 סדרת גדרי מידת האמת והנהגותיה 

בס"ד

סדרת

גדרי מידת האמת
והנהגותיה
ששה עשר שיעורים |

צפייה והאזנה

]הפרוט על השיעורים נכתב ע "י תלמידים ,כנקודות כלליות בלבד ]


חלק א'

 -פרשת אחרי מות תשס"ט

שער למדת האמת










(סיום פרק המדיר בכתובות)

ה "סדר " .וה"סידור " שבתוך הסדר.
הביטוי "ריח גן עדן ".
את מדת התפארת של יעקב אבינו שהיא האמת מתקנים פה בעולם ,אבל "עולם
האמת " הוא לא פה ...האם זו סתירה ?
הסרחון של השקר ולמה אנחנו לא מרגישים אותו...
גודל הקלקול שעשה "המדיר " שהכניס את עצמו לעולם האמת כשהוא בשיא השקר !
ואיך מראים לו בהשגחה מה שקלקל.
סוד דברי חז "ל " :הנודר  -כנודר בחיי המלך ,הנשבע  -כנשבע בחיי המלך"
איך ניתנה לאדם אפשרות שע "י משפט אחד (אמירת נדר ) יתחבר למקור החיים,
למקום גבוה מהר סיני ,וישפיע משם !
פירוש "תורה חדשה " .ומעלת המשיח.
המשיח עתיד לפסוק הלכה עפ "י ריח " -מריח ודן "  -מה ההבנה בזה.

חלק

ב'  -פרשת אמור תשס"ט

ניתוחי מֹח של מחלות השקר ורפואת האמת







שתי בחינות סרחון (שקר )  -חיצוני ופנימי.
 42לבושים מהחוץ לפנים  -מהעור למוח ,שהם  42סוגי שחין.
מחלת "הראתן "  -שרואה רק את עצמו " -תראו אותי "! פגיעה בבחינת המוחין.
תיקון הראתן  :להסתלק מהשקר והדמיון ולהתחבר לאמת !
כשיש שקר אין אמת .אבל האם כשאין שקר חייב להיות אמת?
הסכנה הגדולה של מי שבא בשם האמת  -והוא שקרן!...

 סדרת גדרי מידת האמת והנהגותיה 

בס"ד





הגנת "המצווה " לעומת הגנת "התורה ".
סוד הניתוח שמתואר בגמרא להוצאת שרץ ה"ראתן " מהמֹח.
המעשה ברבי יהושע בן לוי ומלאך המוות  -איך להיות דבוק לעולם האמת  -לגן עדן
 -בעודו בחיים.

חלק ג'

בחוקתי תשס"ט
ֺ
 -פרשות בהר -

מעשה ברבי יהושע בן לוי ומלאך המוות:
בירור מקומו בגן עדן


בחינת ה"שלמות " במידת האמת.



מהו מקומו של האדם ,ולמה יש כאלו שמראים להם את מקומם וכאלו שלא ?




מה היה לרבי יהושע בן לוי להתחבר עם חולי הראתן ,ודווקא שם לעסוק בתורה?
ארבעת רגלי שרץ הראתן  -ארבע רגלי המרכבה הטמאה .ולמה מניחים דווקא עלי
הדס תחת רגליו...




המעשה ברבי יהושע בן לוי ומלאך המוות.
הקשר בין רבי יהושע בן לוי לרבי שמעון בר יוחאי.



מה תפקידו של מלאך המוות .ולמה יש לו דווקא סכין? ...




"נדרים " איסור חפצא" ,שבועות " איסור גברא  -הטעם בפנימיות.
מה המיוחד בנהר פרת שרחצו בו בני בבל ולא היו בהם מצורעים.

חלק ד'

 -פרשת במדבר תשס "ט

קשוט עצמך כהכנה למתן תורה


איך אני מגיע לכך שהמחשבות שלי יהיו יותר אמיתיות ?




למה פרשת דברים באה לפני מתן תורה?
מאמרי חז "ל " :קשוט עצמך ואח "כ קשוט אחרים " ו "טול קורה מבין עיניך "  -גדריהם
והיחס בניהם.




מהו "דין אמת " ומהו "דין אמת לאמיתו ".
הדביקות במידת האמת ככלי המחבר בין נפרדים.



מניין ישראל  -סכנה או חיבה ,פירוד או חיבור ?




האחדות  -תנאי לקבלת תורה !
הקשר בין "אמת " ל "דין ".



מהו המקום של "מדת האמת ".



"כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם " – למה זה כ "כ קשה?

 סדרת גדרי מידת האמת והנהגותיה 

בס"ד

חלק

ה'  -פרשת בהעלותך תשס"ט

"והאיש משה עניו" " ,משה אמת" " ,אדון הנביאים"
שלשה מרכיבים של תורת אמת















צוואת הנביא מלאכי  -אחרון הנביאים.
הקשר בין הנבואה בעם ישראל לבין קבלת ומסירת התורה.
איך נבואת משה רבנו היא תנאי לתורת אמת...
"אמת סוביקטיבית " ו "אמת מוחלטת " ,והיחס ביניהם.
"והאיש משה עניו " אמרה התורה" ,משה אמת ותורתו אמת " אמרו חז "ל" ,אביהם
של כל הנביאים " אמר הרמב"ם ...האם יש סדר מכוון לדברים?
עבודת משה רע"ה ההידמות למידת הכתר ולמידת התפארת (עפ "י ספר "תומר
דבורה " לרבי משה קורדובירו ).
היסוד המבדיל בין נבואת משה רבנו לנבואת שאר הנביאים ,שורש להבנת עיקר
האמונה השביעי של הרמב "ם.
מדוע דיברו מרים ואהרון במשה .ומדוע פרש משה מאשתו.
על האפשרות של כל אחד להיות חלק מהאמת.
בחינת הענווה של משה רבנו ע "ה.
למה המנורה בבית המקדש הייתה "מקשה זהב " .ומה זה קשור לעניינינו...
ההנהגה במידת הכתר שהאדם צריך להתדמות לה.
אמת מול תפארת.
כשהכתר מאיר במלכות.

חלק ו'

 -פרשת שלח תשס"ט

המרגלים – מבט האמת מול מבט השקר










המרגלים דברו אמת ובכל זאת נענשו במיתה של כל הדור ! מה רצו מהם? !
מסע לאורך התורה בעקבות "ארץ זבת חלב ודבש "...
אם מגיעים רק עד "האמת " במקום שיש "אמת לאמיתה " – האם זה אמת או שקר...
מעשה בחלבן .ומעשה בבגדי המלך החדשים.
"ארץ תחתונה " ו "ארץ עליונה " – גוף ונשמה – שמים וארץ.
"ועבדי כלֵב " – שתי הרוחות שבכלֵב ואיך אמר שקר שהוא אמת?
פעם היה נביא שאמר לאדם מה עליו לתקן ,והיום מה?
מה הקשר החזק בין ה "אמת " ל "ארץ ישראל "?
איך דבר של אמת יכול להתהפך לשקר גמור...

חלק ז'

 -פרשת קֺרח תשס"ט

ראיה של אמת מהמרגלים ועד קרח ומה שבניהם




פרוש "אין מוקדם ומאוחר בתורה " .ועניין סדר וסמיכות הפרשיות בתורה.
מה רצה קֺרח ממשה רע "ה ,כשבא לחלוק עליו...
האמת בפרשת ציצית שלא ראה קֺרח.

 סדרת גדרי מידת האמת והנהגותיה 

בס"ד






אל תסתפק במה שנראה לך אמת ...אלא תמסור נפש לבדוק אם זה האמת לאמיתה !
האם הקב"ה רוצה מהאדם שיכניס את עצמו בניסיון כדי לעשות תיקונים ולעלות
מדרגות? ...
מיהו "המקושש " ? ולמה קושש עצים ? מה סודו...
לעשות תשובה (וידוי ,חרטה וקבלה לעתיד ) אפשר ברגע אחד  ,אז למה היה צריך דור
שלם במשך  24שנה לעשות תשובה על חטא המרגלים? !

חלק ח'

 -פרשת חֺקת תשס"ט

תיקון העבודה של פרה אדומה
כהמשך ממחלוקת קֺרח וחטא המרגלים
על פתיל תכלת ותכלית











שעור מס'  – 8בסוד המספר 8
התיקון שע "י עבודת פרה אדומה ' :חיים טהרה ואמת' לעומת 'מוות טומאה ושקר'.
מה פירוש "ציצית " בלשון הקודש .והאם יש קשר בין ציצית לשער?
סוד השערות באדם – סוד ששמור לעתיד לבוא...
"פתיל תכלת " ,תכלת זה תכלית  ,כשאתה מטיל יו "ד בתכלת אתה מקבל תכלית...
למה באמת צריך "פתיל תכלת " בטלית שכולה תכלת?
למה צריך לשים פתיל תכלת דווקא על כנף (פינה ) מרובעת.
"הווה עם עתיד " לעומת "הווה בלא עתיד " – אמת לעומת שקר – יעקב לעומת עשו.
האם למקל של עץ יש תכלית?
סוד עניין ה "פוּר " שעשה המן הרשע.

חלק ט'

 -פרשת בלק תשס"ט

כח הבחירה לעומת מציאות של אמת
ֺ










הקשר בין בחירה חופשית למידת האמת.
ובלעם – במלחמתם בישראל (מאז ועד היום ).
שורשי הבחינות של בלק ִ
"אתגליא " ו "אתכסיא " ,שתי בחינות במשה רבנו ,שתי בחינות בעבודת השם( .היפך
מבלק ובלעם ).
מה הביטוי "משה אמת " – הרי אם התורה שלו אמת ממילא הוא אמת? !
"משה אמת " ו "תורתו אמת " שתי בחינות ושתי עבודות.
 04פנים לתורה .וה "עין " (גימטריה  ) 04של בלעם לעומת העין של ר' עקיבא.
מה ההבדל בין "בל " לבין "לב ".
אדם לא רק שצריך להפוך עצמו לאפר – אלא גם להיכנס ל "מים חיים " ולהחיות
מתים ! (כאברהם אבינו ).
מי שבנה לעצמו בניין שלם של שקר ,והוא מבוצר בו ,האם יש לו תקנה?

 סדרת גדרי מידת האמת והנהגותיה 

בס"ד

חלק י'

 -פרשות מטות  -מסעי תשס"ט

בין המצרים של האמת  -חלק א
בין פורעניות י"ז בתמוז ל  -ט' באב










הנושא של השעור גדול ומפורסם וכולל את כל המציאות – אבל כגודל הפרסום כן
גודל ההסתר בו...
חמשה דברים ארעו ב -י "ז בתמוז וחמישה ב -ט' באב .על הקשר ביניהם.
הקשר בין האל "ף של "אמת " לאל "ף של "א ֺנכי השם אלוקיך"
סוד הפסוק "ותשלך אמת ארצה"
ב "שבירת הלוחות " מה נשבר ? הרי איך אפשר לשבור תורה? ...
התורה נתנה בידיים ונשברה בידיים – מה העניין בידיים?
איך אפשר לחיות חיים של אמת בעולם של שקר...
התורה אמרה על האדם "אל יברא!" והקב"ה השליך אותה ארצה ...מה התוצאה של זה?
איך נגרום לכך שה "אמת מארץ תצמח ".

חלק י"א

 -פרשת דברים תשס "ט

בין המצרים של האמת  -חלק ב
גזרת ארץ ישראל וחרבן (הבית)













דרך התפשטות התורה הרוחנית  -בקומת האדם הגשמי
"הקול קול יעקב והידיים ידי עשו " – מי זה הייצור הזה? ואיך יצחק בירך אותו ? !
רבא אמר שב -י "ז בתמוז הֺעמדו שני צלמים בהיכל .ונפל אחד על חבר ושבר את ידו
ֺ
וכו ' .מה היה כתוב על אותה יד.
על שתי הבחינות " :ציון " ו "ירושלים ".
כל מציאות קבועה שאדם נמצא בה נקראת "בית " .ואם לבית אין מקום אז זה שורש
החורבן...
זוגיות – שת מציאויות – אש ומים – שהופכים להיות מציאות אחת.
מה נקרא "בית " – ומה בין "משכן " ל"בית ".
האם הבית הוא מקום לנוח בו אחרי יום עבודה בחוץ ,או שהבית הוא מקום העבודה?...
הבית היהודי והזוגיות היהודית .ואיך הם לעומת הגויים.
סוד החורבן ,הנחמה והתיקון  -בבחינת ה "רצון " ...ומה זה "בכייה של חינם"?
גיד הנשה – הוא אחד מתוך ( 563שס "ה ) גידים שבגוף .והוא כנגד ט' באב – שהוא
(יום ) אחד מתוך  563ימות החמה – מה זה אומר?
במה טעו וטועים הנוצרים והמוסלמים.

 סדרת גדרי מידת האמת והנהגותיה 

בס"ד

חלק

י"ב – פרשת ואתחנן תשס "ט (שבת נחמו )

ט' באב :חורבן האמת ובניין השקר,
ובעהשי"ת  -חורבן השקר ובניין האמת  -לעתיד לבוא


מי גילה את סוד יצירת העולם?




כח הדיבור בא מהאין -סוף.
מילים בונות בניינים – ֺ
אש שחורה על גבי אש לבנה ,משל לבריאת העולם...




ה "אמת "  -מסתלקת לה ממי שלא מספיק רוצה בה.
הדרך אל האמת חייבת להתחיל מ -א ' ולהסתיים ב -ת'.



התאחדות הבריאה...



"דעת " – ככלי שמחבר.

חלק י"ג

 -פרשת כי תצא תשס "ט

אמת – תורת אמת – חכמת האמת
המדה – התורה











– הקבלה

תורת הקבלה נקראת "חֺכמת האמת" .ומה היא יותר חֺכמת אמת משאר חלקי התורה?
"תורת אמת הייתה בפיהו " ,מה שבפה ומה שבלב אחד הם .בפשט ובסוד.
הנהגת האמת כשהיא נמצאת למעלה בשמים והנהגתה כשהיא מושלכת פה בארץ.
אותיות המלה א.מ.ת – מציאות שלמה – מהראשית לתכלית.
מה ההבדל בין תורת יעקב לתורת עשו.
על ההבדל בין טעמי המצוות בפשט לטעמי המצוות בסוד.
הקשר בין חודש אלול לאמת .האל "ף של אלול זה האל "ף של אמת.
ההתרגשות שלנו באלול זה הבלבול של השטן...
למה לחֺכמה בגויים תאמין ולתורה בגויים אל תאמין ?
מה זוכה לראות מי שמתחבר למידת האמת..

חלק י"ד

 -פרשת כי תבֺא תשס "ט

מסע לקושטא במזל בתולה






האם יש מקום כזה שנקרא "קושטא " שאנשים לא מתים בו לפני הזמן.
הקשר בין האיסור לשנות בדיבור למדת האמת.
מה סוד דבריו של רבי טביומי " :אפילו אם היו נותנים לי כֺל חללי עלמא לא הייתי
משנה בדיבורי "...
כשיעקב אבינו שינה בדיבורו – איך לא גרשו אותו ממידת האמת שבמרכבה ? !
יש אומרים "רבי טביומי" ויש אומרים "רבי טבות" ,סוד המחלוקת על שמו.

 סדרת גדרי מידת האמת והנהגותיה 

בס"ד






"בראשית ברא אלוקים " – סופי תיבות א.מ.ת – אבל לא בסדר הנכון .ומתי רואים
את הסדר האמיתי של א.מ.ת...
"מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מאת השם" באור בדברי שלמה המלך ע"ה.
מידת הצניעות ומידת האמת – הסתירה בניהן והזיווג הנכון (איש ואשה ,משה
ואהרון ).
עבודת חודש אלול בבחינת בתולה.

חלק ט"ו

 -פרשות נצבים  -וילך תשס"ט

שלשה ספרים נפתחים בר"ה
על אמת ושקר ומה שבניהם












שלשה ספרים נפתחים בראש השנה.
איך זה שרשעים גמורים שנחתמים למיתה ,חיים אחרי ר "ה...
ג' ספרי בריאה מול ג' ספרי יום הדין.
ר "ה בבחינת התחדשות המציאות.
האם העולם נברא גם מספרם של רשעים? ...
'לשקר אין רגלים והאמת מלבנת לבנים' – עומק דברי חכמינו ז "ל.
הפירמידות ,פלאי תבל או הבל?
מי שחי ללא אמת ,יש לשקר שלו רגלים.
כולם רואים אמת ,הרבה מדברים שקר...
לכל אחד יש ספר שנכתב כל רגע...
יום הדין – השוואה בין הספר שכתבתי לבין הספר שנכתב.

חלק ט"ז

 -פרשת האזינו תש"ע

חותמו של הקב"ה אמת










האם יום הכיפורים הוא יום כתיבה או יום חתימה?
הת "ף של האמת – סוף חותמתו של הקב "ה...
מה צעקו אבותינו אל הקב"ה בגלות .ומה פירוש הפיתקא שנפלה להם מן השמים
והיה כתוב בה "אמת ".
למה נשלח המלאך גבריאל לסמן את מצחם של הצדיקים והרשעים דווקא באות ת"ף.
"חותמו של הקב"ה אמת " – בחינת החותם.
"ואתה צדיק ...כי אמת עשית ואנחנו הרשענו " – הודאה גמורה – צורת התיקון של
העולם !
סוד התשובה ; בלי "אולי "...בלי "נחשוב "...בלי תנאים – ...לא מספיק בשכל – צריך
להיות בלב !
"חתימה " כשהדינים מגולים .ו "חותם " לחתום אותם .דין מול רחמים.
...אם צריך לסבול – נסבול ! אם צריך למות – נמות ! אבל רוצים את האמת!



