר גבוהה פי מאה מחבירו.
מהפרט,  גבוה  יותר  הוא  הכלל  שעניין  "כל".  בחינת  ויש  "חלק"  בחינת  שיש  אלא 
שהכלל  היינו  מהכול.  חלק  שהוא  בזה  וחלק,  חלק  כל  לפני  להתבטל  צריך  והאדם 



 - 293 -

- להתבטל לעליון -

ישראל, אף על פי שבאופן פרטי אין להם כל כך חשיבות, אבל מבחינת הכלל כולו, 
אז כל אחד ואחד בפני עצמו חשוב הוא מאוד, מצד הכלל כולו.

את  לבטל  צריך  שהאדם  והיות  הכלל.  צרכי  בפני  עצמו  צרכי  לבטל  צריך  והאדם 
דעתו ומחשבתו לפני ה', לכן הוא צריך להרגיל את עצמו בחיצוניות, הנקרא בחינת 
את  לבטל  שיוכל  עליו,  ישפיעו  הביטולים  אלו  ושכל  נעשה.  בחינת  הנקרא  עשייה, 

דעתו ומחשבתו לה'. 
)הרב"ש. 821. "נעשה ונשמע - ב"(

27. אם כל אחד נכלל ובטל לחבירו, הרי אז נעשה גוש אחד, שכל חלקי הקטנים, 
שרוצים באהבת הזולת, מחבר לכוח כלל, שנכלל מהרבה חלקים. וכשיש לו כוח גדול, 

אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת.
ואז הוא יכול להגיע לאהבת ה'. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל להשני. מה שאין כן 
כשהוא נפרד מחבירו, אין הוא יכול לקבל מחבירו את חלקו, מה שהוא צריך לקבל. 

אלא, שכל אחד צריך לומר, שהוא אפס נגד חבירו.
)הרב"ש. מאמר 7 "לפי מה שמבואר בעניין ואהבת לרעך" 1984(

28. שורש עבודתו של התחתון הוא הרצון לקבל. והתפילה, הנקרא מ"ן, עולה למעלה, 
אזי העליון מתקן את המ"ן הזו, ונותן עליה כוח המסך, שהוא רצון לעכב את השפע, 

מטרם שהתחתון יודע בעצמו, שכוונתו הוא להשפיע.
זה שהתחתון  ידי  ועונג ברצון להשפיע, שעל  היינו, שהעליון משפיע לתחתון טעם 
מרגיש את רוממותו יתברך, אזי הוא מתחיל להבין, שכדאי להתבטל אליו ולהתבטל 

ממציאותו עצמו.
ואז הוא מרגיש שכל זה שיש לו מציאות, הוא רק מטעם שרצונו יתברך הוא כך, שיש 
ממציאותו,  להתבטל  רוצה  כשלעצמו  הוא  אבל  מציאות,  לתחתון  שיהיה  לה',  רצון 

נמצא אז שכל חיותו שהוא מרגיש, הוא על חשבון לשמה, ולא על חשבון עצמו.
וכשמרגיש הרגשה זו, נבחן אז שכבר יש לו התיקון של המ"ן. ואז הוא מוכשר גם כן 
לקבל את המ"ד, שכבר אין ביניהם שום סתירה, כי גם התחתון רוצה בטובת העליון 

ולא לתועלת עצמו.
)הרב"ש. 587. "עליון מברר לצורך התחתון"(

29. לאחר שזכה לבחינת תורה, אז צריכים עוד פעם להמשיך את ענין אמונה. מטעם 
ולאחר שזכה לבחינת  מנת לקבל פרס,  על  ה' שלא  היות שהאדם צריך לשמש את 
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תורה או כבר יכול לומר שעכשיו הוא כבר רואה שכדאי להיות עובד ה', כיון שיש לו 
תורה, שהוא ענין "פקודי ה' ישרים משמחי לב", נמצא שהוא פוגם בענין אמונה שהיא 
למעלה מהשכל, ששם אין הוא רואה לעצמו שום קיום ורק עבודתו בענין אמונה הוא 
לבחינת ביטול המציאות, שהוא ענין "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", שאין הוא 

רוצה שום דבר לעצמו ותשוקתו רק לביטול מציאותו לגמרי. 
לכן מוכרח האדם לאחר שזכה לבחינת תורה לילך ולחדש עוד פעם את האמונה, שזה 

נקרא בחינת דעת ובחינת דבקות למעלה מהשכל.
)הרב"ש. אגרת ס"ד(

30. אם אתה רוצה למרק החטאים ממך יש לך לעסוק בבטול הישות, במקום הסגופים. 
דהיינו, שתרגיש בעצמך, שאתה השפל והגרוע ביותר מכל באי העולם. וצריך למוד 
והשכלה מרובה, כדי להבין זאת. ובכל פעם צריך לנסות עצמו, אם אינו משטה ומרמה 

עצמו, ומועיל גם כן להשפיל את עצמו בפועל לפני חברו.
אכן צריך להזהר שלא ישפיל עצמו, אלא מאנשים כשרים, ועל כן, אם ירצה לעסוק 
בזה בפועל, יוכל לבטל עצמו לפני החבריא שלנו, ולא לפני זרים ח"ו. אבל מוכרח 

לדעת נאמנה, שהוא הגרוע והירוד מכל בני העולם, כי כן הוא האמת.
)בעל הסולם. אגרת כ"א(

31. שהאדם מבטל את עצמו לשני, אינו דווקא התבטלות בחיצוניות, אלא גם בפנימיות. 
נגלה, שמתראה לעיניי כל  שעניין חיצוניות נקרא מה שמגולה לחוץ, שהוא בחינת 
שהוא אינו מחשיב את עצמו לכלום, אלא שמחשיב את חבירו, שהוא במדרגה יותר 

חשובה ממנו. וזה מראה את המעשים שהוא עושה לפני חבירו.
ויש גם כן בחינת פנימיות, הנקרא בחינת נסתר, שהוא המחשבה והדעת, שגם זה הוא 

צריך לבטל לפני חבירו. וזה שכתוב, "נפשי כעפר לכל תהיה". 
)הרב"ש. 821. "נעשה ונשמע - ב"(

אז  כי  המילה,  מובן  במלוא  אמיתי,  בהתבטלות  להיות  צריך  הרב  אצל  תלמיד   .32
מתאחד עימו, ויכול לפעול ישועות בעדו. 

)בעל הסולם. אגרת מ"ה(

33. אשרי הוא מי שממעט את עצמו בעוה"ז, כמה הוא גדול ועליון בעולם הנצחי. מי 
שהוא קטן בעוה"ז, הוא גדול בעולם הנצחי. ומי שהוא גדול בעוה"ז, הוא קטן בעולם 
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הנצחי. ]…[ אין הקב"ה מגדיל, אלא למקטין את עצמו. ואינו מקטין, אלא למגדיל את 
עצמו. אשרי הוא מי שמקטין את עצמו בעוה"ז, כמה הוא גדול במעלה לעולם הנצחי.

)"זוהר לעם". "חיי שרה". מאמר "מי שממעט את עצמו הוא גדול". סעיף 21(

34. האדם צריך להאמין, שזה שהרצון לקבל מפריע לו מהעבודה, זה באה לו מלמעלה. 
כי מן השמיים נותנים לו כוח הגילוי של הרצון לקבל, מטעם שדווקא בזמן שהרצון 
לקבל מתעורר, יש מקום עבודה, שיהיה להאדם מגע הדוק עם הבורא, שיעזור לו 

להפוך את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע.
נחת רוח להבורא, מזה שהאדם מתפלל אליו,  כי מזה נמשך  והאדם צריך להאמין, 
שיקרבהו בבחינת הדביקות, הנקראת "השתוות הצורה", שהיא בחינת ביטול הרצון 
לקבל, שיהיה בעל מנת להשפיע. ועל זה אומר הבורא: "נצחוני בניי". היינו, אני נתתי 

לכם רצון לקבל, ואתם מבקשים ממני, שאני אתן לכם במקומו רצון להשפיע. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מאמר י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

35. בזמן שאין אדם מרגיש את גדלות ה', אין הגוף יכול להתבטל אליו יתברך בכל 
לבבך ובכל נפשך. אולם, לאמיתו של דבר, זה שהתחתון מציג תנאי, שאומר שאני 
מסכים לעבוד בשבילך רק בתנאי שאני אראה את החשיבות והגדלות שלך, נמצא, 
שכבר הוא רוצה לקבל מהבורא, היינו גדלות ה', אחרת אין הוא רוצה לעבוד בכל 
לבבך, כבר האדם מוגבל ומונח תחת שליטת ההסתר, ואין הוא בן חורין, לומר, שאין 
הוא רוצה שום דבר, אלא הוא רוצה רק להשפיע, זה אינו נכון, שהרי כן רוצה משהו, 
מטרם שיקיים "שכל מעשיך יהיו לשם שמיים", היינו שרוצה לקבל מקודם גדלות ה', 
ואחר כך האדם אומר, שהוא יתבטל לה'. ובטח שבחינה זו לא נקראת בחינת בינה כי 

חפץ חסד, ואינה רוצה שום דבר, כי כן היא רוצה. 
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

36. אם האדם מחליט, שהוא רוצה לעבוד בבחינת "עפר", היינו אפילו שהוא טועם 
טעם עפר בעבודה, הוא אומר, שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו 
לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, והוא אומר, שעבודה זו, 
בזמן שטועמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר להגוף, שלפי 

דעתו נקראת עבודה זו בחינת "לאקמא שכינתא מעפרא". 
כלומר, שהגם שהגוף טועם בעבודה זו טעם עפר, האדם אומר, שזה הוא קדושה, ואינו 
מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין, שהבורא כן נהנה מעבודה 
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זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום 
עבודת  היא  שזו  הוא מאמין,  לכן  כאן.  יש  עפר  רק טעם  כי  זו,  בעבודה  וריח  טעם 

הקודש, וממילא הוא שש ושמח. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

37. העיקר של אסיפה שיהיו כולם באחדות אחד ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד 
למצוא את השי"ת, שבכל עשרה השכינה שורה, ובודאי אם יש יותר מעשרה בודאי 
יש יותר גילוי שכינה, וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחבירו ויהיה נכנס אליו לשמוע 
וכן  אצלו  נתבטל  ויהיה  השי"ת  את  למצוא  והאיך  השי"ת  לעבודת  דבר  איזה  ממנו 
חבירו אליו וכן כולם יהיו כך, וממילא כשאסיפה הוא על זה הכוונה אזי ממילא יותר 
מה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק, ממילא השי"ת מקרב עצמו אליהם ונמצא 

עמהם. 
)"מאור ושמש". פרשת "ויחי"( 

38. כשהתעוררות מסתלקת ממנו, ואז האדם מתחיל לחשוק ולהגיע לידי ביטול לה', 
והוא רוצה עתה להשיג את ההרגשה, כמו שהיתה לו בזמן עליה, הוא מתחיל לראות, 
איך שהוא מרוחק מזה, וכל האברים שבו מתנגדים לרעיונות כאלו, היינו לבטל את 

התועלת עצמו, ושכל דאגותיו יהיו אך ורק איך לעשות נחת רוח ליוצרו. 
אז הוא רואה, שהעולם חשך בעדו, ואין הוא מוצא שום מקום, שיהיה לו ממה לקבל 
חיים. ואז הוא רואה, שהוא נמצא במצב של ירידה ושפלות. שהוא רואה, שאין לאף 
אחד מחשבות רעות כאלו, בזמן שהוא בא לירידה כזו. והגם שהאדם צריך להאמין 
באמונת חכמים, שהמחשבות האלו באות מלמעלה, כלומר, מלמעלה רוצים שהאדם 
הזה, שרוצה עתה להתקרב לה', שיקבל ירידות, מטעם שזה שהוא מקבל ירידות, הוא 

בכדי שירגיש צורך שה' ירום אותו.
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

39. בזמן שכוונתו היא לשם שמים, אז הוא רוצה בביטול המציאות, דהיינו שמסכים 
לעבוד ה' בלי שום חיות ותענוג, ממש ביטול מציאות הרוחניות, שאז בטח שאין לו 
שום תמורה עבור עבודתו. לכן הוא בטוח בעצמו, שעובד ה' רק בעל מנת להשפיע, 

שנקרא בחינת חסד.
וממילא אי אפשר לו להיות איזו ירידה בעבודתו, מפני שכל הירידות באות מסיבת 
שאין לו תענוג וחיות, שלכן הוא לא יכול להמשיך בעבודתו. מה שאין כן אם הוא 
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מסכים לעבוד במצב כזה, ועוד שהוא משתוקק לזה, ממילא אי אפשר לו להיות בחינת 
הפסק בעבודה. וזה נבחן לאריכות ימים.

)הרב"ש. 97. "צריכים לקבל תורה בשתי ידים"(

עצמו,  להכניע  צריך  הוא  אלא  לו.  שיעזור  איך  להבורא,  עצות  לתת  לו  אין   .40
ולהתבטל לה' בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן 
הוא מבקש מה', שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו.

כן  גרוע משאר אנשים, שהם  יותר  היות שהוא  לכן הוא מבקש מה', שירחם עליו, 
יכולים להיות עובדי ה'. מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה, שיש לו רצון 
יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא  לקבל באהבה עצמית 
בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מה', שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע, 

ולא משום שהוא יותר חשוב משאר אנשים, לכן הוא מבקש, שייתן לו עזרה.
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

איך  לו להבין,  ונותן  נגדו,  לה', הגוף עומד  ביטול  לו מחשבה של  41. בעת שבאה 
אתה רוצה לבטל את עצמך לה', ושלא תהיה לך שום מציאות בפני עצמך, אלא שאין 
רק רשות היחיד של הבורא, ואין אתה רוצה לעלות בשם. הלא זה נגד הטבע, היות 
שהאדם, שכל זמן שהוא חי, הוא רוצה להתקיים ולהרגיש את ישותו. ואיך אומרים 

לו, שהוא צריך להיבטל לה', ולאבד את ישותו. 
היינו, ש"אומות  "גלות".  בחינת  נקרא  וזה  לזה.  מסכים  לא  הגוף, שהוא  אומר  ואז 
העולם" שבאדם שולטים על בחינת "ישראל" שבו. כידוע ש"ישראל" פירושו ישר-

אל. כלומר, שהאדם אינו רוצה להיות מציאות בפני עצמו, אלא הוא רוצה להיבטל 
ישר לאל. 

)הרב"ש. מאמר 11 "מהם הכוחות, שצריכים בעבודה" 1989(

42. כתוב בזוהר הקדוש, "כי כל התורה כולה הם שמותיו של הקב"ה". והאדם השלם 
נקרא, שהוא כבר זכה לבחינת "אורייתא וקוב"ה וישראל חד הוא". אם כן בוודאי 
קבלת פני השכינה הוא חשוב מאוד, היות שהתכלית היא, שהאדם צריך להגיע לדרגה 

זו.
אבל להגיע לקבלת פני השכינה, צריכה להיות מקודם הכנה, שהאדם יהיה מוכשר 
פסוק,  על  פירשו  שכך  רחום".  אתה  אף  רחום  "מהו  חז"ל,  בלשון  נקרא  וזה  לזה. 
"ולדבקה בו, הדבק במידותיו", שרק על ידי זה שהאדם עובד באהבת הזולת, הוא יכול 
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להגיע לדביקות ה'. שיש לזה הרבה שמות: השראת השכינה, השגת התורה, וקבלת 
פני השכינה, וכדומה.

ועיקר ההכנה, שנקראת יגיעה, שצריך להכין עצמו לבטל את רשותו, היינו עצמותו, 
היינו שהוא מבטל את דעת בעלי בתים ומשתוקק לדעת תורה, הנקרא ביטול רשות. 

וממילא הוא נעשה אורח אצל הבורא, שהוא בעל הבית של כל העולם. 
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו היתרון שיש בעבודה יותר משכר" 1987(

43. התבטלות לרב הוא על ידי כוח ולא בשכל, היינו אפילו במקום שאינו עומד על 
דעת רבו, הוא מבטל את עצמו וגם את התורה והעבודה ובא לרב שידריך אותו.

ויש הדרכה בבחינת הכלל, שנקרא אור מקיף, שהוא רק אור שמאיר מבחוץ. וזהו בלי 
דיבורים, רק על ידי זה שבאים לרב, ויושבים לפניו, ויושבים על ידי שולחנו בעת 
הסעודה, או בעת התפילה. ויש בחינה ב', שהוא בחינת פנימיות, וזה דווקא על ידי 

"פה אל פה". 
)הרב"ש. 680. "התבטלות על דרך הבעל שם טוב"(

44. כל העבודה שלנו היא לתקן עצמנו עם כלים דהשפעה, שרק בכלים האלו האורות 
שהוא  והכלי,  האור  בין  הצורה  השתוות  שיהיה  מטעם  להתלבש,  יכולים  העליונים 

תיקון הצמצום, בכדי שלא יהיה נהמא דכסופא, נמצא, בידי אדם לתקן זה.
וזה נקרא שממהרים את קבלת המטרה, שהיא להטיב לנבראיו. וזה יכולים לעשות 
רק ע"י ביטול הרשות. ורק אז יש מציאות שיקבל הכל מטעם דלהשפיע. אי לזאת, 
כשהקב"ה משפיע את השפע, הוא משפיע ל"עמו ונחלתו". כלומר, הכל נקרא שלו, 
ואין להתחתון שום רשות בפני עצמו, כנ"ל, מטעם שביטל את רשות עצמו, לכן "לא 

יטוש", אלא הוא משפיע ל"עמו ונחלתו".
מה שאין כן "לא זכו", כלומר שהם לא רוצים לבטל את רשותם, ואין הם ראויים 
לקבלת השפע, זה נקרא "בעתה", שאז הקב"ה עושה למען "שמו הגדול", ששמו של 
הקב"ה הוא טוב ומטיב. לכן הוא משפיע להם מטעם טוב ומטיב, שזה נקרא "שמו 

הגדול". 
)הרב"ש. מאמר 28 "מהו, השגחתו יתברך היא בהסתר ובנגלה" 1988(

45. האדם צריך לבדוק את עצמו תמיד, אם התורה והעבודה שלו לא יורדים לעמקי 
בשיעור  היינו  בה',  הדביקות  בשיעור  נמדדת  האדם  של  גדלותו  מדת  כי  התהום, 
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התבטלות לה'. היינו, שאהבה עצמית אינו עולה אצלו בשם, אלא שהוא רוצה לבטל 
את עצמויותו לגמרי. 

של  עצמותו  גדלות  שיעור  כך  עבודתו,  שיעור  כפי  לקבל,  מנת  בעל  שעובד  מי  כי 
האדם. ונעשה אז בחינת יש ועצם ורשות בפני עצמו, וקשה לו אז להתבטל לה'. 

מה שאין כן כשהאדם עובד בעמ"נ להשפיע, וכשגומר את עבודתו, היינו שתיקן את 
כל בחינת כלי קבלה לעצמו, ממה שיש לו מבחינת שורש נשמתו, אז אין לו כבר עוד 
מה לעשות בעולם. נמצא, שרק על נקודה זו צריך להיות כל רכוז מחשבה, על בחינת 

זו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ס"ב. "יורד ומסית עולה ומקטרג"(

46. אין זה בידי אדם, שיהיה לו הכח ללכת נגד הטבע. ועל זה אמרו חז"ל "הבא לטהר 
מסייעין אותו". וזהו כדי שיבטל רצון אחרים. כלומר, שכל הרצוניות שמתעוררים 
בהגוף, ומתנגדים לו שתהיה לו היכולת לעסוק ברצון להשפיע, את זה הקב"ה עושה. 
רצון  את  "כדי שיבטל  וזה אמרו  לבטל.  היכולת  לו  עושה שתהיה  כלומר שהקב"ה 
וזה  יכול,  אחרים מפני רצונך", מה שאתה רוצה לעסוק ברצון להשפיע, ואין אתה 

יהיה השכר שלך, מה שאתה תקבל סיוע מהקב"ה. 
)הרב"ש. מאמר 21 "מהו ידים מלוכלכות בעבודת ה'" 1987(

47. כדי שהקב"ה יבטל רצון אחרים, היינו הרצון לקבל, שהוא רצון של אחרים, ולא 
של קדושה, האדם צריך להתחיל מקודם בעבודה זו, ואח"כ הקב"ה נותן לו את הסיוע 
הדרוש לזה, מטעם הידוע, כי "אין אור בלי כלי". פירוש, אין דבר בא מלמעלה, אלא 
אם כן יש רצון למטה, כי הרצון נקרא צורך לזה. וזה שאמרו חז"ל "בטל רצונך", 
להשפיע.  הוא  ה'  שרצון  ה',  רצון  מפני  כלומר,  רצונו",  "מפני  לקבל,  הרצון  היינו 
ואז כשאתה תתחיל, ולפי היגיעה שאתה נותן, בכדי לבטל את הרצון לקבל, בשיעור 
הזה מתרקם הצורך, לבקש מה' שיעזור לך, אז אתה מקבל רצון וצורך שלם לעזרתו 

יתברך. 
)הרב"ש. מאמר 21 "מהו ידים מלוכלכות בעבודת ה'" 1987(

48. נבין את השאלה, למה אנו צריכים לדעת את שפלות עצמנו, ולמה לא מספיק 
שנדע גדלות ה', ומה נותן לנו זה שנדע שפלות עצמנו. התשובה היא, ששפלות עצמנו, 
פירושו, שאנחנו מצדנו, אין לנו שום כח שנוכל לבטל עצמנו לגבי הבורא. אי לזאת, 
מטרם שאנו באים להכרת הרע, אין לנו צורך לבקש מה' שיעזור לנו. כי אנו חושבים 
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את עצמנו, שאנחנו בעלי דיעה ובעלי שכל. ומה שאנו מבינים, יש לנו כח לעשות. 
ואין אנו מפחדים משום כח, שיוכל לעצור את רוחינו ומטרתנו בחיים שלנו. ואם אנו 
מבינים בהשכל שלנו, שהבורא הוא חשוב, תיכף אנו עושים מעשים, מה שמתאים 

לבעלי שכל.
ולבסוף אנו רואים, כשבאה קצת תאוה, אנו נכנעים בפניה. ובפרט בזמן שבאה לנו 
את העבודה למסור את עצמנו לתועלת הבורא, ואין הגוף רואה מה שהוא ירויח מזה, 

תיכף האדם רואה, איך שהוא רך לבב, והוא תיכף רוצה לברוח מהמערכה. 
לכן בעת שהוא רואה שפלות עצמו, מזה הוא מקבל צורך לרחמי שמים, שיעזרו לו:

א. שלא יברח מהמערכה, ושתהיה לו לכל הפחות אפשרות להתפלל לה'.
ב. שה' יעזור לו באמת לצאת משליטת הגוף.

)הרב"ש. מאמר 27 "מהו, שהמתגאה אין הקב"ה סובלו, בעבודה" 1988(

ואומר,  בפני הבורא,  רצון לבטל את רשותו  לו  ואין  גאוה,  בזמן שהאדם בעל   .49
שאין בו שפלות, אלא מה שהוא רוצה, הוא עושה - מזה באה לו כל מידות הרעות. 
היות שאור התענוג, הבא מלמעלה, המאיר בבחינת נהירו דקיק, בכדי לקיים העולם, 
בחינות  ג'  וכל  הכבוד.  התאוה,  הקנאה,  הנקראות  בחינות,  בג'  מתלבש  הוא  כידוע, 
האלו נכללים במידת הגאוה, שלכאורה איזו שייכות יש תאוה לגאוה, הלא תאוה זוהי 

מידה בהמית, ומה שייך לומר כאן גאוה.
בין אדם  בין אדם לחבירו, אלא העיקר הוא  דוקא  זה  אין  גאוה  והענין הוא, שענין 
למקום. לכן בזמן שהאדם מתגאה לגבי ה', ואינו רוצה לבטל את רשותו עצמו, זוהי 
הסיבה לכל שליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן שהאדם מבטל את רשותו לרשות 

היחיד, אז הוא זוכה לחיים נצחיים. 
)הרב"ש. מאמר 27 "מהו, שהמתגאה אין הקב"ה סובלו, בעבודה" 1988(

50. לפי הכלל, בלי תענוג אי אפשר לעשות שום פעולה, אם כן איך יכולים לעבוד 
בעמ"נ להשפיע ולא לקבל לרשות של עצמו שום תמורה, אלא להיבטל אליו ולבטל 
את רשות של עצמו, ולא ישאר רק רשות היחיד, היינו רשותו של הקב"ה. אם כן מהם 

החומרי דלק שיתנו להם כח עבודה, שיוכלו לעבוד בעמ"נ להשפיע.
אלא החומר דלק, שיתן כח לעבודה, צריך להיות מזה שהאדם משמש את המלך. ולפי 
חשיבותו של המלך. היות שהקב"ה נתן כח בהטבע, שיש תענוג גדול מזה שמשמשים 
אדם חשוב. ולפי חשיבותו של המלך, כן האדם מרגיש את התענוג. זאת אומרת, אם 
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האדם מרגיש שהוא משמש מלך גדול, בשיעור זה מתגדלת הנאה שלו. לכן כל כמה 
שהמלך חשוב ביותר, כן הוא מקבל יותר הנאה ותענוג מעבודתו. 

ותענוג זה שמקבל משמושו של המלך הוא, שכל מה שהמלך גדול ביותר, הוא רוצה 
יותר להיבטל אליו. נמצא, כל הנאה ותענוג שהוא מקבל, לא נכנס לרשותו של אדם, 

אלא לפי גדלותו וחשיבותו של מלך, בשיעור זה הוא רוצה להיבטל להמלך.
)הרב"ש. מאמר  6 "ענין בטחון" 1986(

51. בשביל מה צריכים שהאדם יבטל את רצונו. ואם אין לו רצון, שיהיה לו מה לבטל, 
משמע כאילו שאין זה שלימות. הלא אדרבה, השכל מחייב, אם האדם מסכים לרצון 
ה', בודאי הוא יותר טוב, מכפי שיש לו רצון אחר מרצון ה', והוא צריך לבטלו. כאילו 

יש לו דבר רע, וצריך לבטל את הרע. הלא היה יותר טוב, אם לא היה לו רע בכלל.
אלא הענין הוא, כי ידוע שהכלי הרוחני, שתהיה מוכשרת לקבל שפע של טוב ועונג, 

צריך להיות בה ב' תנאים:
א. שיהיה לה בחינת עביות, שהיא הרצון לקבל הנאה ותענוג,

ורצונו, מה שהוא משתוקק לקבל  היינו שלא לקבל כפי חשקו  ב. שיהיה לה מסך, 
בעמ"נ  לקבל  מכונה  שזה  להבורא,  הנאה  מזה  שיהיה  מה  כפי  אלא  ותענוג,  הנאה 

להשפיע נחת רוח ליוצרו.
)הרב"ש. מאמר  6 "ענין בטחון" 1986(

52. אם אין לו כלי קבלה, היינו שאין לו השתוקקות לקבל הנאה ותענוג, אז הוא לא 
מוכשר לקבל שפע מלמעלה, כי אין מילוי בלי חסרון. ומשום זה מוכרחים להשתדל 
לעשות לעצמו חסרון, להשתוקק שהבורא יקרב אותו ויתן לו מכל טוב, שיש בידו של 
הקב"ה לתת. והוא משתוקק לקבל את זה. ויחד עם זה הוא מבטל את רצונו, ובוטח 
בה', שבטח ה' יעזור לו, ויתן לו מה שהקב"ה מבין שזה הוא לטובתו. ולכן אין לו אז 

טענות, שהקב"ה לא עזר לו, כפי שהאדם מבין. 
וזה נקרא שמבטל רצונו ואומר, אני עושה את שלי, היינו מה שאני מבין שזהו לטובתי, 
ואני מבין ומאמין, שבטח הקב"ה יודע יותר טוב את מצבי, ואני מסכים ללכת ולעסוק 
בתורה ומצות, כאילו הקב"ה עזר לי, כפי שאני מבין שהוא צריך לענות לי על תפלתי. 
אני  מקום  ומכל  מענה,  שום  לי  נתן  לא  הוא  שבקשתי  מה  שעל  רואה,  שאני  והגם 
מאמין, שה' שמע את תפלתי ועונה לי, כפי מה שהוא טוב בשבילי. ומשום זה אני 
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צריך תמיד להתפלל, שה' יעזור לי, כפי שאני מבין, וה' עוזר לי, כפי מה שהוא מבין 
שטוב בשבילי.

)הרב"ש. מאמר  6 "ענין בטחון" 1986(
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שפלות והכנעה

1. האדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים על בחינה הנמוכה ביותר, ולומר 
עליה, שאצלו אפילו מצב הזה, שלא יכולה להיות שפלות יותר גדולה, היינו שהוא 
כולו למעלה מהדעת, שאין לו שום סמיכה מצד השכל וההרגשה שיוכל לבנות עליה 

את היסודות שלו.
והוא נמצא אז כאילו שעומד בין שמיים וארץ ואין לו שום סמיכה, שאז הוא הכול 

למעלה מהדעת.
ואז האדם אומר, שהקב"ה שלח לו את המצב הזה, שבו הוא נמצא בתכלית השפלות, 
בצורת  שמיים  מלכות  העול  את  עצמו  על  יקבל  שהוא  בכך  רוצה  שהקב"ה  מטעם 

שפלות כזו.
נמצא  הוא  שבו  שהמצב  מהדעת,  למעלה  שמאמין  משום  עצמו,  על  מקבל  הוא  ואז 
עכשיו בא לו מצד ה', היינו שה' רוצה שהוא יראה המצב הכי שפל שאפשר להיות 

בעולם.
ומכל מקום הוא צריך להגיד, שהוא מאמין בה' בכל אופנים. וזה נקרא אצלו כניעה 

ללא תנאי. 
)הרב"ש. 21. "קידוש החודש"(

2. בשעה שהאדם נמצא במצב השפלות, שזה נבחן שהקב"ה נתרחק ונסתלק ממנו, 
ואין לו שום רצון וחשק לעבודה, שזה נקרא, שהקב"ה נותן לאדם צורה על רוחניות, 
שאין בזה שום טעם, אלא להיפך, האדם רוצה לברוח ולשכוח בכלל מעבודה, זה נקרא 

שהבורא מראה לו בחינת אחורים. 
היות "הפנים" של הבורא הוא רצונו להטיב לנבראיו, מה שאין כן "אחורים" הוא 
ממש להיפך. ומדוע מראה הבורא להאדם את בחינת אחורים. הוא בכוונה תחילה, 
יוכל להישאר במצב של שפלות.  כי לא  ה',  יקבל דחיפה לדביקות  זה האדם  שע"י 

נמצא, שכאן באחורים יש בפנימיות בחינת פנים. 
)הרב"ש. מאמר 44 "מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב'" 1990(
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3. כל אלו המחשבות שהרצון לקבל מביאו, האדם צריך להאמין, שמן השמים שולחים 
ובינתים  השפעה,  בדרך של  ללכת  רוצה  היות שהוא  וזהו  האלו,  המחשבות  את  לו 
הוא מתעצל בעבודה, לכן היות שהאדם התפלל, שה' יקרב אותו להיות דבוק בה', 
שהוא ענין השתוות הצורה, לכן כשרואים שהאדם מתעצל בעבודה, שולחים לו את 
המחשבות זרות, שאין האדם יכול להסכים להיות תחת שליטה כזו. לכן זה נותן לאדם 

דחיפה, שהוא מוכרח להתגבר על מצבו, שבו הוא נמצא. 
נמצא לפי זה, שמהרע הזה, שהאדם מרגיש שיש לו כל כך מצב של שפלות, שאף 
פעם לא עלה על דעתו, שיש מציאות שהוא יהיה תחת שליטה כזו, לכן לא להתפעל 
ולברוח מהעבודה, אלא אדרבה, אלא שהוא צריך להאמין, שהבורא מטפל בו עתה, 

והוא מקרב את האדם אז עם מצב של אחוריים. 
)הרב"ש. מאמר 44 "מהי מלחמת הרשות, בעבודה - ב'" 1990(

4. העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי, כלומר שהאדם צריך לקבל 
על עצמו עול מלכות שמים בבחינת למעלה מהדעת. שהאדם צריך לומר "אני רוצה 
להיות עובד ה', אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, ומכל 
מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהיתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה, ואני 
מוכן לעבוד ללא שום תנאי". ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום, 
שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש 

בארץ, היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

5. איך האדם יכול לקבל כח התגברות על הגוף, בזמן שהוא מרגיש בחינת "שכינתא 
אפשרות  יש  איך  קשה,  וביותר  זו.  מעבודה  לקבל  יכול  הוא  שמחה  איזו  בעפרא". 
כלומר,  טעם.  בה  מרגיש  אדם  שאין  עבודה,  לעבוד  וחשק  צורך  לו  שיהיה  לאדם, 
בשלמא שאין לו ברירה. יש להבין, שהאדם עובד בכפיה. אבל לחשוק לעבודה כזו, 
שאין בה טעם, איך אפשר. והיות שאין לו כח להתגבר, ושתהיה לו שמחה מעבודה 
כזו, ואיך אפשר לשמש את המלך בצורה שפלות כזו, היינו שמרגיש טעם עפר בעת 

שהוא משמש את המלך.
לכן על זה הוא מבקש מה', לא שיתן לו בחינת גילוי גדלות יתברך, שירגיש בזה טעם. 
בזה  ולעבוד בשמחה,  הגוף  על  לו כח, שיוכל להתגבר  הוא מבקש מה', שיתן  אלא 
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שעכשיו הוא יכול לעבוד בלתי ה' לבדו, היות שאין הרצון לקבל נהנה מעבודה, שיש 
לה טעם עפר. 

)הרב"ש. מאמר 40 "מהו כי אתם המעט מכל העמים, בעבודה" 1990(

כאילו  כלומר,  בשלימות,  להיות  הזמן  אז  ומצות,  בתורה  מתעסק  שהאדם  בזמן   .6
שהקב"ה קירב אותו להיות מהמשמשי המלך. אולם אין האדם צריך לשקר לעצמו, 
לומר שהוא מרגיש, שהוא משמש את המלך, בזמן שאין לו הרגשה כזו. אם כן איך 

הוא יכול לתת תודה רבה על זה שקירב אותו, אם אין הוא מרגיש זה. 
אלא האדם צריך אז לומר, שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר שהוא 
עדיין משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל 
מקום ה' נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתו"מ. וגם נתן לו קצת כח, שיוכל להתגבר על 
בחינת מרגלים, מה שמדברים אליו, ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא 

יש לו קצת אחיזה ברוחניות. 
ללכת  ומדריכו  עמו,  מטפל  ולהאמין, שה'  זה,  על  לב  לתת תשומת  צריך  האדם  אז 
בהמסלול המוביל להיכל המלך. נמצא, שהוא צריך לשמוח בזה, שה' משגיח עליו, 

ונותן לו גם הירידות. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

7. "רוממו ה' אלוקינו והשתחוו להר קדשו, כי קדוש ה' אלקינו".
יכולים  זה  אלקינו,  ה'  וגדלות  רוממות  לדעת  רוצה  האדם  אם  פירושו,  "רוממו". 
להשיג רק על ידי דביקות והשתוות הצורה. אם כן מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים 

להשתוות הצורה.
"והשתחוו להר קדשו". עניין השתחויה היא הכנעה, היינו שמרכין את הדעת שלו, 
ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע 

אותו, ל"הר קדשו".
"הר" פירושו הרהורים, היינו מחשבות. "קדשו", פירוש קדוש ומופרש מהדבר, שענינו 
הוא, שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. "והשתחוו", היינו להכניע את הגוף, אפילו 
שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, "השתחוו להר קדשו".
ומדוע צריכים להכניע את עצמו למחשבות של קדושה, היינו לפרוש את עצמו מקבלה 
על מנת לקבל - "כי קדוש ה' אלקינו", שהבורא הוא רק משפיע. לכן צריך להיות 
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ואחר כך  ה'.  יכולים להשיג את רוממות  זה  ידי  ועל  בהשתוות הצורה כמו הבורא. 
יכולים להגיע לידי השגות רוממות ה' אלקינו. 

)הרב"ש. 128. "רוממו ה' אלוקינו"(

8. בעניין הכנעה יש ב' בחינות:
א. מי שמכניע את עצמו לפני מי שגדול ממנו. והגם שלא יודע מעלתו, אלא שהוא 

מאמין, שהוא גדול, ומשום כך, יש לו הכנעה לפניו.
ב. שהוא יודע את גדלותו ומעלתו בבירור גמור.

ובעניין אמונה בהגדלות של העליון, יש גם כן ב' בחינות:
א. שהוא מאמין, שהוא גדול, מטעם שאין לו עצה אחרת. היינו, שאין לו שום דרך 

ומבוא, איך לידע את גדלותו.
ב. שיש לו עצה, איך לידע בדעת ברורה וצלולה את גדלותו. ומכל מקום הוא בוחר 
בדרך האמונה, מטעם "כבוד אלוקים הסתר דבר". זאת אומרת, הגם שיש לו ניצוצין 
בגופו, שהם רוצים דווקא לדעת גדלותו, ולא ללכת כבהמה, ומכל מקום הוא בוחר 

בדרך האמונה.
)בעל הסולם. "שמעתי". קי"ח. "להבין עניין ברכים אשר כרעו לבעל"(

9. ענין השפלה שייך לומר, בזמן שהאדם משתוקק להיות בגאוה. היינו, שהוא רוצה 
להיות בגדלות. זאת אומרת, שהוא רוצה להבין כל דבר ודבר, שנפשו חשקה להיות 
בחינת ראיה ושמיעה בכל דבר, ומכל מקום הוא משפיל עצמו, ומסכים ללכת בעינים 
עצומות, ולקיים תו"מ בתכלית הפשטות, זהו "טוב לישראל". שמילת "ישר-אל" הוא 

אותיות "לי ראש".
היינו שהוא  פי שהוא בחינת "אך".  על  לו ראש דקדושה, אף  היינו שמאמין, שיש 
בבחינת מיעוט ושפל. ואומר על ה"אך" הזה, שהוא טוב גמור. אז מקויים בו "אלקים 
לברי לבב". שפירושו, שהוא זוכה לבחינת לבר לבב, שהוא סוד "והסירותי את לב 

האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר". 
)בעל הסולם. "שמעתי". קמ"ג. "אך טוב לישראל"(

10. תכלית העבודה היא בבחינת הפשט והטבע, שבעבודה זו אין לו כבר מקום ליפול 
לגדלות,  נצרך  הוא  שאין  מטעם,  וזהו  בארץ.  מונח  כבר  שהוא  מאחר  למטה,  יותר 

מטעם שאצלו הוא תמיד כמו דבר חדש.
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כלומר, שתמיד הוא עובד כמו שהתחיל עתה לעבוד. והיה עובד בבחינת קבלת עול 
מלכות שמיים למעלה מהדעת. שהיסוד שעליו בנה את סדר עבודה, הייתה בצורה 
השפלה ביותר. וממש שהיה כולה למעלה מהדעת. שרק מי שהוא פתי באמת יכול 
להיות כל כך שפל, שילך ממש בלי שום בסיס, שיהיה לו מקום לסמוך את האמונה 

שלו, ממש על שום סמיכה.
ונוסף לזה הוא מקבל את העבודה זו בשמחה רבה, כמו שהיה לו דעת וראייה אמיתית, 
על מה לסמוך את הודאות של האמונה. וממש באותו שיעור למעלה מהדעת, באותו 
שיעור כאילו היה לו דעת. לכן אם הוא מתמיד בדרך זה, אי אפשר לו ליפול אף פעם, 

אלא שתמיד הוא יכול להיות בשמחה, בזה שהוא מאמין, שהוא משמש מלך גדול.
)בעל הסולם. "שמעתי". צ"ו. "מהו פסולת גורן ויקב, בעבודה"(

11. כשהאדם מכניע את עצמו ועובד למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות, היינו שמשפיל 
את הדעת שלו, ואומר, שדעתו אינה שוה כלום, דהיינו כנ"ל, שדעתו של אדם מחייבת, 
אם ה' נותן לו כל צרכיו, מה שהרצון לקבל מבין שמגיע לו, אז הוא יכול לאהוב את ה', 
מסיבת שהוא ממלא לו כל צרכיו, לכן הוא אוהב אותו. ואם לא, אין הוא יכול להשפיל 
עצמו, ולומר שדעתו לא שוה כלום, אלא האדם מתרחק אז מה', ואומר, שאינו כדאי 
לעבוד את ה', אם אין ה' ממלא את רצונו. נמצא, שזה נקרא בעל גאוה, מטעם שהוא 
רוצה להבין את דרכיו של הבורא, במה הוא נקרא טוב ומטיב, אם אין הגוף מקבל מה 
שהוא דורש. ועל בעל גאוה זו אומר )ה'( הקב"ה "אין אני והוא יכולים לדור במדור 

אחד".
מה שאין כן אם הוא משפיל עצמו, ואומר, שאין בידי להבין את דרכי ה', ואומר מה 
נקרא  זה  הולך למעלה מהדעת,  כלום, אלא שהוא  אינו שוה  שהדעת שלו מחייבת, 

שפלות, ועליו נאמר "רם ה' ושפל יראה". והוא זוכה שה' מקרב אותו אליו. 
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול, והוא היה ממית, בעבודה" 1991(

12. דוקא אלו, שרוצים ללכת בבחינת להשפיע, הם מרגישים את הריקנות שבהם, 
רוממות,  דוקא עם  הזו,  יכולים למלאות את הריקנית  והם  ה',  לגדלות  זקוקים  והם 
ללכת  כח, שיוכלו  להם  כשיעור, שהם מבקשים, שה', שיתן  מצות,  מלאים  הנקרא 
למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. היינו, שהם מבקשים, שה' יתן להם כח ברוממות, 
שהיא למעלה מהדעת, בגדלות וחשיבות ה', ולא רוצים שה' יתן להם זה להשיג, היות 
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שהם רוצים להכניע את עצמם, בכניעה ללא תנאי, רק שמבקשים עזרה מה', בשיעור 
זה הם יכולים למלאות את המקום של ריקנות עם מצות. וזהו "מלאים מצות כרמון".

)הרב"ש. מאמר 7 "מהו אדם ומהו בהמה, בעבודה" 1991(

בלי  כי  למעלה.  לעלות  עצמו  שירומם  לו  גורם  זה  ה',  בעבודת  הגרעונות  ע"י   .13
דחיפה, האדם מתעצל לעשות תנועה, ומסכים להשאר במצב שבו הוא נמצא. 

כח  לו  נותן  זה  מבין,  שהוא  מכפי  נמוכה  יותר  למדרגה  יורד  הוא  אם  כן  שאין  מה 
להתגבר, שאינו יכול להשאר במצב כל כך גרוע, היות שהמצב שבו ירד, הוא לא יכול 
להסכים להישאר כך. לכן הוא מוכרח כל פעם להתגבר, ולצאת מהמצב של הירידה, 
יותר גבוהים,  זה גורם לו, להמשיך מלמעלה כוחות  ואז עליו להמשיך רוממות ה', 

אחרת הוא נשאר בתכלית השפלות. 
נמצא, שכל פעם על ידי השערות, הוא הולך ומגלה את רוממות ה', עד שהוא מגלה 

שמותיו של הקב"ה.
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ג. "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן"(

14. בזמן שהאדם בא לידי מצב, שהוא ממש אבוד, שאינו רואה לעצמו שום זכות 
קיום בעולם, שיהיה לו במה להיאחז, וכל הטכסיסים והעצות כבר אזלו ממנו, ורואה 
שאחרי כל הטרחות והיגיעות, הכל אבוד - אז הוא צריך להתחזק ולומר, שכל מאי 
דאבד רחמנא לטב אבוד ]כל שעושה הרחמן לטובה עושה[. היינו שהקדוש ברוך הוא 
עשה לו את כל אלו המצבים של האבדות, ושהם לטב, היינו שעל ידי זה שבא למצב, 
שנמצא בדיוטא התחתונה, על ידי זה יהיה לו היכולת לעלות למעלה, כמו שכתוב "רם 

ה' ושפל יראה". 
)הרב"ש. 626. "כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד"(

15. לאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא "לעולם 
יסדר אדם שבחו של הקב"ה", אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל. כלומר לעשות 
בקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן 

לעבוד רק לתועלת ה'. 
וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר כל, המצב הזה, שהוא רואה מה היא 
החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא 
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יכול להוליד לו חסרון וכאב, על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת 
לתת תפלה אמיתית מעומק הלב, על מה שחסר לו. 

)הרב"ש. מאמר 28 "מהו לא תוסיף ולא תגרע, בעבודה" 1987(

16. אלו שרוצים להידבק בה, והם מרגישים, שהם נמצאים בשפלות, שאינם רואים 
שום מציאות, שיוכלו לצאת מן הבוץ הזה. אז הם מבקשים לה', שהוא ירים אותם.

ובמקום שהעבודה, שהגוף מסכים, שהיא על בסיס של רצון לקבל, שמבחינת להשפיע 
אין להם שום מושג, אז עבודתם היא בבחינת גאות, שמתגאים בזה שהם עובדי ה', 

ואחרים הם בתכלית השפלות, שהם רואים תמיד החסרונות של אחרים.
מה שאין כן אלו שהולכים בדרך האמת, היינו שרוצים להגיע לבחינת להשפיע, הם 

בחינת שפלים, משום שהם רואים, ש"אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו". 
)הרב"ש. מאמר 15 "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר" 1985(

17. צריך להתפלל לה', שה' יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעינים עצומות, 
פי  על  אף  הכל לשם שמים,  לעשות  בידו  אלא שיהיה  דבר,  לשום  נצרך  יהיה  ולא 

שהגוף מתנגד לזה. 
כלומר, שאין לו לתת עצות להבורא, איך שיעזור לו. אלא הוא צריך להכניע עצמו, 
ולהתבטל לה' בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן 
הוא מבקש מה', שיתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו. 

כן  גרוע משאר אנשים, שהם  יותר  היות שהוא  לכן הוא מבקש מה', שירחם עליו, 
יכולים להיות עובדי ה'. מה שאין כן הוא יותר גרוע מהם, שהוא רואה, שיש לו רצון 
יותר מכולם. לכן הוא מתבייש כלפי עצמו, איך שהוא נמצא  לקבל באהבה עצמית 
בשפלות כל כך. ולכן הוא מבקש מה', שירחם עליו, שיוציא אותו משליטת היצר הרע. 

)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

18. אמרו חז"ל "הבא לטהר מסייעין אותו". והזה"ק שואל "במה מסייעין". ואומר 
"בנשמתא קדישא". 

אם כן, עכשיו הקב"ה נתן לו ההזדמנות, שיהיה לו להשיג בחינת נשמה קדושה. אם 
כן כמה הוא צריך להיות מאושר מהמצב של ירידה והיסורים, שהוא מרגיש במצב 
הזה. לכן עליו לומר, שאין הוא נמצא במצב של ירידה, אלא אדרבה, הוא נמצא במצב 

של עליה. 
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נכנעין  הן  עליהם,  באים  כשהיסורין  "ישראל,  חז"ל  שאמרו  מה  לפרש  יש  ובזה 
ומתפללין". שפירושו, בזמן שבאים במצב של ירידה, הם רואים את מצבם האמיתי, 
איך שהם נמצאים בשפלות. זה נקרא, שהם נכנעין, מטעם שרואים את מצבם, איך 
שהם נפרדו מחיי החיים. כי מי שיש לו דביקות בה', הוא חי. מה שאין כן הוא מרגיש 
רק יסורים. לכן ברור לו, שעתה הזמן של תפלה מעומק הלב. וזה שכתוב "הן נכנעין 

ומתפללין". 
)הרב"ש. מאמר 5 "מהו בעבודה, ישראל שגלו - שכינה עמהם" 1988(

כמיואש  עצמו  שמוצא  בשעה  אלא  האדם,  של  בעולמו  מאושר  יותר  מצב  אין   .19
מכחותיו עצמו, כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצוייר בכוחו לעשות ותרופה אין. 
כי אז ראוי לתפלה שלמה לעזרתו ית'. שהרי יודע בבטחה שעבודתו עצמו לא תביא לו 
התועלת, וכל עוד שמרגיש איזה כוח עבודה מצדו עצמו, אין תפלתו שלמה. כי היצר 
הרע מקדים עצמו, ואומר לו, שמחוייב קודם לעשות מה שבכוחו, ואחר כך יהיה רצוי 

להשי"ת. 
ועל ז"א: "רם ה' ושפל יראה" וכו'. כי אחר שהאדם מתייגע בכל מיני עבודות ומתאכזב 
הוא בא לשפלות אמיתית. שיודע שהוא השפל שבאנשים, כי אין לו שום דבר המועיל 

בבנין גופו, ואז תפלתו שלמה, ונענה מידו הרחבה. 
)בעל הסולם. אגרת נ"ז(

20. אין שום דבר קטן או גדול, מושג רק בכח התפלה, ענין היגיעה והעבודה שאנו 
מחוייבים, אינם אלא לגלות את מיעוט כחותינו ושפלותנו, שאין אנו ראויים לכלום 

מכחנו עצמנו, כי אז אנו מוכשרים לשפוך תפלה שלמה לפני יתברך.
ואין לטעון על זה, אם כן, אני מחליט מראש בלבי שאינני ראוי לכלום, וכל הטרחא 
שאדם  ובטרם  הנסיון,  כבעל  חכם  שאין  בטבע,  הוא  חוק  אמנם  לי?  למה  והיגיעה 
מנסה בפועל לעשות כל מה שבכוחו, אינו מוכשר בשום אופן לבוא לשפלות האמיתי, 
בשיעור האמיתי כאמור. ולכן אנו מחויבים להתיגעות בקדושה וטהרה, כמ"ש: "כל 

אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה וכו'". והבן זה, כי עמוק ואמת הוא.
לא גיליתי לך את האמת הזה, אלא כדי שלא תרפה ידיך ואל תתיאש ח"ו מן הרחמים. 
ואע"פ, שאינך רואה כלום, מפני שאפילו בשעה שנגמרה הסאה של יגיעה, הוא הזמן 
יגעתי ומצאתי אל תאמין". וכשיגמר הסאה  של תפלה. ועד שם האמן בחז"ל: "לא 
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יהיה תפלתך בשלמות, והשי"ת יענה כידו הרחבה, וזה שהורינו ז"ל: "יגעתי ומצאתי 
תאמין". כי אינו ראוי לתפלה מקודם זה, והשי"ת שומע תפלה. 

)בעל הסולם. אגרת נ"ז(

את  מצירים  שהיו  המצריים,  משליטת  יוצא  שהוא  כלומר,  מצרים".  "יציאת   .21
ישראל, שלא נתנו להם לעבוד את עבודת הקודש. "ויאנחו בני ישראל מן העבודה, 

ותעל שועתם אל אלקים", אז ה' הוציא אותם מגלות מצרים. 
כלומר, היות שעם ישראל היו מרגישים את השעבוד, ורצו לברוח מהגלות הזאת, מה 
שהמצריים היו מעבידים אותם, כשבאו לנקודה החשובה הזו, היינו שהיו מרגישים 
הקדוש,  האר"י  שאומר  כמו  וזה  ממצרים.  הקב"ה  אותם  הוציא  אז  שפלותם,  את 
שעם ישראל כשהיו במצרים, כבר היו במ"ט שערי טומאה. ואז הוציא אותם הקב"ה 

ממצרים. 
שפירושו, שכבר באו בתכלית השפלות, שאין למטה הימנה. אז הוציא אותם הקב"ה. 

)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

22. מי שרואה את שיפלותו, אז הוא רואה שהולך בדרך המוביל לעבודה דלשמה, 
ועל ידי זה יש לו מקום לתפילה אמיתית מעומקא דליבא. שרואה שאין מי שיעזור לו 
אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שפירש אאמו"ר זצ"ל על גאולת מצרים "אני ולא 
שליח", כי כולם ראו שרק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גאל אותם משליטת הרע. 

וכשזוכין לעבודה דלשמה בטח שאין במה להתגאות, כיון שרואים אז שזהו רק מתנת 
אלקים ולא "כוחי ועוצם ידי". ואין יד נכרי באמצע שיעזור לו. אם כן הוא מרגיש את 
שיפלותו, איך לשמש את המלך הוא תענוג נפלא עד אין קץ, ובלי עזרתו יתברך, אין 

האדם מסכים לכך. ואין לך שיפלות גדולה מזו. 
)הרב"ש. אגרת ט'(

23. כתוב "רם ה' גדול ונורא, משפיל גאים עדי ארץ, ומגביה שפלים, עדי מרום", 
שאז הם אומרים, מה שהיה מקודם בשפלות, הוא עכשיו רם ונשא גדול ונורא, בזה 
בחינת  שהיא  עצמית,  באהבה  עבודה  בחינת  מקודם  שהיה  מה  עכשיו,  שמרגישים 
גאות, שהיו מרגישים בחינת גאוה בעבודה כזאת, נעשה עכשיו בחינת שפלות, כי הם 

מתביישים לעבוד בשביל אהבה עצמית. 
אבל מי נתן להם הכח הזה, שירגישו כך? הלא הקב"ה נתן להם! לכן האדם אומר אז 
"משפיל גאים עדי ארץ". והעבודה דלהשפיע, שהיתה מקודם בשפלות, נעשית עכשיו 
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אצלו עבודה דלהשפיע ברום המעלות. ומי עשה לו זאת, רק הקב"ה, אז האדם אומר 
"ומגביה שפלים עדי מרום". 

)הרב"ש. מאמר 15 "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר" 1985(

24. כתוב "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ה'". פירוש, שהחיות 
דקדושה שבאדם, אינו בא דווקא מההתקרבות, היינו הכנסות. זאת אומרת, הכניסות 
אחרא  שהסטרא  זה  ידי  שעל  מההתרחקות.  היינו  מהיציאות,  גם  אלא  להקדושה. 
מתלבשת בגוף האדם, וטוענת "כולה שלי" בטענה צודקת, ועל ידי זה התגברות באלו 

המצבים, האדם זוכה לאמונה בקביעות.
זאת אומרת שהאדם צריך לייחד הכול לה', היינו, אפילו היציאות נמשך ממנו יתברך. 

וכשזוכה, אזי הוא רואה, שבין היציאות ובין ההכנסות, הכול ממנו יתברך.
בין  עושה,  השי"ת  שהכול  רואה,  שהוא  כיוון  עניו.  להיות  מוכרח  הוא  זה  ידי  ועל 
היציאות ובין ההכנסות. וזה עניין הנאמר אצל משה ענוותן וסבלן, שצריכים לסבול 
וברגע  הוא צריך להחזיק את השפלות.  ומדרגה  היינו, שבכל מדרגה  את השפלות. 
שעוזב את השפלות, תיכף נאבד ממנו כל המדרגות "משה", שכבר השיג. ודי למבין.

)בעל הסולם. "שמעתי". קכ"א. "הייתה כאניות סוחר"(

כל  היינו  עליכם,  הפרטים שעבר  כל  היינו,  כולכם".  היום  נצבים  "אתם  כתוב   .25
המצבים שהיו לכם, מצבים של גדלות או מצבים פחות מגדלות, שהיה נחשב למצב 
של בינוני וכדומה, אתם לוקחים את כל הפרטים, ואין אתם מחשיבים מדרגה לגבי 
מדרגה, מטעם שלא חשובה לכם שום תמורה, אלא חשוב רק שעושים רצון ה', שצוה 
לנו לעשות מצות וללמוד תורה, וזה אנו מקיימים, כמו כל איש ישראל הפשוט. היינו 
במצב  שנמצא  חושב  שהיה  כמו  אצלו,  חשוב  הוא  עכשיו,  נמצא  הוא  שבו  שהמצב 

הגדלות. אז "ה' אלקיך כרת עמך היום".
ה' כורת עמו ברית. היינו דוקא בזמן שהאדם מקבל את עבודתו  זאת אומרת, שאז 
יתברך בלי שום תנאים, אלא שמסכים לעבוד את עבודת הקודש בלי שום תמורה, 

שזה נקרא "כניעה ללא תנאי", אז הקב"ה כורת עמו ברית.
)הרב"ש. מאמר 19 "אתם ניצבים היום כולכם" 1984(
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הבורא מתגלה בקשר בינינו 

1. האדם הרוצה לעבוד ה' באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים וכן צריך לחבר 
עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו, היינו שלא תשאיר לך רק מה 
שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב ורבוי אנשים, כי לפי רבוי האנשים 
העובדים את ה', יותר מתגלה אליהם אור השכינה, ולזה צריך לכלול עצמו עם כל 

האנשים ועם כל הנבראים והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה.
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "שלח"(

2. כמה אהובים ישראל לפני הקב"ה, שבכל מקום שהם שורים הקב"ה נמצא ביניהם, 
משום שאינו מסיר מהם האהבה שלו. כמ"ש, ועשו לי מקדש וָׁשכנתי בתוכם. 

)"זוהר לעם". "נשוא". מאמר "מדוע באתי ואין איש". סעיף 105(

הכוונה  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  ]כתוב[  כתיב  המקדש  בית  כשנחרב   .3
על הנקודה שבלב, שצריך להיות מקום מקדש, שאור ה' ישכון בתוכה, כמו שכתוב 

"ושכנתי בתוכם". לכן על האדם להשתדל לבנות בנין הקדושה שלו.
המושפע  שפע  שנקרא  עליון,  השפע  בו  שיכנס  בכדי  מוכשר,  להיות  צריך  והבנין 
מהמשפיע להמקבל. אבל לפי הכלל, צריך להיות השתוות הצורה בין המשפיע להמקבל 

כידוע, שגם המקבל צריך להיות בכוונה דעל מנת להשפיע, כדוגמת המשפיע.
וזה נקרא בחינת עשיה, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש", שהעשיה חלה על הכלי ולא על 

האור. כי האור שייך להבורא ורק המעשה שייך להנבראים. 
)הרב"ש. 940. "נקודה שבלב"(

נקרא  שהבורא  שכינה,  נקרא  מגולה  שהבורא  שהמקום  זצ"ל,  אאמו"ר  אומר   .4
"שוכן". אבל מתי הוא נקרא "שוכן", במקום שיש מי שמשיג את השוכן. אז הוא אמר, 
שאין שוכן ושכינה שני דברים אלא דבר אחד, היינו שוכן נקרא אור בלי כלי, ושכינה 
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היא המקום שמתגלה הבורא. נמצא, מה יש במקום שהבורא מתגלה, רק הבורא ולא 
דבר אחר. אלא כנ"ל, אור וכלי, היינו שיש כלי המשיג את האור.

ולפי זה יוצא, מהו המקום, אשר בחר ה' לשכן שמו שם. הוא כמו שאנו לומדים, שאנו 
צריכים לתקן את הכלי קבלה שלנו, שיהיו בעמ"נ להשפיע נחת רוח להבורא. וזהו 

ענין של השתוות הצורה, אז במקום הזה מתגלה השם של הקב"ה. 
)הרב"ש. מאמר 26 "דרך קרובה ודרך רחוקה" 1986(

5. כמו שהשי"ת אינו חושב בעצמו, אם הוא נמצא, או אם הוא משגיח על בריותיו, 
בדברים  לחשוב  לו  אסור  הצורה,  להשואת  לזכות  הרוצה  אף  מהספיקות,  וכדומה 

האלו, שברור לו, שהשי"ת אינו חושב בהם, כי אין לך שינוי צורה גדול מזה. 
יבוא  ולא  יתברך.  ממנו  בפירודא  בודאי  נמצא  אלו,  דברים  מי שחושב  כל  ולפיכך, 
לידי השואת הצורה לעולם. וזה מה שאמרו ז"ל: "כל מעשיך יהיו לשם שמים, כלומר 
זו של הדביקות. דהיינו,  דביקות בשמים, לא תעשה שום דבר, שאינו מביא מטרה 
שכל מעשיך יהיו להשפיע ולהועיל לזולתך. שאז תבוא להשואת הצורה עם השמים: 
מה הוא יתברך, כל מעשיו להשפיע ולהועיל לזולתו, אף אתה, כל מעשיך יהיו רק 

להשפיע ולהועיל לזולתך, שזו היא הדביקות השלימה. 
)בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר"(

ואין  יחד  אגודים  ישראל  שכלל  בזמן  הקב"ה,  בעיני  חן  הבריאה  מוצאת  אימתי   .6
ביניהם שום קנאה ושנאה ותחרות, וכל אחד חושב בתקנת וטובת חבירו, ואז הקב"ה 
שמח בבריאתו, ועל זה נאמר ישמח ה' במעשיו. ובדרך רמז נוכל לבאר בזה את הכתוב 
ה'  אני  אז  כמוך,  אוהב לרעך  לומר, אם תהיה  רוצה  ה'",  אני  כמוך  "ואהבת לרעך 

בתוככם ואוהב אני את שניכם. 
)"החפץ חיים". זכור למרים. פרק י"א(

7. יש בכל אחד מהם ניצוצין של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק 
את אור האהבה, שיאיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז, שע"י התחברותם יחד אז, מכל 

הנצוצין ביחד יעשה שלהבת אחת גדולה. 
)הרב"ש. מאמר 9 "לעולם ימכור אדם קורות ביתו" 1984(

8. כתוב "ה' אחד וישראל הם אחד", ולכך הם דבוקים בהשי"ת, כי נאה לאחד לדבק 
לאחד  אז  גמור,  באחדות  יחד  ודבוקים  אגודים  הם  כשישראל  הוא?  ואימתי  באחד, 
יחשבו, ושורה עליהם ה' ברוך הוא, שהוא אחד. אבל כשחלילה חלק לבם ונפרדים 
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זה מזה, אי אפשר להם להיות דבוקים באחד ואין השם שורה עליהם, ושורה חלילה 
וזה יש לומר הרמז בפסוק "ואתם הדבקים", היינו כשתהיו דבוקים  אל זר עליהם. 
ונאחדים זה בזה, אז "חיים כולכם", כשהם באחדות אחד, אז נאה לאחד לדבק באחד, 

ושורה עליהם ה' אחד. 
)"דגל מחנה אפרים". פרשת "ואתחנן"(

9. העיקר של אסיפה, שיהיו כולם באחדות אחד, ויהיו מבקשים הכל רק תכלית אחד 
- למצוא את השי"ת. שבכל עשרה השכינה שורה, ובודאי אם יש יותר מעשרה בודאי 
יש יותר גילוי שכינה. וכל אחד ואחד יקבץ עצמו לחבירו ויהיה נכנס אליו לשמוע 
ממנו איזה דבר לעבודת ה' והאיך למצוא את ה', ויהיה נתבטל אצלו וכן חבירו אליו, 
וכן כולם יהיו כך, וממילא כשאסיפה הוא על זה הכוונה, אזי ממילא יותר מה שהעגל 
עמהם,  ונמצא  אליהם  עצמו  מקרב  השי"ת  ממילא  להניק,  רוצה  הפרה  לינק  רוצה 

ורחמים גדולים וחסדים טובים ומגולים נמשך על כנסת ישראל. 
)"מאור ושמש". פרשת "ויחי"(

10. כתוב "ויחן העם, כאיש אחד בלב אחד", שפירוש, שלכולם היה מטרה אחת שהוא 
לתועלת הבורא.

ויש להבין, איך יכול להיות כאיש אחד בלב אחד, הרי ידוע מה שאמרו חז"ל "כשם 
להיות  יכול  ואיך  לזו",  זו  דומות  דעותיהם  אין  כך  לזה,  זה  דומים  שאין פרצופיהם 

כאיש אחד בלב אחד.
תשובה - אם אנו מדברים שכל אחד ואחד דואג לצורך עצמו, נמצא שאי אפשר להיות 
כאיש אחד, הלא אין הם דומות זו לזו. מה שאם כן שכולם בטלו את רשות עצמם, 
אין כבר דעותיהם הפרטים, שכל הפרטים  כן  וכולם דאגו רק לתועלת הבורא, אם 

יתבטלו, ונכנסו כולם לרשות היחיד. 
)הרב"ש. אגרת מ"ב(

11. בהשתלם האדם באהבת זולתו ובהשפעה לזולתו בנקודה הסופית, ישתלם יחד עם 
זה באהבת השי"ת ובהשפעת נחת רוח להשי"ת. ואין הפרש בשניהם, כי כל הנמצא 
מחוץ לגופו, שהוא מחוץ לעניין תועלת עצמו - דין אחד לו, אם זה להשפיע לחברו, 

או להשפיע נחת רוח ליוצרו. 
וזה ששיער הלל הנשיא, אשר "ואהבת לרעך כמוך" הוא המטרה האחרונה שבמעשיות. 
כי הוא האופי והצורה היותר ברורה לאדם. ואין לטעות במעשים, שהרי הם מסודרים 
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לעיניו, ויודע שאם מקדים צרכי חברו על צרכי עצמו, הריהו במדת השפעה, ולפיכך 
אינו מגדיר המטרה - "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". כי 
באמת הם היינו הך, כי גם את חברו הוא צריך לאהוב בכל לבבו ובכל נפשו ומאודו. 
כי כן מתבטא במלה "כמוך". כי את עצמו ודאי שהוא אוהב בכל לבבו נפשו ומאודו, 

ובהשי"ת יכול לרמות את עצמו. ובחברו הדבר פרוש תמיד לנגד עיניו. 
)בעל הסולם. "אהבת ה' ואהבת הבריות"(

12. האדם צריך לחשוב, רק עבור הגוף הפנימי, היות שהוא לבוש לנפש דקדושה. 
כלומר, שיחשוב מחשבות מה שהם אחר עורו, כלומר אחרי עור של הגוף, נקרא חוץ 
מגופו, שפירושו חוץ מתועלת עצמו. אלא רק מחשבות שהם תועלת הזולת. וזה נקרא 

חוץ מעורו. ]...[ 
וכשיתמיד לחשוב מחשבות שהם לאחר עורו, אז הוא זוכה למה שכתוב "ואחר עורי 
נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוק" )איוב י"ט כ"ו(. "זאת" היא בחינת שכינה הקדושה. 
והיא עומדת אחרי עורו. "נקפו" היינו שנתקנה, להיות לעמוד אחרי עורי. ואז האדם 
זוכה לבחינת "מבשרי אחזה אלוק". היינו שהקדושה באה בהתלבשות בגוף בפנימיות. 

וזהו דוקא בזמן, כשהוא מסכים לעבוד מחוץ לעורו, היינו בלי כל התלבשות. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ו. "מהו, ג' בחינות גופים באדם"(

13. וזה כלל גדול שהאדם בעצמו נקרא נברא, זאת אומרת רק הוא לבדו. וחוץ ממנו 
הוא כבר בחינת שכינה הקדושה. נמצא בזמן שהוא מתפלל עבור בני דורו, זה נקרא 
שהוא מתפלל עבור השכינה הקדושה, שהיא בגלותא, ושהיא צריכה כל הישועות. וזה 

ענין נצחיות. ודוקא באופן כזה יכול להתגלות אור הרחמים. 
)הרב"ש. 217. "ברח דודי"(

14. עיקר האהבה ואחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום 
שנוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שע"י זה נכללין ברצון העליון, שהוא 

תכלית האחדות. 
)"ליקוטי הלכות". חשן משפט הלכות ָעֵרב. הלכה ג' - ל'(

אז  כי  אחד,  ונעשים  הנפשות  כל  כשנכללים  הוא  ושלמותה  הנפש  עלית  עיקר   .15
עולים אל הקדושה, כי הקדושה הוא אחד. וע"כ התפלה, שהוא בחינת הנפש, עיקרה 
תלוי כשמתאחדים הנפשות. וע"כ עיקר התפלה – בצבור ולא ביחיד, שלא יהיה כל 
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אחד חלוק בפני עצמו, שזה הפך הקדושה. רק שצריכים לחבר יחד העדה הקדושה 
ונעשים בחינת אחד, וזה תפלה בציבור. 

)"ליקוטי הלכות". הלכות בית הכנסת. הלכה א'(

16. הרגש ההתפעלות, המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום, הוא שווה לגמרי 
עם הרגש ההתפעלות, המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל המצוות 
מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית. כלומר, שאין שום הארה 
זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן,  ותקווה חוזרת אליו, על ידי טרחתו 

בנקודה הגבוהה הזאת, מתחברים אהבת ה' ואהבת חברו לאחת ממש. 
)בעל הסולם. "הערבות". אות כ"ב(

17. ידוע שאי אפשר להגיע לאהבת ה' מטרם שאדם זכה לאהבת הבריות, שעל ידי 
"ואהבת לרעך כמוך", שאמר רבי עקיבא שזה כלל גדול בתורה. היינו שעל ידי זה 
הוא מסוגל להגיע  אז  זולתו,  האדם מרגיל את עצמו באהבת הבריות, שהיא אהבת 

למדרגת אהבת ה'. 
ובזה יש לפרש מה שכתוב, "כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו", 
שהכוונה שרוח הבריות נוחה ממנו, שהוא עוסק תמיד באהבת הבריות, ומשגיח תמיד 
על אהבת זולתו, אז גם רוח המקום נוחה הימנו, היינו שיש לו תענוג בזה שעושה רוח 
המקום, היינו להשפיע לה'. מה שאין כן מי שעוסק באהבת עצמו, אז בטח שגם רוח 

המקום אינו נוחה הימנו. 
)הרב"ש. 270. "כל שרוח הבריות נוחה הימנו - ב'"(

18. עלינו לדעת, כי זה שניתן לנו ענין אהבת חברים, הוא ללמוד מזה שלא לפגום 
בכבוד המלך. פירוש, שאם אין לו רצון רק להשפיע נחת רוח להמלך, בטח הוא יפגום 
בכבוד המלך, שזה נקרא שמוסר קדושה לחיצוניים. ומשום זה לא לזלזל בכבוד של 
חשיבות של עבודת אהבת חברים, כי ממנה האדם ילמד איך לצאת מאהבת עצמית, 
ולהכנס לדרך של אהבת הזולת. וכישגמור את העבודה של אהבת חברים, אז הוא יכול 

לזכות לאהבת ה'. 
)הרב"ש. מאמר 13 "בא אל פרעה - ב'" 1986(
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19. יש עצה אחת, אם מתאספים כמה יחידים שיש להם הכח הקטן הזה, שכדאי לצאת 
להיות  שיוכלו  לדבר השפעה,  והחשיבות  הכח  כל  להם  אלא שאין  עצמית,  מאהבה 

עצמאים בלי עזרה מבחוץ, וכל אלה היחידים מתבטלים כל אחד להשני. 
כולם יש לכל הפחות בכח, את ענין של אהבת הבורא, אבל בפועל, לא יכולים לקיים 
את זה, אז על ידי זה שכל אחד נכנס בחברה ומתבטל את עצמו להחברה אז נעשה גוף 
אחד, שהגוף הזה מורכב, למשל מעשרה אנשים, הרי יש להגוף הזה כח, פי עשרה 

מכפי שהוא היה יחידי. 
אבל בתנאי כשהם מתאספים, כל אחד יחשוב, שהוא בא עכשיו להמטרה לבטל את 
אהבה עצמית, היינו שלא יחשוב עתה איך למלאות את הרצון לקבל שלו, אלא יחשוב 
יכול לקבל רצון  זה הוא  ידי  עכשיו עד כמה שאפשר רק על אהבת הזולת, רק על 
ומאהבת חברים הוא  וצורך, שצריכים, לקבל תכונה חדשה שנקרא רצון להשפיע. 

יכול להגיע לאהבת הבורא, היינו שרוצה להשפיע להבורא נחת רוח. 
)הרב"ש. מאמר 6 "אהבת חברים - ב'" 1984(

20. ולא חסר לך כלום, אלא לצאת בשדה אשר ברכו ה', וללקט כל אלו האיברים 
המדולדלים שהתדלדלו מנשמתך, ולצרף אותם לגוף אחד. ובגוף השלם הזה ישרה ה' 
שכינתו בתוכו בקביעות בלי הפסק כלל. והמבוע של תבונה רבה, ונחלים עליונים של 

אור, יהיו כמעין שלא פסק.
)בעל הסולם. אגרת ד'(

כלל  בכל  נמצאת  בשעה שמרגיש שנשמתו  בשלמות,  הגוף  נתתקן  אם  והסימן   .21
ישראל, בכל אחד ואחד מהם, ולכן אינו מרגיש ג"כ את עצמו לבחינת פרט, כי זה 
תלוי בזה, ואז הוא תמים בלי מום, ושופע עליו באמת הנשמה בכל כחה, כמו שהופיעה 

באדה"ר. 
)בעל הסולם. "ששים רבוא נשמות"(
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אמונה למעלה מהדעת

1. מטרם שהאדם מוכשר להשיג את האמת, הוא צריך להאמין, שהאמת היא לא כפי 
ידיעתו והרגשתו, אלא שהיא בבחינת "עינים להם ולא יראו, אזנים להם ולא  ערך 
ישמעו". שזה רק מסיבת התיקון, בכדי שהאדם יבוא לשלימותו, שהוא מרגיש רק את 

עצמו ולא מציאות אחרת. 
לכן אם האדם ישיב את לבו להשתדל ללכת בבחינת אמונה למעלה מהשכל, על ידי 
זה מכשירו ומתקנו לבוא לידי גילוי פנים. על דרך שמובא בזהר הקדוש שהשכינה 
יוחאי "אין מקום להסתתר ממך", היינו שבכל מיני  הקדושה אמרה לר' שמעון בר 
הסתרות שהרגיש, היה מאמין שכאן אור ה', וזה הכשירו, עד שבא לידי גילוי פנים 

של אורו יתברך. 
וזהו ענין גודל האמונה, שמוציא את האדם מכל מיני שיפלות והסתרות, אם האדם 

מתחזק בה ומבקש מה' שיגלה את עצמו. 
)הרב"ש. 236 "מלא כל הארץ כבודו"(

2. ענין אמונה למעלה מהדעת בעבודה, פירושה, שצריכים להאמין, אף על פי שהשכל 
לא רואה שהוא כך, ויש לו כמה הוכחות שאינו כך, כמו שהוא רוצה להאמין, זה נקרא, 
אמונה למעלה מהדעת. היינו, שהוא אומר, שהוא מאמין, כאילו היה רואה זה בתוך 

הדעת. זה נקרא "אמונה למעלה מהדעת" בעבודה. 
כלומר, שזוהי עבודה גדולה, שהאדם יקבל על עצמו זה, הוא נגד הדעת. זאת אומרת, 
שאין הגוף מסכים לזה, מכל מקום הוא מקבל על עצמו, כאילו זה היה בתוך הדעת. 
ולאמונה כזאת צריכים עזרה מה'. לכן על האמונה בצורה כזו, האדם צריך להתפלל, 
להאדם  אין  כלומר,  הדעת.  בתוך  זה  השיג  כאילו  אליו,  דומה  שיהיה  כח,  לו  שיתן 
להתפלל לה', שיתן לו להבין הכל בתוך הדעת. אלא שיתפלל לה', שיתן לו כח לקבל 

את האמונה למעלה מהדעת, כאילו שזה היה בתוך הדעת. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו למעלה מהדעת, בעבודה" 1989(
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3. צריך להאמין למעלה מהדעת ולצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונת ה' בהרגשה 
באברים שלו, ורואה ומרגיש שהבורא מנהיג את כל העולם כולו בבחינת טוב ומטיב. 
לעבוד  צריך  הוא  מקום  מכל  להיפך,  רואה  הוא  הדעת,  בתוך  והגם כשהוא מסתכל 
למעלה מהדעת, ושיהיה דומה בעיניו, כאילו זה נמצא כבר בהרגשה באברים, שכך 

הוא באמת, שהקב"ה מנהיג את העולם בבחינת טוב ומטיב. 
שיש  מזה  שמחה  היינו  חיים,  מקבל  הוא  ומכאן  המטרה,  חשיבות  קונה  הוא  וכאן 
התקרבות לה', ויש להאדם מקום לומר, שה' הוא טוב ומטיב, ומרגיש עצמו שיש לו 
הכח לומר לה' "אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו", מסיבת שיש לו 
על מה לתת תודה להבורא. ולפי שהוא מרגיש את חשיבות הרוחניות, כך הוא מסדר 

שבחו של הקב"ה. 
)הרב"ש. מאמר 28 "מהו לא תוסיף ולא תגרע, בעבודה" 1987(

4. דוקא ע"י אמונה למעלה מהדעת, היינו אפילו שהוא מרגיש בחינת חושך בדרך 
הזה, ואף על פי שהוא מבין, שאם היה המלכות מאירה בגלוי ולא על דרך ההסתר, 
ולזכות  יותר קל ללכת הלאה,  לו בטח  היה  ה',  גדלות  אלא שהגוף היה מרגיש את 
ללכת  בוחר  הוא  מקום  מכל  ירידות,  שום  לו  היה  ולא  עבודה,  במצב  תמיד  להיות 

למעלה מהדעת. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מהו רועי מקנה אברם ורועי מקנה לוט, בעבודה" 1991(

5. בזמן שהאדם יכול ללכת בעינים עצומות, למעלה מהדעת, ולהאמין באמונת חכמים, 
וללכת עד הסוף. זה נקרא עיבור, שאין לו פה. ועיבור פירושו "קומת מלכות, שהוא 
הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון "עברה ודינין", 

בסוד הכתוב "ויתעבר ה', בי למענכם". 
עצומות  בעינים  ללכת  צריך  שהאדם  זה  היות  ודינין.  עברה  ענין  את  לפרש  ויש 
זה  להתגבר,  תמיד  צריך  זה שהאדם  לכן  זו,  לעבודה  מתנגד  הגוף  מהדעת,  למעלה 
נקרא "עברה, וזעם, וצרה", היות שזוהי עבודה קשה ללכת תמיד בהתגברות להיבטל 
להעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא "עיבור", שהוא קטנות 

היותר מצומצם באפשרות. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(
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ופרוטה  כי "פרוטה  ה'",  נקראת "בחינת הליכה בעבודות  6. כל התגברות בעבודה 
מצטרפת לחשבון גדול", היינו שכל ההתגברויות מצטרפות לשיעור מסוים, הנצרך 

להיות כלי לקבלת השפע. 
והתגברות פירושו, שלוקחים חלק מכלי קבלה ומכניסים אותו לכלים דהשפעה. וזה 
כדוגמת "מסך", שצריכים לעשות על "עביות". נמצא, אם אין לו רצון לקבל, אין לו 
על מה לעשות מסך. לכן משום זה, כשהיצר הרע מביא לו מחשבות זרות, אז הוא הזמן 

לקחת את המחשבות האלו ולהעלות אותן "למעלה מהדעת". 
וזה האדם יכול לעשות בכל דבר שנפשו משתוקקת, שאל יגיד שקבל עכשיו דחיה 
מעבודה, אלא שיגיד, שמהשמיים נתנו לו רצונות ומחשבות, בכדי שיהיה לו מקום 

להכניס אותם להקדושה. 
)הרב"ש. מאמר 22 "כל התורה היא שם אחד קדוש" 1985(

נקרא בחינת פתילה, שרוצה  זרה  היינו שהמחשבה  7. כשלהבת הקשורה בפתילה, 
להכניס פסול בעבודתו. 

זאת אומרת, שהמחשבה זרה נותנת לו להבין שמצד השכל והדעת, אין לו מה לעשות 
בעבודתו יתברך. ובזמן שהוא מקבל את המחשבה זרה ואומר, שאין הוא רוצה לתרץ 
שום תירוץ, אלא כל מה שהדעת אומרת הוא נכון, רק שהוא הולך בדרך האמונה, 

שהיא למעלה מהדעת. 
נמצא, ששלהבת האמונה קשורה בפתילה של המחשבה זרה. נמצא, שרק עכשיו הוא 
יכול לקיים מצות האמונה כיאות. נמצא, שהקושיות נעשו לו זכויות, שהרי אחרת לא 

היה יכול לקבל שום זכויות מבחינת אמונה. 
וזה נקרא "שמחין ביסורים". הגם שיש לו יסורים, מזה שהמחשבה זרה מצערת לו, 
וגורמת לדבר סרה ורכילות ולשון הרע על עבודתו יתברך, מכל מקום הוא שמח בזה, 
שרק עכשיו בזמן כזה, הוא יכול לקיים בחינת אמונה למעלה מהדעת. וזה נקרא שמחה 

של מצוה. 
)הרב"ש. 5 "ענין זדונות נעשו כזכיות"(

8. האדם צריך לומר לאומות העולם שבקרבו, תדעו לכם, שכל מה שאתם מדברים, 
זה נכון, שלפי השכל אתם צודקים, ואין לי מה להשיב לכם. אלא שניתן לנו עבודה 
והיות  צודקים.  אתם  שאין  מהדעת,  למעלה  להאמין  צריכים  שאנו  מהדעת,  למעלה 
נותן לכם תודה רבה על  שהעבודת האמונה צריכה להיות למעלה מהדעת, לכן אני 
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הטענות הצודקות, שאתם הבאתם לי. מטעם, שאי אפשר לומר, שאדם הולך למעלה 
מהדעת, אלא רק בזמן שיש דעת ושכל, אז שייך לומר שהולך למעלה מהשכל. 

מה שאין כן כשאין דעת, אין שייך לומר שהולך למעלה מהדעת. פירוש, "למעלה 
מהדעת" נקרא, שדרך הזאת יותר חשובה מדרך שבתוך הדעת. אולם בזמן שאין דרך 
אחרת, שתגיד לו: "לך בדרך הזאת", אז לא שייך לומר, שהוא בוחר בדרך של אמונה 
למעלה מהדעת. לכן דוקא מכח אמונה למעלה מהדעת, יכולים לנצח את הדעות של 

אומות העולם, שנמצאים באדם. 
)הרב"ש. מאמר 36 "מהו, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, בעבודה" 1989(

על  ארץ  "תולה  )בסוד  ישות  מקום שאין שם  על  אלא  אינה שורה  ריקנות  ענין   .9
בלימה"(. נמצא, כמה הוא השיעור של המלוי של מקום הריקן? התשובה הוא: לפי 
מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת, שהריקנית צריכים למלאות 
עם רוממות, היינו עם בחינת למעלה מהדעת. ויבקש מה', שיתן לו את הכח הזה. ויהיה 
הפירוש, שכל הריקנית לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא 

בכדי למלאות זה עם רוממות ה', היינו שיקח הכל למעלה מהדעת. 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ג. "ענין רמון"(

10. כתוב "והאלקים עשה שיראו מלפניו". כלומר, שזה שבא לאדם, אלו המחשבות 
של ריקות, הוא בכדי שהאדם יהא לו צורך לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת. 

ולזה צריכים את עזרת ה'. היינו, שהאדם מוכרח אז לבקש מה', שיתן לו את הכח, 
שיוכל להאמין למעלה מהדעת. נמצא, שדוקא אז האדם נצרך להבורא, שיעזור לו. 
וזהו מטעם, היות השכל החיצוני נותן לו להבין את ההיפך. לכן אין עצה אחרת להאדם 
אז, אלא לבקש מה', שיעזור לו. ועל זה אמרו "יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום, 

ואלמלא אין הקב"ה עוזרו, אינו יכול לו". 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ג. "ענין רמון"(

11. רוממות ה' פירושו, שהוא צריך לבקש מה', שיתן לו הכח ללכת למעלה מהדעת. 
זאת אומרת, שרוממות ה' יש ב' פירושים:

יכול לתרץ את שאלותיו.  דעת, שהוא שכל, מה שהאדם  בחינת  עם  ימלא  א. שלא 
אלא שהוא רוצה, שה' ימלא לו את שאלותיו. נמצא שזה נקרא רוממות, משום שכל 
השכל בא מלמעלה, ולא מצד האדם, היינו שהאדם יכול להשיב את שאלותיו. וכל 
מה שהאדם יכול לתרץ, נקרא שהאדם מתרץ הכל עם שכל החיצון. כלומר, שהרצון 
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לקבל מבין, שכדאי לקיים תו"מ. מה שאין כן למעלה מהדעת, הוא המחייב את האדם 
ללכת בעבודה, זה נקרא נגד הדעת של הרצון לקבל.

ב. שרוממות ה' נקרא, שהוא נעשה זקוק, שה' ימלא משאלותיו.
לכן:

א. שהאדם צריך ללכת למעלה מהדעת, אז האדם רואה שהוא ריקן, ואז הוא נעשה 
נצרך לה'.

ב. שרק ה' יכול לתת לו הכח הזה, שיהא בידו ללכת למעלה מהדעת. היינו, זה שה' 
נותן, זה נקרא רוממות ה'. 

)בעל הסולם. "שמעתי". י"ד. "מהו רוממות ה'"(

12. כתוב: "הוי המתאוים את יום ה'. למה זה לכם את יום ה', הוא חושך ולא אור". 
והענין הוא, אלו שמצפים ליום ה', הכוונה הוא, שהם מצפים, שיזכו לבחינת אמונה 
למעלה מהדעת. שיהיה האמונה כל כך חזקה, כאילו שהם רואים בראיה וידיעה גמורה, 

שכך הוא. היינו, שה' משגיח על העולם בבחינת טוב ומטיב. 
כלומר, שאין הם רוצים, שהם יראו, איך שה' משגיח בבחינת טוב ומטיב. כי ראיה הוא 
נגד אמונה. כלומר, אמונה הוא דוקא במקום שהיא נגד השכל. והאדם, עושה את הדבר 
שהוא נגד השכל, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. כלומר, הם מאמינים, שהשגחה של 
הבורא עם הנבראים הוא בבחינת טוב ומטיב. ומה שהם לא רואים זה בידיעה ברורה, 
אין הם אומרים לה': "אנחנו רוצים לראות את בחינת טוב ומטיב בבחינת ראיה בתוך 

השכל". אלא הם רוצים, שזה ישאר אצלם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. 
אלא שהם מבקשים מה', שיתן להם כח, שיהא אמונה זו כל כך חזקה, כאילו הם רואים 
נקרא  זה  השכל.  בתוך  לידיעה  אמונה  בין  הפרש  יהא  היינו, שלא  הדעת.  בתוך  זה 

אצלם, היינו אצל מי שרוצה להיות דבוק בה', "יום ה'". 
)בעל הסולם. "שמעתי". ט"ז. "מהו יום ה' וליל ה', בעבודה"(

13. אי אפשר לזכות לבחינת גילוי, מטרם שהאדם מקבל את בחינת אחוריים, שהיא 
בחינת הסתרת פנים, ולומר שאצלו זהו חשוב כמו גילוי פנים, היינו שיהיה בבחינת 

השמחה, כאילו הוא כבר זכה לבחינת גילוי פנים. 
אבל זה אי אפשר להחזיק מעמד, ושיהיה אצלו ההסתרה כמו גילוי, רק בזמן שהאדם 
בזמן  לי, מה שאני מרגיש  "מה חשוב  לומר  יכול  אז האדם  עובד בבחינת השפעה. 
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העבודה, כי עיקר הוא אצלי, שאני רוצה להשפיע להבורא, ואם הבורא מבין, שיהיה 
לו יותר נחת רוח אם יעבוד בבחינת אחוריים, אני מסכים". 

)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

14. בזמן שהאדם בא לידי מצב, שאין לו שום סמיכה, אז נעשה המצב שלו שחור, 
שהיא בחינה היותר תחתון שבעולם העליון, ומזה נעשה בחינת כתר לתחתון, שכלי 
דכתר הוא כלי דהשפעה. כי הבחינת התחתונה שבעליון היא מלכות, שאין לה מעצמה 
ולא כלום. ורק בצורה כזו נקרא מלכות. היינו, שאם מקבל עליו המלכות שמים, שהיא 
בבחינת שאין לה כלום, בשמחה, נעשה מזה אח"כ בחינת כתר, שהיא כלי דהשפעה. 

)בעל הסולם. "שמעתי". מ"ב. "מהו, שראשי תיבות אלול "אני לדודי ודודי לי" מרמזת בעבודה"(

15. העיקר הוא התפלה. היינו, שהאדם צריך להתפלל לה', שיעזור לו ללכת למעלה 
זכה לדעת דקדושה.  מהדעת. כלומר, שהעבודה צריכה להיות בשמחה, כאילו כבר 
ובאיזו שמחה היתה אז עבודתו, כמו כן הוא צריך לבקש מה', שיתן לו את הכח הזה, 

שיהיה בידו ללכת למעלה מדעתו של הגוף. 
כלומר, אף על פי שהגוף לא מסכים לעבודה זו בעל מנת להשפיע, רק הוא מבקש מה', 
שיהא בידו לעבוד בשמחה, כמו שמתאים למי שמשמש מלך גדול. ואין הוא מבקש 
מה', שיראה גדלות ה', ואז הוא יעבוד בשמחה. אלא הוא רוצה, שה' יתן לו שמחה 

בעבודה דלמעלה מהדעת, שיהיה חשוב אצל האדם, כאילו כבר יש לו דעת. 
)הרב"ש. מאמר 12 "הנרות הללו קדש הם" 1991(

16. תכלית העבודה היא בבחינת הפשט והטבע, שבעבודה זו אין לו כבר מקום לפול 
לגדלות,  נצרך  הוא  שאין  מטעם,  וזהו  בארץ.  מונח  כבר  שהוא  מאחר  למטה,  יותר 

מטעם שאצלו הוא תמיד כמו דבר חדש. 
כלומר, שתמיד הוא עובד כמו שהתחיל עתה לעבוד. והיה עובד בבחינת קבלת עול 
בצורה  היתה  עבודה,  סדר  את  בנה  שעליו  שהיסוד  מהדעת.  למעלה  שמים  מלכות 
השפלה ביותר. וממש שהיה כולה למעלה מהדעת. שרק מי שהוא פתי באמת יכול 
להיות כל כך שפל, שילך ממש בלי שום בסיס, שיהיה לו מקום לסמוך את האמונה 

שלו, ממש על שום סמיכה. 
ונוסף לזה הוא מקבל את העבודה זו בשמחה רבה, כמו שהיה לו דעת וראיה אמיתית, 
על מה לסמוך את הוודאות של האמונה. וממש באותו שיעור למעלה מהדעת, באותו 
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שיעור כאילו היה לו דעת. לכן אם הוא מתמיד בדרך זה, אי אפשר לו ליפול אף פעם, 
אלא שתמיד הוא יכול להיות בשמחה, בזה שהוא מאמין, שהוא משמש מלך גדול. 

)בעל הסולם. "שמעתי". צ"ו. "מהו פסולת גורן ויקב, בעבודה"(

17. האדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמים על בחינה הנמוכה ביותר, ולומר 
עליה, שאצלו אפילו מצב הזה, שלא יכולה להיות שיפלות יותר גדולה, היינו שהוא 
כולו למעלה מהדעת, שאין לו שום סמיכה מצד השכל וההרגשה שיוכל לבנות עליה 
את היסודות שלו. והוא נמצא אז כאילו שעומד בין שמים וארץ ואין לו שום סמיכה, 
שאז הוא הכל למעלה מהדעת. ואז האדם אומר, שהקדוש ברוך הוא שלח לו את המצב 
הזה, שבו הוא נמצא בתכלית השיפלות, מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך שהוא 
יקבל על עצמו את העול מלכות שמים בצורת שיפלות כזו. ואז הוא מקבל על עצמו, 
משום שמאמין למעלה מהדעת, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו בא לו מצד ה', היינו 
שה' רוצה שהוא יראה המצב הכי שפל שאפשר להיות בעולם. ומכל מקום הוא צריך 

להגיד, שהוא מאמין בה' בכל אופנים. וזה נקרא אצלו כניעה ללא תנאי. 
)הרב"ש. 21 "קידוש החודש"(

18. העבודה למעלה מהדעת צריכה להיות כניעה ללא תנאי, כלומר שהאדם צריך 
לקבל על עצמו עול מלכות שמים בבחינת למעלה מהדעת. שהאדם צריך לומר "אני 
רוצה להיות עובד ה', אפילו שאין לי שום מושג בעבודה, ואין לי שום טעם בעבודה, 
ומכל מקום אני מוכן לעבוד בכל כוחי, כאילו שהיתה לי השגה והרגשה וטעם בעבודה, 
ואני מוכן לעבוד ללא שום תנאי". ואז האדם יכול ללכת קדימה, ואין לו אז שום מקום, 
שיוכל ליפול ממצבו, מטעם שהוא מקבל על עצמו לעבוד אפילו כשהוא מונח ממש 

בארץ, היינו שאי אפשר להיות למטה מבארץ. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

19. "בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחיכי". היינו שאומר, שכל הסתרות והיסורים, 
שהוא מרגיש, הוא מטעם, שהבורא שלח לו את המצבים האלו, בכדי שיהיה לו מקום 

לעבוד למעלה מהדעת. 
ובזמן שיש כח בידו לומר כך, היינו שהקב"ה מסבב לו את הסיבות האלו, הוא לטובת 
האדם. זאת אומרת, שעל ידי זה הוא יכול לבוא לעבוד בעמ"נ להשפיע, ולא לתועלת 
עצמו. ואז האדם בא לידי הכרה, היינו שהוא מאמין, שהבורא נהנה דוקא מעבודה זו, 

שהוא בנוי הכל למעלה מהדעת. 
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נמצא, שאין האדם מתפלל אז מהבורא, שהצללים יעברו מן העולם, אלא הוא אומר 
למעלה  הכל  שהוא  כזו,  בצורה  אותו  יעבוד  שאני  רוצה,  שהבורא  רואה,  אני  אז, 
מהדעת. אם כן בכל מה שהוא עושה, הוא אומר, בטח שהבורא נהנה מעבודה זו. אם 
כן מה איכפת לי שאני עובד במצב של הסתרת פנים, היות שהוא רוצה לעבוד בעמ"נ 

להשפיע, היינו שהבורא יהנה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ח'. "מהו, הבדל בין צל דקדושה לצל דס"א"(

20. אם האדם מחליט, שהוא רוצה לעבוד בבחינת "עפר", היינו אפילו שהוא טועם 
טעם עפר בעבודה, הוא אומר, שזה חשיבות גדולה אצלו, אם הוא יכול לעשות משהו 
לטובת הבורא, ולעצמו לא חשוב לו איזה טעם הוא מרגיש, והוא אומר, שעבודה זו, 
בזמן שטועמים טעם עפר, היינו שהגוף צוחק מהעבודה הזאת, הוא אומר להגוף, שלפי 

דעתו נקראת עבודה זו בחינת "לאקמא שכינתא מעפרא". 
כלומר, שהגם שהגוף טועם בעבודה זו טעם עפר, האדם אומר, שזה הוא קדושה, ואינו 
מודד כמה טעם שהוא מרגיש בעבודה, אלא שהוא מאמין, שהבורא כן נהנה מעבודה 
זו, היות שאין כאן שום עירוב של הרצון לקבל, היות שאין לו מה לקבל, כי אין שום 
עבודת  היא  שזו  הוא מאמין,  לכן  כאן.  יש  עפר  רק טעם  כי  זו,  בעבודה  וריח  טעם 

הקודש, וממילא הוא שש ושמח. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

21. יש לפעמים, שהאדם מבזה את עבודה זו של קבלת עול מלכות שמים, שהיא זמן 
של הרגשת השחרית. שהוא רואה, שאין מי שיכול להציל את מצבו, שבו הוא נמצא, 
אלא רק הבורא. והוא מקבל על עצמו מלכות שמים למעלה מהדעת, בבחינת "כשור 
לעול וכחמור למשא". ושצריך להיות לו שמחה, בזה שיש לו עתה מה לתת להבורא. 

ומזה שיש לו מה לתת להבורא, הבורא נהנה מזה. 
הוא  אלא  הידור.  הנקרא  יפה,  עבודה  שיגיד, שזהו  הכוח,  לאדם  יש  תמיד  לא  אבל 
מבזה את עבודה זו. וזהו תנאי קשה לאדם, שיהיה בידו לומר, שהעבודה זו הוא בוחר 
יותר מהעבודה של בחינת "לבנינות". היינו ממצב שאינו מרגיש טעם של חושך בעת 
עבודה. אלא שאז הוא מרגיש טעם בעבודה, היינו שאז אין הוא צריך לעבוד עם הרצון 

לקבל, שיסכים לקבל על עצמו מלכות שמים למעלה מהדעת. 
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ואם הוא כן מתגבר על עצמו, ויכול לומר שהעבודה זו נעים לו, בזה שעתה הוא מקיים 
מצות אמונה למעלה מהדעת, ומקבל את עבודה זו בבחינת יופי והדר, זה נקרא "שמחה 

של מצוה". 
)בעל הסולם. "שמעתי". י"ט. "מהו, שהקב"ה שונא את הגופים, בעבודה"(

22. צריכים לדעת, לזכות לבחינת בינה, הוא עבודה גדולה עד שמשיגים בחינה זו. 
שמח  הוא  אלא  לו,  שיש  ובשכל  לו,  שיש  בהרגשה  במועט,  מסתפק  שיהא  כלומר, 
שמח  שהוא  מטעם  בשלימות,  תמיד  להיות  יכול  הזה  ואדם  לו.  שיש  במה  בחלקו, 

בחלקו. 
יכול  שאינו  רואה  והוא  זו,  לבחינה  הגיע  לא  שעדיין  לעשות,  לאדם  יש  מה  אולם 
להתגבר על הרצון לקבל. אז הוא צריך להתפלל לה', שה' יעזור לו, שיהיה ביכולתו 
ללכת בעבודה בעינים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות 

הכל לשם שמים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. 
כלומר, שאין לו לתת עצות להבורא, איך שיעזור לו. אלא הוא צריך להכניע עצמו, 
ולהתבטל לה' בלי שום תנאים. אלא, היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן 

הוא מבקש מה', שיתן עזרה לנצח את מלחמות היצר. 
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

23. באמונה, יש להבחין ג' הבחנות:
א. הוא למשל איש אחד נותן לחבירו אלף דולר, והאדם מקבל אותם, והוא מאמין 
בטח היות שאיש זה הוא חבר שלי ואדם מסודר. בטח אם הוא נותן לו את הסכום 
למטה  שהוא  אמונה  נקרא  וזה  לספור,  צריך  ואינו  דולר,  אלף  שם  יש  בטח  הנ"ל, 
מהדעת, כלומר זה שהוא מאמין לו, הוא בגלל שהדעת לא מתנגד למה שהוא מאמין, 
כלומר שאין סתירה בין זה שהוא מאמין לו, לבחינת הדעת, נמצא, שאצלו האמונה 
הוא למטה מהדעת, והדעת יותר חשוב, כלומר, זה שהוא מאמין לו, הוא מטעם שאין 
הדעת מתנגד. אמנם אם זה יהיה בסתירה להדעת בטח הוא לא יאמין. וזה עוד לא נקרא 

אמונה למעלה מהדעת.
ב. שהוא אמר לו הרי לך אלף דולר. והמקבל, הלך וסֹופר אותם שלוש פעמים, וראה 
שיש שם אותו הסכום, והוא אומר להנותן אני מאמין לך שיש כאן אותו סכום. כמו 

שאתה אומר, בטח שהאמונה הזו, לא נחשב לאמונה.
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ג. שספר את האלף דולר ג' פעמים, וראה שחסר שם דולר אחד, והוא אומר להנותן 
אני מאמין לך, שיש כאן אלף דולר, כאן, הלא דעת והשכל אומר, שיש כאן חסרון. 

והוא אומר, שהוא מאמין. נמצא, שזה נקרא למעלה מהדעת אמיתי. 
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, ענין טהרת אפר פרה, בעבודה" 1991(

24. אנו צריכים להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שכל עבודה שלנו, 
לא חשוב באיזו צורה אנו עובדים, אם האדם מיחס את העבודה לשם הקב"ה, אפילו 
שתהיה בתכלית השפלות, ה' נהנה מזה. והאדם צריך להשתדל להיות בשמחה, מזה 

שהוא יכול לעשות מעשים, בזמן שהוא נמצא במצב של שפלות. 
והאדם צריך לומר לעצמו, שהוא נהנה מעבודה זו, שהוא כולו למעלה מהדעת. כפי 
יהנה  זו נקראת "עבודה", היינו מעשה חשוב, שהבורא  שהשכל מחייב, אין עבודה 
מזה. אבל הוא מאמין באמונת חכמים, שאמרו לנו, שה' כן נהנה. וזהו למעלה מהדעת. 

)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה" 1990(

25. האדם צריך לומר, שאף על פי שהוא נמצא בתכלית השפלות, כלומר שהוא עדיין 
משוקע באהבה עצמית, ועדיין אינו מסוגל לעשות משהו למעלה מהדעת, מכל מקום 
ה' נתן לו מחשבה ורצון לעסוק בתו"מ. וגם נתן לו קצת כח, שיוכל להתגבר על בחינת 
מרגלים, מה שמדברים אליו, ונוקרים את ראשו בטענותיהם, ומכל מקום הוא יש לו 

קצת אחיזה ברוחניות. 
ללכת  ומדריכו  עמו,  מטפל  ולהאמין, שה'  זה,  על  לב  לתת תשומת  צריך  האדם  אז 
בהמסלול המוביל להיכל המלך. נמצא, שהוא צריך לשמוח בזה, שה' משגיח עליו, 

ונותן לו גם הירידות.
)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

לו את העליות, שזה  נותן  יכול להבין, שה'  26. האדם צריך להאמין, כמו שהאדם 
בודאי אין האדם יכול לומר, שהוא בעצמו מקבל את העליות, אלא שה' רוצה לקרב 

אותו, לכן הוא נותן לו העליות. 
כמו כן האדם צריך להאמין, שגם הירידות נותן לו ה', בגלל זה שהוא רוצה לקרבו. 
לכן כל עשיה ועשיה, שיש לו באפשרותו לעשות, הוא צריך לעשות זה, כאילו הוא 
היה נמצא במצב עליה. לכן זה שהוא מתגבר משהו בזמן הירידה, זה נקרא אתערותא 
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זוכה  ה', מזה עצמו הוא  ומאמין שכך הוא רצונו  וכל פעולה שהוא עושה,  דלתתא. 
להתקרבות יותר גדולה, היינו שהאדם בעצמו מתחיל להרגיש, שה' קירב אותו. 

)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

זה  27. כשהתחיל לעבוד, בטח היתה מוכרחת להיות איזו הנאה ותמורה, שבשביל 
ענין לשם שמים, מטעם  ואחר כך שנתנו להראות שיש  זאת.  הסכים הגוף לעבודה 
"מצוה גוררת מצוה", והוא היה צריך לבקש שיוציאו אותו מהגלות, אז הוא בורח 

מהגלות. 
ואיך הוא בורח מהגלות, בזה שאומר, שבעבודה זאת הוא לא יצליח. אם כן מה הוא 
עושה, הוא מאבד עצמו לדעת, היינו שעוזב את העבודה וחוזר בחזרה לחיים הגשמיים, 

שהם בחינת "רשעים בחייהם נקראים מתים". 
נמצא במקום שהיה צריך לבקש על גאולה מהגלות, אז הוא בורח מהגלות, ומאבד 
עצמו לדעת. וזה כמו שכתוב "כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו 

בם". אלא צריך ללכת למעלה מהדעת. 
והירידה ברוחניות אין הפירוש שעכשיו אין לו אמונה, אלא עכשיו צריך לתת עבודה 

יותר גדולה, ואמונה הקודמת נבחנת לירידה לגבי עבודה הזאת. 
)הרב"ש. 71 "ענין גלות"(

28. ענין המכה שאדם מקבל מה', היינו שלוקח ממנו את הטעם בעבודה. ובזה עצמו 
למעלה  אמונה  בבחינת  אלא  לה',  לעבוד  עצה  שום  לו  אין  אז  כי  אותו,  מרפא  הוא 
מהדעת. נמצא שהמכה שקיבל מה', מזה עצמו הוא יכול להתרפאות, כי אחרת הוא 

ישאר בפרודא. 
ובזה מובן מה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא במה שהוא מכה, הוא מרפא. היינו 
שזוהי הרפואה, היינו שנותן לו מקום שיוכל לעבוד בבחינת אמונה בלי שום סמיכה. 

וכמו כן יש להבין מה שאמרו חז"ל "הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטלה", שהכוונה 
שה' גוזר, היינו שלוקח ממנו את התענוג של העבודה, ואין לך גזירה יותר גדולה מזו, 

שלוקח ממנו את החיות של העבודה. 
וצדיק מבטלה, היינו אם האדם אומר שהוא רוצה לעבוד בלי שום תמורה של חיות 
יותר  למדרגה  עכשיו  עולה  הוא  אדרבא  אלא  מתבטלת.  הגזירה  ממילא  אז  ותענוג, 

גבוהה, שהוא עכשיו בבחינת אמונה טהורה, ונקרא בלי פניה עצמית. 
)הרב"ש. 289 "הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים"(
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כולו.  העולם  כל  וגם  בשלימות,  נמצא  מהדעת, שהאדם  למעלה  להאמין  צריך   .29
נמצא, באופן כזה הוא יכול וצריך לתת תודה לה', על מה שנתן לנו כל טוב. וזה נקרא 
ימין", שהוא ממש להיפך מקו שמאל. כלומר, שבקו שמאל אנו הולכים בתוך  "קו 
הדעת, ש"אין לדיין אלא מה שעיניו רואות". היינו, דוקא בבחינת השכל ולא למעלה 
הגורם,  הוא  השמאל  נמצא,  ימין,  לבחינת  לעבוד  כשעוברים  כן  שאין  מה  מהדעת. 

שהימין יהא בנוי על בסיס של למעלה מהדעת. 
וזהו כמו שאמרו חז"ל "שמאל דוחה וימין מקרבת". היינו, שמצב "השמאל" מראה 
איך  לו,  שפירושו, שמראה  מקרבת",  ו"ימין  ה'.  מעבדות  ונפרד  נדחה  איך  להאדם 
שהוא מקורב לעבודת ה'. זאת אומרת, שבזמן שהוא עוסק בשמאל, אז השמאל צריך 
להביאו לראות מצב של דחיה, איך שהוא נדחה ונפרד מהעבודה. ובזמן שהוא עוסק 
בימין, הוא צריך להגיע לידי מצב, שיראה איך שהוא מקורב לה'. ועל ימין הוא צריך 

לתת תודה לה', ובשמאל הוא צריך לתת תפלה לה'. 
)הרב"ש. מאמר 7 "מתי הם הזמנים של תפילה והודאה, בעבודה" 1990(

30. האדם צריך לעסוק בתורה הן ביום והן בלילה, ולילה ויום צריכים להיות שוים 
אצלו, כמובא בזהר הקדוש )ריש בשלח(. היינו שמצב השלימות שנקרא "יום", ומצב 
הבלתי שלימות הנקרא "לילה", צריכים להיות בשוה, היינו אם כוונתו לשם שמים, 

אז הוא מסכים שהוא רוצה לעשות נחת רוח ליוצרו. 
ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ישאר במצב הבלתי שלימות, הוא גם כן מסכים. 
והסכמה מתבטאת בזה שהוא מקיים את עבודתו כאילו היה זוכה להשלימות, זה נקרא 

מסכים, היינו שהיום והלילה שוים אצלו. 
מה שאין כן אם יש הבדל, אז בשיעור ההבדל יש פירוד, ועל פירוד הזה כבר יש אחיזה 
להחיצונים. לכן אם האדם מרגיש שיש אצלו הבדל, אז הוא צריך לעשות תפילה שה' 

יעזור לו, שלא יהיה הבדל אצלו, ואז הוא יזכה לשלימות. 
)הרב"ש. 300 "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם"(

31. אמר אאמו"ר זצ"ל, שהאדם צריך לצייר לעצמו, כאילו כבר זכה לאמונה שלימה 
בה', וכבר יש לו הרגשה באבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומטיב. 
ואף על פי כשהוא מסתכל על עצמו ועל העולם, הוא רואה שהוא וכל העולם כולו 
בחסרון, כל אחד לפי דרגה דיליה, על זה הוא צריך לומר, "עינים להם ולא יראו", 
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היינו למעלה מהדעת. ועל דרך זה הוא יכול לומר, שהוא איש שלם ולא חסר לו שום 
דבר, וממילא הוא יכול לסדר שבחו של מקום למעלה מהדעת.

)הרב"ש. מאמר 16 "מה הוא האיסור לברך על שולחן ריק, בעבודה" 1989(

32. ענין תפלה צריך להיות בכובד ראש. היינו, בזמן שהאדם מרגיש בעצמו, שאין 
להשפיע.  בעמ"נ  לעבוד  אותו  מחייב  הדעת  שאין  פירוש,  מהדעת.  למעלה  אמונה 
והאדם מבין, שעיקר המטרה צריכה להיות "לזכות לדביקות ה'". והיות הדעת מתנגד 

לזה, והוא צריך ללכת נגד הדעת, זוהי עבודה גדולה מאוד. 
היות שהוא מבקש, שה' יתן לו דבר, שכל האברים שבו מתנגדים לזה. נמצא, שכל 
"עבודה  תפלה  נקראת  לכן  מיוחדת.  עבודה  לו  יש  לה',  נותן  שהוא  ותפלה  תפלה 

שבלב". היינו, שהוא רוצה ללכת נגד השכל והמוח, שהם אומרים לו ממש להיפך. 
ומשום אין זה נקרא "עבודת המוח". כי עבודת המוח נקראת, שהאדם מתייגע עצמו, 
להבין איזה דבר עם השכל ודעת שלו. מה שאין כן כאן אין הוא רוצה להבין עם הדעת, 
שצריכים לעבוד ה' בבחינת ידיעה, אלא הוא רוצה דוקא לעבוד את ה' באמונה למעלה 

מהדעת. ומשום זה נקראת תפלה "עבודה שבלב". 
)הרב"ש. מאמר 25 "כובד ראש בעבודה מהו" 1987(

33. במצב, כשהוא רואה עולם חשוך, והוא רוצה להאמין בה', שהוא מתנהג עם העולם 
בהשגחה פרטית בבחינת טוב ומטיב, הוא נשאר עומד על נקודה זו, וכל מיני מחשבות 
זרות נופלות לו אז במוחו. והוא צריך אז להתגבר למעלה מהדעת, שהשגחה העליונה 
היא בבחינת טוב ומטיב. אז הוא מקבל צורך, שהקב"ה יתן לו את כח האמונה, שיהיה 

בידו כח ללכת למעלה מהדעת ולהצדיק את ההשגחה העליונה. 
במקום  איך  אז,  רואה  שהוא  היות  בעפרא",  "שכינתא  זה  מה  להבין  יכול  הוא  ואז 
שצריך לעשות משהו לשם שמים ולא לתועלת עצמו, תיכף בא הגוף ושואל טענת "מה 
עבודה הזאת לכם", ולא רוצה לתת לו כח לעבודה, שזה נקרא "שכינתא בעפרא", 
היינו לטובת השכינה מה שהוא רוצה לעשות, הוא טועם בזה טעם עפר, ואין לו כח 

להתגבר על המחשבות והרצונות שלו. 
ואז האדם בא לידי הכרה, שלא חסר לו שום דבר, שיהיה לו כח עבודה, אלא שהקב"ה 

יתן לו את כח האמונה.
)הרב"ש. מאמר 13 "מהו, רועה העם הוא כל העם, בעבודה" 1988(
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34. האדם צריך לרחמים גדולים, שלא יברח מהמערכה. והגם שהאדם משתמש עם 
העצות מה שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין", אבל האדם אומר, 

שכבר השתמש עם העצה הזו כמה פעמים, ולא עוזר לו. 
וגם אומר, שכבר השתמש עם העצה של "הבא לטהר מסייעין אותו", וכאילו כל אלו 
העצות הן לא בשבילו. אם כן הוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא המצב הכי גרוע אצל 
האדם, היינו שהוא רוצה לברוח מהמצבים האלו. אבל אין לו לאן לברוח. ואז הוא 
סובל יסורים, מזה שהוא נמצא בין יאוש למצב של בטחון. אבל האדם אומר אז, לאן 

אפנה. 
ואז אין שום עצה אלא לתת תפלה. והתפלה הזו היא גם כן בלי שום בטחון. נמצא, שאז 
הוא צריך לתת תפלה, שיאמין, שה' כן שומע תפלה, וכל מה שהאדם מרגיש במצבים 
האלו, הוא לטובתו. וזה יכול להיות רק למעלה מהדעת. כלומר, הגם שהשכל אומר 
לו, שמכל החשבונות, אתה רואה, שאין שום דבר יכול לעזור לך, גם זה הוא צריך 
להאמין למעלה מהדעת, שה' כן יכול להוציא אותו מהרצון לקבל לעצמו, ותמורת זה 

הוא יקבל את הרצון להשפיע. 
)הרב"ש. מאמר 38 "מהו, כוס של ברכה צריך להיות מלא, בעבודה" 1990(

מתנגד  הגוף  עצמו,  לתועלת  ולא  שמים  לשם  הכל  לעשות  רוצה  שהוא  בזמן   .35
בכל כוחו, היות שהגוף טוען, למה אתה רוצה להמית אותי ואת כל רשותי שיש לי. 
ואתה בא אלי שצריכים לעבוד רק לתועלת ה' ולא לתועלת עצמו, שהוא ממש ביטול 
הרצון לקבל מכל הענינים. ואתה אומר לי, שחז"ל אמרו "אין התורה מתקיימת אלא 
ולדאוג  עצמו,  תועלת  של  הרשות  כל  את  להמית  היינו  עליה",  עצמו  שממית  במי 
אך לתועלת ה', ומטרם זה אין האדם יכול לזכות לבחינת תורה. והאדם רואה שאין 

במציאות, שיהיה לו כח ללכת נגד הטבע. 
ואז אין להאדם שום עצה אלא לפנות לה', ולומר, שעתה הגעתי למצב, שאני רואה, 
שאם אין אתה עוזר לי אני אבוד, ואין לו מציאות, שיהיה לי פעם כח, שיהיה בידי כח 

להתגבר על הרצון לקבל, שזה הטבע שלי, אלא רק ה' יכול לתת טבע שני. 
)הרב"ש. מאמר 37 "מהו תורה ומהו חקת התורה, בעבודה" 1991(

36. שבא לידי ידיעה, שה' יכול לעזור לו, ומבין שהעצה אמיתית הוא רק תפלה, בא 
הגוף ונותן לו להבין, הלא אתה רואה כמה תפלות שכבר עשית, ולא קבלת מלמעלה 
שום תשובה, אם כן למה לך להתפלל, שה' יעזור לך, הלא אתה רואה, שאין אתה 
מקבל שום עזרה מלמעלה, אם כן, אין ביכולתו להתפלל, אז על זה צריכים עוד הפעם 
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כל  תפלת  שומע  הוא  כן  שה',  ולהאמין  האמונה,  עם  להתגברות  היינו  להתגברות, 
פה, ולא חשוב אם האדם הוא מוכשר, ושיש לו מידות טובות, או להיפך, אלא הוא 
צריך להתגבר ולהאמין למעלה מהדעת, אף על פי שהדעת שלו מחייב, לאחר שהוא 
התפלל הרבה פעמים, ועדיין לא קבל מלמעלה שום דבר, אם כן איך הוא יכול ללכת 
עוד הפעם להתפלל. גם על זה צריכים התגברות, היינו לתת יגיעה למעלה מהדעת, 

ולהתפלל שה' יעזור, שיוכל להתגבר על הדעת שלו, וכן להתפלל. 
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה" 1989(

37. בזמן שהאדם, לאחר כל היגיעות, הוא רואה שאין הוא מסוגל לצאת משליטת 
הרצון לקבל לעצמו, אז הוא רואה בתוך הדעת, שרק ה' יכול לעזור לו. 

נמצא מה שאמרו חז"ל "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקב"ה עוזרו, 
אינו יכול לו", אין הוא צריך להאמין בזה "למעלה מהדעת", כמו שסתם עובדי ה', 
שמקיימים תו"מ, שהם מאמינים "למעלה מהדעת", שכך הוא, שהבורא עוזר להם. 
אלא, באלו אנשים, שהם רוצים לעבוד בע"מ להשפיע, אצלם זהו בתוך הדעת, עד כדי 
כך, שהם צריכים להאמין למעלה מהדעת, שה' כן יכול לעזור להם לצאת משליטת 

הרצון לקבל. 
)הרב"ש. מאמר 24 "מהו, שהאדם צריך להוליד בן ובת, בעבודה" 1991(

38. היצר הרע שבגופו, בכח שלא נותן להאמין באמונת ה' למעלה מהדעת, בזה הוא 
מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש, 
שהכל יבש בלי שום לחלוחית של חיים. והיות שהאדם התחיל את עבודתו, שאמרו 
לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב "כי הם חייכם 
ואורך ימיכם" וכמו שכתוב )תהילים יט( "הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש 

ונופת צופים". 
וכשהאדם מתבונן בזה, והוא רואה, שהכל אשם הוא היצר הרע, ומרגיש בטוב את 
הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב )תהילים לד( "רבות 
רעות צדיק" על עצמו, היינו עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל, מה שהפסוק 
אומר הלאה "ומכולם יצילנו ה'". אז הוא מתחיל לצעוק לה', שיעזור לו, כי כל, מה 
ולא מועיל לו שום דבר, וכבר הוא חושב,  שעלה על מחשבתו לעשות, כבר עשה, 
שעליו נאמר "כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה". ואז בא הזמן של הצלה, 
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הצלה שה' מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך, שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע 
אליו, ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. 

)הרב"ש. מאמר 12 "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" 1985(

התנוצצו מהם  הנה  ההוא,  בפרגוד  עליון, שמכה  אור  אותה הכאה של  "מחמת   .39
אורות ועברו דרך מסך ההוא" )תע"ס, דף קט"ו, אות ו(. ואפשר לפרש, ענין הכאה, 
פירושו המחשבות שמכה לאדם שמטרידו ומיגעו, ויש לו סברא לכאן ולכאן. וכל זה 

הוא מסיבה שיש לו מסך. 
ואם הוא מקיים את המסך ומסכים ללכת בדרך ה', שזה נבחן לבחינת מוחא, שזה נקרא 
בחינת בירור, שמברר שטוב לו לקבל בחינת אמונה למעלה מהדעת. שזה נבחן שגורם 

תוספת אור במדרגה העליונה, שהשמחה באה על ידי הבירור דוקא ]...[
זאת אומרת, אף על פי שאינו מרגיש כל כך חשיבותו של העליון, אזי הבירור הוא על 

ידי מסך, שנקרא בחינת נסיון, שהוא בחינת הסתרה. 
אבל כשמתגבר על המסך ומקיימו, היינו שאינו מבטל את המסך, מזה נגרמת שמחה 

למעלה, אזי העליון משפיע לו גם כן שמחה. 
כלומר, בשיעור שקיבל את חשיבותו של העליון למעלה מהדעת, אותו שיעור גדלותו 

של העליון נמשך לו בתוך הדעת, לא פחות ולא יותר. 
)הרב"ש. 2 "הכאת המחשבות לאדם"(

40. ענין הזדככות המסך, שנוהג בפרצוף, שעל ידי זה נסתלק גם האור. והטעם, כי 
אין האור נתפס לאחר הצמצום רק בכלי המסך, שהוא כח הדוחה. וזהו עיקר הכלי. 
אמונה  בחינת  הוא  כלי  שענין  פירוש,  האור.  גם  נסתלק  אז  ההוא,  הכלי  כשנסתלק 
למעלה מהדעת. ואז מופיע האור. וכשהאור מופיע, אזי טבעו לזכך הכלי, היינו לבטל 
את כלי האמונה. וכיון שכך, זאת אומרת שבא אצלו לבחינת ידיעה, תיכף נסתלק ממנו 
האור. אלא צריך לראות, שיגביר אז כלי האמונה, דהיינו המסך על הידיעה, ואז לא 

יפסק ממנו השפע. 
נמצא שכל מקום  לו,  באור החסר  נתמלא  אור, שלא  לו  כלי חסר  פירוש שכל  וזה 
שחסר לו נעשה מקום לאמונה. מה שאין כן אם הוא נתמלא - לא היתה מציאות כלי, 

מציאות מקום לאמונה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ר'. "הזדככות המסך"(
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41. עבודה, שהוא בבחינת ההכנה להכנס לרוחניות אמיתית. היינו, שבשעה שהוא 
מקבל על עצמו להאמין בחשיבות ה' למעלה מהדעת, אז הוא צריך לקבל על עצמו, 
שהוא רוצה ללכת דוקא באמונה למעלה מהדעת, אפילו שיתנו לו דעת איך לראות את 
גדלות ה' בתוך הדעת, הוא בוחר יותר באמונה למעלה מהדעת. מטעם "כבוד אלקים 

הסתר דבר". 
וזה נקרא, שהוא רוצה ללכת בלמעלה מהדעת. ודוקא אז הוא נעשה כלי מוכשר לקבל 
הוא רק  כוונותיו  כל  דואג לשום דבר עבור עצמו, אלא  הוא  הואיל שאין  רוחניות, 
להשפיע להבורא. ומשום זה כבר אין פחד, שאם יתנו לו איזה הארה, שזה ילך לכלי 

קבלה. הואיל, והוא משתדל תמיד לצאת מאהבה עצמית. 
)הרב"ש. מאמר 2 "ענין חשיבות הכרת הרע" 1987(

דוקא ללכת  היא  אני רואה, שהדרך האמיתית  לומר, שעכשיו  42. מוטל על האדם 
למעלה מהדעת. והראיה לזה היא, כי זה שזכיתי עכשיו לאיזו הארה מלמעלה, הוא רק 
בגלל שקיבלתי עלי ללכת למעלה מהדעת. לכן זכיתי שה' קירב אותי קצת אליו, ונתן 

לי איזה התעוררות מלמעלה. 
וההארה זו, שקיבל עתה מלמעלה, נותנת לו תירוץ על כל הקושיות. נמצא, שזה מעיד 
על הלמעלה מהדעת. אם כן, ומה עלי לעשות עתה, שאני אמשיך בלמעלה מהדעת. 
רק להתגבר ולהתחיל לחפש דרכים, איך שיוכל להלביש את העבודה שלו בלמעלה 

מהדעת. 
הארה  לאיזו  שזכה  לפני  בה  שהלך  שלו,  האמונה  את  כלל  פגם  שלא  בזה  ונמצא, 
מלמעלה. כי גם עכשיו אינו מקבל את ההארה ליסוד, לבנות עליו את בנין עבודתו. 
אלא הוא לוקח את ההארה זו לבחינת עדות, שהוא הולך בדרך הנכונה, שהוא בחינת 
אמונה למעלה מהדעת. שרק בעבודה בבחינת זו, הקב"ה מקרב את האדם אליו, ונותן 
לו מקום להתקרב אליו, משום שההתקרבות הזו לא תיתן לו ליפול לתוך כלי קבלה, 
למעלה  רק  ללכת  משתדל  שהוא  רואה,  שהבורא  היות  הדעת".  "בתוך  הנקראים 

מהדעת. 
)הרב"ש. מאמר 21 "ענין למעלה מהדעת" 1986(

43. מטעם, שהיה לו הכנה מקודם, על ידי זה שקבל עליו את הלמעלה מהדעת. זאת 
אומרת, שע"י שעסק בדביקות והדביק את עצמו מהשורש, על ידי זה זכה לבחינת 
דעת. זאת אומרת, שהדעת שהשיג בבחינת אמונה, היתה נגלה אמיתית. נמצא מזה, 
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שמחשיב בעיקר את הלמעלה מהדעת, וכמו כן מחשיב את הדעת, שזכה עכשיו לגלוי 
שמותיו להמשכת שפע. 

מהדעת  למעלה  בחינת  עליו  ולקבל  הדעת.  ידי  על  יותר  להתחזק  עכשיו  צריך  לכן 
כל  וזה  האמונה.  ע"י  רק  הוא  דביקות בשורש  והיינו, משום שעיקר  גדולה.  היותר 
עיקר מטרתו. וזה נקרא קבלה, היינו הדעת שהמשיך על מנת להשפיע. שעל ידי זה 
יוכל לקבל עליו בחינת אמונה למעלה מהדעת, בשיעור היותר גדול בכמות ובאיכות. 

)בעל הסולם. "שמעתי". ר"ז. "ענין קבלה להשפיע"(

44. "החכמה בחוץ תרונה, וברחובות תתן קולה, מי פתי יסור הנה, חסר לב אמרה 
לו". 

פירוש, כשהאדם זוכה לדביקות השם ית', אזי השכינה הקדושה אמרה לו, שזה שהיה 
צריך מקודם להיות בבחינת פתי, זהו לא מפני שהאמת הוא כך, אלא שהסיבה היתה, 

מטעם חסר לב. דהנה אנו אומרים: "וכל מאמינים, שהוא אל אמונה". 
זאת אומרת, שאח"כ, כשזוכין לדביקות אמיתי, אזי אין זה נקרא בחינת פתי, שאגיד 
שהוא למעלה מהדעת. אלא אדרבא, שהוא צריך לעבוד, ולהאמין על עבודתו, שהיא 
למעלה מהדעת, אף על פי שהוא רואה בחושיו והרגשיו, שהעבודתו הוא בתוך הדעת. 
ממש להיפוך, שמקודם היה רואה, שהדעת אינו מחייבו את העבדות, ממילא היה צריך 

לעבוד למעלה מהדעת. ולומר, שבזה יש דעת אמיתי. 
זאת אומרת, שהוא מאמין, שהעבדות הוא מציאות אמיתי. ואח"כ הוא להיפוך, שכל 
עבודתו מחייבו אותו את הדעת שלו, היינו הדביקות מחייבו את העבודות. אלא שהוא 
כן  שאין  מה  מהדעת.  למעלה  הוא  הכל  הדעת,  בתוך  רואה  שהוא  מה  שכל  מאמין, 

מקודם, שכל מה שהוא בלמעלה מהדעת, הוא בתוך הדעת. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ר"ה. "החכמה בחוץ תרונה"(

45. "נקי וצדיק אל תהרוג". "צדיק" פירוש, שמצדיק את ה', שכל מה שהוא מרגיש, 
בין טוב בין רע, הכל הוא לוקח למעלה מהדעת. והוא בחינת ימין. "נקי" פירוש נקיות 
הדבר, המצב איך שהוא רואה. כי "אין לדיין, אלא מה שעיניו רואות". ואם הוא לא 
מבין את הדבר או שלא יכול להשיג את הדבר, אין לטשטש הצורות כמו שהן נראות 

לעיניו. וזהו בחינת שמאל, והוא צריך לכלכל שניהם. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קל"ה. "נקי וצדיק אל תהרוג"(
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46. כלל הוא, שקו האמצעי הוא התמזגות של הב' קוים. והיות שהקו ימין דקדושה 
הוא בחינת שלימות, מבחינת למעלה מהדעת, וקו שמאל נקרא, זה שהוא רואה בתוך 

הדעת שהוא בלתי שלם, אלא להיפך מלא חסרונות. 
לכן קו אמצעי הוא בנוי מב' קוים. כלומר, שאי אפשר ללכת למעלה מהדעת מטרם 
שיש לו דעת, המראה לו את המצב, איך שהוא נראה לעיניו בתוך הדעת. אז שייך 
למעלה  הולך  הוא  אלא  לעשות,  אותו  מחייב  מה שהשכל  על  מסתכל  שאינו  לומר, 
מהשכל, אלא הוא מאמין באמונת חכמים, מה שהחכמים אומרים לו, ולא משתמש עם 

השכל שלו. 
מה שאין כן אם אין לו שכל ודעת, שיגיד לו משהו, לא שייך לומר שהוא הולך למעלה 
מהדעת. לכן נקרא קו אמצעי בחינת שלום, היות שהוא נצרך לב' קוים. כלומר, בזה 

שיש לו ב' קוים מנוגדים, והוא נצרך לשניהם. 
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

47. יש חיבוק הימין, וכן יש חיבוק השמאל. ושניהם צריכים להיות לנצחיות. זאת 
יחשב בדעתו, שאין בחינת שמאל בעולם.  אזי  ימין,  אומרת, שבזמן שהוא בבחינת 
וכמו כן, בזמן שהוא עוסק בשמאל, יחשב בדעתו, שאין בחינת ימין בעולם. ובחינת 
שיש  והגם  ועונש.  שכר  השגחת  היינו  שמאל,  ובחינת  פרטית.  השגחה  היינו  ימין, 
דעת, שאומר, שאין שום מציאות שיש בהימין והשמאל כאחת, אבל הוא צריך לעבוד 
למעלה מהדעת. זאת אומרת, שהדעת לא יפסיקו. ועיקר הוא הלמעלה מהדעת. זאת 
אומרת, שכל עבודתו נמדדת במאי שהוא עובד למעלה מהדעת. ואף על פי שהוא בא 
אחר כך לתוך, זה לא כלום, מטעם שהיסוד שלו הוא למעלה מהדעת, אז הוא תמיד 

יונק מהשורש שלו. 
מה שאין כן, שאם כשהוא בא לתוך הדעת, הוא רוצה לינוק דוקא בתוך הדעת. ואזי 
להתחיל  צריך  הוא  אז  להמשיך,  רוצה  הוא  ואם  נסתלק.  תיכף  האור  ההוא,  בזמן 

בהלמעלה מהדעת, שזהו כל השורש שלו. ואחר כך הוא בא לידי דעת דקדושה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". רי"ב. "חיבוק הימין וחיבוק השמאל"(

48. האדם צריך ללכת בעיקר בקו הימין, היינו לעשות מעשים טובים, ושירגיש עצמו 
לאדם שלם, המשרת את המלך, וצריך להאמין שמכל מעשה שהוא עושה, יש נחת 

רוח לפניו יתברך. 
ויחד עם זה צריך להיות לו זמן ללכת בקו שמאל, היינו ברוח הביקורת. אבל השמאל 
צריך להיות נכנע לימין, זאת אומרת שהולך בשמאל אינו מטעם שרוצה בחינת שמאל, 



 - 338 -

- אמונה למעלה מהדעת -

אלא שזה רק בכדי להשביח את הימין. היינו להראות שאף על פי שיש לו כל הביקורת 
וכל הדעת, מכל מקום הוא הולך בבחינת למעלה מהדעת, היינו בבחינת הימין, שנקרא 

בחינת אמונה. 
וזה נקרא קו האמצעי, שמכריע בין ב' קוים ונוטה לימין. וזה נקרא בחינת אחוריים. 

ועל ידי יחוד הזה זוכים אחר כך לקבל את בחינת הפנים של המדרגה. 
)הרב"ש. 27 "ג' קוים- א"(

49. לפי שיעור החשיבות, שיקנה בזמן עבודת השלימות, יהיה לו אח"כ מקום להרגיש 
את החסרון, מצד עבודה שלו, שאינה על צד הטהרה אמיתית. היינו, שאז הוא יכול 
לצייר לעצמו עד כמה שמפסיד עם התרשלותו בעבודה, שהוא יכול לעשות השואה 

בין חשיבות הבורא לשפלות עצמו, שזה יביא לו כח לעבודה.
יראה אור  ולא  כן, אחרת הוא ישאר בחושך,  גם  אבל האדם צריך לתקן את עצמו 
אמיתי, המאיר על כלים המוכשרים לכך, המכונים "כלים דהשפעה". ותיקון הכלים 
"ואמו  נקרא  וזה  שלו.  החסרונות  את  לתקן  שעובד  חסרון,  נוקבא",  "בחינת  נקרא 
נותנת האודם", היינו שרואה אז את האור אדום, שהם המחסומים העומדים לו על 

הדרך, ולא נותנים לו להגיע להמטרה.
בעניני  לו  רואה את שיעורי העבודה, מה שיש  היות שהאדם  זמן התפילה,  בא  ואז 
"מוחא וליבא", ואיך שהוא לא התקדם בעבודה דלהשפיע. וגם רואה, איך שהגוף שלו 
הוא גוף חלש, שאין לו כוחות גדולים, שיוכל להתגבר על הטבע שלו. לכן הוא רואה, 
שאם ה' לא יעזור לו, הוא אבוד, כמו שכתוב )תהילים קכ"ז( "אם ה' לא יבנה בית, 

שוא עמלו בוניו בו".
ומב' אלו, היינו מהשלימות ומהחסרון, שהם בחינת "אביו ואמו", כנ"ל, יוצא שהקב"ה 

עוזר לו, שהוא נותן לו נשמה, שהיא רוח חיים. ואז נולד ולד.
)הרב"ש. מאמר 23 "על משכבי בלילות" 1985(

50. "רוממו ה' אלוקינו והשתחוו להר קדשו, כי קדוש ה' אלקינו". "רוממו". פירושו, 
אם האדם רוצה לדעת רוממות וגדלות ה' אלקינו, זה יכולים להשיג רק על ידי דביקות 

והשתוות הצורה. אם כן מהו השתוות הצורה, ואיך מגיעים להשתוות הצורה. 
"והשתחוו להר קדשו". עניין השתחויה היא הכנעה, היינו שמרכין את הדעת שלו, 
ואומר, מה שהדעת מבין או לא מבין, אני מבטל ומכניע אותו. לאיזו בחינה אני מכניע 

אותו, ל"הר קדשו". 



 - 339 -

- אמונה למעלה מהדעת -

מהדבר,  ומופרש  קדוש  פירוש  "קדשו",  מחשבות.  היינו  הרהורים,  פירושו  "הר" 
שענינו הוא, שפורש את עצמו מהרצון של קבלה. "והשתחוו", היינו להכניע את הגוף, 
אפילו שהוא לא מסכים, ויקבל על עצמו רק מחשבות של קדושה. וזהו, "השתחוו להר 

קדשו". 
ומדוע צריכים להכניע את עצמו למחשבות של קדושה, היינו לפרוש את עצמו מקבלה 
על מנת לקבל - "כי קדוש ה' אלקינו", שהבורא הוא רק משפיע. לכן צריך להיות 
ואחר כך  ה'.  יכולים להשיג את רוממות  זה  ידי  ועל  בהשתוות הצורה כמו הבורא. 

יכולים להגיע לידי השגות רוממות ה' אלקינו. 
)הרב"ש. 128 "רוממו ה' אלוקינו"(

51. בזמן, שהאדם רוצה לעבוד לשם שמים ולא לתועלת עצמו. אז על כל מה שהוא 
עושה, הוא רואה, שאין שם שום דבר לתועלת הבורא, אלא רק הכל לתועלת עצמו. 
במצב הזה הוא מרגיש, שאין לו שום דבר, אלא שהוא ריק מכל. וזה המקום ריק, הוא 
יכול למלאות רק עם רימון, היינו אם הוא ילך למעלה מהדעת, שנקרא רוממות ה'. 
היינו, שיבקש מה', שיתן לו כח להאמין למעלה מהדעת, בגדלות ה'. כלומר, זה שהוא 
ה', אין הכוונה שהוא אומר, שאם אתה תיתן לי להשיג את רוממות  רוצה רוממות 
וגדלות ה', אז אני מוכן לעבוד, אלא הוא רוצה, שה' יתן לו כח להאמין בגדלות ה', 

בזה הוא ממלא את מקום הריקנות, שבה הוא נמצא עתה. 
נמצא, שלולי הריקנות, היינו שלולי אם הוא היה עובד בדרך להגיע לדביקות, היינו 
בהשתוות הצורה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אלא בבחינת הכלל, שמספיק להם בחינת 
המעשה שהם מקיימים, אין אלו אנשים מרגישים בעצמם בחינת ריקנית. אלא שהם 
מלאים במצות. אלא דוקא אלו, שרוצים ללכת בבחינת להשפיע, הם מרגישים את 
הריקנות שבהם, והם זקוקים לגדלות ה', והם יכולים למלאות את הריקנית הזו, דוקא 
כח,  להם  שיתן  שה',  מבקשים,  שהם  כשיעור,  מצות,  מלאים  הנקרא  רוממות,  עם 
שיוכלו ללכת למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. היינו, שהם מבקשים, שה' יתן להם 

כח ברוממות, שהיא למעלה מהדעת, בגדלות וחשיבות ה'. 
)הרב"ש. מאמר 7 "מהו אדם ומהו בהמה, בעבודה" 1991(

52. מה שנתדמה להאדם, דברים שהם בסתירה להשגחת טוב ומטיב, הוא רק בכדי 
שהאדם יהיה מוכרח להמשיך אור עליון על הסתירות, בזמן שהוא רוצה להתגבר על 
הסתירות. אחרת אי אפשר לו להתגבר. ושזה נקרא רוממות השם ית', שממשיך בזמן 

שיש לו הסתירות, הנקרא דינין. 



 - 340 -

- אמונה למעלה מהדעת -

הוא  אם  רק  עליהם,  להתגבר  רוצה  הוא  אם  להתבטל,  יכולים  שהסתירות  כלומר, 
ממשיך רוממות ה'. נמצא, שהדינין האלו הם הגורמים להמשכת רוממות ה'.

)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ג. "ענין גורלות, שהיה ביום כפורים, ואצל המן"(

53. בכל המצבים שהאדם נמצא, הוא יכול להיות עובד ה', מטעם כי הוא לא צריך 
לשום דבר, אלא הכל הוא עושה למעלה מהדעת. נמצא, שאינו צריך לשום מוחין, 
שעמהם יהיה עובד ה'. ובהאמור יש לפרש מה שכתוב "תערוך לפני שלחן נגד צוררי". 

ששלחן הוא כמו "ושלחה", היינו יציאה לחוץ מהעבודה. 
שיש לפרש, שאפילו בזמן היציאות מהעבודה, היינו מצב של הירידות, יש לו גם כן 
מקום עבודה. כלומר שבזמן הירידות, שהאדם מתגבר למעלה מהדעת, ואומר שגם 
היות שהצוררים חשבו  הצוררים.  מתבטלים  זה  ידי  על  מלמעלה,  לו  נתנו  הירידות 
שע"י הירידות האדם יגיע לתכלית השפלות, והאדם יברח מהמערכה, ולבסוף הדבר 

נעשה להיפך, שהצוררים מתבטלים. 
)בעל הסולם. "שמעתי". פ"ג. "ענין ו' ימינית, ו' שמאלית"(

54. האדם צריך לומר, זה שהוא נמצא בשפל המצב, אין זה מטעם, שעתה הוא נעשה 
יותר גרוע. אלא עתה, היות שהוא רוצה לתקן עצמו, שכל מעשיו יהיו לשם שמים, 
אז מלמעלה מגלים לו את מצבו האמיתי, מה שנמצא בתוך גופו. שעד עתה הם היו 
נעלמים, ולא היו נראין לחוץ. ועתה הבורא גילה אותם. ועל זה האדם אומר, שזהו 
חסד, מה שהבורא גילה לו את הרע שבו, בכדי שידע את האמת, ויהיה בידו לבקש מה' 
תפלה אמיתית. נמצא, שמצד אחד האדם רואה עתה, שהוא מרוחק מה'. ומצד השני, 
האדם צריך לומר, שה' קרוב אצלו, וה' מטפל עמו, ומראה לו את החסרונות. לכן הוא 

צריך לומר, שהם חסדים. 
וזה שכתוב "חסדי ה' לעולם אשירה". כלומר, שיש לו מצד אחד שמחה, ונותן שירה 
על זה. ומצד השני הוא רואה, שהוא צריך לעשות תשובה. היינו, שהוא צריך לבקש 

מה', שיקרב אותו, ושיתן לו את הרצון להשפיע, שהוא טבע שני. 
)הרב"ש. מאמר 1 "מהו, אין לנו מלך אלא אתה, בעבודה" 1991(

בשיעור  תלוי  הייסורים  ושיעור  מהדעת.  שלמעלה  במקום  הן  הייסורים  עיקר   .55
שהוא בסתירה להדעת. וזה נקרא בחינת אמונה למעלה מהדעת. ומעבודה זו יש נחת 

רוח להשי"ת. נמצא, שהשכר הוא, שעל ידי עבודה זו נצמח נחת רוח ליוצרו. 
)בעל הסולם. "שמעתי". קכ"ט. "בחינת שכינתא בעפרא"(
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בעיניים  ללכת  רוצה  שהוא  בחינה,  שהוא  מהדעת,  למעלה  עניין  שיש  היות   .56
עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והחוש אינם מבינים, את מה שאומרים לנו חז"ל. 
אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים, שמוטל עלינו לקבל על עצמנו 
אמונת חכמים. כמו שכתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". ובלי אמונה, אין שום דבר 

להשיג ברוחניות. 
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו מבול מים, בעבודה" 1989(

שאנחנו  לנו  שאומרים  החכמים,  של  דרך  את  להבין  רוצה  זה שהאדם  ידי  על   .57
צריכים ללכת אחריהם בעיניים עצומות, אחרת נכנס בחינת עפר, היינו דבר שהוא 

בחינת בלתי חשוב, מכונה "עפר", כלומר שיותר שפלות מזה אי אפשר להיות. 
והיות שניתן להאדם בחינת דעת ושכל להבין כל דבר על פי שכל. וכאן אומרים לנו 
זמן  שכל  והיות  הזה,  הדרך  את  להבין  רוצה  והאדם  חכמים,  אמונת  בקבלת  ללכת 
שהאדם מונח עדיין תחת שליטת הרצון לקבל לעצמו, אין האדם בעצמו יכול לדעת 
מהו טוב ומהו רע, אלא צריך לקבל הכול כפי שהחכמים קבעו לנו, ואם לא נכנס אבק 
ועפר בתוך העיניים ולא יכולים ללכת קדימה, מה שאין כן כשלא עושים ביקורת על 
דברי חכמים, ולא רוצים לקבל דבריהם בתוך הדעת, אז על ידי זה דווקא זוכים לדעת 

דקדושה. 
וזהו מטעם, כי כל עניין מה שאנו צריכים ללכת למעלה מהדעת, הוא מסיבת שאנו 
משוקעים באהבה עצמית. לכן על ידי אמונה למעלה מהדעת זוכים לכלים דהשפעה. 

)הרב"ש. מאמר 1 "מהו ענין שנהיה לראש ולא לזנב בעבודה" 1990(

58. ניתן לנו דרך האמונה, שהיא למעלה מהדעת. היינו, שלא להתחשב עם הרגשתנו 
וידיעתנו. אלא לומר, כמו שכתוב "עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו". 
אלא להאמין, שבטח הקב"ה הוא המשגיח. והוא יודע מה שטוב בשבילי, ומה שלא טוב 
בשבילי. לכן הוא רוצה, שאני ארגיש את מצבי כמו שאני מרגיש. ואני כשלעצמי, לא 
חשוב לי איך שאני מרגיש את עצמי, כיון שאני רוצה לעבוד בעבודה בעמ"נ להשפיע. 

שום  שאין  מרגיש,  שאני  והגם  שמים.  לשם  לעבוד  צריך  שאני  הוא,  עיקר  כן  אם 
שלימות בעבודתי, מכל מקום בכלים דעליון, היינו מצד העליון, אני שלם בתכלית 
השלימות, כמו שכתוב "כי לא ידח ממנו נדח". לכן אני שבע רצון מעבודתי, שיש 
לי זכות לשמש את המלך, אפילו במדרגה הנמוכה ביותר. אבל גם זה לי לזכות גדול 

יחשב, שהבורא נתן לי להתקרב אליו, במשהו על כל פנים. 
)הרב"ש. מאמר 3 "ענין אמת ואמונה" 1985(
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לו  יש  וכבר  בה',  שלימה  לאמונה  זכה  כבר  כאילו  לעצמו,  לצייר  צריך  האדם   .59
הרגשה באיבריו, שהבורא מנהיג את כל העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שכל 

העולם מקבלים ממנו יתברך רק טובות. 
ואע"פ כשהוא מסתכל על עצמו, הוא רואה, שהוא בערום וחסר כל. וכמו כן כשהוא 
מסתכל על העולם, הוא רואה שכל העולם סובל ייסורים, וכל אחד לפי הדרגה שלו, 
על זה הוא צריך להגיד, כמו שכתוב "עיניים להם ולא יראו". שלהם פירושו, שכל זמן 

שהאדם נמצא ברשות הרבים, הנקרא להם, ולא יראו האמת. 
ומהו רשות הרבים? כלומר, שכל זמן שיש לאדם ב' רצוניות. הגם שהוא מאמין, שכל 
כן שייך משהו. שבאמת האדם צריך לבטל  גם  העולם שייך להבורא, אבל להאדם 
רשותו מפני רשותו של הקב"ה, ולומר, שהאדם בשביל עצמו אינו רוצה לחיות, וכל 

מה שהוא רוצה להתקיים, הכול הוא בכדי לעשות נחת רוח להבורא. 
נמצא ברשות  האדם  ואז  וכל.  מכל  עצמו  את רשות  הוא מבטל  זה  ידי  נמצא, שעל 
היחיד, שהוא ברשותו של הקב"ה. ורק אז הוא יכול לראות את האמת, איך שהבורא 

מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ'. "אמונת רבו, מהו השיעור"(

60. על ידי שהחברים מדברים מרוממות ה', התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל 
יש  וגם  להבורא.  להתחבר  וכיסופין  עניין תשוקה  להרגיש  מתחיל  כי  הבורא,  לפני 
מקום,  מכל  ה',  וגדלות  חשיבות  את  להעריך  יכולים  שהחברים  כמה  שעד  לזכור, 

צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. 
כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות ה' בתוך השכל. ולומר, 
טוב  של  בהנהגה  העולם  את  מנהיג  שהוא  מהדעת,  למעלה  להאמין  צריכים  שאנו 
ומיטיב. שאם האדם מאמין, שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא להאדם, 
שיאהב את ה'. עד שיזכה לבחינת "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך". ואת 

זה האדם צריך לקבל מהחברים. 
)הרב"ש. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988(

61. בזמן שהאדם עוסק בימין, הזמן מוכשר אז להמשיך שפע עליון, מטעם שברוך 
מתדבק בברוך. כלומר היות שהאדם הוא במצב השלימות הנקרא ברוך, מבחינה זו 
בשמחה.  הוא  האדם  אם  הוא,  לשלימות  סימן  היות  הצורה.  השתוות  עכשיו  לו  יש 
אחרת אין שלימות. וזהו כמו שאמרו חז"ל "אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של 

מצווה". 
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והפירוש הוא, כי הסיבה שהיא גורמת לו השמחה, הוא המצווה. כלומר, זה שהרב 
ציווה לו ללכת בקו ימין, זאת אומרת שהוא מקיים מצוות הרב, מה שקבעו לו זמן 
מיוחד ללכת בימין וזמן מיוחד ללכת בשמאל, והיות השמאל הוא בסתירה להימין, כי 
שמאל נקרא בזמן שעושה חשבון לעצמו, ומתחיל להסתכל מה שכבר רכש בעבודת 
ה', והוא רואה שהוא בעירום וחוסר כל, איך הוא יכול להיות בשלימות - מכל מקום 
מטעם מצוות הרב, הוא הולך למעלה מהדעת. נמצא, שכל השלימות שלו נבנה על 

למעלה מהדעת. וזהו נקרא אמונה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". מ'. "אמונת רבו, מהו השיעור"(

62. כל הויכוחים שהאדם יכול להסתייע הוא רק מה שהדעת מחייבתו. מה שאין כן 
למעלה מהדעת הכל יכול להיות, רק שצריכים להתגבר בבחינת אמונה, שהשם יתברך 
יכול לעזור בבחינת למעלה מהטבע. ובעצם אי אפשר לקבל משהו מלמעלה מהטבע, 

מטרם שהאדם בא לידי החלטה שאין הדבר יכול להיות בתוך הטבע. 
השמים,  מן  עזרה  לבקש  יכול  הוא  אז  הטבע,  מבחינת  יאוש  לידי  שבא  לאחר  ורק 

שיעזרו לו למעלה מהטבע. 
)הרב"ש. 924 "וידבר אלקים אל משה"(

הרגשה  לידי  בא  הוא  מהדעת,  בלמעלה  שישנו  ובעונג  בטוב  מאמין  כשהאדם   .63
בדעת, להכיר את הרע שבו. כלומר היות שהוא מאמין, מה שהבורא משפיע כל כך 
טוב ועונג, והגם שהוא רואה את כל הטוב למעלה מהדעת, אז הוא בא לידי הכרה, 
היינו שהוא מרגיש בכל האברים, את כח הרע שישנו בהמקבל לעצמו, שהוא המונע 

אותו מלקבל את הטוב. 
נמצא לפי זה האמונה שלמעלה מהדעת גורמת לו, שירגיש בתוך הדעת את השונא 
שלו, מי הוא המפריע מלהגיע להטוב. וזהו קנה המידה שלו, כלומר בשיעור שהוא 
מאמין למעלה מהדעת בהטוב והעונג, בשיעור זה הוא יכול לבוא לידי הרגשה בהכרת 

הרע. 
בהרגשת  הרע  הכרת  כי  והעונג.  הטוב  הרגשת  לידי  כך  אחר  מביאה  הרע  והרגשת 
האיברים גורמת שיתקן את הרע. והוא בעיקר על ידי תפילה, שיבקש מה', שיתן את 
הכל בהשפעה, המכונה דביקות, שעל ידי הכלים האלו תתגלה המטרה בהשגחה גלויה, 

כלומר שלא צריכה להיות בהסתרה, מטעם שכבר יש כלים המוכשרים לקבל. 
)הרב"ש. 68 "סדר העבודה"(
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64. בזמן שהאדם נותן את כל מרצו ויגיעתו לשם שמים, זהו כל תכליתו, שעל מטרה 
זה נברא העולם, כמו שאמרו חז"ל, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, היינו ליראת 

שמים. 
נגד השכל, כבר אין  לכן כשהוא עונה להרשע, שהוא הולך למעלה מהדעת, שהוא 
כן  שאין  מה  השכל.  בתוך  הם  הקושיות  כל  כי  קושיא,  שום  להקשות  יכול  השכל 

למעלה מהשכל אין מקום לשאלות. 
ולכן בזמן שהרשע שואל השאלות, אז אומרים לו, שעכשיו הגיע הזמן, שאני יכול 
לקיים את עבודתי בבחינת אמונה, היינו בזה עצמו שאתה שואל איזה קושיא, ואני 
משיב לך, שאני הולך בדרך האמונה, ואיני נותן לך תשובה בדרך השכל - זהו סימן 

שתדע שעבודתי היא בבחינת אמונה למעלה מהדעת. 
נמצא, שאתה גרמת לי עכשיו מצוה, בזה שרק עכשיו מתגלה לעיני כל שדרך ה' הוא 

רק אמונה. 
)הרב"ש. 572 "שני יגיעות"(

65. אם האדם מקבל בחינת אמונה למעלה מהדעת, אפילו שאין לו שום הרגשה, ואין 
לו שום התפעלות, מזה שקיבל על עצמו עול מלכות שמיים, מכל מקום הוא מסכים 
על המצב הזה, ואומר, שבטח כך הוא רצון ה', שיעבוד וישמש אותו בשפלות כזו, אם 
כן מה חשוב לו, איזו התפעלות הוא מרגיש מהאמונה כזו, כי על עצמו, היינו לתועלת 
עצמו, על זה הוא לא דואג, אלא רק מה שהוא לתועלת ה'. ואם ה' רוצה שהוא יישאר 

במצב הזה, הוא מקבל עליו בלי שום תנאים. וזה נקרא "כניעה ללא תנאי". 
)הרב"ש. מאמר 12 "מהי סעודת חתן" 1989(

66. כשהאדם מכניע את עצמו ועובד למעלה מהדעת, זה נקרא שפלות, היינו שמשפיל 
את הדעת שלו, ואומר, שדעתו אינה שוה כלום, דהיינו, שדעתו של אדם מחייבת, אם 
ה' נותן לו כל צרכיו, מה שהרצון לקבל מבין שמגיע לו, אז הוא יכול לאהוב את ה', 
מסיבת שהוא ממלא לו כל צרכיו, לכן הוא אוהב אותו. ואם לא, אין הוא יכול להשפיל 
עצמו, ולומר שדעתו לא שוה כלום, אלא האדם מתרחק אז מה', ואומר, שאינו כדאי 
לעבוד את ה', אם אין ה' ממלא את רצונו. נמצא, שזה נקרא בעל גאוה, מטעם שהוא 
רוצה להבין את דרכיו של הבורא, במה הוא נקרא טוב ומטיב, אם אין הגוף מקבל מה 
שהוא דורש. ועל בעל גאוה זו אומר הקב"ה "אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד". 
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מה שאם כן אם הוא משפיל עצמו, ואומר, שאין בידי להבין את דרכי ה', ואומר מה 
נקרא  זה  הולך למעלה מהדעת,  כלום, אלא שהוא  אינו שוה  שהדעת שלו מחייבת, 

שפלות, ועליו נאמר "רם ה' ושפל יראה". והוא זוכה שה' מקרב אותו אליו. 
)הרב"ש. מאמר 4 "מהו שהמחבל היה נמצא בהמבול, והוא היה ממית, בעבודה" 1991(

בין מה שהשכל מחייב, לבין מה שרק האמונה  67. רואים אנו את ההבדל, שישנו 
מחייב אותו. ומהו הסיבה שבדבר שהבסיס הוא אמונה, צריכים כל פעם לזכור את 
צורת האמונה, אחרת הוא נופל ממדרגתו, ומקבל מצב שמתאים בשביל רשע. ומצבים 
כאלו יכול להיות אפילו ביום אחד, שיפול ממדרגתו הרבה פעמים ביום אחד, כי אי 

אפשר שלא יפסוק אצלו לאיזה רגע ביום את האמונה למעלה מהדעת. 
למעלה  שהאמונה  היות  מטעם,  נובע  האמונה  של  השכחה  שסיבת  לדעת,  וצריכים 
מהדעת והשכל, שהיא מתנגדת לכל הרצונות של הגוף. והיות הרצונות של הגוף באים 
לו מצד הטבע שנטבע בו, הנקרא רצון לקבל, בין במוחא ובין בליבא, לכן הגוף מושך 
אותו תמיד לבחינת הטבע שלו. ורק בזמן שהוא דבוק בהאמונה, אז האמונה יש לה כח 
להוציאו מתוך הרצונות של הגוף וללכת למעלה מהדעת, כלומר נגד השכל של הגוף. 

)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ד. "יתרון ארץ בכל הוא"(

68. בתחילת הכניסה )והכניסה נקרא דבר תמידי, כי בכל פעם שיש לו ירידה, מוכרח 
להתחיל מחדש, לכן נקרא זה כניסה. וממילא יש הרבה יציאות והרבה הכנסות( הוא 
אומר להגוף שלו: "תדע, שאני רוצה להיכנס לעבודת ה'. וכוונתי היא רק להשפיע 
ולא לקבל שום תמורה. ואין לך לקוות, שתקבל משהו עבור היגיעה שלך, אלא הכול 

בעל מנת להשפיע".
את  המקבל  הוא  "מי  היינו,  זו?"  מעבודה  לך  יהיה  תועלת  "איזה  הגוף שואל:  ואם 
העבודה הזו, שאני רוצה לתת כוחות ולהתייגע?". או ששואל יותר פשוט: "לטובת מי 

אני עובד כל כך ביגיעה רבה?".
אז צריך להשיב לו, שיש לי אמונת חכמים, שהם אמרו, שאני צריך להאמין באמונה 
נקבל על עצמנו אמונה,  לנו כך, שאנחנו  ציווה  מופשטת למעלה מהדעת, שהשי"ת 
שהוא ציווה לנו לקיים תורה ומצוות. וגם צריכים להאמין, שיש להקב"ה נחת רוח, 
מזה שאנחנו מקיימים את התורה ומצוות בחינת אמונה למעלה מהדעת. וכמו כן צריך 

להאדם להיות בשמחה, מזה שיש הנאה ותענוג לה' מעבודתו.
)בעל הסולם. "שמעתי". ק"ח. "אם תעזבני יום, יומיים אעזבך"(
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69. כתוב "אכן אתה אל מסתתר". זאת אומרת, שהקב"ה מוסתר מאתנו, וניתן לנו את 
מצות האמונה, להאמין בה', שהוא מנהיג את העולם בהשגחה של טוב ומטיב. 

והגם כשהאדם מתחיל להסתכל על הבריאה, הוא מלא חסרונות, כלומר שאין "הטוב 
הוא  יתברך  שהשגחתו  מהדעת,  למעלה  להאמין  צריך  הוא  בעולם,  מגולה  ומטיב" 
בבחינת טוב ומטיב. ואף על פי שאינו נראה לעיניו, הוא צריך לומר "עינים להם, ולא 

יראו". 
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה" 1990(

70. כשאדם מתחיל לקבל על עצמו עול מלכות שמים, באות לו תיכף מחשבות זרות, 
ומרחיקות את האדם מעבודת ה'. ועד כמה שהאדם מתגבר על המחשבות, המחשבות 
האלו של פירוד מנקרות את מוחו וליבו של אדם. והאדם חושב "הגם שעתה אין בידי 
להתגבר על המחשבות זרות, אבל אני מחכה להזדמנות, שיהיה בידי יותר חשיבות 

בתו"מ, אז יהיה לי כח להתגבר". ובינתים האדם עוזב את המערכה. 
ובענין אמונה אמר אאמו"ר זצ"ל, שהיא בחינה למטה בחשיבות אצל האדם. כי האדם 
רוצה הכל להבין ולדעת. ולכן בזמן שהאדם מקבל על עצמו בחינה אמונה, שהיא נגד 
הדעת, כלומר, שאין הדעת משיגה את זה, הגוף לא רוצה לקבל על עצמו עבודה כזו. 
ובפרט שזהו לא סתם עבודה, אלא שהאדם על בסיס שלמעלה מהשכל, הוא צריך 
את  נוטל  כשהוא  "אפילו  חז"ל  כמאמר  נפשך",  ובכל  לבבך  "בכל  בבחינת  לעבוד 

נפשך". 
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, שנתקשה משה על מולד הלבנה, בעבודה" 1990(

71. סיבת האמונה, כי אין תענוג יותר גדול מלזכות לגילוי אלוקות ולהשראת השכינה.
וכדי שהאדם יקבל את כל זה מטעם להשפיע, יש תיקון של הסתרה, שיעסוק בתורה 
ומצוות אפילו שאינו מרגיש שום תענוג. וזה נקרא על מנת שלא לקבל פרס. וכשיש 
לו הכלי הזה, תיכף נפתחות לו עיניו לקבל פני ה'. ובשעה שמתעורר בו רצון שכדאי 

להיות עובד ה' בשביל התענוג, תיכף נופל לבחינת הסתרה.
וזה נבחן לבחינת מיתה, היינו היה מקודם דבוק בהחיים, ולזה זכה רק בסגולת אמונה. 
לכן כשמתוקן מעכשיו ומתחיל עוד הפעם לעבוד בבחינת אמונה, אזי הוא מקבל בחזרה 

את נשמת חיים שלו. ואז הוא אומר, "מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי בחמלה".
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וזהו דווקא כשקיבל עליו בחזרה את העבודה בבחינת אמונה למעלה מהדעת. היינו 
בזמן שהיה לו ההסתרה, אזי הוא אומר, "רבה אמונתך". כל כך גדולה האמונה, שעל 

ידה מקבל בחזרה את הנשמה. 
)הרב"ש. 224. "סיבת האמונה"(

72. מטרם שהאדם הולך לעשות מצוה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו 
אמונה למעלה מהדעת, כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת וחשיבות של תורה 
ומצות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו, שהם דברים חשובים מאוד. שהאדם, מטעם 
שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תו"מ, שזהו מטעם, שיש תיקון, המכונה שלא 
תהיה בחינת "נהמא דכסופא", שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תו"מ. לכן צריכים 
להתחיל בעבודה דלמעלה מהדעת, ולא להתחשב עם הרגשה שלנו, אלא מוטל עלינו 
לומר "עינים להם ולא יראו". ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תו"מ, 
לה',  נותן  שהאדם  מה  שהברכה,  כלומר,  רבה.  תודה  לתת  יכול  האדם  זה  בשיעור 

תלויה במדת החשיבות של תו"מ. 
)הרב"ש. מאמר 25 "מהו בעבודה, איש אשר בו מום לא יקרב" 1989(

73. לאחר שהאדם כבר בא להרגיש את החשיבות שיש ברוחניות, שזה נקרא "לעולם 
יסדר אדם שבחו של הקב"ה", אז הזמן שהוא צריך לעבור לקו שמאל. כלומר לעשות 
בקורת איך הוא מרגיש באמת בתוך הדעת את חשיבות המלך, אם באמת הוא מוכן 

לעבוד רק לתועלת ה'. 
וכשהוא רואה שבתוך הדעת הוא בעירום וחוסר כל, המצב הזה, שהוא רואה מה היא 
החשיבות של הרוחניות, אבל כל זה אינו אצלו אלא למעלה מהדעת, החשבון הזה הוא 
יכול להוליד לו חסרון וכאב, על זה שהוא נמצא בתכלית השפלות, ויש לו היכולת 

לתת תפלה אמיתית מעומק הלב, על מה שחסר לו. 
)הרב"ש. מאמר 28 "מהו לא תוסיף ולא תגרע, בעבודה" 1987(

74. דוקא אלו, שרוצים ללכת בבחינת להשפיע, הם מרגישים את הריקנות שבהם, 
רוממות,  דוקא עם  הזו,  יכולים למלאות את הריקנית  והם  ה',  לגדלות  זקוקים  והם 
ללכת  כח, שיוכלו  להם  כשיעור, שהם מבקשים, שה', שיתן  מצות,  מלאים  הנקרא 
למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. היינו, שהם מבקשים, שה' יתן להם כח ברוממות, 
שהיא למעלה מהדעת, בגדלות וחשיבות ה', ולא רוצים שה' יתן להם זה להשיג, היות 
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שהם רוצים להכניע את עצמם, בכניעה ללא תנאי, רק שמבקשים עזרה מה', בשיעור 
זה הם יכולים למלאות את המקום של ריקנות עם מצות. 

)הרב"ש. מאמר 7 "מהו אדם ומהו בהמה, בעבודה" 1991(

יכולים לצאת  נבנה רק על האמונה, שרק ע"י אמונה  75. אנו רואים, שכל הבסיס 
מהגלות. ולא להתחשב עם הדעת שלנו, הגם שעיקר האדם נמדד לפי דעת, שיש לו. 
אבל זה שהאדם יש לו דעת, לראות את מצבו האמיתי, זה נותן לו מקום ללכת למעלה 
מהדעת. כלומר, שלמעלה מהדעת אין האדם מסוגל ללכת בלי עזרת ה'. מה שאין כן 
אם הוא רואה, שמצד השכל הוא יכול ללכת קדימה, אין נצרך לעזרתו יתברך. ועיקר, 
דנשמה.  נרנח"י  לבחינת  שיזכה  היינו  לשלימותו,  יבוא  מהאדם, שהוא  מה שרוצים 
וזה בא דוקא ע"י זה שהאדם נצרך להבורא, כמו שאמרו חז"ל "הבא לטהר, מסייעין 

אותו". ]...[
לכן דבר גדול הוא, בזה שהאדם הוא נצרך להבורא, שיעזור לו. כי ישועתו יתברך 
הוא בזה, שנותנים לו כוחות יותר גדולים מלמעלה. וע"י זה שמקבל כל פעם כח חדש, 
היינו בחינת נשמה חדשה, עד שבסופו של דבר הוא יקבל כל בחינת נרנח"י, השייכים 

לשורש נשמתו.
)הרב"ש. מאמר 11 "מהו, שנר חנוכה מניחה בשמאל, בעבודה" 1990(

76. ענין צמצום והסתר נעשה לטובת התחתון, אם כן אין מקום לשאול שאלות על 
ההשגחה, מדוע הבורא מתנהג עימנו בצורה זו כמו שנראה לעינינו, שאין אנו רואים 
ועניות, וכדומה, היינו שכל אחד ואחד יש לו טענות  את הטוב, ואנו סובלים גלות, 
על הבורא, מדוע הוא מתנהג בהשגחה בלתי גלויה לעינינו, שזהו רק טוב. לכן אסור 
לדבר לשון הרע על השגחתו יתברך, איך שהוא מתנהג עם הנבראים. אלא אנו צריכים 
להאמין באמונה למעלה מהדעת, שממש כמו שנראה לעינינו, כך צריך להיות. ועל מה 
שאנו מרגישים, אנו צריכים ללכת בדרכי התורה, מה שהחכמים הורו לנו איך להתנהג 
מהדעת,  למעלה  אמונה  בדרך  להגיד  ועליהם  מרגישים,  שאנו  ההרגשות  אלה  בכל 

שעינים להם ולא יראו. 
)הרב"ש. מאמר 22 "מהו שדוקא בליל פסח, שואלים ד' קושיות" 1989(

77. כשהאדם מתחיל להכנס בעבודת ה' על דרך האמת, צריך לקבל על עצמו עול 
האמונה למעלה מהדעת, אפילו שכל האומות העולם שבגופו צוחקות ממנו, עליו מוטל 
לקדש ה' בפני הגויים שבגופו, ולומר, שהוא מאמין בה', ורוצה לשמש אותו בכל לבו 
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ונפשו. ואפילו שהם לא מסכימים עמו, והוא יכול לומר, שהוא מקבל על עצמו לאהוב 
את ה'. ואפילו שאין לו שום הרגשה, בזה שאומר בעל פה, אבל האדם, אין לו להתפעל 
מזה, שאין האברים מסכימים לדעתו, והוא, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. היינו 
לו שום  והגם שאין  יכול לעשות את הדבר על דרך הכפיה.  הוא  ובמעשה  בדיבור, 

הרגשה מזה, מכל מקום מבחינת אתערותא דלתתא הוא עושה. 
)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

78. בזמן שהוא עוסק במלכות שמים, לקבל על עצמו בחינת אמונה למעלה מהדעת. 
כלומר, בזמן שאין הגוף מסכים לזה, ונותן לו הרבה תירוצים, שאין עכשיו הזמן לזה, 
ומביא לו ראיות משאר אנשים, שלא משימים לב לעבודה זו של האמונה בה' למעלה 
מהדעת. על זה הוא צריך לומר "ויגבה לבו בדרכי ה'", ואין הוא מסתכל על אף אחד, 
ואין  ואין לו להסתכל על מי שהוא,  נחוש בדעתו, שכך היא דרך האמת,  אלא הוא 
לו לשמוע, מה שהגוף נותן לו להבין, לך והסתכל על האנשים שיש להם שם, שהם 
מבינים מה זה עבודת ה'. על זה אמרו, "ויגבה לבו". ולהיות בגאוה, שהוא מבין יותר 

מכולם.
)הרב"ש. מאמר 6 "מתי האדם צריך להשתמש עם גאוה, בעבודה" 1990(

79. בחינת אמונה נבחן לעיני האדם לבחינת מטה בחשיבות, לבחינת שיפלות. ואדם 
מחשיב את הדברים שמתלבשים בתוך הדעת. מה שאין כן, אם השכל של האדם אינו 
משיגו, אלא שהוא מתנגד לדעתו של האדם, והאדם צריך אז לומר, שהאמונה הוא 
למעלה בחשיבות מהדעת שלו, נמצא שמשפיל אז דעתו, ואומר, מה שהוא מבין בתוך 
הדעת, שהוא מתנגד לדרך ה', אז האמונה נמצא אצלו למעלה בחשיבות מהדעת שלו.

אלא  שוה,  לא  כלום  הזה  שהשכל  הוא  ה',  לדרך  בסתירה  שהוא  השכליות,  כל  כי 
"עינים להם ולא יראו, אזנים להם ולא ישמעו". היינו, שמבטל את כל מה שהוא שומע 

ורואה. זה נקרא, שהולך למעלה מהדעת.
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ט. "ענין מטה ונחש"(

80. אצל הבורא, אינו נבחן בחינת אמונה לשיפלות. כי אצל האדם, שאין לו עצה 
ומוכרח ללכת בדרך אמונה, נראה לו האמונה לשיפלות. מה שאין כן לגבי  אחרת, 
הבורא, שהוא היה יכול להשרות שכינתו, לאו דוקא על עצים ואבנים, אלא שבחר 
דוקא על דרך זה, הנקרא אמונה, בטח שבחר זה מטעם, שזה יותר טוב ויותר הצלחה. 
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נמצא, אצלו ית' לא נקרא אמונה למטה בחשיבות, אלא להיפוך, שדוקא לדרך זה יש 
לו מעלות רבות, אלא לעיני הנבראים נקרא זה בחינת מטה. 

)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ט. "ענין מטה ונחש"(

81. הכשלונות בעצמם הם גורמים, שהאדם יקבל על עצמו שוב הבחינת מטה, שהוא 
בחינת אמונה למעלה מהדעת.

וזה פירוש מה שאמר משה: "והם לא יאמינו לי", שפירושו, שלא ירצו לקבל עליהם 
את הדרך לעבוד בבחינת אמונה למעלה מהדעת. אז אמר לו ה': "מה זה בידך מטה?" 
השליכהו ארצה. אז תיכף "ויהי לנחש". היינו שבין מטה לנחש אין מצב של בנתיים. 

אלא שהוא בכדי לדעת, או שהוא נמצא בקדושה, או בהס"א.
נמצא, ממילא שאין להם עצה אחרת, אלא לקבל עליהם את בחינה אמונה למעלה 
מהדעת, הנקרא "מטה". והמטה הזה צריך להיות ביד, ולא לזרוק את המטה. וזה ענין 
מה שכתוב "ופרח מטה אהרן", היינו שכל הפריחות, שהיה לו בעבדות ה', היה על 

בסיס מטה אהרן דוקא.
שזה ענין, שרצה לתת לנו סימן, בכדי לדעת, אם הוא הולך על דרך האמת, או לא חס 
ושלום. נתן לנו סימן להכיר רק בהיסוד של העבודה, היינו על איזה בסיס הוא עובד. 
אם היסוד שלו הוא מטה, זהו קדושה. ואם הבסיס שלו הוא בתוך הדעת, אין זו דרך 

להגיע לקדושה. 
)בעל הסולם. "שמעתי". נ"ט. "ענין מטה ונחש"(

82. אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך" )מוסף לר"ה(. הנה בזמן שהאדם 
הולך בבחינת לבן, צריך לזכור תמיד, שכל מה שזכה הוא רק מסיבת שקבל עליו את 
בחינת השחרות. וצריך להתאמץ בבחינת "בך" דוקא. על דרך "וכל מאמינים שהוא 
אל אמונה", אף על פי שלא רואה עכשיו שום מקום שיצטרך לעבוד בבחינת אמונה, 
היות שהכל גלוי לפניו - ומכל מקום הוא צריך להאמין בבחינת למעלה מהדעת, שיש 

עוד מקום להאמין בבחינת אמונה. 
וזה סוד: "וירא ישראל את היד הגדולה... ויאמינו בה'", היינו אף על פי שזכו לבחינת 

"וירא", שהוא סוד ראיה, מכל מקום היה להם הכח עוד להאמין בבחינת האמונה. 
ועל דבר זה צריכים להתאמצות יתירה, אחרת נופלים ממדרגתן. כעין לבני ושמעי. זאת 
אומרת, שאם לא כן משמע שדוקא בזמן שיש לבנונית, יכול לשמוע לתורה ומצוות, 
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שזהו כעין תנאי. אלא צריכים לשמוע ללא תנאים. לכן בזמן הלבנונית צריכים להזהר 
שלא לפגום בבחינת השחרות. ודי למבין. 

)בעל הסולם. "שמעתי". רל"ח. "אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך"(

83. "יציאת צדיק מן המקום עושה רושם". שפירושו, שרק אז, על ידי יציאת הצדיק, 
היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה "עכשיו, שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר אינני 
צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת", זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה 
לו רושם, שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה של למעלה 
מהדעת. וכמו ששמעתי מאאמו"ר זצ"ל, שמזמן שהאדם אומר, "שעכשיו, כיון שיש 
לו תמיכה, וכבר אינו עומד בין שמים לארץ", הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיון שאז 

הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת.
נמצא לפי זה, שדוקא מהסתלקות המדרגה שהיתה לו, זה עושה לו רושם, שידע עוד 
הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק 

את ההשגחה העליונה. 
)הרב"ש. מאמר 10 "ויצא יעקב" 1985(

84. בזמן שהגנב, היינו הרצון לקבל, לא מרגיש טעם וחיות בהעבודה של קבלת עול 
מלכות שמים, ואז אם האדם עובד בבחינת אמונה למעלה מהדעת, בדרך הכפיה, והגוף 
מתרגל בעבודה זו, היינו נגד רצונו של הרצון לקבל שלו, אז יש להאדם האמצעים 
שיכול לבוא לידי עבודה, שיהיה על המטרה לעשות נחת רוח ליוצרו. היות שעיקר מה 
שדורשים מהאדם, הוא בכדי שע"י עבודתו הוא יבוא לידי דביקות בה', שהוא בחינת 

השתוות הצורה, שכל מעשיו יהיו בע"מ להשפיע.
וזהו כמ"ש "אז תתענג על ה'", שפירוש של אז, הוא מקודם שהיא תחילת עבודתו לא 
היה לו תענוג, אלא עבודתו היתה בדרך הכפיה. מה שאין כן אח"כ, כשכבר הרגיל 
את עצמו לעבוד בע"מ להשפיע, ולא להסתכל על עצמו, אם מרגיש טעם בעבודה, 
והאדם  ליוצרו,  נחת  הוא משפיע  עבודתו  בכדי שעם  עובד  מאמין, שהוא  הוא  אלא 
צריך להאמין שה' מקבל עבודת התחתונים, ולא חשוב כמה ואיך הצורה של עבודתם, 
ואת הכל הקב"ה מסתכל על הכוונה ומזה יש נחת להבורא, אז האדם זוכה התענג על 
ה'.שגם בעת עבודת ה' כבר ירגיש טוב ועונג, היות שעכשיו האדם עובד ממש לה', 
כי היגיעה שנתן בעת עבודת הכפיה מכשיר את האדם שיוכל לעבוד באמת לשם ה'. 

נמצא, שגם אז התענוג שהוא מקבל, הוא על ה', היינו לה' דוקא. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ה'. "לשמה זהו אתערותא דלעילא. ולמה צריכים אתערותא דלתתא?"(
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85. להתגבר על השאלות, הוא רק בכח האמונה, שענינו הוא למעלה מהדעת. שצריך 
להשיב להרשע, שבבחינת השכל יש מקום למה שהוא שואל, אבל למעלה מהשכל, 
שפירוש בבחינת אמונה, שהוא מאמין בדברי החכמים, שרק הדרך הזה שהוא לשם 

שמים. 
היינו בזמן שהאדם נותן את כל מרצו ויגיעתו לשם שמים, זהו כל תכליתו, שעל מטרה 
זה נברא העולם, כמו שאמרו חז"ל, כל העולם לא נברא אלא בשביל זה, היינו ליראת 

שמים. 
נגד השכל, כבר אין  לכן כשהוא עונה להרשע, שהוא הולך למעלה מהדעת, שהוא 
כן  שאין  מה  השכל.  בתוך  הם  הקושיות  כל  כי  קושיא,  שום  להקשות  יכול  השכל 

למעלה מהשכל אין מקום לשאלות. 
)הרב"ש. 572 "שני יגיעות"(

86. ענין ג"ר היינו בחינת מוחא, ושם צריך להיות רק באמונה. וצריכים להאמין, כי 
כך היה רצונו יתברך. וו"ק נקרא בחינת ליבא, היינו ההתפעלות בליבא, שכאן ניכר 
בבחינת אהבה ויראה שלו. וזה צריך להיות בהשגה ברורה, היינו שההתפעלות צריכה 

להיות אצלו מגולה, ולא באמונה. 
מצוה  וכאן  השגתו.  נבחן  כזה  בשיעור  בלב,  מורגשת  שההתפעלות  בשיעור  אלא 
להרחיב את הרגשותיו. מה שאין כן בבחינת מוחא, תלויה גדלותו עד כמה שהוא יכול 

לעבוד, בבחינת למעלה מהדעת. 
נמצא, שהם שני דברים הפוכים. היינו, שאם בחינת מוחא שלו הוא למעלה מהדעת, 

והתפעלותו בהרגש הלב הוא במוח, זה נקרא גדלות. 
היינו, שמצד אחד הוא למעלה מהשגה, מכל מקום בלב הוא בתוך ההרגשה. בזה תלוי 
להתגבר  צריך  הוא  שאז  לליבא,  מוחא  בין  ההפכיות  בשיעור  היינו  גדלות,  שיעור 

בבחינת למעלה מדעת. והליבא הוא דווקא בתוך הדעת, שהוא בתוך ההרגשה. 
)הרב"ש. 794 "מקום ההשגה"(

87. כשהאדם מתחיל ללכת בקיום תו"מ, אומרים לו, הגם שהאדם צריך ללכת לפי 
השכל, מכל מקום בין אדם למקום ניתן לנו אמונה, שאנו צריכים להאמין באמונת 
חכמים, וללכת בדרך זו, אף על פי שהיא נגד השכל, כמו שכתוב "ויאמינו בה' ובמשה 
עבדו". היינו, שאנו צריכים להאמין מה שהחכמים אמרו לנו, ולא להסתכל על השכל 

שלנו.
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אולם היות שזהו נגד השכל שלנו, לכן יש לנו עליות וירידות. כלומר, לפעמים אנו 
כנ"ל,  ואמונה  אמת  של  הציור  את  לפנינו  ולצייר  חכמים,  בדברי  להאמין  יכולים 
נגד הדעת  היינו שאין שם שום שכל, אלא הכל  היא באמת אמונה.  שהאמונה שלו 
שלנו, למה שאנו מבינים. לכן נקרא זה "אמונה של אמת" או "אמונה פשוטה", שאין 

שם שום דבר להבין, אלא הכל הוא למעלה מהדעת. 
)הרב"ש. מאמר 28 "מהו "להזהיר גדולים על קטנים" בעבודה" 1990(

88. כל מה שנראה לעינינו, הוא רק דברים שהבורא רוצה, שאנו נשיג אותם בצורה 
לזכות  בכדי  המטרה. אולם  לשלימות  להגיע  איך  דרכים,  שזהו  היות  שמשיג,  כמו 
לדביקות ה', זהו לא כל כך דבר פשוט, שצריכים התאמצות ויגיעה גדולה, עד שזוכים 
להשיג ולהרגיש את הטוב ועונג. ומטרם זה, מוטל על האדם להצדיק את ההשגחה, 
ולומר  ומטיב,  טוב  בחינת  הנבראים עם  ולהאמין בלמעלה מהדעת, שה' מתנהג עם 

"עינים להם ולא יראו". 
וזה כמו שאמרו חז"ל "בא חבקוק והעמידן על אחת, כמ"ש "וצדיק באמונתו יחיה". 
שפירושו, שהאדם אין צורך להתעסק בפרטים, אלא שהוא צריך לרכז את כל עבודתו 
על נקודה אחת, היינו כלל, שהוא בחינת אמונה בה'. ועל זה יתן תפלה. כלומר, שה' 

יעזור לו, שיהיה בידו ללכת בבחינת אמונה למעלה מהדעת. 
)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ד. "יתרון ארץ בכל הוא"(

89. האדם, על ידי היסורים שמרגיש, הוא מוכרח חס ושלום לדבר לשון הרע. נמצא, 
מה שהוא מבקש מה', שיתן לו את כח האמונה, ולזכות לבחינת טוב ומטיב, אין זה 
מטעם שהוא רוצה לקבל טוב, בכדי להנות עצמו, אלא בכדי שלא ידבר לשון הרע חס 

ושלום, שזה כואב לו. 
כלומר, שהוא מצד עצמו רוצה להאמין למעלה מהדעת, שה' מנהיג את העולם בבחינת 
טוב ומטיב, והוא רוצה, שהאמונה שלו יהיה מספיק בהרגשה גמורה, כאילו הוא בתוך 

הדעת. 
לכן כשעוסק בתו"מ, הוא רוצה בהמשכת אור ה' לא להנאת עצמו הוא דורש, אלא 
שלא יכול לסבול מזה שלא יכול להצדיק את השגחתו ית', שהוא בבחינת טוב ומטיב. 
וזה גורם לו יסורים, היות שהוא מחלל את שם ה', ששמו הוא טוב ומטיב והגוף שלו 
טוען אחרת. וזהו כל היסורים שלו, מטעם שמזה שהוא נמצא בבחינת הפירוד, הוא לא 
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יכול להצדיק את השגחתו ית'. וזה נקרא, שהמצב הפירוד הוא שנואה אצלו. וכשיש 
לו היסורים האלו, אז ה' שומע תפלתו, ומקרבו אליו, וזוכה לדביקות.

)בעל הסולם. "שמעתי". ל"ד. "יתרון ארץ בכל הוא"(

90. צריך להאמין באמונת חכמים, שאמרו, שהאדם צריך לומר "אם אין אני לי מי 
רואה,  וכשהוא  להמטרה,  עצמו  בכוחות  ולהגיע  לעבוד  צריך  שהאדם  כלומר  לי". 
מועלת, כמו שכתוב  הוא צריך להאמין, שתפלה  יגיעה,  ולתת  יכול להתגבר  שאינו 
"כי אתה שומע תפלת כל פה", אף על פי שהוא לא רואה שום שינוי, בזה שהתפלל 
לה', שיעזור לו, אם כן יש גם כאן ענין של למעלה מהדעת. אולם הסדר הכללי הוא, 

שמתחילים מ - א' ת' י'. אמונה, ואח"כ יגיעה, ואח"כ תפלה.
נמצא, העיקר הוא אמונה, כי עמה צריכים להשתמש בכל המעשים שהאדם עושה, 
כנ"ל. זאת אומרת, שכל הכלים שעמהם האדם עובד, הבסיס הוא אמונה, לכן האור 
בנוי על בסיס של אמונת  זה  נקרא "אור האמונה", על שם הכלי. שהכלי  המתגלה 

חכמים, ועל אמונת ה', כמו שכתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
)הרב"ש. מאמר 23 "מהו, אם בלעו את המרור לא יצא, בעבודה" 1989(
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