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 נו לשמוע מכ''ק רבינו שליט''אדיבורים שזכי

 תמצא איפה מושלם אתה אם כי, גדול הכי הפגם זה השלימות

 את לך מגלה זה כי, גדול הכי התיקון הוא הפגם ?.ע''הרבש את

 שאם לידיעה ע''לרבש להתחבר לך ועוזר, שלך אונים החוסר

 .הוא זה משהו לי יש

 כאבים מעצמך לחסוך יכול אתה, למעשה

 ידי על כי, הפגם ידיעת י''ע ופגמים ונפילות

 ולא ע''לרבש תגיע ממילא זה את שתדע

 של המתהפכת החרב את לעבור תצטרך

 .הכאב

 מחשבות מלא לך רץ ופחד כאב בשעת

( 1: מחשבות 3 רק ולחשוב המח את לסגור צריך ואתה, בראש

 זה( 3. הזה בכאב להתחזק הכוחות את לי יש( 2. ע''מהרבש זה

 .אותי למנף בא

 אלוקים ויאמר תהום פני על וחושך ובוהו תוהו היתה והארץ

, אור נהיה אור יהי אמר ע''כשהרבש .אור ויהי אור יהי

 זה מאיתנו שנדרש העבודה כי. אור נהיה לא אומרים וכשאנחנו

 '.אור ויהי' אז( כך שיהיה'' )אזוי זיין זאל'' –' יהי' לומר

: עיניים המאור מסביר .נתנני לא ולמוות ה-י יסרני יסור

, מוות מבחינת אותי להוציא כדי יסורים לי נותן ע''הרבש

, ונפילות ופחדים חרדות שסופה שלי מהגאווה אותי להוציא

 החכמה של הנקודה עם לחיבור בורא לקשר אותי ולהכניס

 מחלות ואין חרדות ואין נפילות אין ושם' במקומו וחדווה עוז'ש

 .ואושר טוב רק

 .שמח אתה אוטומטי בורא בקשר כשאתה – לשמחה הסבר אין

 שהנייעס סכנה ויש היות. נייעס לשמוע מאד לך דחוף אם גם

 ,דקות בעשר לנייעס האזנה את תדחה לכן, המח את לך יגנוב

 לקשר סיבה וזה ע''מהרבש שהכל תשנן האלו דקות ובעשר

  .נפל הטיל איפה תשמע כ''ואח, אליו אותי

 פחות קצת ?ושלווים רגועים חיים לנו נותן לא ע''הרבש למה

 כי אשר' ר ענה. ביטחון ויותר כסף יותר, פחדים פחות, כאבים

 זה את מנצל ישר הוא ורוגע פנאי לאדם יש אחת לשעה אם

 איש' השני את ולגנוב השני את לעקוף ולנסות ר''לשה לקיפקעס

 '.בלעו חיים רעהו את

 אבל, ממך הפחד כל את לגרש תצליח לא – אחוז מאה אין

 מנסה שהוא ההשתלטות את לעצור לפחות

 תתחבר אם תצליח זה את .עליך להשתלט

 מן הרבה דוחה האור מן מעט. לאמונה

 .החושך כל את ולא, החושך

' ר אמר – מעוטים והמה עליה בני ראיתי

 לסוף שיורדים האנשים הם מעטים אשר

 .שפויים ונשארים מציאות לא שהם ומגלים דעתם

 יש .יתברך מאיתו כן גם יתברך בו אמונתו נקודת מיעוט אף

 זאת. מיעוט( 3. נקודה( 2. ראיה אפס – אמונה( 1: דברים 3 פה

 יכול לא אני זה את גם – אמונה של קטנה נקודה מן מעט אומרת

 .לבד

 עבודה, הנאה שום ללא עבודה זה עמל .בתורה עמלים שתהיו

 עם שנלחם אדם, לחבירו ששותק אדם. עמל נקרא זה סבל של

 אתה כי. מזה גדול עמל לך אין, שפלותו את ומכיר שלו הגאווה

 מלחמה זה כי חכם תלמיד תואר ולא כבוד לא זה על מקבל לא

 כן אתה ביזיונות אפילו ואולי, אחד לאף נגלית שאינה פנימית

 שזה יודע הוא כי? הזה העמל כל את עומל אדם ולמה. מקבל

 !ע''הרבש אל לבוא הדרך

 עבודת באמצע נופלת היא אם בהמה .עמך הייתי בהמות

 כך. להישבר שכל לה אין כי, וממשיכה קמה היא ישר, החרישה

 המח את לסגור השיברון מחשבות את לעצור צריך האדם גם

 '.עמך הייתי'ל יזכה וכך. ולהמשיך לקום

 העולם' )אינטער גייט דוועלט אז' לאדם שנראה פעמים יש

. נחרב אני אלא. נחרב לא שהעולם היא התשובה אבל(. נחרב

 ע''הרבש נחרב לא העולם. מזה ולהתמנף זה את להכיר ועליו

 .וקיים חי והוא זה את מחיה
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 חג השבועות                           בסיעתא דשמיא                                   

 

 איה אמצאך?

 ''ואציעה שאול הנך'' !!



 

\ 

 

 הנפילה לא השיברון זה – עשיתי בעיניך הרע

 אחרי השיברון את ולעצור לקום יכול אני איך רבינו את שאלו

 .מפחיד זה' עשיתי בעיניך הרע' הרי, הנפילה

 זה הנפילה כי. נשבר שאניכ זה' עשיתי בעיניך הרע' רבינו ענה

. שלו אונים החסר ואת שלו השפלות את להכיר לאדם הזדמנות

 רע'' לך אין ונשבר בגאותו ונשאר זה את מפספס הוא ואם

 .מזה יותר גדול'' עשיתי בעיניך

 

 לקבלת? אותך מביא זה לאן – וברקים קולות

 ?לחרדות או התורה

 וההר ההר על כבד וענן וברקים תקולו היה התורה קבלת בשעת

. ומתחזק שהולך שופר וקול הכבשן כעשן עשן כולו היה

 ''.במחנה אשר העם כל ויחרד'' מסיים והפסוק

. האזעקות עם עכשיו חווים שאנו הרגעים את מזכיר ממש

 פסקה'' האלו והברקים הקולות את שהיה שבשעה' בגמ ומובא

 והלכה אז פסקה מישראל אחד בכל שטבועה הזוהמה'' זוהמתן

 .לה

 ודאגות פחדים עוד לו מפתח האדם של הדימיון. פחד בשעת

 לידי ובא שכמעט עד מאד ונפחד נחלש והאדם והעתיד מהעבר

 .סכנה

 בכל אותך ומפחיד אותך מחשיך הוא, זה את עושה הרע היצר

 .דימיונות מיני

 ?לו מפריע מה? זה את עושה הוא למה

 בקשר אותך להאיר שיכולה אנרגיה בא פחד בשעת כי אלא

 פה שיורד לאור לב ששם הרע והיצר. הדין מעלמא שלא בורא

 הוא לכן, לגמרי אותו לחסל שהולכים רואה הוא נבהל הוא

 מהפחד ופחד ופחדים חרדות לו ודופק האדם על מתלבש

 .האמונה אל ליבו ישית שלא העיקר שווא ודימיונות

 אתר שלית להאמין ה''לקב ויתקשר הכל יעזוב האדם אם כי

 זוכה האדם ישר סיבה אלא מציאות לא וזה מיניה פנוי

 ממנפת הפחד של הזאת האנרגיה כי, ה''בקב גדולה להתקשרות

 .מאד גבוה למקום אותו

 אמצעי רק הוא והפחד הכאב. הכאב לא. המינוף זה המטרה

 .ה''לקב אותך שיחבר

 לא, מלחמה יש כי זה, פחד בשעת האדם בלב שיש ההשתוללות

, לנשמה הגוף בין מלחמה אלא, לישראל חמאס בין מלחמה

' מלבדו עוד אין'ו הוא שזה לדעת, ה''לקב לשחרר רוצה הנשמה

 הוא הגוף ולכן, לשלוט רוצה כן הוא לשחרר מוכן לא והגוף

 .שליטה שום לי אין באמת כי, חרדות מלא

, עצום ופחד וברקים קולות היה, התורה בקבלת שהיה מה וזה

 ה''שהקב בבירור ראו וכולם סיני הר על ירד ה''הקב אז אבל

 לקשר רוצה הוא כי זה את לי נותן והוא, הזה הפחד את עושה

 התחברו ישראל שבני וברגע, הזה הפחד ידי על עליו אותי

 לאור וזכו לגמרי נשתק והגוף זוהמתן פסקה מיד הזה לגעדאנק

 .התורה ולקבלת לאלוקות הביטול של העצום

 

 העבוידה שלבי – דעת בינה חכמה

 שהקושי לדבר', ה בודתמע הזמן כל ולדבר לשנן צריך האדם

 למטרה להגיע שיוכל כדי מהדרך חלק זה האנוש של והמוגבלות

 בהתעוררות שזה הניסיון שעת כשיגיע וכך. לדביקות שלו

 פה שיש נאמנה ידע אלא עצמו את יאבד לא הוא כאב או הפחד

 ויחיה בכאב מאד וטוב חיובי דבר יש, לכאב סיבה פה יש, מהלך

 '.ה עם

 מן אחד עלי שמתעורר בשעה – דעת, דרגות' לג מחולק והדבר

 זה את לחבר עלי'( וכו כעס, גבורה, יראה, אהבה) המידות

 .ל''כנ מהלך פה שיש לדעת: כלומר. לדעת

 הכאב. לי מביא שהכאב לגעדאנק להתחבר – לבינה ומהדעת

 הרחוב באמצע עומד שאני, שלי אונים החוסר את לי מראה

 אסור, ואפסיות אונים חוסר זה, לעשות מה לי ואין טילים ועפים

, שלי האפסיות עם פתוח להיות להסכים אלא מעצמי לברוח לי

 .עצמי את להבין

, נושם אני איך, ואפסי מוגבל כך כל אני אם – לחכמה ומהבינה

 שמחיה ה''הקב זה הרי – למקלט ללכת יכול אני איך חי אני איך

 ונעלם הטמיר עם לחיות' חכמה' נקרא וזה. אותי ומחזיק אותי

 .הבורא שזה ידוע האי לדעת זה חכמה. אותי שמחיה

 

 חבר יש זה בשביל –! להתמודד מצליח לא אני

', דעת'ל להתחבר מצליח לא ואני כאב לשעת מגיע אני לפעמים

 את להחיות מצליח לא אני, בדיבורים להיזכר מצליח לא אני

 לפעמים רק לא וזה, כובש מעט ועוד תוקף והשיברון, עצמי

 ?נתחזק במה? אז נעשה מה, וצדיק צדיק לכל קורה זה אלא

 יש אחד לכל ה''ב, אחת אגודה אותנו ועשה, יראיו על' ה ריחם

 לו שיעזור ממנו ויבקש לחברו המתמודד ייגש. חברים

 תפילה לשאת צריך שהחבר עיניים המאור אומר .להתרומם

 את לעורר צריך שהחבר אמר והרבי .לחבירו שיעזור ה''לקב

 לחבר לעורר צריך'', כדאי אבל קשה זה'' לו ולומר המתמודד

 עלי שמתנשא אחד עוד לא הוא החבר  .שבדבר הכדאיות את

 ניסיון בשעת לא עכשיו פשוט הוא אלא, אותי לחזק ומנסה

 זה כדאי הכי שאכן להעיד יכול והוא עליו שולטים לא והרגשות

 .בורא קשר

מהלכים שזכינו לשמוע 

 מכ''ק רבינו שליט''א


