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..היום מי לא מלא 

חסרונות? אין אדם 

שלא מלא חסרונות, 

אם זה בפרנסה, אם זה 

ברפואה, אם זה בזיווג 

וזה שיש לו זיווג אז 

בשלום בית, וזה שיש 

לו שלום בית אז יש לו 

  -חסרונות עם הילדים 

השורש והסיבה של כל 

החסרונות האלה זה 

שעץ החיים לא נותן 

 את השפע שלו..

 

 החיגר והתוועדות השמש והירח 
נחמן שנקרא ‘  עזרת השם נמשיך את המעשה השלישי מסיפור מעשיות של ר  ב

הסיפור הוא ארוך וכולל בתוכו הרבה פרטים, אנחנו נמצאים   -‘ מעשה מחיגר ’ 
באמצע הסיפור וכדי להכנס לקטע שבו אנחנו נמצאים נעשה הקדמה קצרה: הזכרנו 
שהחיגר מרמז על כלל נשמות ישראל בפרט בדור שלנו שנקרא עקבתא דמשיחא, 

החיגר הגיע למקום שבו ‘.  פגם הרגלין ’ שצריך לתקן דבר שנקרא בקבלה ובחסידות  
נפגשים השמש והירח ויום ולילה מתועדים בו יחד. הוא הגיע למקום הזה והוא שמע 

 .את השמש ואת הירח מנהלים שיחה, הוא שומע מה השמש אומרת ומה הירח אומר. 

 האילן הכי טוב בעולם!! 

החיגר שהוא הגיבור של הסיפור וזה בעצם אנחנו, לומד 
מהשיחה של השמש והירח הרבה דברים. הוא שומע את 

באשר שיש אילן שיש ’ השמש מתלוננת ללבנה ואומרת לה:  
לו ענפים רבים, ופריו ועליו וכל ענף וענף ופרי ועלה יש לו 
סגולה מיוחדת, שזה מסוגל לבנים וזה מסוגל לפרנסה וזה 

כל אחד   -מסוגל לרפואת חולאת זה וזה לחולאת אחרת  
כל ההשפעות, הן ברוחניות והן   -‘  ואחד מסוגל לדבר אחר 

בגשמיות נמצאים באילן הזה, אם זה מצד הגזע שלו, אם זה 
אם   -מצד הענפים, אם זה מצד הפירות ואם זה מצד העלים  

האילן הזה יצמח ויגדל זה הדבר הכי טוב לעולם. כל מה 
שהעולם רוצה זה שהאילן הזה יגדל. השמש אומרת 
שבאמת היא יכולה להועיל לאילן כשהיא זורחת עליו, 
הבעיה היא שצריך להשקות את האילן הזה, ואם היו 
משקים אותו והיא היתה זורחת עליו אז הוא היה גדל מאוד

מאוד ונותן את השפע שלו, אבל אומרת השמש: לא די -
שאני לא מועילה לשמש אלא אני אפילו מזיקה לו משום 
שלא משקים את האילן. בגלל שלא משקים את האילן אז 

ענתה ’ לא רק שאני לא מועילה לו אלא אני גם מזיקה לו.  
הלבנה ואמרה: אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך עסק 
שלי. היות שיש לי אלף הרים, וסביבות האלף הרים יש עוד 

אלף הרים, ושם מקום שדים, והשדים יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כוח 
   הלבנה מרגישה חולשה ברגליים.  -‘ ברגליהם ויונקים מרגלי, ומחמת זה אין לי כוח ברגלי 

 דרך של צדיקים ודרך של משוגעים 

‘ ויש לי אבק, שהוא רפואה לרגלי, ובא רוח ונושא אותו. ’ ממשיכה הלבנה ואומרת:  
ענתה ’ הכוונה שבאה רוח שמעיפה את האבק הזה ואני לא יכולה להשתמש בו.  

החמה: את זה אתה דואג? אגיד לך רפואה. באשר שיש דרך ומאותו הדרך מתפצלים 
כמה דרכים: דרך אחד של צדיקים.. ויש דרך של אפיקורסים.. ויש דרך של 

בכל דרך ודרך מי שהולך באותה הדרך נהיה ממהות הדרך. השמש   -‘  משוגעים 
 .מגלה ללבנה שבכל דרך יש אבק, שהוא הסגולה להפוך את האדם למהות אותה הדרך. 

 הפריצים מולכים אותם בשלשלאות  

בדרך של הצדיקים יש אבק שמי שדורך עליו נהיה צדיק, ויש דרך של אפיקורסים 
אבל זה עדיין לא הרפואה   -ויש שם אבק שמי שדורך עליו נהיה אפיקורס וכן הלאה  

ויש דרך אחר, באשר שיש צדיקים, שמקבלים על ‘ ללבנה. ממשיכה החמה ואומרת:  
עצמם ייסורים, ומוליכים אותם הפריצים בשלשלאות, ואין להם כוח ברגליהם, 
ומפזרים תחתיהם מאותו האבק של אותו הדרך, ויש להם כוח ברגליהם )הפריצים 
מענים את הצדיקים עד שאין להם כוח ללכת ברגליהם לכן הם מפזרים להם אבק 
מיוחד בדרך והאבק הזה נותן להם כוח ברגליים ללכת(. על כן תלך לשם, שיש שם 

 ר.את כל זה שומע החיג ‘. הרבה אבק, ויהיה לך רפואה על רגליך 

 הישועות של כל העולם: 

רבינו ממשיך את המעשה ואומר שלחיגר היתה אבן טובה 
ובכל צד באבן הטובה היו רואים משהו אחר. באבן הטובה 
יש צד שמי שיאחז בצד הזה יגיע לדרך של כל מיני האבק. 
החיגר תפס את האבן הטובה בצד של כל מיני האבק ונשא 
אותו לשם והוא מצא את הדרך של מיני האבק שהצדיקים 
שמקבלים על עצמם ייסורים הולכים עליו, הוא לקח 
מהאבק שלהם, שם את זה על הרגליים שלו ומיד החיגר 

עד כאן זה המשך המעשה, זה עדיין לא סיום   -התרפא  
שורות ורבינו הלביש בתוך  02או  51הסיפור. למעשה קראנו 

הסיפור הזה כמעט את כל סודות הבריאה. הפלא הגדול 
הוא שרבינו מגלה לנו פה במיעוט מילים ובכזה מין סיפור 

כ עמוקים. בעזרת השם “ כ הרבה עניינים רוחניים כ “ כ 
נתחיל להתבונן שלב אחרי שלב במה שקראנו: הדבר 
הראשון זה שיש שמש וירח ויש אילן, וברגע שמשקים את 
האילן הזה והוא יגדל ויצמח זה הישועות של כל העולם, 

א שכל ההשפעות וכל החסרונות של כל הבריאה כולה “ ז 
תתמלא. כל הסיפור זה משלים ורמזים. אם פותחים את 

 -חומש בראשית בפרשת בראשית רואים שיש בתוך גן 
 .כל מה שאנחנו רוצים להגיע זה לעץ החיים. ‘, עץ החיים ’עדן  

 ה בדור שלנו יש הרבה חסרונות “ב 

עדן יש עץ שנקרא עץ החיים, אבל -האילן מרמז על עץ החיים. מה זה עץ החיים? בגן
עדן מרמז על עולם התיקון. בזמן שיבוא משיח צדקנו והעולם יגיע -עץ החיים בגן 

לתיקון שלו, אז עץ החיים יאיר בכל הבריאה כולה ומשמעות הדבר שעץ החיים נותן 
דבר לא חסר. היום מי לא מלא חסרונות? אין אדם שלא -את השפע שלו זה ששום 

מלא חסרונות, אם זה בפרנסה, אם זה ברפואה, אם זה בזיווג וזה שיש לו זיווג אז 
ברוך השם בדור   -בשלום בית, וזה שיש לו שלום בית אז יש לו חסרונות עם הילדים  

שלנו אין אחד שאין לו הרבה מאוד חסרונות וכולנו מרגישים את החסרונות האלה. 
 השורש והסיבה של כל החסרונות האלה זה שעץ החיים לא נותן את השפע שלו..
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 ‘יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה ’

כשעץ החיים לא נותן את פריו )השפע שלו( זה אומר שאנחנו לא נמצאים בעולם 
התיקון. כשאנחנו לא נמצאים בעולם התיקון אזי הבריאה ואנחנו מלאים חסרונות, 

זה חסרונות ברוחניות, בנפש, בגוף, בממון  -לכן אנחנו מרגישים את החסרונות האלה 
ובכל דבר. כל החסרונות נובעים מהמקום הזה. התיקון של העולם זה לזכות לתקן את 
מה שנקרא שמש וירח. כל התיקונים של הבריאה למעשה כלולים בתיקוני השמש 
והירח, לכן הזוהר הקדוש מרבה מאוד להשתמש במשל של שמש וירח כאשר הוא 

או ‘  תפארת ’ רוצה לתאר את תיקון העולם. בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא  
יחוד קודשא בריך הוא )זה ’ ובלשון שאנחנו יותר רגילים להשתמש בה  ‘  מלכות ’ 

ה ברא את “ נתבונן קצת בעניין השמש והירח: הקב   -‘  השמש( ושכינתה )זה הלבנה( 
 העולם לפי סדרים וחוקים, יש בבריאה חוקים וסדרים כמו שאפשר לראות בטבע..

 ה יכול לשנות את החוק ברגע “הקב 

 אז אחד הדברים שלומדים ‘  מי שזוכר את שיעורי טבע בכיתה ד   -בטבע יש חוקים  
 ה קבע שגוף עם מסה )חומר( גדול ימשוך“ הקב   -‘  חוק המשיכה ’ זה שיש את  

 ה קבע, “ את כולם אליו, זה סיעתא דשמייא שכך הקב 
 ה קבע שיהיה “ אחרת היינו מתעופפים באוויר. הקב 

 ה ברגע אחד “ כזה חוק שימשוך אותנו לארץ, הקב 
 יכול לשנות את החוק הזה אבל בנתיים זה החוק. 
כמו שיש בגשמיות חוקים כך יש ברוחניות חוקים. החוקים 
ברוחניות הם רבים מאוד והם מסתעפים מאוד אבל 
בכללות הם נרמזים בשני בחינות שנקראים שמש וירח או 
תפארת ומלכות או קודשא בריך הוא ושכינתה. בוודאי 

ספור סודות אבל יש בזה גם דברים -שיש בדבר הזה אין 
 פשוטים הלכה למעשה בעבודה שלנו, מכיוון שבסופו 
 של דבר כל הבריאה היא מצטיירת ומגלית בתוך האדם..

 אתה חונן לאדם דעת... 

כולל  זה שהוא  טן מצד  . ק טן רא עולם ק נק  האדם 
את כל העולמות ואת כל הבחינות, לכן יש לנו עבודה 
שנקראת שמש ויש לנו עבודה שנקראת לבנה. בכלליות 
 עבודת השמש זה נקרא כל העניין של החוכמה. אנחנו 

אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש : ’ 51אומרים בתפילת  
ה חנן את האדם בחוכמה בינה ודעת שזה “ הקב   -‘  בינה 

ה “ א שהקב “ כולל את כל כוחות המחשבה של האדם, ז 
חי -מאוד גדולה. מה ההבדל בין בעל -נתן לנו מעלה מאוד 

 לאדם המדבר? החוכמה והיכולת של האדם לחשוב. 
חיה לא יכולה לחשוב. יש הבדל נוסף בין יהודי לגוי, גוי גם 

 יכול לחשוב כי הוא בגדר אדם, אבל הוא לא יכול לחשוב את המחשבות שבקדושה..

 !! תורה מפי: משיח צדקנו -שיעורי 

גוי לא יכול לחשוב מחשבות אמתיות של הקדושה מצד עצמו. אם הוא יזכה 
י ולאדם היהודי אז הוא יכול לקבל את זה מאתנו כי זה התפקיד שלנו: “להתבטל לעמ

התפקיד שלנו זה להאיר את זה בעולם.   -‘  כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלם ’ 
כאשר אנחנו משתמשים בחוכמה לצד הקדושה, בכלליות זה לימוד התורה, יותר 
בפרטיות זה ללמוד את התורה של הצדיקים, בפרט של צדיק האמת שמלמד אותנו 

‘ כי תורה מאתי תצא ’ את התורה השייכת אלינו לשורש נשמתנו. בספר ישעיה כתוב  
אמר רבי אבין בר כהנא: אמר הקדוש ברוך הוא : תורה חדשה מאתי תצא, חידוש 
תורה מאתי תצא. מה הכוונה תורה חדשה? מסבירים המפרשים שגילויים חדשים 

סוף גילויים זה -לגמרי יתגלו מהתורה שלנו. התורה היא נצחית אבל בתורה יש אין 
סופית וכל הזמן מתגלה עוד -דבר שאנחנו לא יכולים להבין, התורה שלנו היא אין 

ועוד רובדים. אומר ביאור הליקוטים יסוד מאוד גדול וזה מובא בספרים: לעתיד לבוא 
 נגלה רובדים שהם נעלמים ונסתרים לגמרי, אין לנו מושג מה אנחנו הולכים 

 תורה, זה תורה חדשה מאתי תצא.. -לגלות כשיבוא משיח צדקנו ויתחיל למסור שיעורי 

 כל דור צריך את העצות והדעת שלו 

לא ‘,  תורה חדשה מאתי תצא ’ גם לזמננו ולמציאות של היום יש משמעות לדבר הזה  
‘ ביאור הליקוטים ’ כמו שיהיה בזמן המשיח שאז יהיה גילוי חדש לגמרי, אבל אומר  

לכל דור ודור יש למעשה מהלך של תיקון אחר, אנחנו   -שגם היום יש לזה משמעות  
לא דומים למה שהיה לפני מאה שנה, הלכנו רחוק, אנחנו לא דומים למה שהיה לפני 
עשר שנים. עכשיו כל חמש שנים זה דור חדש. כל דור צריך את העצות שלו ואת 

הבעיה בין המבוגרים לצעירים. הרבה פעמים המבוגרים לא  כ “ הדעת שלו וזה בד 
מבינים את הצעירים כי זה דור חדש לגמרי, עכשיו זה כבר הבנות חדשות והשגות 
חדשות לגמרי וכן הלאה. אומר ביאור הליקוטים שאין דבר יותר גדול מאשר ללמוד 
את החוכמה השייכת לדור שלנו ושיזכה האדם לראות את התורה השייכת למקום 
שלו ולמציאות שלו ולשורש נשמתו. אין יהודי שלא רוצה לחזור בתשובה, אולי 

יש   -ה רוצה אותו  “ יהודי התייאש מלחזור בתשובה, אולי הוא לא מאמין שהקב 
 .כאלה סברות, זה נקרא בירור המדמה, זה טעויות אבל זה טעויות שמצויות אצל האדם. 

 ה בשדות ובמדבר “לרוץ אחרי הקב 

ברגע שהנשמה של האדם שומעת ומקבלת את התורה 
ר  ר ו ע ת מ ם  ד א ה ד  י מ  , י ט ר פ ן  פ ו א ב ה  ל ת  כ י י ש  ש

ה והוא “ כ גדולים להתקרב להקב “ ברצונות ובכיסופים כ 
רץ מיד, מכיוון שהתורה ששייכת לאדם זה האור של 
הנשמה שלו. כל החיים אנחנו בעצם רק מחפשים את 
התורה שבדיוק שייכת לנשמה שלנו לכן ברגע שאדם 
שומע את זה ומקבל  את זה, מיד הוא קם על הרגליים 

ה בשדות ובמדבר, הוא נוסע לים “ומתחיל לרוץ אחרי הקב
ה. “ להתבודד והוא כולו מלא ברצונות וכיסופים להקב 

ל  ש ה  מ כ ו ח ה א  ר ק נ ה  ז ת  א ז כ ה  מ כ ו ח ת  י ל ג ת מ ש  כ
   צדיק האמת, כי באמת כל הצדיקים הם צדיקים אמתיים..

 כל אדם שומע במקומו.. 

בוודאי שכל ‘,  צדיק האמת ’ בברסלב יש מושג שנקרא  
ועמך כלם ’ הצדיקים הם צדיקים אמתיים, אדרבה כתוב  

אז מה ההבדל בין הצדיקים לצדיק האמת? כל ‘.  צדיקים 
הצדיקים מלמדים אותנו תורה, צדיק האמת מלמד אותנו 
תורה ששייכת לנשמה שלנו. לכן רואים את זה בדור שלנו, 
הרבה פעמים אדם לומד תורה וזה לא מאיר לו, ברוך השם 

התפעלתי כששמעתי ’ אין לו שום דבר נגד התורה הזאת,  
את זה אבל אני מרגיש שזה לא מדבר אל המקום שבו אני 

צדיק האמת מגלה תורה כזאת שכל אדם שומע ‘.  נמצא 
במקום שבו הוא נמצא, זה סוד תיקון החמה. סוד תיקון 
השמש או החמה זה שאנחנו זוכים להתחבר ולהתקשר עם צדיקים כאלה שיכולים 

 הרבה להתפלל..-לגלות לנו תורה למקום שבו אנחנו נמצאים ועל זה צריך הרבה

 הצינור והדרך של חסדים זה אהבה 

צריך להתפלל הרבה שאדם יזכה לשמוע את התורה ששייכת לשורש נשמתו כי זה 
כלל גדול: ברגע שאדם מקבל את זה, מיד הוא מתעורר באהבת השם והוא מתעורר 

ה, אבל אם אדם שומע תורה “ ברצונות ובכיסופים גדולים מאוד להתקרב להקב 
שהיא לא שייכת לשורש נשמתו, לא רק שהוא לא מתעורר אלא זה יכול לדחות 
 אותו. מובא בספרים הקדושים שבכלליות גדולה מאוד הנשמות מתחלקות 
לחסדים וגבורות. הדרך והצינור של נשמות מצד החסדים זה אהבה, הם צריכים 
לקבל תורה שמגלה להם את אהבת השם: השם איתך, השם אוהב אותך, גם אם 
ירדת אני נמצא איתך, תעשה תשובה אבל אני נמצא איתך. נשמות שהם מצד 

מדורי   12הגבורות והיראה צריכות לשמוע תוכחה, הם צריכים לשמוע שיעור על  
גיהנום ואיפה הם הולכים להישרף והם יתעוררו מזה. אין בזה חיסרון לכאן או לכאן, 
זה הדרך שלהם. אם ידברו עם נשמה שהיא מצד החסדים על המדורים שבגיהנום 
 היא לא תסבול את זה מכיוון שהיא לא נשמה שבנויה מהצד הזה, וזה ככה גם הפוך..

 

...כל החיים אנחנו 

בעצם רק מחפשים את 

התורה שבדיוק שייכת 

לנשמה שלנו לכן 

ברגע שאדם שומע את 

זה ומקבל  את זה, 

מיד הוא קם על 

הרגליים ומתחיל לרוץ 

ה בשדות “אחרי הקב

ובמדבר, הוא נוסע 

לים להתבודד והוא 

 כולו מלא ברצונות 

 ה.“וכיסופים להקב

 



 

 אין לך דבר 

שמכניס את האדם 

לגאווה כמו החוכמה. 

יש כמה דברים 

שמכניסים באדם 

 גאווה: גבורה, 

עושר ויופי, ויותר 

מהכל זה החוכמה. 

הבעל גאווה הכי גדול 

זה החכם לכן ההכנה 

לקבל את התורה זה 

שזה ‘ ממדבר מתנה’

 הבחינה של הענווה.

 להעניש ילד בן שנתיים שעשה שטות 

-ככל שהדורות מתקדמים אנחנו מתקרבים לגילוי הנהגה שנקראת הנהגת משיח בן 
ה כמו “ הכוונה להרגיש את הקב ‘  כגמל עלי אמו, כגמל עלי נפשי ’ דוד, זה הנהגה של  

תינוק. כמו שתינוק זקוק להורים שלו כי הוא חסר אונים, גם אנחנו בדורות האלה 
ה מהמקום הזה של ההרגשה של החוסר אונים. כמה אתה “צריכים להתחבר עם הקב

יכול להעניש ילד בן שנתיים שעשה שטות? אם אתה תעניש אותו אתה תשבור 
אותו, אתה יכול להגיד לו שזה לא מעשה יפה ואחרי זה תגיד לו עשר דקות כמה 

הדור שלנו זה דור של   -אתה אוהב אותו ותיתן לו סוכריות ושוקולד כדי לרצות אותו  
זה נקרא ‘.  כגמל עלי אמו, כגמל עלי נפשי ’ תינוקות כי כל העניין של משיח דוד זה  

המעלה של צדיק האמת שיודע להגיד את התורה שכל יהודי ויהודי יקבל את התורה 
ששייכת לנשמתו. רבינו אמר שכל העולם יהיו ברסלב, למה הוא התכוון? רבינו עושה 

 ו, אלא רבינו ראה את הדורות “ תחרות עם הצדיקים למי יהיה יותר חסידים?? ח 
 והוא ראה מה הולך להיות. הוא ראה שהתורה שלו היא התורה שתאיר לכל הנשמות..

 תורה חדשה שכל הזמן מתגלית לנו 

התיקון של עניין החמה זה לדעת שיש תורה חדשה שהיא 
י עולם הבא זה עולם “ כל הזמן מתגלית. לפי רבינו האר 

שכל הזמן בא לפה, הכוונה שזה תורה שכל הזמן באה 
לעולם הזה ומתחדשת. התורה היא נצחית אבל היא 

זה נקרא סוד הארת החמה.   -מתחדשת בהבנה שלנו  
השמש זה הבחינה הזאת שמאירה לנו תורה שהיא לפי 
ערך ועניין הנשמות. אומרת החמה: אני יכולה להאיר על 
האילן )שזה הנשמות וכל הבריאה כולה(, אבל צריך שיהיה 
בבחינת להשקות את זה במים, אם לא משקים את זה 

שפכי לבך ’ במים אני לא יכולה להאיר. אנחנו אומרים  
נתן בליקוטי הלכות ‘  אומר ר   -‘  כמים נכח פני השם 

יכולים להאיר לנו תורה נפלאה   שבאמת הצדיקים 
מאוד שתגלה לנו את הכל, אבל אנחנו צריכים להתעורר 
מצד עצמנו בחיפוש הצדיק ובחיפוש האמת שזה בעיקר 

 ה: השם תאיר לי את האמת.“ידי תפילה, לבקש מהקב-על

 חיפוש אחר נקודת האמת 

בשעה שאדם לא מחפש את האמת הכוונה לא מבקש את 
זה וזה לא בוער לו בתוך הלב לדעת את האמת, החמה שזה 
הצדיק, לא יכולה להאיר לאדם. לעתיד לבוא לא תהיה 
הנהגה של התעוררות מלמטה, הכל כבר יבוא מלמעלה, 
 אבל עכשיו לתקן את האילן שזה תיקון העולמות, 
חייב להיות התעוררות מלמטה, הכוונה שאנחנו נתעורר 

, בחיפוש ובבקשה אחרי נקודת האמת. אומרת החמה שזה בעצם  ן  ברצו
 הצדיק והחוכמה האמתית: אנחנו יכולים לעזור לכם ולהועיל לכם מאוד אבל
 אתם חייבים מצדכם להתעורר להשקות מים ומים זה החיפוש והבקשה 
 אחרי נקודת האמת. כפי כמה שאדם מחפש את האמת, כך מתגלה לו האמת.  

 תתפלל על האמת ומשמיים יעזרו לך 

כך יכול לטעות? זה מה שהחמה )הצדיק( -מה נעשה במציאות כזאת שאדם כל 
אומרת: אני יכולה מאוד להאיר לאדם הרבה חוכמה, דעת ועצות ולהאיר לו אבל חייב 
שיהיה התעוררות של האדם והתעוררות שלנו חייבת להיות בבחינה כזאת של 
בקשה. קודם כל זה תפילה, צריך לדעת שכל עוד האדם בעולם הזה כל הזמן צריך 
לבקש את האמת, אפילו אם הוא בטוח והוא יודע במאה אחוז והוא באמת נמצא 

העולם כל   -באמת, אבל אתה בכלל לא יכול לדעת מה זה הבירור של מחר בבוקר  
רגע ורגע מתחדש בכאלה דברים שאתה בכלל לא יכול לדעת מה יהיה מחר בבוקר. 

 -לאחר העניין של הבקשה יש שיחות חברים, לעיין בספרים, ולברר עם צדיקים  
לעשות בירורים. עיקר היסוד זה שאדם יבין: אנחנו חיים בעלמא דשקרא והיצר הרע 
 יכול לבלבל אותנו בכל רגע ורגע אבל אם אדם יתפלל על האמת אז משמיים יעזרו לו

 לבקש מהשם את נקודת האמת 

פעם בהוליווד יחד, -היצר הרע עושה הפקה שהיא יותר גדולה מכל ההפקות שהיו אי 
תורה והיצר הרע עשה את כל -יום אחרי מתן   02י היה במדבר  “ דוגמא לדבר: עמ 

השמיים מסך והוא הקרין שם סרט ושש מאות אלף גברים רואים את הסרט הזה, מה 
לא היה ולא נברא, משה רבינו ברוך   -הם ראו? את ההלוויה של משה רבינו בשמיים  

י את “ ה ברגע זה והיצר הרע מראה לכל עמ “ השם חי וקיים ומקבל תורה מהקב 
מי שמע כזה דבר?? אפשר לראות עד היכן מגיע כוח   -ההלוויה שלו בשמיים  

י?? “ ההטעיה של היצר הרע להטעות עם שלם בכזה דבר, אם כך מה רוצים מעמ 
התשובה היא פשוטה: אתם ראיתם סרט, יפה, אתם לא יודעים אם הוא אמיתי ואם 

י, אהרן וחור נמצאים “ זה שקר. לפני שמשה רבינו עלה להר סיני הוא אמר לעמ 
רב? כל הטעות שלהם -אתכם לכו ותשאלו אותם, למה רצתם למכשפים של הערב 

שהם לא הלכו לאהרן וחור. זה שהם התבלבלו בזה זה בסדר אבל יש את הזקנים אז 
הנקודות העיקריות: אחת   0אלו    -תלכו לשאול את הצדיקים, אל תחליטו מעצמכם  

זה לבקש מהשם את נקודת האמת, דבר שני זה ללכת לאהרן ולחור שזה הזקנים 
זה נקרא סוד השקאת   -שבדור, לברר איתם מה מותר, מה אסור, מה אמת ומה שקר  

, לכן החמה )שזה הצדיק( אומרת שאם אין  האילן
 ההתעוררות למטה אז לא רק שאני לא מועילה אלא אני מזיק 

 בעל גאווה הכי גדול בדור 

ברגע שאדם לא הכין כלים לקבל את הדעת האמתית אז 
אפילו שהוא יקבל את הדעת הזאת, היא לא תצטייר אצלו 
לטובה. כמה שהחוכמה זה אור גדול שמאיר את כל דרכיו 
של האדם, עם כל זה, זה יכול להיות גם קללה גדולה 
מאוד. אם אדם לא מתעורר מצד עצמו ומאיר בו אור גדול 
 של חוכמה זה גורם לו להיות בעל הגאווה הכי גדול בדור. 
 אין לך דבר שמכניס את האדם לגאווה כמו החוכמה. 
רה,  גבו וה:  גאו ם  ם באד סי ם שמכני רי  יש כמה דב
עושר ויופי, ויותר מהכל זה החוכמה. הבעל גאווה הכי 

ממדבר ’ גדול זה החכם לכן ההכנה לקבל את התורה זה  
שזה הבחינה של הענווה, הכוונה שאדם יודע כל ‘  מתנה 

 רגע ורגע כמה הוא יכול לטעות והוא מתפלל על זה, 
   זה הבחינה של החמה. -זה עושה כלי לקבל את החוכמה 

 בשעה שאדם נמצא בחושך 

הבחינה של הלבנה זה בחינה אחרת בעבודה שלנו ובנפש 
האדם: כשם שלפעמים מאיר לאדם העניין של החוכמה, 
כך יש זמנים של חושך, יש זמנים שנחשך אצל האדם כל 

פתאום אדם נמצא במציאות של   -האור הרוחני שלו  
חושך. בשעה שאדם נמצא במציאות של חושך יש לו עבודה מאוד גדולה, פה לא 
תעזור החוכמה כי החוכמה לא מאירה לו באותו רגע. הוא יכול להיות האדם הכי חכם 
 בעולם אבל בזמן החושך והלילה שזה זמן שלטון הלבנה, מסלקים מהאדם 
את החוכמה. כשמחשיכים לאדם את האור של החמה האדם צריך להיזכר בימים 
 שבהם הלך לו. מה שאדם זוכר זה רושם מאור החוכמה וזה נקרא אור הלבנה 
מכיוון שידוע שללבנה מצד עצמה אין שום אור, מה שהיא מאירה זה מה שהשמש 

 .  מאירה לה, זה נקרא מיעוט הדעת שנשאר לנו בזמן שמחשיכים אצלנו את האור

 בחושך של הלילה יש דרגות, גם ברוחניות 

אפשר לראות שיש לילות מוארים, אתה יכול ללכת בחוץ בלי אור ואתה תראה מכיוון 
שהירח במילואו ויש כוכבים, ברוך השם מאיר. יש לילות חשוכים, יש תחילת הלילה, 

בחושך של הלילה יש דרגות, גם אצלנו.   -יש את אמצע הלילה, יש את עלות השחר  
לפעמים מחשיכים לנו מאוד, לפעמים קצת, לפעמים יותר, פחות וכן הלאה. הנקודה 
שהיא היסוד והרושם של כל אור הלבנה שמאיר לנו: לזכור תמיד שכל מה שקורה 

זה בעצם הנקודה שתמיד   -ה עושה הכל לטובה  “ה וכל מה שהקב“בבריאה זה מהקב
 ‘..בית-אלף’צריך לאחוז בה. לפעמים אדם יכול להגיע למצב שהוא לא יודע להגיד 

 



 ...אני לא מבין שום דבר, הכל לטובה! 

הנקודות האלה: כל מה   0כל העבודה בזמן של החושך ושל הצמצום זה לזכור את  
פה זה הבירור שלנו   -ה וכל מה שהשם עושה זה הכל לטובה  “ שקורה זה מהקב 

ה ברא את “ בזמנים האלה ואת הבירור הזה למעשה אנחנו בונים בזמן הלילה, הקב 
כל הרבה לילות?! בוא נעבור -בשביל זה צריך לעבור כל  -הלילה בשביל הבירור הזה 

לילה אחד או שבוע שלם של לילה שבו נלמד את היסוד הזה שהכל מהשם והכל 
צריך לדעת שכל מה שאנחנו   -כ הכל יהיה יום ויאיר ושהכל ילך טוב  “ לטובה ושאח 

ועד    12שנה ואם בגבורות    02עוברים בעולם הזה    שנה, כל מה   502שנה 
 שאנחנו עושים בעולם הזה, התורה שאנחנו לומדים המצוות והכל, זה כדי 
 להשיב אל הלב את הנקודה שהכל מהשם והכל לטובה. למעשה כל כלליות 

 בא חבקוק והעמידן על ’ הבריאה זה מה שאומרת הגמרא בסוף מסכת מכות  
 אני לא מבין שום דבר, כל מה שהשם   -‘  אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה 

 עושה הכל לטובה, זה האמונה של הצדיק. העבודה במציאות הלילה שזה 
הסתלקות האור זה  תמיד להשיב אל הלב איך שכל מה שהשם עושה זה לטובתנו. 

 העבודה של הצדיקים והחכמים הכי גדולים תמיד היתה לעבוד את העבודה הזאת..

 ת לא לעזוב את הנקודה הפשוטה הזא 

עקיבא. כל התורה ‘  פ היה ר “ י כותב שהחכם הכי גדול בתורה שבע “ רבינו האר 
פ, זה העומק שמשה רבינו “ עקיבא, הוא נקרא שורש התורה שבע ‘  פ היא מר “ שבע 

ידו, כי הוא ראה שהוא נותן התורה, אבל תורה -אמר שראוי שתינתן התורה על 
עקיבא שהיה ‘  פ ולא תורה שבכתב. מה היה שגור כל ימי חייו בפיו של ר “ שבע 

 הגמרא מספרת   -‘  כל דעביד רחמנא, לטב עביד ’ החכם הכי גדול בתורה?  
 את היסוד הזה שכל מה ‘  זו -נחום איש גם ’ שנה שנה אצל    00עקיבא למד  ‘  שר 

עקיבא עשה את העבודה הזאת שנקראת יחוד חמה ‘  ר   -שהשם עושה הכל לטובה  
ולבנה. יחוד חמה ולבנה זה להיות החכם הכי גדול בעולם אבל להיות בעל האמונה 
 הכי גדול, לא לעזוב את הנקודה הפשוטה הזאת שכל מה שהשם עושה הכל לטובה..

 צדדים: כעס ועצבות   2זה מטבע עם  

כך הרבה שנים כדי לברר את הנקודה הזאת שכל מה שהשם -למה אנחנו צריכים כל 
עומק הדבר זה הכל בבחינה של השבה אל הלב. כל -עושה הכל לטובה? עומק 

הצמצומים, כל הקשיים וכל ההתמודדויות שאדם עובר בעולם הזה, זה כדי לתת 
לאדם עוד כלי, עוד דרך, עוד אפשרות ועוד פתח להשיב את הדבר הזה אל הלב כי 
זה נקרא סוד תיקון הלבנה. הלבנה זה השכינה וזה המלכות זה הכל כדי לתקן את 
הבחינה הזאת שהכל לטובה ולא לבוא בטענות. איך אנחנו יכולים לדעת עד כמה 
אדם השיב את זה ללב ועד כמה זה נקנה בליבנו הבחינה הזאת שבאמת כל מה 

תכונות בנפש ובלב מגלים לנו עד כמה קנינו את זה.   0שהשם עושה הכל לטובה?  
 צדדים, צד אחד זה כעס וצד אחד זה עצבות.   0המידות האלה זה מטבע אחד עם  

כל כעס שאנחנו כועסים או כל פעם שאנחנו עצובים זה סימן שחסר לנו בקניין שכל 
 מה שהשם עושה הכל לטובה. כי אם כל מה שהשם עושה הכל לטובה אז למה 
יכולים ללמוד   אתה כועס או למה אתה עצוב מהדבר הזה? מכאן אנחנו 
 עד כמה אנחנו חסרים עדיין בעבודה הזאת שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. 

להכנס אלינו הוא נכנס אלינו ‘  פתחים ’ ברגע שעדיין לא קנינו את זה יש ליצר הרע  
דרך אותם מקומות שבהם אנחנו עדיין חסרים באמונה הזאת. למעשה כל שלמות 
 עבודת האמונה זה להאיר את זה לתוך הלב שכל מה שהשם עושה הכל לטובה..  

 צדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים 

החלק של הרגש בנפש האדם נקרא בלשון הקבלה והחסידות קומת הרגלין, לכן 
הלבנה אומרת: רגליי חלשות מכיוון שחסר לי את השלמות ברגליים שלי. חוסר 
השלמות זה שלא הארתי לעולם הרגש שלי בשלמות שהשם עושה את הכל 
לטובה, לכן אומר רבינו שהשדים יכולים לינוק משם. הסטרא אחרא תמיד רוצה 
לינוק מנשמות ישראל, אז השדים שזה כל המזיקים וכל הקליפות הם יונקים 
מהכוח של הלבנה ואז היא נופלת לחולשת הרגליים, לכן כל הבירור של הלבנה 
זה במקום הזה שנקרא הרגלין שזה קומת הנפש של כלל נשמות ישראל, זה 
בעצם הלב והרגש שלנו, ומה מאיר בתוך הלב שלנו, האם זה קומת הקדושה 
שזה אהבה, יראה ורצונות או שבתוך הלב שלנו מחשיך את זה הבחינות של 
היצר הרע שזה כעס, פחדים דיכאונות ועצבויות. רבינו אומר לנו פה רמז מאוד 
גדול שהחמה אמרה ללבנה שהרפואה שלה זה סוג של אבק, אבל זה אבק של 
צדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים. רבינו אומר שיש דרך של צדיקים ויש 
דרך של אפיקורסים אבל יש דרך של צדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים 

-והרפואה של הלבנה זה הדרך של הצדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים  
מסתתרת פה נקודה מאוד עמוקה, בכל הדורות יש צדיקים מאוד גדולים 
שמלמדים אותנו תורה אבל כשאנחנו נפלו לאן שנפלנו, בפרט בעקבתא 
 דמשיחא, צריך לדעת כלל מאוד גדול: כל התורה והמצוות והצדקות 

 ..של הצדיקים לא יועילו להם לעזור לנו. לעזור לנו זה כבר מציאות אחרת לגמרי 

 ה יש עוד ועוד חוזרים בתשובה “ב 

הייסורים של הצדיקים הם אלה שמאירים לנו במקום שבו אנחנו נמצאים. רבינו 
אמר: אם היו נותנים לי חתיכת עץ הייתי שובר אותה בשיניים מרוב ייסורים. לרבינו 

י מסרקות של “ עקיבא מגיע להיהרג ע ‘  י מגיע ייסורים? לר “ מגיע ייסורים? לרשב 
ל שסוד “ ברזל? אפילו למשה רבינו היתה קשה הקושייה הזאת. אומר הרמח 

הייסורים שהצדיקים מקבלים על עצמם בשבילנו בשביל לשנות את כל הטבעים 
ה מאיר “ ואת כל סדרי הבריאה. בזכות הצדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים הקב 

לנו בתוך המסכים שבהם אנחנו נמצאים והיום ברוך השם רואים את הדבר הזה שיש 
 עוד ועוד חוזרים בתשובה שזה הכי נגד הטבע. זה הסוד שהחמה אומרת ללבנה: 

 את צריכה לחפש את הדרך הזאת של הצדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים..

 סוף ומתן תורה -מכות, קריעת ים   01

צריך לדעת שההתעוררויות שקיבלנו זה בחינת מתנה כי זה הצדיקים פעלו בשבילנו 
ה: תאיר לנו את הצדיקים “ מאוד לבקש מהקב -אבל עכשיו אנחנו צריכים מאוד 

י כי זה לא דבר פשוט. צריך “האמתיים שמוכנים לקבל על עצמם ייסורים בשביל עמ
לדעת שאין מסירות נפש יותר גדולה מצדיקים שמקבלים על עצמם 
ייסורים בשבילנו, זה דבר נורא מאוד. אבל מה עושה היצר הרע 
בעולם? הופך את כל הגלגל, מקים מחלוקות וספיקות, זה דבר פלאי. 
רואים בגלוי איך משה רבינו עושה שנתיים ניסים מופלאים מאוד 

 סוף, מלחמת עמלק ומתן -מכות במצרים, קריעת ים   52י  “ לעמ 
 ראשי סנהדרין אומר   012תורה ושנה אחרי מתן תורה קורח עם  

 שהוא שקרן. איך יכול להיות כזה דבר? צריך לדעת שזה הכוח 
של היצר הרע, כל מה שהיצר הרע רוצה זה להסתיר מאתנו את 

 .יהי רצון שנזכה לברר את זה   -הצדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים  
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