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 וגו' שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי
 .(כט-כח, מז בראשית) למות ישראל ימי ויקרבו

 כולנו

עובדים קשה, מתייגעים בתורה ובעבודה, מתרוצצים 

ומתמודדים בנפתולי החיים, א

 ך

לפעמים שוכחים מה התכלית, מהו היעד 

ששם אנו צריכים להגיע, למה בכלל אנו נמצאים בעולם, ולמה נברא 

העולם כולו?
 

אחד מהדברים שקיבלו דגש מיוחד בתורת החסידות, הוא 'עבודת 

הבירורים', אשר כל מה שאנו מקיימים תורה ומצוות, וכל מה שעובר 

עלינו כל ימי חיינו, הכל הוא לתכלית 

אחת: להשלים את הבריאה, לברר 

ולהעלות את חלקי הטוב, ולדחות את חלקי הרע.

עבודה זו נראית כדב 

 ר
גבוה הש
 ךיי

לצדיקי עולם יחידי הדורות, אבל 

האמת היא, שבפועל כל אחד מאיתנו מברר כל רגע ורגע, זה תכליתנו 

בחיים וזה מה שאנו עושים, אלא שאם אנו משימים לב ומתייחסים לכך, 

זה 

יכול לפטור אותנו מלברר בירורים אלו על ידי אופנים אחרים כמו צער 

ויסורים חלילה.
 

טרם פטירתו של יעקב אבינו ע"ה, נתקבצו ובאו כל הבירורים שהעלה 

במשך ימיו ושנותי
שהרי . ו

כל יום ויום יש לו את הבירורים הפרטיים 

השייכים לו, כל יום הוא קומה שלימה שצריך לתקנו, וכאשר גמר 

יעקב 

אבינו 

את עבודת הבירורים 

שהיו מוטלים עליו לברר בכל יום ויום

, נתקבצו 

הימים יחדיו

, כמו שפירש ה
 ה"חאו

הק' על הפסוק
 

'ויקרבו ימי ישראל'
 

שהכוונה על 
 עתה קרבו ביומו, יום דבר ממנו שעלו הנשמה חלקי

באחרית 
ימיו, והרגיש בתוספת המרובה שהאיר בו, וידע כי בא מועד פטירתו

. 

לאור כך, יש לפתוח צוהר לעבודה נעלית זו, אשר כל אחד מאיתנו 

משתתף בה, ביודעין או בלא יודעין, ולבאר כיצד כל יום יש בו קומה 

שלימה שמוטל עלינו לתקנו על ידי מעשינו ו

 תינוורגש
ומחשבתינו. 

 

 מעולם היה שלא חדש תיקון עלינו ממתין יוםכל ב

מובא בספרי החסידות, כי אילו לא היה אדם הראשון פוגם בחטא עץ הדעת, היה 

העולם כולו מת
 דבק

ומתכלל לגמרי בבורא ית'

, 

והיה העולם בא לידי תיקונו השלם

אך כיון שחטא האדם, הכניס פירוד ורע בתוך כל הבריאה .

, 

הבריאה כולה נהפכה לדבר 

 עב ונפרד

שקשה לתפוס שהיא דבר אלוקי, 

נראית ו
כמו 

דומם נפרד שאין ל
שום  ה

דבר עם הבורא ית'. ועבודתינו לגלות את האמת, שלא רק שהבורא ית' מנהיג ומשגיח 

כל רגע על כל פרט בעולם, אלא גם מהווה כל רגע את כל העולם מחדש ממש, וכפי 

הצטרף לאלפי
אברכים ובחורים

המתעלים ומתענגים 
לאורה של 
תורת החסידות
בשפה ברורה
שוה לכל נפש
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  אפרק 

 מהות הבירורים
 

 

 וגו' שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי
 .(כט-כח, מז בראשית) למות ישראל ימי ויקרבו

עובדים קשה, מתייגעים בתורה ובעבודה, מתרוצצים  כולנו
לפעמים שוכחים מה התכלית, מהו היעד  ךומתמודדים בנפתולי החיים, א

אנו צריכים להגיע, למה בכלל אנו נמצאים בעולם, ולמה נברא  ליואש
 העולם כולו?

אחד מהדברים שקיבלו דגש מיוחד בתורת החסידות, הוא 'עבודת 
הבירורים', אשר כל מה שאנו מקיימים תורה ומצוות, וכל מה שעובר 

אחת: להשלים את הבריאה, לברר עלינו כל ימי חיינו, הכל הוא לתכלית 
 ולהעלות את חלקי הטוב, ולדחות את חלקי הרע.

לצדיקי עולם יחידי הדורות, אבל  ךייגבוה הש רעבודה זו נראית כדב
האמת היא, שבפועל כל אחד מאיתנו מברר כל רגע ורגע, זה תכליתנו 
בחיים וזה מה שאנו עושים, אלא שאם אנו משימים לב ומתייחסים לכך, 

אופנים אחרים כמו  באמצעותיכול לפטור אותנו מלברר בירורים אלו זה 
 צער ויסורים חלילה.

טרם פטירתו של יעקב אבינו ע"ה, נתקבצו ובאו כל הבירורים שהעלה 
כל יום ויום יש לו את הבירורים הפרטיים שהרי . ובמשך ימיו ושנותי

יעקב השייכים לו, כל יום הוא קומה שלימה שצריך לתקנו, וכאשר גמר 
, נתקבצו שהיו מוטלים עליו לברר בכל יום ויוםאת עבודת הבירורים אבינו 

 'ויקרבו ימי ישראל' הק' על הפסוק ה"חאו, כמו שפירש ההימים יחדיו
 באחרית ימיו עתהו ביומו, יום דבר ממנו שעלו הנשמה חלקישהכוונה על 

עת , והרגיש בתוספת המרובה שהאיר בו, וידע כי בא מועד אליו קרבו
 .פטירתו

לאור כך, יש לפתוח צוהר לעבודה נעלית זו, אשר כל אחד מאיתנו 
משתתף בה, ביודעין או בלא יודעין, ולבאר כיצד כל יום יש בו קומה 

 ומחשבתינו.  תינוורגששלימה שמוטל עלינו לתקנו על ידי מעשינו ו

 מעולם היה שלא חדש תיקון עלינו ממתין יוםכל ב
מובא בספרי החסידות, כי אילו לא היה אדם הראשון פוגם בחטא עץ הדעת, היה 

 .והיה העולם בא לידי תיקונו השלם ,ומתכלל לגמרי בבורא ית' דבקהעולם כולו מת

הבריאה כולה נהפכה לדבר  ,אך כיון שחטא האדם, הכניס פירוד ורע בתוך כל הבריאה

שום  הדומם נפרד שאין לכמו נראית ושקשה לתפוס שהיא דבר אלוקי,  עב ונפרד

שהבורא ית' זו בלבד שלא ולברר דבר עם הבורא ית'. ועבודתינו לגלות את האמת, 
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את כל העולם כל רגע מנהיג ומשגיח כל רגע על כל פרט בעולם, אלא גם מהווה 

לתלמידיומחדש ממש, וכפי שגילה הבעש"ט הק' 
א

. 

האם  'מברר'שומע שמועה מסויימת, והוא ה דםהמושג של 'בירורים' דומה לא

מה ולברר נכונה או לאו. ככל שיש לאדם יותר חכמת חיים, כך יודע לזהות  ושמועה ז

הם אחוזי האמת בכל שמועה ושמועה, ומה הם אחוזי השקר, שהוסיפו כדי להגדיל 

 אינטרסים אחרים. טובתאת המצב או ל

 וכך גם בכל פעם שיהודי רואה לפניו את העולם, או שמביט על חפץ מסויים

, הנה החושך יכסה ארץ, ועל כל דבר בעולם יש כיסוי והסתר שמונע ממנו בעולם

שהכל מציאות השי"ת, כי אכן אתה קל מסתתר, והאמת נעדרת.  -לראות את האמת 

האבן  הו: איך נוצרוחושב לעצמאך כאשר מתחיל להתבונן על מהות הדבר ההוא, 

כאן אבן? ומגיע למסקנא כי קדמה לכך מחשבה  הזאת שאני רואה? וכי פתאום נברא

אלוקית, שחשב הקב"ה לברוא את האבן הזאת, והמחשבה הזאת ירדה עוד ועוד עד 

שנעשה ממנה אבן גשמי, וא"כ מציאותה של האבן הזאת היא מחשבה אלוקית, 

כמו דומם ללא  תהמוטל תלא אבן נפרדמהותה של האבן היא מציאות אלוקית, ו

 חיות. 

'בירר' האדם את השקר מתוך האמת, את הטוב מתוך הרע, ואת  ועל ידי מחשבה ז

האור מתוך החושך
ב

. ובכך זוכה להעלות את האבן מהמצב המוסתר שהיא עומדת 

בן דומה לוהרי זה  .ת הבורא ית' כביכולהעליון במחשב הכאן למטה, ולהגביהה לשורש

נהגים אליו בזלזול כמו לאיש זר, תשל מלך גדול, שהולך למדינה זרה ואיש לא ידעו, ומ

בן מלך הוא, וכולם קדים ומשתחוים אליו  -ולפתע בא אחד ומכריז: הלא איש זה 

 בהדרת כבוד. ונמצא שעל ידי דיבור אחד עלה ונתעלה מבירא לאיגרא.

הצדיקים הקדמונים  קן על ידינתברר ונת רכבהעולם וכאן נשאלת השאלה: הלא 

ין עבודתם הקדושה, וגילו שאבהעלו את הבריאה לשורשה העליון אשר מצוקי ארץ 

שאנו  נצרךוהכל אלוקות בלי שום פירוד, ולמה  עוד מלבדו ומלא כל הארץ כבודו

 מה אנו יכולים להוסיף? נצטרף אליהם, וכי הם צריכים להסכמתינו?הקטנים 

                                                                                                                       
חטא אדם הראשון נתערב בכל דבר  ל ידיעוזל"ק:  אות ח(סיון מאמר ד ) בני יששכרראה בספה"ק  .א

. טוב ורע, ומן הצורך לאדם לברר מכל דבר הטוב מן הרע, וזה פעולת נפש הישראלי בעודנו בעוה"ז
 עכל"ק.

 ת"השי מאמרי כח התפשטות הם וזל"ק: העולמות ז("תרל מקץ, )פר' אמת שפתראה בספה"ק  .ב
. לקדושה התנגדות שנמצא הזה השפל עולם שנעשה עד לזו מזו המדריגות רוב בכח היה ז"עי והנה
 למתוק מר להפוך הצדיקים עבודת בעבור נעשה זה באמת כי. די ת"השי אמר ההתפשטות זה ועל

 השקר. עכל"ק. תוך האמת ולברר
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לברר  יכולבבריאה שרק הוא מסויימים חלקים כל אחד יש לר שואף אם נאמ

לדחות את הרע ואת הפירוד שבהם, אבל הוא יכול  רקו ,ולגלות בהם שהם אלוקות

אתמול וגם שלשום, ולמה צריכים כל יום לפתוח מחדש בעבודת התפילה  נוכבר בירר

 שתיה וכו'. האכילה ועבודת העסק התורה וובשאר הבירורים שאנו עושים על ידי 

אמת שביום האתמול הגיעה הבריאה כולה לשלימותה  הןידועה לכל, כי והתשובה 

רר ]ברצון או שלא יבראל בכל חלקי העולם, אשר כל אחד על ידי עבודתם של יש

לא עדיין ברצון[ את החלקים המיועדים אליו, אבל היום ממתין עלינו תיקון חדש ש

 היה מעולם.

 בעובי כמו פרוסות לחם והתחלק 'שית אלפי שנין'
כל קומתה וגובהה של שיש בו פרוסות רבות.  הדבר דומה, ללחם פרוסלמה 

רוחבה אך , מהיהשל קומת הלחםשל ה תקומו הכגובה'קומה שלמה', פרוסה היא 

 חתוכה ומחולקת לפרוסות דקות.

כללות 'שית אלפי שנין', התחלקה בעובי כמו פרוסות לחם, כל יום נדמה כמו 

ה בבירור אחר בירור, פרוסה אחת, וגם אם הפרוסה הקודמת של יום האתמול נברר

אשר כולה בפני עצמה אבל הפרוסה של היום חשוכה וקדורנית, והיא קומה שלימה 

 צריכה תיקון ואין לה כלום מעבודת יום האתמול. 

שהיתה לאחר חטא אדם הראשון התפשט הרע והפירוד בכל העולם כולו. הבריאה 

 לחם שחורה עתה כמו כיכר נדמיתבבחינת 'טוב' גמור,  ,עד אז מציאות אלוקית גלויה

 חדרו לעומק כל פרט ופרט ,הסתרההעלם ווהרע, הפירוד האשר , גסהו עבה, וחשוכה

החיות הצמחים, והאילנות  בתוך , והתפשטורובד ושכבהכל  לתוךחלחלו , שבה

לקחת כל פרט בעולם  עלינומוטל ו והבהמות, ההרים והגבעות, הפירות והירקות.

אנו זוכים לגלות את חלק האור, נדחה אשר וכ .ולברר את חלקי האלוקות שבו

 .החושך והרע מאליוומסתלק 

 בירור הזהב מתוך העפר והסיגים
הבריאה כולה נדמית לכיכר לחם, אשר הפרוסות הקדמיות משובחות, הם נוצרו 

. אבל ככל שמתקרב אל הקצה השני, כך מתגבר מעיסה מעודנת, רכה ונקיה

שר ככל אה, איהחומריות והגסות, ומלאכת הבירור קשה שבעתיים. וכך גם לענין הבר

שהדורות היו קרובים יותר לתחילת הבריאה, היתה מלאכת הבירורים קלה יותר, אבל 
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עתה באחרית כל הדורות כאשר החושך יכסה הארץ וערפל לאומים, אנו מתעסקים 

עם בירורים קשים ועבים יותר
ג

. 

גושי זהב מתוך מעמקי הפועלים  בומוציאיםוהרי הדבר דומה למכרה זהב, 

אלו, רובם עפר וסיגים, ומיעוטם זהב טהור. ותחילה צריך להוריד את גושים . האדמה

, ואחר חלקי הרעטל את להסיר ולבהעפר הגס שאין בו זהב כלל, ומתעסקים בעיקר 

זהב, ומוציאים את הזהב קמעה קמעה, ומבררים את בכך פונים אל העפר המעורב 

כניסים את הזהב לתוך הזהב, מ ימסיימים ללקט את חלקשכ מכןלאחר  .חלקי הטוב

העפר שיירי , וכל נמס הזהבעד ש, אש גדולה מאוד תחתיו מבעיריםו כור ההיתוך

וצרוף טהור יוצא זהב הלמעלה ומסירים אותם, עד ש פים ועוליםצ וב יםהמעורב

שמה  ןימצאו ומחפשים אוליולאחר מכן פונים אל העפר הדק,  מזוקק שבעתיים.

 קיק של זהב שוה הון רב, ומי יואיל לוותר עליהם.עפרות זהב מעט מזעיר, כי כל חל

בריאת העולם, שהיה רובו רע ומיעוטו בתקופה הראשונה לאחר ועל דרך זה היה 

הנבראים שהיו מצד הבריאה עצמה שהיתה מושחתת ברוע, והן מצד טוב. הן 

עד מאוד ומלאה הארץ חמס מפניהם. ובשעת המבול הסיר וחומריים מגושמים 

הנבראים ואת הארץ ואת כל אשר עליה, ולא וכילה את  ,הקב"ה את העפר הגס

השאיר כי אם מעט מזעיר, נח ובניו, וגם את המובחר שבחיות ובבהמות וכל עוף 

יה מעורב בהם זהב, חלט, אבל ההשמים אשר בתיבה. ואף בהם היו חלקים של רע מו

עשרה דורות מנח עד אברהם שבהם נתפרדו כל אלו הם נתבררו במשך הדורות, וו

שאי אפשר לזהב  וכיון .שהיה גוש זהב טהור ד שיצא אברהם אבינוע ,חלקי הרע

היוצא מן האדמה בלי תערובת סיגים, על כן נפרד ממנו הרע על ידי ישמעאל בנו, וכן 

ביצחק נפרד ממנו הרע על ידי עשו בנו, עד שהגיע יעקב אבינו ע"ה בחיר האבות 

שהיתה מטתו שלימה
ד

. 

                                                                                                                       
 ולא הטוב נתברר שכבר היום וז"ל: והן ז( דרוש ב )אדר מאמר בני יששכרראה מה שכתב בספה"ק  .ג

ביותר. עכל"ק.  הוא הרע היינו מט:( )סוטה יסגי חוצפא אשר משיחא עקבות הוא כי, מעט רק נשאר
 .(פתח ה ,נתיב פרצוף ז"א) פתחי שעריםספר ראה בו

 וישב(' סוף פר ,תולדות יעקב יוסף)הק'  הבעש"טמויש לציין, שיש כאן הסתכלות נוספת, כפי המקובל 
, (פוקד עקרים אות ו) דור שעכירות חומר הארץ מזדככת מדור לדור, וכן נקודת הלב מזדככת בכל

אך כל זה הוא לא  ,(תצוה 'אור לשמים פרב', דרך )ברית מנוחה ודורות אחרונים חכמים מן הראשונים 
הקדמה שבלי הלקט )מחמת גדול נשמותינו, אלא להיפך, משום שאנו נחשבים כמו 'ננס על גבי ענק' 

 .יג( אות לילה דף יח, רסיסי

 מאבותינו, זוהמא פסקה לא דורות שלשה עד: כהנא בר אבא רבי : אמר(.קמו )שבתכדאיתא  .ד
 בהן היה שלא שבטים עשר שנים הוליד יעקב, עשו את הוליד יצחק, ישמעאל את הוליד אברהם

 .דופי שום
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הזה"  כיום נחלה לעם לו להיות ממצרים הברזל מכור אתכם ויוציא' ה לקח "ואתכם

. הקב"ה הכניס את יעקב ושנים עשר בניו שבטי קה לתוך ארץ מצרים, 'כור כ(, ד )דברים

הברזל', והבעיר את האש, גלות ורדיפות, צער ויסורים, ששם מתגלה נקודת האמת, 

ב מנין ובנין מי אוהב ומי בועט, מי נאמן ומי סורר, ובעת שלושת ימי אפילה נקברו רו

בארץ מצרים ים, המה הנדחשל ישראל
ה

רק אחד מחמשים עלה מארץ מצריםו, 
ו

וכך , 

גוש זהב טהור מזוקק שבעתיים, הלא  ו כל הסיגים ושאריות העפר, ונשארנסתלק

 ישראל עם קדושים.ששים רבוא בני המה 

ולאחר שנשאר זהב טהור ומשובח, עבודתינו עתה לפנות אל העפר הדק, להוציא 

גנע'ט[אאבן השואבת ]מהדומה לטבע בני ישראל  ווזה .זהבמשם ניצוצות של 
ז

, אשר 

לצורך גבוה, מצא מין את מינו וניעור, וכאשר איש ישראל מתעסק עם ענייני הרשות 

והוא מעלה אותם לשורשםמיד מתדבקים בו כל חלקי הקדושה, 
ח

. 

                                                                                                                       
 אגרא, וכן כתב בספה"ק (שניה תמונה) התמונה בספר ולעתיד לבוא תהא להם עליה, כדאיתא .ה

 באותו להתברר יכולין היו שלא, אפילה בימי שמתו אותן על לבאר והנראה: ל"וז (בשלח' פר) דכלה
 היינו", מצרים בארץ והנדחים' וכו ובאו" (יג כז ישעיה) הנביא ש"כמ קץ בעת להתברר ועתידין הזמן

 אפילה. עכל"ק. ימי בשלושת ומתו במצרים שנדחו אותם

 בני עלו וז"ל: 'וחמושים יב( פרשה דפסחא מסכתא בא, ישמעאל דרבי )מכילתאכמו שדרשו חז"ל  .ו
 ואימתי עלו. מאות מחמש אחד מחמשים, ויש אומרים אחד מחמשה, ויש אומרים אחד ישראל',

 שלא ושבחו והודו מיתיהן קוברין שהיו אחיו" את איש ראו "לא שנאמר אפלה, ימי בשלשת מתו,
 עכ"ל. .במפלתם ושמחו אויבים ראו

וזה עוד יש לך לדעת כי כל מקור ישאף למינו וישאבנו, : (ה ,שמות יא) הק' אור החייםהכמו שכתב  .ז
והצדיקים הוא סוד בחינת בירורי ניצוצי הקדושה באמצעות נשמות ישראל ועסק תורתם, 

העצומים קדמונינו יכירו בהביטם באדם רשע לברר ממנו כח החיוני שהוא בחינת הטוב באמצעות 
כי כשיתכוין למול ענף הקדושה הטוב ההוא,  הראיה הדקה אשר יביטו בעין החכמה להוציא חלק

תעשה בו נפש הצדיק כמעשה אבן השואבת לברזל הנקראת קאלמיט"ע בלע"ז שתוציאנו ממקום 
 .וה' עשה דמיונות בעולם להאמין אדם בתורת חכםשנקבע שם בראיה, 

ירידת אך איכות הבירור נראה שהיא ע"י  :(תרע"ד ,סוכות) שם משמואלוראה כדברים האלה בספר 
הקדושה הכללית, וידוע דכל חלק מתאוה להדבק בכלל, וע"כ חלקי הטוב זעיר שם זעיר שם נקבצו 
באו להתאחד בקדושה הכללית. הא למה זה דומה לאחד שנתפזרו לו מחטין דקים וקטנים מאד, 
מביא אבן שואבת שטבעה למשוך אצלה ברזל ומעבירה ע"פ המקום ההוא והמחטין נדבקין אחת 

 .יעויין שם בהמשך דבריו ן השואבת ומעביר וחוזר ומעביר עד שנדבקין כולן.אחת באב

כי ידוע מספה"ק סוד מסע בנ"י במדבר ובשאר  , וז"ל:(בהעלותך)פר'  אוהב ישראלבכפי שכתב  .ח
הניצוצין קדישין אשר המה היו משוקעים בדיוטא התחתונה ומובלעים מקומות שהיו סוד העלאת 

במדבר  ני ישראלאמנם כאשר נסעו ב רו כי שם קנו מקומם ח"ו לעד ולנצח.בנו"ן שערי טומאה וסב
ובשאר מקומות דרך מקום שריית הניצוצות האלו והיו שם משרע"ה וס' ריבוא מישראל נשמות 
קדושות ועמהם היו הארון הק' והלוחות מעשה ידי אלהים והיו בסוד רתיכא עילאה קדישא והיה 

הקדוש. גם שער הנו"ן מהנו"ן שערים הקדושים  ערי בינההנו"ן שהכח בידם להמשיך ולגלות הארת 
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 בירור על ידי מחשבה
עולם ולברר כלל ישראל לאורך כל הדורות צריכים להגיע אל כל הפרטים שב

אותם. הבירור עצמו אינו מסובך כל כך, וכל פעם שאיש ישראל, קטן או גדול, לוקח 

תפוח, שלמראית עין לא נראה שיש לו שייכות אל הבורא ית', ומברך עליו 'ברוך אתה 

ה' וכו' בורא פרי העץ', הנה על ידי פעולה זו ביטל את ההסתר וגילה את האור האלוקי 

 ך העלה את הפרי לצד הקדושה.שמחיה את הפרי, ובכ

לפעמים נוסע יהודי ורואה לפניו נוף מדהים, הרים וגבעות, עץ פרי וכל ארזים, והוא 

. הנה באותה שעה העלה 'שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה'מתפעל ואומר לעצמו: 

הרי כל פרט בעולם לא נברא כי את כל ההרים הללו ואת כל הגבעות לצד הקדושה, 

כל הנקרא בשמי ולכבודי ' (ישעיה מג, ז)כדכתיב אלא בשביל להגדיל כבוד מלכותו, 

'. יתכן שאדם מגביה עיניו למרום, צופה ומביט על בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

הכוכבים ומגיע להתפעלות מריבוי גרמי השמים שאין להם מספר, עד שמתפעם 

'', ובכך גורם שכל אותם הכוכבים יעשו את תפקידם נאמנה, ואומר: 'מה רבו מעשיך ה

על ידי מחשבה אחת של אותו יהודי העלה את כל נמצא שושהרי הגדילו כבוד שמים. 

 רבבות הפרטים האלה למקומם. 

סיבות , הוא תולה זאת במהכא להתם עצמו נודד בעולםאת לפעמים מוצא האדם ו

לכל מיני פרטים בעולם ולברר אותם.  טבעיות, אבל האמת היא שהוא צריך להגיע

 וכמו כן מגיעים פירות וירקות מקצה העולם עד לפיו של יהודי כדי שיברר אותם.

וכך גם כאשר יהודי יושב ועוסק בתורה, והוא דן על שור וחמור, על כלי חרס וכלי 

 מתכות, הנה על ידי לימוד זה העלה את הפרטים הללו לידי תיקונם.

 יה פנימיתעליה חיצונית ועל
מברר בירורים ומגביה ניצוצות, הוא זה הכלל, בכל תנועה ותנועה של איש ישראל 

אוכל ושותה ומוסיף כח לעבוד את שעל ידי אלא שלפעמים נעשה הבירור כלאחר יד, 

  .בתפילהקונו, ובזה נתעלה האכילה ושתיה משום שגרמו לאדם לעסוק בתורה ו

                                                                                                                       
הגם שלא היה השגה למשה רבינו ע"ה בשער הנו"ן עכ"ז היה היכולת בידם ע"י קדושתם הרמה 

ועי"ז כשראו הניצוצין הק' השוכנים בתוך מעבה החשך להמשכת התגלות הארת שער הנו"ן. 
ר וצח לזה קפצו ופרחו ממקומן החושך והאפילה את שורשם הרמה בקודש מאיר באור בהי

כי ראו כי אין . )איוב כ, טו( 'חיל בלע ויקיאנו' ל דרך. עוצלמות ונתעלו למעלה למקורם ושורשם הרמה
ולזה היה מקום שלא שהו שם ישראל כלום זה מקומם האמיתי והנצחי כמו שסברו מקודם. 

הניצוצין המובלעים שם במקום  בחנייתם ויש מקום ששהו שם בחנייתם כי הכל היה לפי ריבוי
 עכל"ק. ההוא.
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משום 'גרמא' בלבד, על ידי  א עליה חיצוניתלויש שהבירור נעשה בעומק יותר, 

על ידי שהאדם מכוין אלא עליה פנימית  ,לעבוד את ה'לאדם שיוכל רם וגדבר זה ש

שפרט זה הוא דבר אלוקי ממש, שהרי כל הבריאה היא מחשבה אלוקית שהשתלשלה 

וירדה יותר ויותר עד שלמטה נעשה מכך העולם הגשמי הזה, וכאשר יסלק הבורא ית' 

שהמציאות אחד את מחשבתו מן העולם, תיכף יתבטל העולם לגמרי, ונמצא  רגע

עליה , ובזה מעלה את הדבר כל מה שיש בבריאהוחודרת בתוך האלוקית מקיפה 

פנימית
ט

. 

ואפשר להרגיש את החיות האלוקית שהקב"ה מחיה בכל רגע את העולם, על ידי 

הטעם הרוחני שיש בתוך המאכל
י

, התענוג הרוחני שיש בבריאה, או על ידי הרגשת 

את החיות  יוהרוחני, הרי הוא מרגיש בחוש גנועועל ידי שמרגיש את הטעם וה

ייםמוחנית האלוקית שמחיה את המאכל ואת שאר הדברים הגשהר
יא

. 

                                                                                                                       
זה כלל גדול בכל פעולותיך שתעשה לשם שמים : )משפטים אות ו( בתולדות יעקב יוסף וכה כתב .ט

תראה שתהיה מיד בעשותך הדבר יהיה בו עבודת השי"ת, הן באכילתו שלא יאמר שיהיה כוונת 
גם שזה גם כן כוונה טובה, מכל מקום לעבודת השי"ת, האחר כך אכילתו לשם שמים שיהיה לי כח 

 עכל"ק. ן., והיינו להעלות ניצוצימידעיקר השלימות שיהיה בו עובדא לשם שמים 

הא' הוא הגשמיות הנראה  :בכל מאכל יש בו שני בחינותוזל"ק:  (בא 'פר) מנחם ציוןראה בספה"ק  .י
ועיקר הנאת האדם לעינים ונתמשש בידים, והב' הוא הרוחניות המחיה אותו והמהוהו מאין ליש, 

אבל הגשמיות שבו  מן המאכל הוא בטעם ומראה וריח שהם הרוחנית שבו ואינו נראין ונרגשין,
 . עכל"ק.נדחה לחוץ וניתך ממנו

 הכל וזל"ק: תחילת )הקדמה שניה( לקוטי אמריםספר הוא אחד מיסודות הבעש"ט הק', כמובא ב .יא
 נראה זה ודבר', וכו עלמין כל בתוך והוא מיניה' פנוי אתר ו'לית כבודו' הארץ כל ש'מלא לדעת ראוי

 או ריח או טעם ההוא בדבר יהיה בודאי כי, הוא ברוך הבורא חיות יש מקום בכל כי דבר בכל בחוש
 שאר וכן, מפואר דבר שהוא או, נורא דבר שהוא או, נאהב דבר שהוא לומר רצה ,אהבה או, מראה
 או הריח או הטעם כגון, לבד הרוחניות רק ונחשוב הגשמיות מן בשכלנו אותה נפשיט וכאשר, מדות
 נרגש שהוא רק, בשר ועיני בידים מורגש הבלתי דבר שהוא, בחוש נראה בודאי, בעצמו, בו כיוצא

 השוכן, שמו יתברך הבורא וחיות, רוחני דבר הוא בודאי כן אם, לבד האדם ונשמת לחיות בהשגה
 . עכל"ק.בגוף כנשמה הזה המגושם בדבר

 או אוכל או לובש שאדם דבר שכל גדול, כלל וזל"ק: זה (יג. ש"הריב צוואת)הק'  הבעש"טעוד מובא מ
 קיום שום היה לא הרוחניות אותו לולא כי, הדבר באותו שיש מהחיות נהנה הוא בכלי משתמש

 אדם שיש טעם זה כי ושמעתי נשמתו. לשורש השייכים קדושות ניצוצות שם ויש, דבר לאותו
 או, כלי באותו משתמש וכשהוא, אחר דבר ואוהב זה דבר ששונא אדם ויש זה דבר אוהב שהוא
 לגופו הבא כח באותו עובד הוא כך אחר כי, הניצוצות מתקן הוא גופו לצורך אפילו מאכלים אוכל

מתוקנים.  הם זה ידי שעל נמצא יתברך' לה עובד הכח בזה, דברים שאר או מלבוש או מאכל מאותו
 עכל"ק.

 ענייני בכל מפוזרים המה נתבררו שלא הניצוצות וזל"ק: ואותן נח( )פר' דכלה אגרא וכתב בספה"ק
', הק הניצוץ של הרוחניות מחיות הוא העולם בעסק הנאהבים בעניינים החן מציאת וזה, עולם
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 יחוד הבריאה בבוראה
 תהיה, שבתוכה הפרטים כל עם התחתונה שהבריאה: היא הבריאה של התכלית

 . פירוד שום בלי, העולמים כל בבורא לגמרי דבוקה

 התחתונים עולמותאור השוכן בתוך הה יחוד', ושכינתיה ה"קוב יחוד' ענין זהו

 הכתוב מאמר יתקייםעת  לבוא, לעתיד שיהיה כפי, ה["קוב] העליון ובמאציל שכינה[,]

 ".דיבר' ה פי כי יחדיו בשר כל וראו', ה כבוד ונגלה" (ה, מ ישעיה)

כאשר יושלם הבירור, ויתגלה על ידי בני ישראל שכל הפרטים בבריאה הם 

הא הגאולה השלימה, תנראים בעיני בשר, הא גופא פי שהם אלוקיים ואינם נפרדים כ

, וזהו היחוד בלי שום פירודשהבריאה כולה תתכלל במאצילה העליון בדביקות עצומה 

לגמרי, והאור  והרע והחושך יתבטלהשלם שאנו ממתינים עליו כל הדורות, כאשר 

בלי העלם והסתרבעולם האלוקי ישלוט 
יב

 . 

 לחברתה דומה בריה  ואין לחבירו שדומה יום לך אין
לכל אחד יש חלקים בעולם אשר רק הוא ולא שום אחר בעולם יכול להעלותם 

אינו יכול להשתמט מהבירורים המיוחדים המיועדים רק עבורו, ואין אף אחד ולבררם. 

שום אדם בעולם, גם הצדיק הנשגב ביותר, שיכול לתקן את החלקים הפרטיים של 

 האיש ההוא.

יש יהודים שלא זכו לשקוד כל היום על התורה ועל העבודה, והם חושבים לעצמם, 

עולם? מה אני כבר יכול לקלקל? מי מה יש להבורא ית' ממני? מה אני כבר יכול לתקן ב

רואה אותי למעלה? הוא מרגיש בטל באלף, פשוט שבפשוטים, לא כשרונות, לא מזל, 

בקושי נהנה מיגיע כפו, אבל יש חלקים בעולם שרק הוא יכול לתקן, הבריאה כולה 

אין העולם בא לידי תיקונו -ממתנת עליו, ואם אינו מתקן את החלקים שלו 
יג

. 

                                                                                                                       
 מוצא רק, הגשמיי לתענוג מכוין אינו אזי העולם בעניני ואהוב נכסף דבר איזה לידו בהגיע והצדיק

, האדם עבודת תכלית זהו, בתחלה אהלה שם היה אשר המקום אל ומעלהו הרוחניי החן מציאת בו
 התיקון. עכל"ק. אל התהו מן ונשמות קדושה ניצוצי פעם בכל ומוציא מסגל הוא נמצא

 ,המלכים אותן נתמבחי הם והאורות הכלים נותבחי כל כי דעוזל"ק:  פ"ב( כו )שער חיים עץראה ב .יב
 בירורים מהם מתבררים משיחנו ביאת עד עולם מבריאת ויום יום ובכל נבררו שלא ינותבח מהן ויש

 עכ"ל. .משיח יבא אז להתברר וכשיוגמרו רבים

 רבינו: ק"וזל, )ערך עבודה( ע"זי מקארלין שלמה רבי ק"להרה שלמה שמע ק"בספה ואיתא. יג
 איש וגם ושהוא, בבחינתו בעולם יחיד שהוא ולחשוב לידע ישראל איש כל על, אומר היה הקדוש

 להיות עוד נצרך הוא היה לא העולם בזה כמוהו היה כבר אם כי, בעולם עדיין היה לא כמוהו אחר
 שבוודאי, העולם בזה מדתו את לתקן וצריך, בעולם חדש דבר הוא ואיש איש כל באמת רק, בעולם
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יהודי שכל היום לא הצליח, לא ש שמים, איך ם לראות בשמילפעמים רוצי

מפסיק את מלאכתו בכל זאת ולבו מרוסק לאלפי שברים, ברוחניות ולא בגשמיות, 

מנחה, הוא לא מצליח להתרכז, נפשו מרה  ונכנס לבית המדרש להתפלל באמצע היום

ריך את עליו, וחושב לוותר לגמרי על התפילה הזאת, הוא שואל את עצמו: 'מי צ

הוא מצליח דוקא המנחה שלי'? אבל דוקא המנחה שלו חשובה בשמי מרומים, 

 להעלות שעשועים עליונים שאי אפשר לתאר.לטלטל רקיעים ו

מזל כזה, למה אף פעם אני לא מצליח, וכי -למה נבראתי ביש :הוא שואל את עצמו

 הקב"ה לא יכול להעניק לי קצת יותר כשרונות ולפתוח את המזל שלי?

של כשרונות, יש מספיק  אוצר והתשובה היא, שיש למעלה סל מלא של הצלחות,

מכל דבר, אבל הנחת רוח והתענוג שאתה גורם למעלה דוקא עם חוסר ההצלחה 

שלך, את זה אפשר לגרום רק עם מתכונת כזו המתוק עומק החושך  ךשלך, דוקא מתו

 כפי שיש לך, ורק לך. 

אין לך יום שדומה לחבירו, ואין צדיק  נאמר: (פ"ב שער ג -עץ חיים ) האריז"לובכתבי 

כי אין יניקת  וכל הנבראים כולם לצורך גבוה,בריה דומה לחבירתה,  דומה לחבירו, ואין 

ותתקן החלבנה בקטורת מה שלא תתקן הלבונה.  אף לא תיקון כולם שוה, כולם שוה, 

  ע"כ.

הק' לתלמידיו הבעש"טזהו אחד מן הדברים שגילה ו
יד

מי גורם  אפשר לדעת , שאי

יותר נחת רוח בעבודתו, האם הצדיק הנשגב עם תפילתו המרקיעה שחקים, או האיש 

 הפשוט עם ה'מנחה' הלא מוצלח שלו. האדם יראה לעינים והאלקים יראה ללבב.

  

                                                                                                                       
 להנשמה השייכים ותורתו מידותיו לתקן וצריך. בימינו במהרה שיבא משיחנו לביאת העיכוב זהו

  עכל"ק. .ישראל כלל ידי על העולמות כל שיתוקנו עד שלו

 ה"זצוקללה מארי אבא שאמר וזל"ק: וכמו בלק( )פר' טריסק - אברהם מגןכדאיתא בספה"ק  .יד
 וכמעט וברחובות בשווקים היום כל בעסקיו המוטרד האיש זה שגם ה"זצוקללה ט"הבעש בשם

 התפלה זמן שהגיע זכרונו על עולה מנחה תפלת זמן שמגיע בעת רק, עולם בורא שיש ששוכח
 הצד מן אחת לסימטא רץ והוא, העולם בהבלי היום כל שפנה האיך בהתבוננות בלבו ונאנח וגונח

 הבורא לפני מאד ויקר חשוב זה גם זה כל עם ,מדבר הוא מה כלל יודע שאינו הגם, מנחה ומתפלל
 עכל"ק. רקיעים. בוקעת שלו והאנחה ה"ב

 ישראל שבר שאמר הבעש"ט הק' בזה הלשון: תדע פב( )עמ' טוב שם בעל שבחיוכה כתב בספר 
 בבית והולך, מנחה זמן שאעבור לי אוי ואומר נתחרד ערב ולעת דשוקא יומא על היום כל שהולן

 .ל"עכ, מזה ואופנים שרפים מזדעזעים כן פי על ואף, שאומר מה יודע ואינו, מנחה ומתפלל אחד
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 וגו' שנה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב ויחי
 .(כט-כח, מז בראשית) למות ישראל ימי ויקרבו

 כולנו

עובדים קשה, מתייגעים בתורה ובעבודה, מתרוצצים 

ומתמודדים בנפתולי החיים, א

 ך

לפעמים שוכחים מה התכלית, מהו היעד 

ששם אנו צריכים להגיע, למה בכלל אנו נמצאים בעולם, ולמה נברא 

העולם כולו?
 

אחד מהדברים שקיבלו דגש מיוחד בתורת החסידות, הוא 'עבודת 

הבירורים', אשר כל מה שאנו מקיימים תורה ומצוות, וכל מה שעובר 

עלינו כל ימי חיינו, הכל הוא לתכלית 

אחת: להשלים את הבריאה, לברר 

ולהעלות את חלקי הטוב, ולדחות את חלקי הרע.

עבודה זו נראית כדב 

 ר
גבוה הש
 ךיי

לצדיקי עולם יחידי הדורות, אבל 

האמת היא, שבפועל כל אחד מאיתנו מברר כל רגע ורגע, זה תכליתנו 

בחיים וזה מה שאנו עושים, אלא שאם אנו משימים לב ומתייחסים לכך, 

זה 

יכול לפטור אותנו מלברר בירורים אלו על ידי אופנים אחרים כמו צער 

ויסורים חלילה.
 

טרם פטירתו של יעקב אבינו ע"ה, נתקבצו ובאו כל הבירורים שהעלה 

במשך ימיו ושנותי
שהרי . ו

כל יום ויום יש לו את הבירורים הפרטיים 

השייכים לו, כל יום הוא קומה שלימה שצריך לתקנו, וכאשר גמר 

יעקב 

אבינו 

את עבודת הבירורים 

שהיו מוטלים עליו לברר בכל יום ויום

, נתקבצו 

הימים יחדיו

, כמו שפירש ה
 ה"חאו

הק' על הפסוק
 

'ויקרבו ימי ישראל'
 

שהכוונה על 
 עתה קרבו ביומו, יום דבר ממנו שעלו הנשמה חלקי

באחרית 
ימיו, והרגיש בתוספת המרובה שהאיר בו, וידע כי בא מועד פטירתו

. 

לאור כך, יש לפתוח צוהר לעבודה נעלית זו, אשר כל אחד מאיתנו 

משתתף בה, ביודעין או בלא יודעין, ולבאר כיצד כל יום יש בו קומה 

שלימה שמוטל עלינו לתקנו על ידי מעשינו ו

 תינוורגש
ומחשבתינו. 

 

 מעולם היה שלא חדש תיקון עלינו ממתין יוםכל ב

מובא בספרי החסידות, כי אילו לא היה אדם הראשון פוגם בחטא עץ הדעת, היה 

העולם כולו מת
 דבק

ומתכלל לגמרי בבורא ית'

, 

והיה העולם בא לידי תיקונו השלם

אך כיון שחטא האדם, הכניס פירוד ורע בתוך כל הבריאה .

, 

הבריאה כולה נהפכה לדבר 

 עב ונפרד

שקשה לתפוס שהיא דבר אלוקי, 

נראית ו
כמו 

דומם נפרד שאין ל
שום  ה

דבר עם הבורא ית'. ועבודתינו לגלות את האמת, שלא רק שהבורא ית' מנהיג ומשגיח 

כל רגע על כל פרט בעולם, אלא גם מהווה כל רגע את כל העולם מחדש ממש, וכפי 

הצטרף לאלפי
אברכים ובחורים
המתעלים ומתענגים 
לאורה של 
תורת החסידות
בשפה ברורה
שוה לכל נפש




