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פרק א

-" "אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות"שתי נפשותהנושא:

תקציר הנושא בפרק

ספרי המוסר שמדברים על שניאדמוה"ז מניח את היסוד הגדול של שתי נפשות, לעומת כל
יצרים.

מה ההבדל בין שתי נשמות לשני יצרים?

יפה – יצר טוב וצד נמוך יותר. לנפש עצמה יש צדאותה נפש: שני רצונות שלשני יצרים
בין שני רצונות של נפש אחת.שדוחף למקומות פחות טובים - יצר רע . לפי זה האדם בוחר

יש עולם משל עצמה הבנוי מ:. לכל אחתאלא שני עולמותלא רק שני רצונותשתי נפשות:
, השקפה ורצונות שלה.עולם מחשבות משלה, עולם הרגשות - הדברים שמשמחים אותה

לחיותנפש לחיות ?!""עם איזהיוצא שהבחירה של יהודי הרבה יותר עמוקה, השאלה היא:
את העולם של נפש הבהמית או את העולם של הנפש האלוקית.

:הוראה בעבודת ה'

אחת. אלא היכולת לבצע את אותולמעשה: המאבק הוא לא רק בין שני רצונות שונים של נפש
ניגשת לאכילה מצד העולם שלהמעשה  בצורה שונה לחלוטין. לדוגמא - אכילה. האם אני

לאכילה מתוך העולם שלהנפש הבהמית שמצידה אכילה זה רק הנאה או צורך, או ניגשת
ולבצע בשמחה את השליחותהנפש האלוקית, שהאכילה  בה היא עם מטרה לעבוד את ה'

שהקב"ה העניק לי.

הפסוק שעליו מבוססת הוראה זו:

בעמוד השער מתבטא גם בנושא"כי קרוב אליך הדבר מאד"- היסוד שמעמיד אדמו"ר הזקן
שלנו:

לחיות את העולם של הנפשבכל רגע, לא משנה מה היה ברגע הקודם, יש לי את הבחירה
האלוקית בכל פעולה .



פרק ב'

ממש.."– " ונפש השנית היא חלק אלוקה ממעלהנפש האלוקיתנושא :

תקציר הנושא בפרק

חלק אלוקה ממעל ממש"."בפרק זה מסביר האדמו"ר הזקן, שלכל יהודי יש נפש אלוקית
יש "נשמות גבוהות" ויש נשמות.הבדל בין הנשמותעובדה זו לא עומדת בסתירה לכך שיש

שנקראות "נשמות נמוכות".

אם כולם מגיעים מאותו מקור?מה הביטוי של ההבדל בין הנשמות? וכיצד ישנו הבדלשאלה:

:משל המסביר את ההבדל

קטן. – כמו גפרוראש קטנה- מדורה / שריפה. וישאש גדולהישנה

. אנו רואים, שבכדיאותה אשהאש היאמשתנה בין האש הגדולה לאש קטנה . אבלהעוצמה
זקוקים לאש גדולה יותר יוצאלחמם חלל קטן מספיק אש קטנה שתחמם. כדי לחמם חלל גדול

מכך, שההבדל העיקרי בין אש גדולה לאש קטנה הוא:

על המציאות מחוץ לאש .. היכולת להתגבריכולת הפעולה שלה על מה שנמצא מחוץ אליה

כאשר הוא משתמש בחומר בעירה אוגם גפרור קטן יכול להבעיר יער גדול. כיצד:ובכל זאת
חומר דליק שנמצא מחוצה אליו.

 נמשל:

משה רבינו היא אותה ה"אש"ההבדל בין הנשמות, הוא לא ב"באש עצמה". ה"אש" של נשמת
!העוצמהלנשמות נמוכות?כמו של נשמה נמוכה. אם כן מה ההבדל בין נשמות גבוהות

שיש בעולם.הביטוי: עד כמה יהיה לנשמה קל לגבור על הגוף ועל ההסתר

בטל בפני ה"אש" אשר: בגלל העוצמה של הנפש שלהם, הגוף והעולםבנשמות גבוהות
בנפשם.

יהיה יותר קשה לנשמה: למרות שמדובר בנשמות אלוקיות ובאותה "אש"נשמות נמוכות
במאמץ ובכוחות הרבה יותרלהתגבר על הכבדות של הגוף ועל ההעלם של העולם. זה כרוך

גדולים.

הוראה בעבודת ה':

נמוכה (הרי אף אחד לא יודעלא משנה איזה נשמה יש לאדם. גם אם נדמה לו שיש לו נשמה
כל מצווהוכוח על מנת להתגבר .מה מקור נשמתו) והוא מרגיש שהוא צריך הרבה יותר מאמץ

יותר. ולכן הוא יכולשהוא עושה היא חומר בעירה שהופך את האש הקטנה לגדולה
נמוכה, על ידי  קיום המצוותיוצא מכך שגם יהודי עם נשמהלהתגבר בפני מה שעומד מולו.

שקיים בעולם. הוא מגדיל את האש הנשמה שלו ומתגבר על כבדות הגוף וההסתר



פרק ג': 

: חלוקת עשר הכוחות בנפש האלוקית: מח ולב. נושא

.."".. והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדוציטוט:

תקציר הנושא בפרק

שנקראיםהכוחותשאר.2במח. השכלייםהכוחות.1קבוצותלשתיהכוחותעשרשלהחלוקה
מידות - הנמצאים בלב. 

למח שבראש יש אתתולדה של הכוחות השכליים.האדמו"ר הזקן מסביר שהרגשות הם
היכולות לקחת את הלב למקום שהוא רוצה. 

משתמש במוחו "ותוקע": אדם שהוא רוצה להתרגש מדבר מסוים הואהולדת רגש חיובי
מחשבתו באותם דברים שיכולים לעורר את ההתרגשות.  

והוא רוצה למשות - להוציא: כשאדם שרוי ברגש שלילי במקום קשההימנעות מרגש שלילי
בהגה – השכל.את עצמו לרגש אחר לרגש חיובי   הוא משתמש

לדוגמא: אדם שכועס ורוצה למשות את עצמו משם

הנזק שנוצר. יחשוב ויתבונן על הנסיבות מדוע לא מתאים להרגיש כך ועל.1
,בדברים המשמחיםיעסיק את השכל בדבר אחר : בהתבוננות במחשבות מרוממות.2

בו.את הנפש האלוקית אשר יקחו אותו אל מקום שהוא רוצה להיות

רגשות חיוביים והןלסיכום, אנו רואים שיש בכח השכל להנהיג את הלב, הן בלהוליד
את עצמו במקום מרומםביכולת למשות את היהודי מהמקום הסוער והשלילי ולהעמיד

וחיובי. 

הוראה בעבודת ה

– ההגה -אבא ואמאהםלאור הנלמד בפרק ג' שכוחות השכל חכמה ובינה (וכן הדעת) 
לאהבת ה' ויראת ה'. שבאמצעותם אפשר להטות את הלב מהמקום הקריר וחסר הרגש,

אליך הדבר מאד ". בכל רגעהוראה זו  גם מבוססת לפסוק המבוא בעמוד השער: " כי קרוב
את הרגש למקום שהואולהטות. להשתמש ב"הגה"  –  כוחות השכל,יש ביכולת היהודי

אהבת ה' ויראת ה'.רוצה להיות בו.



פרק ד.

לבושי הנפש- מחשבה דיבור ומעשה.נושא:

דיבור ומעשה של תרי"ג" ועוד יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים שהם מחשבהציטוט:
מצוות התורה"

תקציר הנושא בפרק

שלושה לבושים אלו הם מחשבה דיבור ומעשה בתורה ומצוות.

רק כדי להשיג אתשכל ירידת הנשמה כדאיתמה כ"כ מיוחד בלבושים הללושאלה:
הלבושים האלו – לימוד תורה וקיום מצוות?

כיצד?של הקב"ה עצמו !ייחודיות הלבושים היא שהם לא רק לבושי הנפש אלא הלבושים

.הקב"ה מלביש את האין סוף את עצמו ממש בתורה ובמצוות

בהנחת תפילין , בהדלקת נרות– במעשה המצוות  הפיזי ממש כמו בנתינת צדקה,במצוות
שבת.

לומד ומבין אותם.- בכל אותיות התורה בדקדוקי ההלכות כשאדם מדברבתורה

יוצא מכך שללבושים יש משמעות כפולה:

- אדם מתלבש בתורה ובמצוות ומקיף את עצמו במצוות.לבוש האדם.1

- לבוש שהקב"ה הלביש את האין סוף שלו.לבוש של הקב"ה.2

סיפור מתוך המקורות הממחיש את האחדות המיוחדת

בטלית אחתהיו עוטפים את עצמםמסופר בגמרא  שהיו שני תלמידי חכמים שרצו ללמוד יחד.
(בגמרא זה מוזכר מתוך עוני כי היהוהיו עוסקים בלימוד התורה כשהם יחד עטופים בה יחדיו.

רק טלית אחת  )

ע"י לימוד תורה וקיום מצוות.סיפור זה בפנימיות יכול להמחיש לנו  על האחדות שנוצרת

הואאו במחשבה באותיות התורהבכל רגע שיהודי מחזיק במעשה המצווה או מחזיק בדיבור
" עםלאותה "טליתעצמובאותו בגד שהקב"ה מתלבש בו - מכניסמתעטף עם הקב"ה

הקב"ה יחדיו.

צמאה לרוחניות לאלוקות אךהאדמו"ר הזקן מסביר שעד כמה שגבוהה  מעלת הנשמה והיא
אלוקות לשאוף למעלה וזה בלתיהרצונות שלה רוחניים ולכן עדין רחוקים היא רוצה לתפוס

כשאני מחזיקהלהיות קרובה?במה אני יכולהניתן לתפיסה מבחינת האין סוף של הקב"ה.
הקב"ה.במעשה הפשוט של המצווה- כשאני מתעטפת באותה טלית של



פסוק מתהילים: "צורי אחסה בו"-

במעשה המצווה אני חוסה בוהקב"ה דוגמת צור שמגן עלי מכל הצדדים ע"י שאני מחזיקה
בהקב"ה ממש.

הוראה בעבודת ה'- "כי קרוב אליך.."

רק צריך לזהות איזו מצווה אניבכל רגע  שרק יהודי רוצה! לא משנה מה היה ברגע הקודם,
אותה "טלית"- לבוש שהקב"הולהיכנס אללאחוז במעשה המצווהיכולה לקיים עכשיו  ,

ולהתאחד עם הקב"ה בעצמו.בעצמו לבוש בה

פרק ה'.

התורה מזון לנפש:נושא

ותורתך בתוך מעי"."פסוק המצוטט בתניא:

תקציר הנושא בפרק

יותר מכל מצווה אחרת.בעסק התורהבמעלה מיוחדתהפרק עוסק

אך לא משפיע מבפנים.מגןהסובבים את הנפש. הלבושהמקיפים-הם לבושיםהמצוות
גשמית ורוחנית, אך לאו דווקאבשעת עשיית מצווה, האדם מוקף באין סוף ושמור מבחינה

תשתנה מציאות האדם.

של האדם.הקרבייםבתוך. כביכול נספגבתוך הנפש-חודרלימוד התורה

הופך לדם מדמולגוף, מתעכל,המזון נכנסלחם, מזון.:משל ללימוד תורה המובא בתניא
אדם חי!. הוא הופך להיות ממש חיות שממנולבשר מבשרו ומחי'ה אותו

את מציאותו. יותר מזה,: בשעת לימוד תורה , התורה מחייה את האדם, היא משנהנמשל
כשם שלמזון יש השפעה גםללימוד יש השפעה גם לאחר הלימוד (ולא רק בשעת הלימוד)

(ובעיקר) לאחר גמר האכילה.

קיום מצוותלימוד תורה
את האדםמקיףבתוך האדםחודרהשפעה

-לחם, מזוןמשל
עצמו.מהאדםחלקלהיות.נהפך1
האדםאתמזיןחיות-.2

מגן ושומר .לבוש-

מתאחדת ומשפיעה גם לאחר.1נמשל
הלימוד-

התורה מחיה את האדם.2

האדם מוקף באין סוף והוא שמור מבחינה
גשמית ורוחנית.



במה זה בא
לידי ביטוי?

מהמציאותלחלקנספגתוהתורה.מאחר1
היא משפיעה גם לאחר הלימוד.

שלהמציאותאתמרומםבתורההעסק.2
היהודי ומשנה אותו!

. גם לאחר קיום מצוות מעשיות במשך זמן
בלי ללמוד תורה המציאות יכולה להשאר

מציאות גשמית וארצית.

:לסיכום

:דוגמא מתוך ההלכה

כי מעצם הלימוד מציאותושאינו לומדישנה הלכה שצריך לכבד תלמיד חכם גם בשעה
השתנתה.

בקרבו ממש גם לאחר הלימוד.התורה חקוקה בתוך היהודי וזה משפיע שהקב"ה נמצאמדוע?

לומדים מכך:

בזכרנו ובמוחו  מכניס אל תוךככה ממש אצל כל יהודי כל פסוק שהוא לומד ויודע ונחקק
.מציאותו את הקב"ה ממש כי התורה חקוקה בתוך המציאות שלו

הוראה בעבודת ה'- "כי קרוב אליך הדבר מאוד"

שינה) באפשרותו להתאחד עםגם בשעה שאין לפניו מצווה שביכולתו לקיימה (כמו לפני
ממה שיש בשכלו, ובאותו הרגע הואהקב"ה מכיוון שהתורה נמצאת בקרבו והוא יכול להתבונן

יכול להתאחד ולהיות מרכבה ממש להקב"ה.

.פרק ו'- הנפש הבהמית לעומת הנפש האלוקית

"זה לעומת זה"ציטוט:

תקציר הנושא בפרק

הנפש הבהמית היא מצד.מהות של הנפש הבהמיתבפרק זה האדמו"ר הזקן מדבר על
הקליפה והסטרא אחרא.

כל מה שלא קדוש שייך לסטרא אחרא.מה הופך את הס"א לס"א?

לס"א ב"שמו המלא" צדלכאורה כמו שצד הקדושה נקרא בשמו קדושה היה צריך לקרוא
הטומאה? מדוע פה זה אחרת?

נקיות הלשון.א. לשמור על

אחרת מקדושהעצם זה שהיא– מה גורם למציאות להיות שייכת לס"א?דיוק במהותב.
מה שלא קדוש– הוא בצד השני – הטמא.כלומר, כל

היא הופכת להיות חלק מהס"א.כל פעולה  בלי מטרה וכוונה לקדושהזה בא לידי ביטוי ש

אדם לא יכול להגיד שהוא לאאין נטרליות, אין אמצע.אחד היסודות הגדולים בעבודת ה' –
זו הוא נהפך להיות שייךבקדושה ולא בטומאה. עצם זה שהאדם יוצא מהקדושה בפעולה



לס"א. או שהפעולה נעשתה מתוך קדושה – שרצון ה' למול עיני, או מתוך הצד האחר – מילוי
הרצונות שלי.

סביבו רצון ה'.המרכז של חיי הכל סובבביטול-קדושההתכונה היסודית של

הכלאני"- ישותמרכז חיי הוא "מימוש הרצונות האישיים שלי.ס"א-התכונה היסודית של
מסתובב סביב מטרה זו.

קדושה.מה אני שואלת:  מה רצון ה' ?= חיים של

.היפך הקדושה= חיים שלמה יממש את הרצונות שלי?

הוראה בעבודת ה'- "כי קרוב אליך הדבר מאוד"

ביכולתו להקדיש כמה רגעים בכל יוםאומנם אדם לא יכול לכוון שכל רגע יהיה לרצון ה', אך
על המטלות והפעולות  שהוא מתכנןעליו לחשובמול המצפן: רצון ה'!בהם להעמיד את עצמו

רצון ה' ? או משרתים את  האגולעשות  במהלך היום וישאל את עצמו  האם הם משרתים את
ברגע שהם מכוונת לרצוןלאחר הבירור  כל הפעולות האלו גם אם הם גשמיותשלי? . ואז

ה',  גם הם שייכות לצד הקדושה.

פרק ז- קליפת נגה

תקציר הנושא בפרק

איתה הוא  דווקא בדברים- סוג של  חיות שהיא לא מצד הקדושה והמפגשקליפת נוגה
המותרים (שהם לא מצווה אבל גם לא אסורים).

.תלוי בכוונה– הכלקליפת נגה היא מצב ביניים עד שהיא נפגשת בנו

טמאות .- החיות תרד ח"ו לשלוש קליפותמילוי תאוותכשהכוונה לשם

- היא תגבה ותתרומם לצד הקדושה.לשם רצון ה'כשהכוונה

האדמו"ז מביא דוגמא כפולה מפעולת האכילה.

אתלהרחיבכדיטוב)וייןשמןומענגים(בשרמיוחדיםמאכליםשאוכל-אדםחוליוםאכילת)1
מתוך שמחה.דעתו לה', כדי שיהיה לו כוח לעבוד את ה'  לאחר מכן

ה'.עבודתהיאעצמההאכילהויו"ט.השבתאתלענג-טובויוםשבתאכילת)2

דוגמאות-2להביאבחרהזקןאדמו"רמדועמסבירהרבי

ממש:יש כאן שתי דרכים עד כמה להפוך את הפעולה הסתמית לקדושה

אכילת שבת.2אכילת יום חול.1

עצמה.עבודת ה'לעבודת ה'.מסייעתמטרת  האכילה
לעבוד אתלאחר האכילהכדי שיהיה כוחהסבר

ה'- בשעת האכילה האדם לא עוסק בקדושה
רק לאחר מכן בתפילה או בלמידה.

הפעולה עצמה היא
- לענג אתעבודת ה'

השבת. האדם לא צריך



לחכות לעבודת ה'
שתבוא אחריה. האכילה

עצמה היא עבודת ה'!
דעהו"בכל דרכיך""לשם שמים"כל מעשיךאמרת חז"ל

הסבר לאמרת
חז"ל

הגשמים שלך יהיו מכווניםמעשיםכל ה
.שמיםתוכל לפעול עניינים שללאחר מכןש

בכלפעולות הגשמיותה
הם עבודתהדרכים הם

.ה'

הוראות בעבודת ה'- "כי קרוב אליך הדבר מאוד"

למעלת האכילה בשבת.שליהודי יש את הכוח שגם באכילת החול יגיעהרבי מסביר

במה זה תלוי?

– איו לו בעולמו שוםקוני""אני לא נבראתי אלא לשמש אתכשיהודי חי מתוך תחושה של

שותה באמצע העבודה היאדבר חוץ מלעשות את רצון ה'. בדוגמת פועל שהכוס קפה שהוא
שכל מציאתו נבראה רק כדיחלק מהאנרגיה של העבודה עצמה .כך גם כשיהודי חי בתודעה

ה' עצמה!לשמש את הקב"ה אז גם האכילה והשתיה שלו הם חלק מעבודת

פרק ח- מאכלות אסורות

תקציר הנושא בפרק

אסורות.הדבר הראשון שמודגש בתחילת הפרק זו מציאות של מאכלות

משנה.  אפילו במקרים ש:באכילת דבר האסור (בניגוד לדבר המותר) כוונת האדם אינה

אסור.שהמאכללדעתבליאכלהאדם–בטעות.כשנעשה1

שמיםלשםוהתכווןבטעותאכל–שמיםלשם.2

בכוחהשתמשואכןלש"שוהתכווןולאבטעותאכל–ומצווהללימודזהבכוחשימוש.3
האכילה לתורה ומצוות.

= כבול למטה - לכוחותבכל המקרים מסביר האדמו"ר בזקן שהדבר אסור נשאר אסור

הטומאה.

מדוע יש חומרה מיוחדת במאכלות אסורות?

מדמו . כלומר חלק מגופו שייךוכל מתעכל ומתפרק בדם והופך להיות  בשר  מבשרו ודםא
לג' קליפות ואינו מאפשר לו לעלות לקדושה.

דוגמא על מנהג חסידים בהקפדת כשרות

במאכל אסורחסידים היו  מוכנים למסור את הנפש ולא חלילה להשתמש



ופה יש הבדל למצבים שעל פי ההלכה אסור לאכול ומפני הבריאות התירו.כמו אכילה ביום
חסידים לא היססו ופעלו כפיכיפור ע"פ היתר השל רב בגלל צורך בריאותי. במצבים כאלה

לחייהם אך הקפידו שלאהוראת הרב. לעומת מצבים שלחסידים לא היה מה לאכול וחששו
להכניס מאכלות אסורות.  מדוע??

לאור הדברים שנלמדים בפרק זה אפשר להבין :

אלא  הפעולה אסורה ביוםאכילה ביום כיפור לצורך בריאותי – גוף המאכל אינו אסור
קליפות .כיפור אסור לאכול ואם רב התיר אז האוכל אינו קשור לג'

לג' קליפות טמאות.מאכלות אסורות – גוף המאכל אסור המציאות של המאכל קשורה
האדם נמנעים מהכנסתו לגוףומאחר שהיא הופכת להיות דמו מדמו חלק מבניין הדוף של

בכל מחיר.

ההקפדה על הכשרות היא בכל סוגי האיסורים אין הבדל בין

איסור דאורייתא- איסור מפורש בתורה כמו בשר וחלב.

יין שהוא בספק יין נסך . שהרביאיסור דרבנן- איסורים שחכמים חידשו כמו "סתם ינם"-
גזרו להיזהר לא לשתות חלבאומר שהוא גורם לטמטום הלב.   או "חלב נוכרי"- שחכמים
לטמטום המח.שנחלב ללא פיקוח יהודי. והרבי  הסביר שהשימוש בו גורם

לגוף היא הכנסת ג' קליפותכיוון שברגע שנאסרו הם– קשורים לסיטרא אחרא. והכנסתם
טמאות.

הוראה בעבודת ה' "כי קרוב אליך הדבר מאוד"

שייחס הרבי לכשרותלאור ההסבר בפרק זה,  אפשר  להבין את החשיבות המיוחדת
רוב עשרתהמאכלים עד כדי כך שהכניס את "מבצע כשרות " לעשרת המבצעים.

, אות בספר התורה- העשיההמבצעים הם מבצעים ספציפיים וקצרים. כמו מזוזה, נש"ק

מבצע כשרות הינו  מורכבשלהם לא כרוכה בוויתור והיא אינה מורכבת מפרטים. לעומתו
והכניס גם אותו מדוע? הרבי בעצמויותר ומצריך שינוי וויתורים ובכל זאת הרבי לא וויתר

הגשמי את החומר הפיזי שלהסביר: מכיוון שכשרות המאכלים הם אלו שבונים את הגוף
וכשהגוף זך ועדין והואהגוף ועל ידי זהירות במאכלים כשרים החומר- הגוף זך ונקי.

מוכשר לקלוט בתוכו אלוקות.

פרק ט'- מלחמת הנפשות- להפוך את היצר הרע ליצר טוב ממש!

" הרע נהפך לטוב גמור כמו יצר טוב ממש"ציטוט:

תקציר הנושא בפרק:

הנפש האלוקית והנפש הבהמית.בפרק ט' מסביר אדמו"ר הזקן על המלחמה בין שני נפשות
אלא להגיעולשלוט עליה.הרצון של הנפש האלוקית הוא לא רק להביס את הנפש הבהמית

בשביל להצליח להפוךה'.ולכבוש את הנפש הבהמית שבסופו של דבר גם היא תעבוד את



את הרע לטוב גמור ממש -את הרצונות הרעים והרגשות הרעים . יש  תחילה להסיר – להשיל
את הלבושים הצואים.

משל להסרת הבגדים הצואיים:

השואף לשלום רוצים- הטנק הוא כלי עוצמתי המשמש בקרבות ובמלחמה. בעולםטנק
. אפשרלהשמיד את הטנקאין צורךלהמעיט את השימוש בכלי מלחמה כדי לממש יעוד זה

להשתמש בו לדברים טובים כיצד? הטנק בנו מ:

- התותח וכל פרטי הטנק המיועדים למלחמהשלד הטנק

כלי עוצמתי .- כוח עוצמתי המניע את הטנק ומאפשר לו להיותמנוע הטנק

לחבר אתאך יהיה ניתןינטרלו את יכולתו להשמיד ולהפגיזאם יוציאו את המנוע מהטנק
ולפעוליוכל לשרת את האנושותלכלי אחר  שיחרוש ויזרע פעולות ל אשרהמנוע העוצמתי
.דברים חיובים

נמשל

שלדעצמה אשר דומה לתאווהשל טנק" ומנועהדומה ל"מכח המתאווההיצר הרע בנוי
הטנק.

האדם רצונות רעים רגשות- זה הציור הרע של היצר הרע מעלה בראש שלהתאווה בעצמה
שלילים.

(אפילו יותר מהנפש האלוקית).זה היצר הרע בעצמו. זה כח משיכה מאד חזקכח המתאווה-

מקלף את הבגדים הצואייםכאשר יהודי מנפץ את הצורה הרעה /התמונה הרעה הוא בעצם
לעבודת ה'.ומחבר אותוולוקח את הדחף  -"כח המתאווה" מהתאווה

מצליחה לקדם אתנוצר מצב שלא רק שהיצר הרע מפסיק לבלבל אלא הנפש האלוקית
תפקידה בכח כפול ומכופל.

הוראה בעבודת ה':

לרתום אתהבהמית אלא גםבסופו של הדבר התכלית לא רק שלטון הנפש האלוקית על הנפש
ניצול הכוחות הגשמים.שיהודי יעבוד את מתוך חיות ומתוךהנפש הבהמית לעבודת ה'.

פרק י'- צדיק גמור

בבני עליהשני פירושיםנושא:

" אדמו"ר הזקן מביא שתיעליהבןצדיק גמור נקרא בגמרא בלשנו של רבי שמעון בר יוחאי "

משמעויות לביטוי זה:

לקחתצדיק גמור הצליח' – בדומה לקרבן עולה.עולה כולו עולה להמלשוןעליה-בני.1
, הנפש הבהמית ,את הגוף הגשמיאת כל חלקי מציאותו ואותם הוא מביא לה'.

למציאות אחתהרצונות והמידות הרעות שבה. הוא מצליח להפוך את כל מציאותו
שעובדת את ה'.



אינהובעבודת ה'כל עבודת הצדיק בתורה בתפילהמעלה גבוהה- מלשוןעליהבני.2
ולהשכין אתרצון ה'אלא לצורך מעלה! לקיים אתלמלא את התאווה הרוחנית שלו

שלו , אלא כל עבודת ה'הקב"ה פה בעולם. הוא אינו ממלא את הצימאון הרוחני האישי
הקב"ה תתגלהשהכוונה העליונה-למלא את רצון ה'שלו היא במטרה אחת ויחידה

בעולם.

הקשר בין שני  הפירושים
יוצא שגם אם יהודי מתנהגלמדנו בפרק ו' שהמהות והיסוד של הרע הוא  "אני"- ישות.

הם קדושים ומלאיםבאופן שכל מחשבה דיבור ומעשה ואפילו השאיפות והרצונות
".עבודת ה' שלו ספוגה" – "אני"ישבהשתוקקות לאלוקות, עדין ישנה מציאות של

הרע ובמיילא גם את הישות. אבל הצדיק הגמור שביטל את כלישות-רצונו שלובמילוי
שבו.

(פירוש ראשון)לה'להפוך את הרע שבו לטוב באופן מושלם כעולהלכן כל עבודתו

ולגלות את כבוד ה'להשכין– כדימטרה עליונההוא זאת רק עבור מטרה אחת,
(פירוש שני ).בעולם

סיפור הממחיש את עבודת הצדיק גמור – בן עליה.
פשט טליתו ועזב את דבקותוהסיפור הידוע שהאדמו"ר הזקן ביום כיפור היום הקדוש בשנה
שהייתה בסכנת חיים!הנעלית ביותר ויצא לחטוב עצים לבשל ולהאכיל בעצמו יולדת

שלו כי הרי לאדם שעסוק ברצונותכלומר שעבודת ה' שלו הייתה נטולה מהרצונות (הרוחנים)
שאפשר לפעול ביום זה. אבלשלו קשה לו לוותר על דבקות וההתעלות ובפרט אצל צדיק
למלאות את רצון ה'! את הכוונההאדמו"ר  הזקן רצה בחפץ לב לוותר על כל זה כי כל רצונו

האלוקית בעולם שבאה לידי ביטוי ביהודי העומד מולו.

הוראה בעבודת ה':

בכל מה שקשור ל"מעשה בפועל"רומם אותנולמרות שאנו רחוקים מדרגת צדיק גמור הרבי
ל" שלוחים "שעליהם לוותר על. הרבי הפך  את כל חסידיולדרגת צדיק הגמור- בן עליה

שלהם –להשכין ולגלות אתהרצונות הגשמים והרוחניים ולהתמסר לכוונה העליונה לשליחות
מה רצון ה'? מה צריך לפעולה' בכל מקום בעולם. שליח לא שואל "מה יצא לי מזה? "אלא

הרוחנית.עכשיו מול יהודי שני. הוא אינו עסוק כלל  במילוי תאוותו

פרק יא- הזכות שקיימת גם ברשע גמור

ציטוט: "כל בי עשרה שכינתא שריא "

שאינו גמור ומסיים בדרגתבפרק יא  האדמו"ר הזקן עוסק במדרגות השונות של רשע .רשע
:רשע גמור.  בקשר לזה כדאי להזכיר את אמרתו של הרבי הרי"צ



"בכל שורה בספר התניא אפשר לראות את אהבת ישראל של האדמו"ר הזקן".

הדיבור על על הרשע גמוראימרה זו מאד בולטת בפרק יא'  האדמו"ר הזקן מסיים את
מישראל השכינה נמצאת . ולאבמשפט: "בכל בי עשרה שכינתא שריא " מעל גבי כל עשרה

משנה באיזו מדרגה של אנשים מדובר.

גבר כ"כ על הטוב עד שהטובדרגת רשע גמור נקראץ גם רשע ורע לו . כלומר הרע שבו
מלמעלה.מאותו הרגע הטוב נמצא באופן שמקיף עליו"נסתלק מקרבו "ו

דיוק בלשון מקרבו

לך רגשות אלוקים ולאמהלב שלו ומהמוח השלו. איןנסתלק מקרבו- מהקרביים שלו.
של קדושה .אבל הטובמחשבות על הקב"ה. באברים הפנימים שלו הוא לא מרגיש במציאות

אלא הוא נמצא כעת  באופן מקיףנמצא אצלו , לא עזב אותו כי הוא יהודי ויש לו נפש אלוקית
באופן בלתי מורגש.

הגדרת המושג סובב כל עלמין- מקיף

שהוא נמצא רק מסביב לעולםמקיף על הקב"ה. אין הכוונהסובב כל עלמין-בחסידות מוזכר
ויש מקום שהוא לא נמצא בו ח"ו אלא

שלו .- הוא נמצא בכל מקום ואין מקום שפנוי מהנוכחותמצד הקב"ה

את האין סוף כלומר מצדנו סובב- בחוויה שלנו אין לנו יכולת לתפוס ולהרגישמצד הנבראים
סביב ההרגשה השכלית והרגשית שלנו.

"הטוב המקיף"בהקשר לרשע ורע לו

הוא נמצא מסביב  לשכל לרגשכך גם אצל רשע ורע לו הטוב נמצא בתוכו ממש רק שלא מורגש
שלו.

את הטוב המקיף  שיחדורהתיקון של הרשע ורע לו הוא התעוררות של תשובה .כדי לעורר
פנימה הוא זקוק לזעזוע בצורת התעוררות תשובה .

משל

להצמיח.  צריך לזעזע אתכמו אדמה קשה שזרעים לא יכולים להקלט בהוהם אינם יכולים
האדמה לסדוק את הקושי שבה  ואז הזרעים יכנסו פנימה ויצמחו.



הוראה בעבודת ה'

שמעתה יהיה אחרת מרגעברגע שהאדם מצליח ל"הזיז את עצמו" על ידי התשובה. ההחלטה
ואז משהו בו ניהיה רך יותר.זה הוא ניהיה מציאות חדשה  זה מעין אותה שבירה של האדמה

והאור האלוקי יכול לחדור בו.

פרק יב'- נצחונו של הבינוני.

תקציר הנושא בפרק

של הבינונים". המציאות שלהאדמו"ר הזקן מדבר על הדמות שעבורו נכתב ספר התניא "ספר
שהוא סיים את המלחמה.בינוני הוא האדם שנמצא בעצומה של המלחמה בשונה מצדיק

הבינוני גם כשהוא עוסק בתורה ובמצוות המלחמה עדין בעיצומה.

גם אצל הבינוני ישהאלוקיתנצחון גמור של הנפשאבל צריך לדעת שכמו שאצל הצדיק יש
נצחון מוחלט של הנפש האלוקית.

.התחום/ השדה בו מתבצע הניצחון?אז מה יוצר את ההבדל ביניהם

ישנם שני תחומים:

א.     ניצחון רק  באברים מחוץ ללב (ולא בלב עצמו)

ב.     ניצחון בתוך הלב עצמו.

העיניים וכד' אך גםהניצחון בנפש האלוקית מתבטא באברים כמו ברגליםאצל הצדיק-
ובעיקר בלב עצמו רק הנפש האלוקית ממלאת את הלב .



הוא שולט על אברי הגוף באופן מוחלט,מחוץ ללב.הוא על מה שנמצאהניצחון-אצל בינוני
הכל מתנהל בדיוק כפי רצון ה'. אך בתוך ליבו יכול להיות מאבק פנימי וסערה גדולה . יש בו

כלפי ההנהגה לגבי אברי הגוףרגעים של אהבה גדולה ויש בו רגעים של יובש וקושי, אך
הנמצאים מחוץ ללב יש נצחון מוחלט.

הוראה בעבודת ה':

מה הביטוי לניצחון המוחלט של הבינוני?

שהרבי מסביר במאמר קבלתגם בתוך עבודת ה' שלו יכולה לשרות הברכה העליונה כמו
.רוח הקודשגם עבד ושפחה יכולים להגיע להשראתהנשיאות שכל אחד

.

מכיוון שיכול להתחולל אצלו מאבק- מסמלים עבודה בכפיה/ בכוח . כך גם הבינוניעבד ושפחה
במה הוא מחזיק במעשהבתוך הלב עצמו. אז העבודה שלו צריכה להיות בכוח בהתגברות

הקודש.המצווה בדומה לעבד. וגם ועליו נאמר שגם הוא שייך לרוח

מה שצריך להאיר, שהואהברכה שבעבודת ה' .שתמיד יאירו אצלוהשראת רוח הקודש-
יצליח לעשות ולכוון לרצון למה שצריך לכוון ולדייק.

דוגמא לברכה של הרבי לחסיד

מההוא יצליח להגיד אתהרבי אמר לחסיד ר' מענדל מפוטרפס בקשר לשליחות שלו "שתמיד
רוח הקודש של חסיד למרותשזה בעצם סוג שלומתי שצריך.למי שצריךלהגידשצריך

שלו הוא אמיתי ושלם אז גםשבלב שלו פנימה הוא בעיצומה של המלחמה אבל מכיוון שהנצחון
לו יש את הברכה המיוחדת.
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