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אדם הראשון נברא 

בקומה שלימה ובשכל 

שלם והוא ראה את 

כל המציאות, הוא ידע 

ה ברא עולמות “שהקב

של קדושה ועולמות 

של טומאה, והוא בחר 

ללכת ולעסוק בתיקון 

עולמות הטומאה, 

הזוהר הקדוש מסביר 

היכלות של  7שיש 

הטומאה, צריך להבין 

 למה הוא בחר בזה..

 התבוננות בחטא אדם הראשון:
ש שאלה שהמפרשים אומרים שזו אחת השאלות הקשות ביותר והיא להבין את  י

י הקדוש כותב על זה ואומר שכמה שנפרש ונסביר “ חטא אדם הראשון: האר 
י “ אנחנו עדיין לא יכולים לגעת בעצם הדבר מכיוון שזה סוד מאוד גדול. אבל אעפ 

כ גדול, עם כל זה יש כמה ספרים שנגעו בנקודה “ כ עמוק וזה סוד כ “ שזה עניין כ 
י הקדוש “ ק, רבינו האר “ הזאת, בראש ובראשונה זה הזוהר הקדוש, לאחר מכן הרמ 

ל שכתב סדרת “ שנה חי בירושלים הרב אלישיב זצ   021ועוד כמה ספרים. לפני בערך  
והוא כינס את כל הסוגיות ואת כל המקורות ‘  לשם שבו ואחלמה ’ ספרים שנקראת  

על העניין של חטא אדם הראשון והוא פתח לנו פתח 
להתבונן קצת בסוגייא העמוקה הזאת. בעזרת השם נתחיל 
להתבונן בזה בפרט שיש לנו הרבה מה להתבונן בזה מכיוון 

 השיש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד מזה הלכה למעש 

 אוי לאדם שאיבד שמש טוב 

ה ברא את העולם הוא ברא את כוחות “ ..בשעה שהקב 
הטומאה אבל לא היה שום קשר בין הקדושה לבין הטומאה. 

מאוד גדול בין הטומאה לבין הקדושה -היה מרחק מאוד 
ומכיוון שכך היה סדר הבריאה, שואל הלשם שבו ואחלמה 

-מ )היצר הרע( עושה בגן “ קושייה גדולה מאוד: מה הס 
עדן? איך הוא הגיע לשם? צריך לדעת ולדייק שהיצר הרע 

מ התלבש והתעבר בנחש. כתוב “ הוא לא הנחש אלא הס 
במסכת סנהדרין: אוי לאדם שאיבד משמש טוב. הנחש          

היה אחד הגבאים של אדם הראשון, הוא היה מביא לו 
אבנים יקרות מקצה העולם. הנחש עצמו היה הכלי שבו 
התעבר והתלבש כל כוחות היצר הרע. אומר הלשם שבו 
ואחלמה שמכאן אנחנו לומדים שבעצם יש פה מהלך נסתר, 
הכוונה שלא כתוב בתורה, שקדם לכל המעשה של הנחש 
וחוה מכיוון שחייב להיות איזה דבר שקדם לסיפור של 

עדן. -מ את הכוח להכנס לתוך גן “ הנחש עם חוה שנתן לס 
-הלשם מביא את דברי הזוהר הקדוש שאומר יסוד מאוד 

מאוד עמוק בנקודה הזאת ומכאן אנחנו נלמד שלמעשה כל העניין של חטא אדם 
 הראשון היה בשלושה שלבים שונים, השלבים קשורים זה בזה אבל שונים זה מזה..

  ה לעסוק בתיקון עולמות הטומא 

י דברי הזוהר הקדוש בכמה מקומות בפרט בפרשת “ אומר עפ ‘  הלשם שבו ואחלמה ’ 
נח: אדם הראשון ראה מסוף העולם ועד קצהו, ואף אדם לא השיג את חוכמת אדם 
הראשון לפני החטא, גם לא משה רבינו בקבלת התורה. אדם הראשון נברא בקומה 

ה ברא עולמות של “ שלימה ובשכל שלם והוא ראה את כל המציאות, הוא ידע שהקב 
קדושה ועולמות של טומאה, והוא בחר ללכת ולעסוק בתיקון עולמות הטומאה. 

 היכלות של הטומאה, צריך להבין למה הוא בחר בזה.. 7הזוהר הקדוש מסביר שיש 

 ‘  נוקבא דתהומא רבא ’לתקן את  

צריך לדעת שלא היה לאדם הראשון ציווי לעסוק בתיקון עולמות הטומאה אבל גם 
ה נתן לו בחירה חופשית בדבר הזה. “ א שהקב “ לא היה לו איסור לעשות את זה, ז 

הציווי היה לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אומר הזוהר הקדוש שאדם הראשון הלך 
‘, נוקבא דתהומא רבא ’ היכלות הטומאה. ההיכל האחרון נקרא היכל    7ועסק בכל  

ההיכלות והם תוקנו לגמרי.   6אומר הזוהר הקדוש שאדם הראשון עסק בתיקון  
בשעה שאדם הראשון הגיע להיכל השביעי, שם היה לאדם הראשון טעות דקה כחוט 

 כ דקה שהוא בעצמו לא הבחין בכלל שהיתה לו טעות.“השערה. הטעות שלו היתה כ

 מעשה מאבדת בת מלך  

‘,  נוקבא דתהומא רבא ’ הזוהר הקדוש קורא להיכל השביעי  
שימו לב לקשר בין השם הזה לבין המעשה הראשון שרבינו 

‘. מעשה מאבדת בת מלך ’ מספר בסיפורי מעשיות,  
מעשה במלך אחד, שהיו לו ’ בתחילת המעשה רבינו אומר:   

ששה בנים ובת אחת. ואותה הבת היתה חשובה בעיניו 
מאד...פעם אחת היה מתועד עמה ביחד באיזה יום ונעשה 
ברגז עליה, ונזרקה מפיו דבור: שהלא טוב יקח אותך. בלילה 

שימו לב   -‘  הלכה לחדרה, ובבקר לא ידעו היכן היא. 
שלאורך כל הסיפור רבינו לא מזכיר את השישה בנים, כל 
הסיפור הוא בעצם על הבת, איך מחזירים את הבת אל אבא 
שלה. אפשר לראות את הקשר בין מה שאומר הזוהר 
הקדוש למעשה מאבדת בת מלך. כשרבינו סיפר את 
הסיפור הזה הוא בעצם רמז על כל הסוד של חטא אדם 
הראשון. אנחנו צריכים לנסות קצת להבין מה רצה אדם 
הראשון, הרי אם אין לך מצווה בדבר אז למה לך לעסוק 
בזה? בשביל מה אתה צריך להתעסק עם התיקון הזה? 
באמת יש פה נקודה מאוד עמוקה, כדי להבין מה רצה אדם 
הראשון אנחנו צריכים להבין מה השורש ומה המהות של 
כוחות הטומאה, מה בעצם הפעולה של כוחות הטומאה 
 בעולם? הזוהר הקדוש מסביר יסוד מאוד עמוק בדבר הזה..

 ההתמודדות בין הטוב ובין הרע 

ה ברא את העולם בשביל הבחירה ובשביל ההתמודדות בין “ אנחנו יודעים שהקב 
הטוב ובין הרע. כדי שיהיה ליצר הרע וכוחות הטומאה אפשרות לפתות אותנו 

לוקות שנקראים -שזה ניצוצות א ‘  אורות ’ ה נתן להם בהשאלה  “ ולהסית אותנו, הקב 
לוקות. -כוחות של תענוג. ליצר הרע יש כוחות של תענוג וצריך לדעת שזה הכל א 

באמת אין ליצר הרע מצד עצמו שום דבר לתת לנו, מסביר הלשם שבו ואחלמה 
לוקות וזה כוחות התענוג שיש בתוך כוחות היצר -ה השאיל להם ניצוצות א “ שהקב 

לוקות             -הרע, זה עדיין לא המהות של הטומאה. אם התענוג שהיצר הרע נותן זה א 
 :אז מה זה כוחות היצר הרע? מסביר הזוהר הקדוש נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה 
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 זאת ההצגה הכי מוצלחת בעולם 

ה השאיל ליצר הרע וכוחות הטומאה מאפשר להם “ לוקות שהקב -ניצוצות הא 
ה בהשאלה הם יכולים להטעות “ להטעות אותנו. בכוח התענוג שהם קיבלו מהקב 

אותנו. ההטעיה שהם מטעים אותנו היא שהם באים וטוענים לפנינו: אנחנו נותנים 
וזה השקר שלהם שהם באים ועושים מעצמם מציאות   -ה  “ את התענוג ולא הקב 

ה ובאים וטוענים שהם אלה שנותנים לנו את התענוג. כל הבירור של “ נפרדת מהקב 
הטוב מהרע זה לברר את הנקודה הזאת שבאמת אין להם שום מציאות וזה שקר 
גמור. היצר הרע עושה הצגה וזאת ההצגה הכי מוצלחת בעולם אבל צריך לדעת 
שבאמת הדבר הזה הוא שקר. אם באמת הנקודה היא שכל התענוג שיש ליצר הרע 

ה מכיוון שאין עוד מלבדו וכל מה שהוא יכול לעשות זה רק להטעות “ זה מהקב 
ה, אז אנחנו “ אותנו, אז לכאורה היינו יכולים להגיד: אנחנו מאמינים שהכל זה מהקב 

השם מלך, השם מלך השם ’ הולכים גם לקבל את התענוג של היצר הרע ושם נגיד  
אומר הזוהר הקדוש שאסור לנו   -ונקדש שם שמיים גם שם  ‘  ימלוך לעולם ועד 

לעשות את הדבר הזה מכיוון שברגע שהתורה גילתה לנו שיש דברים אסורים, אזי 
 היצר הרע יותר חזק מאתנו בדבר הזה.. -תדע לך מראש שאתה לא יכול לברר את זה 

 חושים?? -יש לך שכרון 

נתן בליקוטי הלכות שהתורה גילתה לנו את             ‘  אומר ר 
הגדר של המותר והאסור. כל הגדר של האיסור זה גילוי 

שהתורה גילתה לנו ואמרה לנו: תדע לך, במקום הזה                
ה, שמה יש ליצר הרע כוח “ לא תוכל להמליך את הקב 

מיוחד ואתה לא תצליח. אז איך בעצם היצר הרע מבלבל 
אותנו? אומר הלשם שבו ואחלמה יסוד מאוד גדול:    

בשעה שאדם מקבל תענוג גדול, באותו רגע יש לאדם 
חושים, וזה היסוד והשורש של כל העבודה            -שכרון 

שם היצר הרע בא ואומר: אני נתתי לך            -זרה שיש בעולם  
זה. ושם האדם מבולבל ולא שם לב ושם הוא מתחיל             

 זה הנקודה של הפיתוי של היצר הרע..   -להאמין ליצר הרע 

 לחוות, לראות ולהתבונן 

כתוב בזוהר הקדוש שבשעה שהמלאכים ראו את האור 
ואת ההילה שהיתה סביב אדם הראשון, הם באו להגיד 

ה “ לפניו: קדוש, קדוש, קדוש. הם חשבו שהוא הקב 
בעצמו. אדם הראשון אמר להם: אל תתבלבלו, אני נברא 
כמוכם, בואו נשתחווה לפני השם עושינו. אדם הראשון 

כ גבוה שאין לנו שום השגה והבנה “ היה במקום רוחני כ 
בדבר הזה. כתוב שגם משה רבינו לא השיג בהר סיני               

את חוכמת אדם הראשון. אומר בעל הלשם שבו ואחלמה 
שאדם הראשון ידע את הכל על היכלות הטומאה וזה היה רצונו. זאת היתה               

הטעות של אדם הראשון שהוא סבר שבכוחו לרדת להיכלות הטומאה, לחוות,   
 ה במאה אחוזים.“לראות ולהתבונן בכוח הטומאה ועם כל זה הוא ימליך שם את הקב

 מ קיבל רשות להכנס לגן עדן? “מדוע הס 

אמנם מגודל מעלתו של אדם הראשון הוא באמת הצליח לברר בשלמות את שש 
ה אפילו לא “ היכלות הטומאה הראשונים ולא היה לו שום בלבול והיסח הדעת מהקב 

‘ נוקבא דתהומא רבא ’ כחוט השערה, אבל ברגע שהוא הגיע להיכל השביעי שנקרא  
באמת גם שם   -אומר הלשם שבו ואחלמה בשם הזוהר הקדוש שפה היתה לו טעות  

ה אבל עם כל זה היה לו כחוט השערה של בלבול הדעת במקום “ הוא המליך את הקב 
הזה. אומר הלשם שבו ואחלמה שאם אדם הראשון היה שם לב ומתבונן בזה שהיה 
לו בלבול הדעת והוא היה עושה מיד תשובה על הדבר הזה, הוא היה יכול לתקן את 

עדן ולא היה גירוש. כל הבעיה היתה שאדם הראשון לא שם לב ולא -הדבר הזה בגן 
הבחין שהוא באלפית אחוז התפתה אחרי כוח היצר הרע. באותו רגע שאדם הראשון 

ה            “ קיבל איזשהו תענוג ובאותו תענוג דק הוא לא הצליח להמליך את הקב 
 עדן מכיוון שזה דבר גורר דבר -מ קיבל את הרשות להכנס לגן“בגלל הסיבה הזאת הס

 מ בשיחה שכלית עם אדם וחוה “הס 

עדן, אבל אומר -מ קיבל רשות להכנס לגן “ ..אדם הראשון לא שם לב לזה ואז הס 
הזוהר הקדוש שעדיין לא היה לו רשות לפתות את אדם וחוה בעבירות. אז איזה כוח 

והנחש היה ’ הוא כן קיבל? להכנס בשיחה שכלית עם אדם וחוה. התורה מגלה לנו:  
כמו שאדם הראשון היה במדרגה מאוד גבוהה, כך גם חוה   -‘  ערום מכל חית השדה 

אם אנחנו מסתכלים על השיחה של הנחש עם חוה   -היתה במדרגה מאוד גבוהה  
כ “ י זה אחד הדברים הכי תמוהים בעולם: אם חוה כ “ בפשט עם הפירוש של רש 

ויאמר אל האשה אף כי ’ כ גבוהה אז איזה מין שיחה הנחש מדבר איתה?  “ רוחנית וכ 
לקים ידעי                -לקים לא תאכלו מכל עץ הגן...לא מות תמתון...והייתם כא -אמר א 

י אומר: “ רש ‘.  ותרא האשה כי טוב העץ למאכל ’ מיד אחרי זה כתוב:  ‘  טוב ורע 
ה יש כוח לברוא עולמות כך “ הכוונה כמו שלהקב ‘  יוצרי עולמות   -לקים -והייתם כא ’ 

 -ה ציווה על אדם וחוה לא לאכול מעץ הדעת  “ גם אתם תוכלו לברוא עולמות. הקב 
ה “ ר ויגיד לאדם אם תעשה עבירה אתה תהיה במדרגה של הקב “אם היום יבוא היצה

האם יש אדם נורמלי בעולם שיקבל את הטענה הזאת??               -ואתה תברא עולמות 
 כ גבוהה אז יכול להיות שהיא מקבלת את הטענה הזאת?“אם חוה במדרגה רוחנית כ

 הדבר התמוה בעולם

ותרא האשה כי טוב ’ ולא רק זה אלא התורה מיד מעידה:  
העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל 

חוה   -‘  ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל 
אכלה ובאה וסיפרה את כל הסודות האלה לאדם הראשון, 

כן השתכנע ואכל איתה ביחד. איך יכול להיות -הוא גם 
כ גבוהה קיבלו את “ שאדם וחוה שהיו במדרגה רוחנית כ 

הטענה הזאת של הנחש?? לכאורה זה הדבר הכי תמוה 
בעולם. אנחנו לא נכנס לכל הנושא הזה אבל צריך לדעת 
שמכוח הקושיות האלה נלמד שהשיחה היא לא כפשוטו 

מאוד בשורשי -אלא באמת היתה פה שיחה עמוקה מאוד 
בריאת העולם בין הנחש לבין חוה. צריך לדעת שהדברים 

והנחש היה ערום מכל ’ פה מאוד עמוקים והתורה מעידה  
היתה לו ערמומיות כזאת גדולה שהוא ‘  חית השדה 

 ההצליח להטעות את אדם וחוה, הוא היה במקום מאוד גבו 

 המחשבה מיד מתקלקלת 

..מה שלא יהיה בוודאי שהחוכמות האלה זה חוכמות של 
נתבונן איך הוא הגיע למצב כזה   -מ  “ שקר מכיוון שזה הס 

זה מה   -שהוא הצליח להטעות אותם בחוכמות של שקר  
שאומר הלשם שבו ואחלמה שבגלל שלאדם הראשון 
היתה טעות כחוט השערה שהוא קיבל את התענוג בהיכל 

מ( לבוא ולהטעות את האדם “ השביעי, זה מיד הוליד את האפשרות לנחש )לס 
מכאן אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול על עצמנו: ברגע שאדם   -בסברות של שקר  

קיבל איזשהו תענוג מהיצר הרע, מיד המחשבה של האדם מתקלקלת. רבינו כותב 
 ן שאדם שלא תיקן את הברית בשלמות אזי המוחין שלו לא מתוקנים“בליקוטי מוהר

 הבעיה הראשונה בעולם של שלום בית 

ברגע שהמוחין של האדם לא מתוקנים אזי האדם מבולבל בדעתו. ברגע שאדם 
עדן ולהטעות אותם -מקבל תענוג זה גורר את זה. כל הרשות של הנחש להכנס לגן 

בהטעיות האלה, כל זה נגרם מחמת אותו תענוג שהוא קיבל כחוט השערה וכך זה גם 
אצלנו. כשאנחנו מקבלים איזה תענוג אזי המחשבה שלנו כבר מבולבלת מזה וזה 

בדרך אגב יש את אחד המפרשים החשובים של התורה                 -הבלבול של הדעת  
שמגלה לנו על הבעיה הראשונה של שלום בית שהיתה בעולם, כתוב: ‘  בעל הטורים ’ 
אומר בעל ‘  ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל ’ 

מכאן שחוה לקחה חתיכת ‘  לפי הפשט: שהכיתני בעץ עד ששמעתי לדבריה ’הטורים: 
ענף טוב מעץ הדעת טוב ורע, באה לאדם הראשון קודם כל נתנה לו מכות ואז             

 ?אמרה לו: עכשיו אתה אוכל מפרי העץ. אדם הראשון אמר: מה אני יכול לעשות? 

 

מכוח הקושיות האלה  

נלמד שהשיחה היא 

לא כפשוטו אלא 

באמת היתה פה שיחה 

מאוד -עמוקה מאוד

בשורשי בריאת העולם 

בין הנחש לבין חוה. 

צריך לדעת שהדברים 

פה מאוד עמוקים, 

היתה לו ערמומיות 

כזאת גדולה שהוא 

הצליח להטעות             

 את אדם וחוה...

 



 

בשלב של התאוות 

הקשות והגסות של 

העולם הזה אין עצה 

ואין תבונה אלא שאדם 

ישתדל לעשות גדרים 

וסייגים, אם זה שמירת 

העיניים ואם זה שמירת 

המחשבה, אם זה 

לדבר במקומות 

 -הנכונים באופן הנכון 

ר שכל “לדעת שיש יצה

שנייה רוצה לפתות 

 אותנו ולהפיל אותנו

 אכילה מעץ הדעת מבלבלת את הדעת 

ה: מה אני יכול לעשות? מצד אחד בראת לי עזר כנגדי, “ אדם הראשון אמר להקב 
חשבתי שהיא תעזור לי בבישולים והיא תכבס לי את הבגדים, יהיה לי עם מי לדבר 

איך שהיא נבראה היא ישר רצתה ללכת לטייל,   -עדן  -ונעביר קצת את הזמן ביחד בגן
אמרתי לה: בסדר, אבל אל תדברי עם אף אחד. היא חזרה אליי אחרי חצי שעה                

עם איזה חתיכת עץ מעץ הדעת, התחילה לתת לי מכות ואמרה לי: תאכל. מה אני 
יכול לעשות? לכן שאף אחד לא יחלש בדעתו אם יש לו בעיות של שלום בית. 
שעתיים אחרי שחוה נבראה כבר היה לאדם בעיה של שלום בית והוא קיבל מכות 
מחוה. אז שאף אחד לא יתפעל שיש בעיות של שלום בית בעולם, שאדם ידע לקחת 
כל דבר בפרופורציה נכונה. מישהו בא ואמר לי: אשתי מרביצה לי. אמרתי לו: בסדר, 
היא למדה טוב את פרשת השבוע עם בעל הטורים אז היא למדה שיטות איך עושים 

זה היה בבדיחותא. מפה אנחנו לומדים שברגע שהיתה   -שהבעל יהיה בעל טוב  
לאדם נגיעה ביצר הרע והוא קיבל ממנו את אותו תענוג והוא לא הצליח להמליך את 

ה באותו תענוג, מפה זה הוליד את האכילה מעץ הדעת טוב ורע. צריך             “ הקב 
 להבין מה זה: זה נקרא עץ הדעת לכן זה בלבולים בדעת. מכאן מתבלבלת הדעת שלנו

 קיבלת תענוג? קבל בלבול 

אנחנו צריכים לדעת את זה כדי לדעת על מה לחזור 
בתשובה ואיך לחזור בתשובה: ברגע שאנחנו מקבלים 

 -תענוגים מהיצר הרע, המחשבה שלנו מתחילה להתבלבל  
זה חוק בבריאה. אבל אומר הלשם שבו ואחלמה שעם         

כל המהלך הזה, אדם הראשון עדיין היה יכול לעשות 
עדן ולא היתה גזירת הגירוש ולא -תשובה ולהישאר בגן 

גזירת המיתה. כמו שאדם הראשון לא שם לב שהיתה             
לו נגיעה ביצר הרע בהיכל השביעי, כך אדם וחוה לא שמו 

   הם לא הבחינו בזה. -לב שדעתם התחילה כבר להתבלבל 

 קיום המצווה קודם זמנה 

אומר הלשם שבו ואחלמה שאם אדם היה שם לב שדעתו 
התבלבלה קצת מהאכילה מעץ הדעת טוב ורע אזי הוא 
היה עושה מיד תשובה והוא היה מונע את גזירת הגירוש 
והמיתה, אבל דבר מוליד דבר. ברגע שהמחשבה מתחילה 

זה מיד משפיע על הדמים ואז קרה השלב   -להתבלבל  
השלישי של החטא של אדם וחוה וזו היתה בעצם הסיבה 

של הגירוש. כל מה שאנחנו מתקנים עכשיו נקבע רק     
 -אחרי השלב השלישי שאדם בא על חוה קודם הזמן  

במהות הפנימית זה כמו הלכות נידה, הוא קיים את 
המצווה עם חוה קודם הזמן. הוא היה צריך לחכות עד 

כניסת השבת ולקיים את המצווה בליל שבת, אבל הוא קיים את זה ביום שישי ואומר 
הלשם שבו ואחלמה שעל זה נגזרה גזירת הגירוש. מפה אנחנו לומדים יסוד מאוד 
גדול: זה מתחיל מנגיעה דקה של היצר הרע בנו ואנחנו לא שמים לב לנקודה הזאת, 

לאחר מכן המחשבה מתחילה להתבלבל, וברגע שהמחשבה מתחילה להתבלבל           
היצר הרע מצליח להפיל אותנו לתאוות הגשמיות הגסות והקשות של העולם הזה             

 אלו בעצם השלושה שלבים של חטא אדם הראשון ועל זה נגזרה גזירת הגירוש.. -

 כל נשמות ישראל כלולים באדם הראשון 

י הקדוש כותב את זה בכמה מקומות שלמעשה כל “ מובא בזוהר הקדוש ורבינו האר 
נשמות ישראל היו כלולות מאדם הראשון, לכן כל התיקון שלנו קשור עם הבחינה 
של חטא אדם הראשון. צריך לדעת שעיקר העבודה שלנו היא לתקן את השלושה 
שלבים של חטא אדם הראשון. נתחיל מהסוף להתחלה: בשלב של התאוות הקשות 
והגסות של העולם הזה אין עצה ואין תבונה אלא שאדם ישתדל לעשות גדרים 
וסייגים, אם זה שמירת העיניים ואם זה שמירת המחשבה, אם זה לדבר במקומות 

ר שכל שנייה ושנייה רוצה לפתות אותנו “ לדעת שיש יצה   -הנכונים באופן הנכון  
 ולהפיל אותנו, לא להאמין למה שהוא מציע לנו, הוא רק מחכה לחתוך אותנו לגזרים..

 הריני מכוון לטייל בבטן הנחש 

..צריך לדעת שאנחנו צריכים לעשות עבודה של השתדלות כנגד היצר הרע, אבל 
בבד הרבה צעקות על הדבר הזה, מכיוון שכמה שנעשה -בדור שלנו צריך בד 

השתדלות עדיין הכוח של היצר הרע מאוד גדול. אחד המקובלים בדורות האחרונים 
ש הקדוש, שואל: איפה “ י הקדוש, הרש “ שלמעשה נקרא ממשיך דרכו של האר 

נמצא עולם העשייה )העולם שלנו(? יש עולם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ובכל 
ש: יש אומרים שאנחנו נמצאים במלכות דעשייה, “ ספירות. אומר הרש   01עולם יש  

ש שאנחנו נמצאים בבטן הנחש. אדם שיוצא “ אנחנו לא נמצאים שם. אומר הרש 
לפחות    -היום לרחוב צריך להגיד כך: הריני מכוון שאני הולך לטייל בבטן הנחש  

שנדע איפה אנחנו נמצאים. אותו נחש בא ואומר: בוא ותתבונן, יש פה דברים יפים. 
בדור   -אז כל אחד שמתבונן שידע שהוא מתבונן עכשיו במראות של בטן הנחש  

שלנו זה עומק הקליפות. מכיוון שבאמת יש פיתויים גדולים מאוד, אז מצד                  
אחד אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו, לעשות גדרים ולהשתדל אבל              

עם כל זה בגלל שהמלחמה מאוד קשה צריך לדעת את מה שרבינו מלמד אותנו: 
 ה, לא משנה אם אתה בירידה או בעלייה..“והעיקר זה לא לעזוב את הדיבור עם הקב

 מקל ההליכה של יהודי 

ן אם תפילה זה מדרבנן “ ם להרמב “ יש מחלוקת בין הרמב 
בא רבינו ואומר שיטה שלישית: תפילה   -או מדאורייתא  

זה מקל ההליכה של האדם היהודי. אדם שיש לו בעיה 
ברגליים מסיבה מסויימת או שהוא זקן או חלש צריך  
מקל שעוזר לו ללכת. אנחנו צריכים לדעת שאין לנו שום 
כוח ללכת לשום מקום בלי תפילה. רבינו אומר שעיקר 
הניצחון במלחמות הוא כשאדם זוכה לדעת את הדעת 
הזאת שאין עצה ואין תבונה אלא להרבות בתפילות 

ה יציל “ ה מכיוון שהדיבור עם הקב “ ובדיבורים עם הקב 
אותנו. בוודאי שההשתדלות שלנו מועילה וזה פועל          

 אבל אנחנו לא נצליח בלי הדרך של התפילה וההתבודדות.

 החבר הכי טוב בעולם 

צריך לדעת שיש לנו את החבר הכי טוב בעולם ויש לנו 
 -האבא הכי טוב בעולם ויש לנו את הרבי הכי טוב בעולם  

ה. ברגע שאנחנו מדברים איתו זה יביא לאדם את “ הקב 
כל הישועות, אפילו אם אדם יעבור מה שיעבור בדרך 

שנים בערך נכנסתי   22מכיוון שזה הדרך של העולם. לפני  
ברק. המוכר הביא לי כובע ואמר לי -לקנות כובע בבני 

שצריך לסדר אותו קצת וזה יקח בערך חצי שעה. אמרתי 
לו: אני הולך לעשות משהו וחוזר. אחרי רבע שעה חזרתי 
לשם. בחנות היה וילון ומאחוריו בעל החנות סידר את הכובע עם הפועל שלו, הם לא 
הבחינו בי ושמעתי אותם מדברים. הפועל אמר לבעל החנות: אנחנו מסדרים לו את 
הכובע אבל אולי הוא לא יחזור )לא שילמתי להם עדיין(. בעל החנות אמר לו: אל 
תדאג הוא חסיד ברסלב, יש לו חצי שעה אז הוא בטח יצא החוצה לדבר עם השם 
והוא עוד מעט יבוא. איך ששמעתי את זה אמרתי לעצמי: איזה תוכחה קיבלתי, 

מיד יצאתי מהחנות והלכתי לדבר עם השם.             -באמת לא חשבתי על זה בכלל  
 עד היום אני זוכר לטובה את בעל החנות הזה עם המוסר שהוא הוכיח אותי בדבר הזה

 יש בעולם ריבוי של חסידי ברסלב 
אמרתי למישהו שרבינו פעל את כל העניין של הפלאפונים. מאיפה אנחנו יודעים? 

ה ואמר לו: אתה יודע בשנים “ אנחנו אומרים את זה מסברה: רבינו בא להקב 
ה אמר: ברוך השם אני “האחרונות מתרבים בעולם העשייה הרבה חסידי ברסלב. הקב

ה: “ שמח ומחכה לזה, הרי לפני הגאולה כל העולם יהיו ברסלב. רבינו אמר להקב 
לחסידים שלי יש בעייה, אני מלמד אותם לדבר איתך כל הזמן אבל זה לא נעים, הם 

ה אמר: אז מה נעשה? רבינו חיפש “ הולכים ברחובות וכל הזמן מדברים איתך. הקב 
 םה ואמר: יש לי עצה, תוריד פלאפונים לעולם וכך ירדו הפלאפונים לעול “עצה וחזר להקב 
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ריאן בן מרים בת שני ורן, אד -חבני, מתתיהו בן רחל, אפרים בן מנחם דב, מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, הרב ישעיהו בן מזל,  שירת 

ראל בן יעקב יש   לימור, שמואל בן יחיא ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, יחיא סמי בן לאה, בנימין בן לאה, בועז בן רומיה, ארז בן דליה, 
 גלס, אסתר בת רבקה, משה בן רחל, שמעון בן רחל.

 
 

 

  
  

 

 הנשים זה תפילה והגברים זה תורה 

כל הפלאפונים ירדו לעולם אך ורק בשביל שנוכל ללכת ברחוב לשים את הפלאפון 
מאיפה אנחנו יודעים שרבינו הוא המקור של הפלאפון?   -ה  “ באוזן ולדבר עם הקב 

רבינו אמר: אני פלא ונשמתי פלא גדול. זה פלא מכיוון שלא צריך קליטה ולא צריך 
כל זה כדי להוריד לדור שלנו את הנקודה של   -בטרייה, אפשר לדבר כמה שרוצים  

א שאמר: הגמרא אומרת “ ההתבודדות. לפני כמה שנים שמעתי מהרב ברלנד שליט 
            -קבין של שיחה ירדו לעולם, תשע נטלו הנשים והעשירי נטל כל העולם    01

וכי הגמרא באה חלילה להשמיץ את הנשים? הפוך, הגמרא גילתה דבר גדול               
ה ירדו לעולם. כל העניין של שיחה שהגמרא “ קבין של שיחה עם הקב   01מאוד:  

הגברים   -כל הכוח של התפילה נמצא אצל הנשים    -ה  “ מדברת זה שיחה עם הקב 
זה תורה והנשים זה תפילה. צריך לדעת שהנקודה השלישית זה קודם כל לעשות 

ה. “ גדרים כנגד התאוות והמידות המקולקלות והנקודה השנייה זה לדבר עם הקב 
יהודי צריך לדעת שאנחנו מטיילים פה בעולם הזה במקום מסוכן שהוא בטן הנחש 

נתן שבשעה ‘  דקות, אבל אומר ר   5אפשר לדעת מאיפה יקפצו עלינו עוד  -ואי 
 .זה התיקון של הנקודה השלישית   -שאדם מתבודד הוא נכנס תחת כנפי השכינה  

 העצות, ההכוונה וההדרכה של הצדיק 

הגענו להכיר את התורה ואת הצדיק   -הנקודה השנייה זה בלבולים גדולים בדעת  
מה מתקן את הבחינה של עץ הדעת טוב ורע? התורה.   -אחרי הרבה בלבולי דעת  

צריך לדעת שעצם זה שאדם לומד תורה אם זה פרשת השבוע, אם זה נביא, משנה, 
הלכה, גמרא, פוסקים וכן הלאה, בשעה שהוא לומד תורה שיכוון שהוא מתקן את 
החלק הרע של עץ הדעת טוב ורע ואז הוא מאיר בתוכו ומתחבר עם עץ הדעת טוב. 
יש בחינה של עץ הדעת טוב וזה מה שאנחנו רוצים בעצם לתקן. כל המחשבות הלא 
טובות זה בעצם החלק הרע של עץ הדעת וכל המחשבות הטובות שזה תורה, זה 
נקרא עץ הדעת טוב. אבל עם כל זה מכיוון שהנחש היה ערום מכל חית השדה והוא 

מאוד, צריך לדעת שגם בתוך לימוד התורה אנחנו בסכנה -יודע לבלבל אותנו מאוד 
ר יכול לבלבל אותנו בתוך התורה עצמה ולתת לנו סברות והבנות “ של בלבול. היצה 

אם כך מה נעשה? כנגד זה יש את   -שבאים ממנו ואנחנו בעצם לא יודעים את זה  
אמת, הכוונה שהתורה, -התורה של הצדיק. רבינו אומר שעצת הצדיק היא כולה זרע 

העצות, ההכוונה וההדרכה של הצדיק זה כבר הבירור השלם של עץ הדעת טוב ורע. 
 בבירור עץ הדעת טוב ורע צריך לדעת איך להתחבר כל הזמן עם התורה של הצדיק..

 אתה רוצה תורה מעץ הדעת טוב? 

ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק זה נקודת החיבור עם הצד הטוב שבעץ הדעת 
לאט מלמד אותנו את מה שנקרא עץ הדעת טוב. בהתחברות עם -ואז הצדיק לאט 

הצדיק הוא גורם לנו שהתורה תהיה בבחינת עץ הדעת טוב והרע לא נכנס בתוך 
התורה. זה התיקון של הנקודה השנייה. את הנקודה השלישית נגיד בקיצור: לאדם 

 -הראשון היתה נגיעה בנוקבא דתהומא רבא וזה נקרא היצר הרע שנסתר בתוכנו  
אומר המדרש שאחרי חטא אדם הראשון אין אדם בעולם שאין בו את הבחינה של 
הנוקבא דתהומא רבא, זה נסתר בתוכנו. אומר מדרש רבה שאפילו חסיד שבחסידים 
)הכוונה לישי אביו של דוד המלך שמת בעטיו של נחש ולא היה לא עוון אחד כל ימי 

זה מצד הנגיעה של הנוקבא דתהומא רבא. אנחנו צריכים   -חייו( מכוון להנאתו  
ללמוד ולהבין: כשאדם מתחזק ומתקרב לצדיק צריך ללמוד את הנקודה הזאת, מדי 
פעם בפעם פתאום אדם אומר: אני לא מבין מאיפה זה בא, שכחתי שיש כזה יצר 
הרע בעולם! מאיפה זה בא פתאום?? הוא לא מוצא את עצמו בתאילנד אלא יותר 
גרוע, הוא מוצא את תאילנד בתוכו, זה יותר גרוע, לאן הוא יברח? צריך לדעת 
שהסיבה היא כדי שנזכה לברר את הנוקבא דתהומא רבא שבתוכנו, לכן שאדם לא 

ה “ יתבלבל מזה. אם אדם רואה שפתאום היצר הרע תוקף אותו זה מכיוון שהקב 
מגלה לו עכשיו את הנקודה הנסתרת של הנוקבא דתהומא רבא שיש בתוכו, לא כדי 
 שהוא יפול לעצבות ויהיה מיואש ועצוב אלא כדי שתיקח את זה לתפילה וצעקה..

 ה עושה איתך! “זה בעצם חסד שהקב 

לפעמים אדם קם בבוקר ופתאום הוא מגלה שמנהטן או תאילנד בתוכו או שיש 
תדע לך שזה חסד   -בתוכו איזה יער בברזיל עם כל השיגעונות  

ה מגלה לך “ ה עושה איתך, אל תיפול בדעתך מזה. הקב “ שהקב 
צדדים נסתרים שבתוכך כדי שתתעורר ותצעק אליו מעומק הלב: 
השם, תציל אותי מהמקום הזה ומהבחינה הזאת. זאת הנקודה 
הראשונה. אותה נגיעה נסתרת שאדם  הראשון גם לא הבחין בה 
זה בבחינה הזאת ובכל אחד מאתנו יש את זה, עד שיבוא משיח 
צדקנו יש את הדבר הזה לכל אחד מאתנו. שאדם ידע שאם היה לו 
כמה ימים של רגיעה ופתאום הוא קם בבוקר ורואה מול העיניים 
כסף או עוגות קצפת, אל תיפול בדעתך מזה אלא זה המציאות 

 תקום על הרגליים ותתחיל לצעוק להשם. -וכולם עוברים את זה 
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