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 ~ ו~ 
 

 פרשת שופטים 

 שיעור א'

 יום ד' כו' אב פרשת ראה

 אישי הקב"ה רוצה אותך ומטפל בך 

למדנו עד עכשיו ואהבת את ד' אלוקיך בכל    )המשך ד"ה ומקנה רב(.במאור עינים  איתא  
להטיב   עולם  לו שברא  להודות  צריכים  ראשון  דבר  לך.  ומידה שמודד  מידה  בכל  מאודך, 

בחרתנ אתה  שני  ודבר  מכל  לברואיו,  ורוממתנו  בנו  ורציתי  אותנו  אהבת  העמים  מכל  ו 
מטפל בך אישי הקב"ה התאווה לו שיהיה לו דירה בתחתונים,  הלשונות, הקב"ה רוצה אותך ו

עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אדם צריך להודות להקב"ה על כל צורה שהוא מתגלה אליו  
 ואז הוא מכניע את הרע לטוב.

 הגיד להם אין עוד יותר לא צריכים ל 

נכון שהצמצום נראה לך  דהיינו בלי גוף אין נשמה כלל, בלי צמצום אין התגלות אלקות כלל,  
חי שהרע הוא לא יותר מכיסא לטוב ואז הופכים  ו   דם מכניע את עצמוכרע, אבל על ידי שא

שהרה"ק האמרי  את הרע לטוב ומגלים את הטוב שיש בתוך הרע ובתוך עולם הזה. מסופר  
זי"ע   וידעת היום תכניס דעת להם חד המש לא  קראאמת  לו תגיד לבחורים:  ואמר  פיעים 

הוא האלוקים ד'  כי  לבבך  אל  ועל הארץ מתחת  והשבות  לא   בשמים ממעל  יותר  עוד  אין 
 צריכים להגיד להם. 

 ה - בתוך כל אלוקים נמצא הוי 

וא  ה, דהיינו עבודת האדם ה- דהיינו החיצוניות של כל דבר זה אלוקים והפנימיות זה הוי
ה שמחיה אותו, ויותר מזה לא צריכים לדעת שום דבר. -בתוך כל אלוקים נמצא הוי לדעת ש

 ה אדנ"י, וזה מביא את הגאולה. - וברגע שחיים ככה זה נקרא יחוד הוי

 על ידי הכנעה האש ומים מסתדרים 

קנינך.   בחכמה עשית מלאה הארץ  כולם  ד'  רבו מעשיך  ישראל  אמרנו  וזהו מה  מעבודת 
ועפר, לכאורה הרי האש לא מסתדר עם המים והעפר עם  כב מאש מישהעולם מור רוח  ם 

כי נודע, שהצירוף של חכמה, הרוח ואיך אפשר להרכיב מהם עולם ושזה עוד יעמוד. אלא  
כל דבר מעשה שיש  שבכל מעשה ד' שבכל העולם,  דהיינו הכנעה.  כוח מה, כנודע מתיקונים.  

העשיי עולם  בתוך  ממש  בירידה  אפילו  לבעולם  חייב  הקב"ה  ה,  מאת  חיות  שם  היות 
העליונה,   מחכמה  ידי  שנשתלשל  על  ושם  ד',  יראת  ושם  חכמה  זה  דבר  כל  של  הראשית 

 אמונה אפשר להגיע שהקב"ה עשה כל דבר.

 אי אפשר להיכנס למשרד של המנהל 

וכמו אדם שנכנס למפעל הוא יראה שכל אחד יש לו את המשרד שלו ואת התפקיד שלו מה  
ומי שרוצה להיכנס למשרד של המנהל הוא יפחד פחד מוות לפני זה,  שות כאן, הוא אמור לע

ומי שיראה את זה הוא מיד יבין שיש כאן בעל הבית ועל פיו יישק כל דבר ועל כל דבר קטן 
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 ~ ז~ 
 

נשתלשל  יש לזה סדר וסיבה למה זה כאן וזה כאן, אותו דבר צריך אדם לדעת שכל דבר  
 דהיינו כל דבר מתחיל מאמונה.  שיהא כך, מחכמה העליונה, שגזרה חכמתו יתברך

 בני ישראל במצרים לא קלטו שכל דבר זה עבודה 

שכתוב הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אינו הכוונה  מהמאור עינים  אמרנו  
שבאמת עבדו ע"ז שאלמלא כן לא היה הקב"ה מוציא אותם משם כלל, אלא לא קלטו שכל  

ם ונותן להם את הכוח להיות שם ורוצה למנף אותם  שם אותם שדבר זה עבודה, והקב"ה  
לקבלת התורה שבלי זה לא היינו יכולים להגיע לזה כלל, הם חשבו שזה עבודה זרה ולא שייך  
כלל לעבודת השם, אבל האמת הוא שבכל מצב יש שם עבודת השם גם שם ידך תנחני מבטן  

 . שאול שועתי אליך

 ה עבודה הוא לא לשאול למה אלא מ 

ואם הקב"ה ככה גזר שיהיה, והוא רוצה שעם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, והוא רוצה שאנחנו  
נכיר בו יתברך, וממילא יש לו חוב להביט על הכוח של אותו דבר, עבודה שלנו הוא לא לשאול  

מי המחיה הדבר, ומה צריכים לשאול, דבר ראשון,  הוא להביט הכוח מה הוא,  למה אלא מה,  
בעליה  ש  ואז מגיעים כל דבר, ואדם צריך לדעת שהחכמה תחיה את  יש כאן גאט שמחיה 

והלא כבודו מה הקב"ה רוצה מאתנו כאן.  ומה כוונתו.  ומשם בא החיות של כל דבר, ודבר שני  
למען יכירו על ידי זה כבודו, כאמור ועשה את הצמצום  יתברך מלובש שם במעשה ההוא,  

רוצה שגם שם במקומות הכי נמוכים יכירו וידעו  ה  והעיקר הוא לתת התבוננות שהקב"לעיל.  
 כל יושבי תבל שיש שם בורא ומנהיג לבירה. 

 בכל התנגדות צריכים להכיר את הקב"ה 

הקב"ה ברא את העולם שבעצם אפשר להתנגד שהוא ברא אותו, אבל העיקר מכל זה הוא  
לשון, והעיקר    כלשאדם יגיע להכרה שיכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך תשבע  

תלוי באדם בעצמו, וברגע שאדם מכיר את הקב"ה אז זה ישפיע על כולם שגם הם יגיע לכל  
זה, והעיקר שאדם צריך להאמין שהקב"ה נתן לך אותו, וגם נותן לך את הכוחות לעמוד שם 

מודד את  הקב"ה  שהוא  ואם אתה לא הייתי יכול לעמוד שם הוא לא היה נותן לך אותו כלל,  
זה,  ע  עצמו ידי  יוכל להתגלות  ל  והקב"ה עושה שהוא  יהודי הוא חלק אלוקי ממעל ממש 

והקב"ה מדד לכל אחד בדיוק את המינון   כלל,  לצמצם אותו  ולא  ולא לבטל אותו  בעולם 
 המיוחד שיוכל לגלות את הקב"ה בעולם. 

 הקב"ה ברא את העולם במינון מיוחד 

לצרותינו די. למה הקב"ה אמר לעולם    מראמר מי שאמר לעולמו די יאהרה"ק מרימנוב זי"ע  
די, אלא אם לא היה צמצום כלל היינו מתבטלים אליו יתברך, ואם היה צמצום מדי לא היינו  
כלל יכולים לגלות את הקב"ה בעולם, א"כ מי שאמר לעולמו די והוא מדד בדיוק שלא יהיה  

ת כדי שנוכל עוד  רוקצת ושלא יהיה מדי הרבה, יאמר לצרותינו די שלא יהיה לנו הרבה צ
להגיע אליו יתברך, לשטף מים רבים אליו לא יגיע שלא יהיה מצב של צונאמי שנוכל עדיין  
לראות אותו בכל מצב, וזה הכוונה ד' רועי לא אחסר אנחנו מבקשים מהקב"ה שבהזדמנות  

 הראשונה שלא יחסר מאתנו את המצב להכיר שד' רועי שכל דבר הוא מאת הקב"ה. 
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 ך שתוכל לראות אותו ות הקב"ה ברא א

מדידה   כזה  עם  דבר  כל  נותן  יתברך. הקב"ה  גדולתו  להכיר  להן  שיקל  בכדי  ומשתלשל 
של  הוא שלימות  אותו. הקב"ה  לראות  קל  הכי  לך  שיהיה  צורה  בכזה  אותו  עשה  הקב"ה 
השלימות, וברא את העולם להיטיב לברואיו, הנשמה היה במקום הכי טוב לפני שנברא וגם  

ד שהמלאכים שואלים אותו כעת יאמר ליעקב מה פעל קל, הקב"ה ברא את  ע  אחרי שנברא,
העולם עד לנקודה של והארץ היתה תוהו ובהו והיה אז מצב של אור וחושך ביחד, עכשיו  
עבודת האדם הוא ויאמר אלוקים יהי אור יהודי צריך לומר יהי אור, אלוקים זה רק צמצום 

, וברגע שיהודי מאמין בזה מיד ויהי  ויהי אורל  אבל החושך לא בא בשביל עצמו אלא בשבי
 אור.

 עבודת האדם להפוך בחינת עבדים לבנים 

ומסביר:  השפ"א   עבד.  והגוף  בנים  נקראת  שהנשמה  אומר  איש  )תרס"ד(  כל  צריך  וזהו 
ללמוד דרך המלכות,   כי נשתלח רק בעולם הזה  ולזכור תמיד,  לידע  הקב"ה שלח  ישראל 

כי באמת הנשמות בנים, ובעולם הזה שנתלבש בגוף "ה,  קבאותנו לכאן כדי להכיר את ה
של אדם, בכל מקום שהוא נמצא ובכל יום שהוא  הוא בחינת עבדים, אבל כל רצונו ומחשבתו  

דהיינו להפוך כל מצב מעבדים  צריך להיות לחזור למקומו,  נמצא ואיזה אנשים הוא פוגש  
 לבנים. 

 השכינה שורה על ראש האדם 

ר החכם עיניו בראשו וגו'. וכי באן אתר עינוי דבר נש, לכאורה מהו  אמוז"ל הזוה"ק: פתח ו
החידוש שעיניו של החכם בראשו האם יש אדם שעיניו נמצאים במקום אחר לגמרי. אלא  
בראשו, דילמא בגופו או בדרועיה, אולי זה נמצא במקום אחר בגוף או בידיים שלו, דאפיק  

מכל אדם אחר בעולם. אלא קרא הכי הוא    חר לחכם יתיר מכל בני עלמא. האם החכם הוא א
ודאי, דתנן לא יהך בר נש בגלוי דרישא ד' אמות, אדם לא ילך ארבע מאות בלי כיסוי ראש, 
מאי טעמא, דשכינתא שריא על רישיה, השכינה שורה על ראש האדם, מה רבו עשיך ד' כולם 

הכי שמים כיפה    וםבחכמה עשית כל דבר מגיע מנקודה של חכמה, וחכמה מאין תמצא, ומש 
על הראש כדי להראות ששכינה שריא על רישיה. וכל חכים עינוי ומלוי בראשו אינון, בההוא  

 דשריא וקיימא על רישיה, כל אחד יודע שכל דבר בא מאת הקב"ה. 

 עם חכמה יש מצב להאיר ולהידלק 

יש ש  וכד עינוי תמן לינדע דההוא נהורא דאדליק על רישיה אצטריך למשחא, וכמו שהאור
על הנר לא יכול לדלוק בלי השמן, וכדי שיהיה לנשמה איפה להיות ושיהיה מצב לגלות את  
הקב"ה בעולם חייבים את החכמה כולם בחכמה עשית, וברגע שמגיעים לנקודה של חכמה  

ובלי חכמה לא מגיעים לשום מקום, בגין דגופא דבר נש איהו  שם אפשר להאיר את האור,  
ונהורא אדליק לעילא, ושלמה מלכא צווח ואמר א  פתילה הגוף של האדם הו כמו פתילה, 

ושמן על ראשך אל יחסר, דהיינו ברגע שיש את הנקודה של חכמה שזה כוח מה אז יהיה מצב  
להאיר להידלק, דהא נהורא דבראשו אצטריך למשחא, ואינון עובדין טבאן, ועל דא החכם  

 עיניו בראשו, ולא באתר אחרא.
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 יה בשביל הקב"ה עבודה קשה מאוד ה   לברוא עולם העשייה 

דהיינו עבודת השם יתברך הוא לראות את הקב"ה גם בדברים שלא הולכים כמו שהייתי  
רוצה שזה יהיה, ואז השמש שמאיר שם הוא הרבה יותר חזק מזה שמאיר איפה שכן הולך  

צריכים לעבוד כ"כ קשה   ידיד הביתה לא  וכמו שאמרנו אם צריכים להכניס    בשבילו, לך, 
אדירים  משא"כ   כוחות  ולהכניס  להוציא  צריכים  אז  שונא  הביתה  להכניס  צריכים  אם 

בשבילו, דהיינו שצריכים להתאמץ לכבד אותו ולעבוד על המידות שלך כדי שהוא ירגיש נוח  
מאוד, כשהקב"ה ברא את העולם כדי לברוא את המלאכים לא היה צריך להוציא כ"כ הרבה  

 א את העולם העשייה. די לברוהוציא ככוחות בשביל זה כמו ש 

 במקומות נמוכים יש כוחות של הקב"ה הרבה יותר 

המדרש אומר שהקב"ה מוציא הרבה יותר כוחות במקומות שהוא מייגע לברוא אותם, א"כ 
כדי לברוא את המקומות הרעים הקב"ה הכניס שם הרבה יותר כוחות משלו, ואז במקום  

ואם מכירים את הקב"ה משם   כולים לעמוד בו,צדיקים גמורים ישבעלי תשובה עומדים אין  
 זה הרבה יותר גדול מלהכיר אותו במקום שהוציא פחות כוחות. 

 העיקר הוא שהגברתה ישלוט על השפחה 

וזהו מה רבו מעשיך ד' כולם בחכמה עשית, ברגע שאדם חי שכל דבר זה מאת הקב"ה ומוציא  
הגשמיות והארציות    קניניך שגםמלאה הארץ  , אז  בכל דבר את הנקודה של חכמה שנמצא שם

להיות   צריכה  היא  שהגברתה  הוא  האמת  גבירתה  תירש  כי  שפחה  מהקב"ה,  חלק  נהיים 
שולטת אבל למעשה הרע שזה השפחה היא שולטת בעולם על הגברתה, וברגע שחיים עם 

ו, שיהא  וזה אינו כי אם מלאה הארץ קניניך, להקנות עבד תחת רבהקב"ה אז נהיה הפוך,  
אתה מחזיר את המצב שעבד יהא תחת רבו ולא רבו תחת עבדו,    דושה מלאה הארץ,קנין הק

 ואז איפה שהולכים וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך ויראו ממך. 

 אם חיים עם הקב"ה אז כולם השלימו את המטרה 

אם אתה    בכל דבר יש טוב ויש רע, השאלה הוא רקעל ידי שיאחז בהטוב שבמעשה ההוא,  
הרע, השאלה האם אתה מתבונן בכל דבר או לא. היום בעז"ה    רי הטוב או אחריהולך אח

חוזרים לארץ ישראל, אומרים כי בשמחה תצאו בדרך כלל בכל בית יש עצבים מה יהיה ואיך  
יהיה כן נגיע לא נגיע, וע"ז אומר הפסוק כי בשמחה תצאו ובשלום תבהלון ואז כל ההרים  

ה נמצא אם זה ליד הרים או גבעות כולם  לא משנה איפה את פניכם רינה ואז  והגבעות יפצחו ל
השלימו את המטרה בשביל מה באת לכאן, שזה לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, העיקר  

 הוא עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. 

 על ידי החכמה מגיעים לגדלות הבורא 

לב לדעת כוח  שיתן    על ידי את הרע,    דהיינו עבודת האדם בעולם הוא להכניעולהכניע הרע,  
העיקר הוא לא למה אלא מה הוא, הקב"ה רוצה כוח מה ושמן על ראשך הוא, כאמור.  מה  

 לא יחסר, ובזה מגיעים להגדלות של הקב"ה. 
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 צריכים לדעת מה העיקר ומה הטפל 

כל מה שאתם עושים צריכים להרים את העניים, ולראות  וכן מה שכתוב שאו מרום עיניכם 
אלוקים מורכב משתי מילים, אלה ומי. דהיינו ראו מי ברא אלה. מי הולך  .  וראו מי ברא אלה

על חמישים שערי בינה דהיינו שצריכים לראות מי ברא כל דבר, מרוב אונים ואמיץ כוח איש  
במקום שזה מושך אותך כלפי מטה אתה צריך לראות  שתשאו למרום עיניכם,  לא נעדר.  

כלפ  הארציות  את  מעלה,  למשוך  עיני  השכל,שהן  שבדבר   י  בהרע  לראות  שתשפילו  ולא 
ושהרע ימשוך אותך כלפי מטה. ולא בשביל זה ברא את העולם, אדם שיש לו צלחת  ההוא.  

עם אוכל אם הוא אוכל את הצלחת בלי האוכל אז המצב לא טוב כלל, העיקר הוא לאכול  
טפל,  לא העיקר אלא ה   מבסיס לאוכל אבל הוא את האוכל ולדעת שהצלחת הוא לא יותר  

 להפוך את הגוף לנשמה, ולהפוך את החומרי לרוחני. העיקר הוא  

 רק על ידי אמונה מגיעים למטרה 

תתחברו ותייחדו  ככל שאתה מסתכל עוד יותר טוב על כל דבר,  ואז, על ידי טוב ההסתכלות,  
הרוחני,  למי,  שזה החומרי  את אלה   ב"ה.  שזה  סוף  אין  בישהוא  שערי  נה,  שזה חמישים 

שזה עוד אפשרי להשיג, אבל שער החמישים אי אפשר להשיג  מט' שערי בינה  למעשה יש רק
כל אחד צריך לבטל  מאחר שתשאו את השכל שלכם להאמין,  כלל. ואיך זה יקרה למעשה,  

הקב"ה   כי  ולדעת  ולהאמין  שלו,  השכל  בהדבר,  את  העיקר  הוא  דבר כי  כל  ברא  הקב"ה 
הכוונה הקב"ה   למענהו  יתגלהלמענהו,  אבל   רוצה שהוא  להגיע למטרה    בעולם הזה,  כדי 

 צריכים לחזור לאמונה ובלי זה לא מגיעים לשום מקום.

 בכל דבר יש אמצעי ומטרה העיקר הוא המטרה 

ה אלוקים, כדי להסתכל על השמש חייבים מגן ובלי זה אי אפשר להסתכל  -כי שמש ומגן הוי
מש בעצמו, אותו  יע למטרה שזה השעליה, אבל התכלית הוא לא המשקפי שמש אלא להג

דבר הקב"ה שם לך אלוקים וזה אולי נראה לך משהו רע וגשמי, אבל הקב"ה שם את זה לא  
וכמו אצל השמש שהמגן הוא אמצעי להגיע למטרה   בשביל זה אלא כדי שתגיע להקב"ה, 

  אומר נודע בשערים בעלה, כל אחד הזוה"ק  ה,  -אותו דבר אלוקים הוא אמצעי להגיע להוי
מה שהוא משער בלב שלו ככה הוא נודע בשערים בעלה,  לוביה. כל אחד כלפי מה דמשער ב

 וכמה שאדם רואה את האי שלימות שלו ככה הוא מגיע לראות את השלימות של הקב"ה. 

 העיקר לקשר את האלה למי 

כבודו, תקשרו את אלה  וברגע שחיים שבכל דבר נמצא הקב"ה,   שזה החסר  ושהוא למען 
ה, אדם יסודו מעפר  -ים שלך. הכוח הזה מגיע מהוי לך שזה אונשזה הכוח שלמי.  אונים שלך  

. וכשתעשו כן, שתקשרו אל אלה  וסופו לעפר, אדם צריך שיהיה לו אמונה פשוטה בכל דבר
הוא ששם אלקים  יהיה יחוד אלוקים. כמ"ש בתיקונים מי אלה הן אותיות אלוקים.  למי,  

ה  - יות עצמית אלא מהויאין לו ח  כי אלוקים אלקותו יתברך בכל הדברים,  צמצום  רומז על  
 ה מסתלקת משם לא נשאר כלום מכל האדם. -שהוא מחיה את אלוקים, וברגע שהוי

 הקב"ה לא עוזב אף אחד ודואג לכולם 

הקב"ה עשה זאת בכוונה איפה  כפי שגזרה חכמתו שעל ידי כן יוכל להתקרב אצלו יתברך.  
אותו הוא היה נותן לך. והדרך  תכיר אותו. ואם היה דרך אחרת להכיר  שאתה נמצא שכך  
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ואז תבינו, כי מרוב אונים ואמיץ כוח איש לא נעדר, י מתאים איפה שאתה נמצא.  הזו הכ
אדם צריך לדעת שכל הכוח שיש לו הוא מאת הקב"ה, והוא לא עוזב את אף אחד כי לבל ידח  

 ממני נידח, אף אחד לא ישאר אחורה כלל. 

   הקב"ה יושב ומצפה לכולם שיעשו תשובה 

כי אין איש בעולם שיתנהג השי"ת עמו בשום מידה, שלא יהא במידה ההוא רוב אונים 
הקב"ה נותן לך את הכוח ואת המוח לעבור את זה, וכמו שלא שולחים חיל בלי  ואמיץ כוח,  

וזה  אמיץ כוח,  שנותנים לו את הכוח לעבור כל דבר, אותו דבר כאן יש לך את הרוב אונים ו
וא כי הוא מסתכל על זה ועל הרעש, וגל ולא יכול הסיבה לכך ה שאדם אומר שהוא לא מס 

לאמץ על ידי זה את  וכמה שהרע נראה מאוים עליך אבל הטוב הוא מרוב אונים ואמיץ כוח. 
דווקא משם מגיעים להקב"ה, קרבה אל נפשי גאלה,  כוחו שיגבור גבול הקדושה על הרע.  

ה אוהב את הרשע הכי גדול בעולם,  שנאהב את הצדיק הכי גדול כמו שהקב"   אמרנו הלואי
 הקב"ה יושב ומצפה לו מתי שיחזור בתשובה, וכל הדבר תלוי בנו קרבה אל נפשי גאלה. כי 

 צריכים להרחיב גבולי ארץ ישראל לכל העולם 

כלו על  ועל ידי זה, כשכל ישראל יסתועל ידי שאדם מסתכל על עצמו לגאול את הנפש שלו,  
והעיקר לחפש בתוך החושך את האור,  משיחנו במהרה בימינו,  זה, ויתנו דעתם על זה, יבוא  

גלות הוא מלשון לגלות, העיקר של הגלות הוא לא להיות שם אלא כדי לגלות שם את הקב"ה  
מאחר שיתרבה גבול הקדושה. ולכן אמרו רבותינו ז"ל עתידה ארץ ישראל  המתחבא שם,  

א הקרבן  א הבית המקדש והוהיה אומר שאדם הובכל העולם. ר' אשר  שתרחיב את גבולה  
והוא המזבח והוא הכהן, דהיינו כל בחינת ארץ ישראל נמצא בך, כי אדם הוא עולם קטן,  
וברגע שאדם מרחיב ארץ ישראל אצלו במוח שלו ובלב שלו, וברגע שאדם מרחיב את גבול  

 ארץ ישראל אצלו מרחיב בזאת בכל העולם. 

 אדם להכניס את הקב"ה לכל מקום עבודה ה 

חבת גבול הקדושה בתוך ישראל בקרב לבביהם, נעשה גם כן כך בכל העולמות, די הרשעל י
וכמו שאמרנו עלי ועל כל  ויתרבה גם כן בגשמי, כי הכל תלוי זה בזה בהשתלשלות כנודע.  

ולכן כשחטאו ישראל, והגבירו גבול בני ביתי ועל כל הנלוים עלי ועל כל בני ישראל עמיה.  
טנה, כנודע מאמרם ז"ל ארץ צבי כתיב בה, מה צבי הזה  ל ונקישרא  הקליפה, נתמעטה ארץ 

דעת זה התקשרות דהיינו שלא  אין עורו מחזיק בשרו. וע"י כן יהיה גם כן הרחבת הדעת,  
וכל עבודה הוא שאו שהוא הגבול הקדושה בלי תכלית.  יהיה מקום שלא יהיה שם הקב"ה,  

 מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. 
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 שיעור ב' 

 ח' אב פרשת ראה ו' כיום 

 העיקר לראות בכל דבר שזה מגיע מחכמה 

עד עכשיו מה רבו מעשיך ד' כולם בחכמה  למדנו  )המשך ד"ה ומקנה רב(.  במאור עינים  איתא  
עשית עבודת האדם הוא לראות בכל דבר שזה מגיע מחכמה, בכל דבר יש סיבה ומסובב כל  

ברגע שאדם חי ככה  ן תמצא, והחכמה מאיהסיבות עד הצמצום הראשון שזה החכמה כי  
גבולי הקדושה  ויש לאין  הוא הופך את הסיבה למציאות ואת החומר לצורה וזה    ומרחיב 

 הענין של ביאת משיח. 

 הבושה הכי גדולה הוא שפחה כי תירוש גברתה 

דברנו שהבושה הכי גדולה הוא שפחה כי תירוש גברתה, שפחה הולך  וזהו ומקנה רב היה וגו',  
על גברתה שזה השכינה וזה נקרא שכינתיה בגלותא. אבל האמת הוא שולט  חומריות ועל ה

שאדם צריך להיות הפוך מרכבה לשכינה כל החומרי צריך להתבטל לרוחני, הנשמה צריכה  
להאיר את הגוף ולא שהגוף יחשיך את הנשמה. בני גד ובני ראובן עשו קנין גדול. ורב הכוונה  

 ן וכבוש תחת הרוחני. להיות קט היה גדול להפוך את הגשמי שעד עכשיו

 הרע יותר דומיננטי ורעשן לעומת הטוב שהוא שקט 

נכון שהרע  מקנה מלשון קנין, שהם הקנו עבד תחת רבו, בקנין רב ובאמונה שלימה כאמור,  
יותר דומיננטי ויותר רעשן לעומת הטוב שהוא שקט לגמרי, אבל אדם צריך שיהיה לו אמונה  

טן שאול שועתי אליך ושם אותך בכאלו מקומות  בכוונה מב אותו שם    שלימה שהקב"ה שם
המהלך.   שזה  לדעת  צריך  אדם  אבל  הקב"ה,  את  תגלה  המידות ששם  בכל  הגדול  בשכל 

אמרנו בכל מאודך בכל מידה ומידה שמודד לך הוי מודה לו, נכון שזה המתנהגים בעולם,  
ונה הוא לא  ך כן והכושאומרים לשזה כמו בצבא  מהפרי הארץ  מגיע לך הפוך וכמו שאמרנו  

והכל כדי שהאויב לא ישתלט עליך, אותו דבר אדם או שאומרים לך לא והכוונה הוא כן,  
 צריך לדעת ולהאמין בשכל גדול שזה הדרך וככה זה עובד.

 העיקר הוא להקנות את הרב על העבד 

ת  שום מציאווהם הגיעו לחיות שאין  עד שהקנין שלהם היה רב מאוד.  וברגע שאדם חי ככה  
וזהו ומקנה רב היה וגו', רצה ק הקב"ה וסיבות. והם גרמו על ידי זה ומקנה רב,  בעולם ר

שהקנו את הרב על העבד ושהקנו העבד הם הצליחו לתקן  רב היה לבני ראובן,    לומר, קנין
מה שקנה עבד קנה רבו, עד עכשיו העבד אמר לך שזה שלו ומעכשיו הרב קנה כל דבר  לרב,  

ומה עבד  מעבדו  רבו,  שקנה  למטה    קנה  שהיה  מעליונים  היוצרות  את  להפוך  אפשר  ואיך 
 על ידי טוב מעשיהן, שאחזו הכלב הטוב.להעלות אותם למעלה, 

 הדרך הטוב הוא תחילתו קוצים וסופו מישור 

יש דרך שתחילתו קוצים וסופו מישור, הטוב נראה לך תחילתו קוצים אבל סופו מישור, הרע 
ם, עבודת האדם הוא לדעת שהקוצים זה רק ניסיון  הוא קוצי  אבל סופו  נראה תחילתו מישור

של הקב"ה לדעת שלית אתר פנוי מיניה, והקב"ה מנסה אותך האם אתה פונה אליו בתפילה,  
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אז סופו מישור ואז תיידע שהקוצים היו בסיס להגיע להקב"ה, טוב לי כי עיניתי למען אלמד  
ת הדרך הטוב אפילו שזה קשה  קר לקחת אקיך, והעיחוקיך בלי העינוי אי אפשר להגיע לחו

לטוב,   דבר  כל  להכניס  העיקר  אבל  לזה,  מסוגל  לא  גבול ואתה  נתרחבה  זה  ידי  שעל  עד 
 הקדושה ברוחני. 

 בני גד ובני ראובן נתנו הכנעה למשה רבינו 

וברגע שאדם חי ככה אז דבר ראשון הוא מכניס את עצמו לשם עלי ועל כל בני ביתי, ואז  
ואז הוא מכניס כל דבר לתוך הקדושה. אותו דבר כאן בני גד ובני  י גם כן,  ונמשך כן בגשמ

ראובן לא הלכו מלחמה עם משה רבינו אלא נתנו הכנעה אליו, א"כ נכון בהתחלה זה נראה  
כקוצים אבל בסוף על ידי הכנעה שנתנו זה נהיה מישור, ואז על ידי הכנעה וביטול שלהם  

חוץ לארץ שמאז הוא נהיה חלק מארץ   יה אמור להיות עבר הירדן שה  למשה רבינו הפכו את 
 שעבר הירדן נעשה גם כן ארץ ישראל, קדוש בקדושת ארץ ישראל.ישראל, 

   ם להפעיל את המוח לראות את הקב"ה כרגע צריכי 

דהיינו על ידי הכנעה מרחיבים גבולי הקדושה, עד היום יש חלקים שעוד לא קדוש בקדושת  
ג   ישראל, עד שיהיה ומלאהארץ   ם הארץ יהיה קדוש בקדושת ארץ  הארץ דעה את ד' ואז 

מגלים בזה ימות המשיח    שאתה חי שכל דבר זה הקב"ה  ישראל, ועל ידי הדעת שלך עכשיו
היה אומר אין משיח בא אלא בהיסח הדעת, כרגע אתה צריך להפעיל את    ר' אשר  גם עכשיו.

  א יהיה הוא אמינא אחרת אבל בימות המשיח אז ל  המוח שלך לראות את הקב"ה בכל דבר,
 שזה מציאות בפני עצמו ואז יהיה ומלאה הארץ דעה את ד'.

 נהיה מיד בקדושת א"י  מה שכבש דוד 

דוד המלך מה שכבש בדורו  ומזה תבין שארצות שכיבש דוד היה להן קדושת ארץ ישראל,  
ה  ועשכי הכיבוש ההוא היה מקודם ברוחני כאמור,  נהיה מיד מקודש בקדושת ארץ ישראל,  

 ית לפני זה. בודה עצמע

 חזקיה או  האם דוד יותר גדול  

איתא במדרש רבה: ד' מלכים היו, מה שתבע זה לא תבע זה. דוד אמר במכתב מאליהו  איתא  
כוח להרוג בי  אין  ואמר: אני  דוד. עמד אסא  ויכם  רודף  ארדוף אויבי ואשיגם,  , אלא אני 

הרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר  אותם ואתה עושה. עמד יהושפט ואמר: אני אין בי כוח ל
עושה. עמד חזקיה ואמר: אני אין בי כוח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה,    שירה ואתה 

אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה. לכאורה דוד עשה לעומת זאת חזקיה לא עשה כלום  
 ולכאורה דוד צריך להיות יותר גדול מחזקיה ולא הפוך. 

 ו לא ה כאביו א אם שמואל עש ה 

בא, דאילו אבא הוי  ועוד איתא בגמרא אמר שמואל: אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי א
סייר נכסיה תרי זימנא ביומא, ואנא לא סיירנא אלא חדא זימנא. ולכאורה, הרי הגמ' מביאה  
שם כמה מילי דחסידותא שאמר הבן שלא זכה להתעלות בהן למדרגת אביו, אבל האי סיור  

ממילי  אינה  גם    נכסיה  עשה  לא  למה  נכסיו  בשמירת  להרבות  הוא  טוב  ואם  דחסידותא, 
 אביו. שמואל כ
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 לעצמו משהו   יקח ע שי שמואל יד 

להרבות   לו  ראוי  היה  אשר  הגבוהה  במדריגה  היה  שאביו  שמואל  אמר  כי  ברור  אבל 
בהשתדלות, ובזה היה מתעלה מעלה מעלה ואפילו הכי לא היה לוקח לעצמו שום דבר, והיינו  
מילי דחסידותא של אביו. אך את עצמו חשב שמואל כחלא לגבי חמרא, לעומת מדרגת אביו,  

ים. וידע שהוא בבעיה ובקושי פעם ביום הוא יכול ללכת  הטבעי   והיה ירא להרבות במעשים
 לשם, וברגע שאני יהיה שם כל היום יהיה צרות בעסק כאן.

 ד לא לקח לעצמו שום דבר דו 

אותו דבר דוד המלך היה יכול להסתובב ולעשות מלחמות ולא חשב לרגע אחד שכוחי ועוצם  
ל חזקיה  ך אותם לרוחניות, אבידי עשה לי את החיל הזה, וממילא גם פעולות הגשמיות הפ

פחד לקחת לעצמו משהו והיה חי בסכנה שלו לגנוב משהו לעצמו. א"כ דוד עבד על עצמו  
שכל דבר זה מאת הקב"ה, ואם ד' לא שמר עיר שווא שקד שומר, ואם הקב"ה לא  מקודם  

היה אומר גלמו ראו עיניך, הידיים שלי  שר' אשר  יכבוש את זה לא יהיה כאן כלום, וכמו  
ושים אבל אני בעצמי לא עושה שום דבר, ובזה הפך כל דבר לד' שפתי  עושים הרגליים שלי ע 

 תפתח, ואז כל דבר נהיה קדוש בקדושת ארץ ישראל. 

 העיקר לחיות עם הקב"ה בכל מקום 

וברגע  כי הכיבוש ההוא היה מקודם ברוחני כאמור, על ידי עבודת דוד המלך ע"ה עם דורו, 
, ועיקר  ואז דברים מסתדרים ומשתניםך מזה גם כן כיבוש גשמי.  ונמששעשה עבודה עצמית  

 עבודת האדם הוא לחיות עם הקב"ה בכל דבר בכל דרכיך דעהו. 

 איפה שקשה לך שם עבודה שלך 

שזה להכניע  וזהו ג"כ כוונת המדרש על זה הפסוק, להודיע איכות קניית העבד תחת רבו,  
דבר כל מקום שיש לך קושי יש לך שם את היצר הרע תחת היצר טוב, ולא משנה באיזה  

שים שקל להם ללמוד אז עבודה שלהם לא אמר יש אנר' אשר  עבודה להכניע את היצר הרע,  
שם, יש אנשים שקל להם לעשות חסד אבל קשה להם בלימוד אז עבודה שלהם הוא בלימוד  

שלך  דווקא איפה שקשה לך מאוד שם עבודה  הרבי מלובלין זי"ע  ולא בחסד, וכמו שאמר  
 בעולם, ואיפה שקל לך שם זה לא עבודה שלך. 

 צריכים להכניס את הקב"ה גם איפה שמסתדר לך 

וברגע שאדם חי בקושי עם הקב"ה ולא אומר לא יכול ולא מסוגל אלא חי שדווקא מזה שלא  
יכול בא ללמד אותי שמה שאני כן יכול שזה לא אני אלא הקב"ה, א"כ הקב"ה זיכה אותי  

לראות כדי  שפל  לך   עם  שיש  מה  הפכתי  אז  הקב"ה,  של  אלא  שלי  לא  הוא  לי  שיש  שמה 
בכל  להקב"ה,   שנותןשהוא  לפניו,   הדברים  בהן  ומתצמצם  ומתעלם  בעולמו,  השי"ת  לו 

הקב"ה כאילו מתעלם ממך שם, וזה נראה כאילו שהקב"ה שכח שאתה צריך היום כסף לבנק  
תי אבל  רפואה,  איזה  או  שידוך  לעשות  צריך  אני  שהיום  והכל  או  הפוך  שזה  לך  בכדי דע 

ה שחסר לך גם שם ולא רק בזה צריכים את הקב"ה אלא גם במשיאחזו בו ויכירו כבודו,  
 כי לית אתר פנוי מיניה. צריכים אותו, 
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 העיקר לקחת נקודה אחד להקב"ה 

היה אומר מכל הדיבורים שלנו תקחו  ר' אשר  עכשיו השאלה איפה אנחנו מתחילים, אלא  
, הרי כל אחד יש לו נקודה אחד של כאב והעיקר להפוך אותו ממציאות  נקודה אחד הביתה

אתה תחיה עם הקב"ה בנקודה  לסיבה ואז זה יתחיל להסתובב וזה לא יפסיק כלל, וברגע ש
וזה זכה  אחד זה לא יעצור כלל, וזה ימשיך וימשיך עד שתראה את הקב"ה בכל דבר ומקום,  

ה שומע את הקב"ה ומשם זכה בכולם, אנשים  קח לך נקודה אחד ששם אתבאחד זכה בכולם,  
עיקר  אוהבים להגיד איזה מזל רע יש לי, אבל האמת שצריכים לדעת שזה מזל טוב ולא רע, וה 

 לחיות בקושי שזה זכה וניצוח.

 בר צריכים להתעקש לראות את הטוב שבד 

קש  דהיינו שמתעואחז בהטוב,  איך מגיעים לזה על ידי  כי אם זכה ונצח את הרע שבהדבר,  
לראות בכל דבר את טוב הגנוז, ורואה שזה מאת הקב"ה ושהוא נותן לך את הכוח לזה והוא  

ביותר וחי שם  רוצה למנף אותך להגיע למקום עוד יותר, באותו רגע שאדם נדבר בדבר קטן  
וברגע  נדבק על ידי זה באור אין סוף ב"ה. ובוודאי הבא לטהר מסייעין לו,  עם הקב"ה, אז  

זה,    שאדם חי ככה אז ידי  על  בו  וחיי החיים שנדבק  נקודה אחד כי הטוב  וברגע שלקחו 
הקב"ה  לאורו יסע וילך להלאה,  והכניסו לשם את הקב"ה, פתחו לי פתח כחודה של מחט, אז  

 פתח מפולש כעגלות שנכנסים בה.  יפתח לך

 העיקר הוא להרחיב גבולי קדושה 

ד זה מתפשט לעוד מקומות, וזה  ברגע שהכנסת את הקב"ה בנקודה אחויתחזק יותר ויותר,  
נקרא הרחבת גבולי הקדושה, ומגיעים לזה להרחבת הדעת לראות בעוד נקודה ובעוד נקודה  

  שכך שזה לא מציאות אלא סיבה מאת הקב"ה ואין מציאות אחרת בעולם חוץ מהקב"ה,  
הקב"ה לא נותן לך את הקושי כדי שתישבר אלא כדי שתגיע מזה  ראה חכמתו יתברך שמו,  

 אות את הקב"ה, הקב"ה בוחר לכל אחד נקודת קושי אחד שהוא יכול לעמוד בזה. לר

 לך זה בדיוק בשבילך   כל מעבר שהקב"ה נותן 

מתחתנים ולא  היה אומר שיש אנשים שאין להם שידוך, ולעומת זאת יש אנשים שר' אשר  
ביא  אנשים שיש להם ילדים ולא יודעים שהקב"ה ה  יודעים כלל שהקב"ה עשה להם זאת, יש

להם אותם, יש אנשים שיש להם פרנסה ולא יודעים שהקב"ה מביא להם את הפרנסה, ואלו  
שעוברים את הקושי בשידוכים ובפרנסה ובעוד דברים הקב"ה נותן להם את זה דווקא כי  

לי אני צריך את  הם יכולים לעבור את זה, ומגעים לזה להכרה שלא רק מה שלא מסתדר  
 תדר לי שזה הקב"ה. הקב"ה אלא אפילו מה שכן מס

 אם אדם רוצה הוא יכול להתעלות על ידי זה 

הכל תלוי ברצון שלך אם ירצה תעלה דרך  שעל ידי הדבר ההוא, אם ירצה יהיה דרך עלייתו.  
זה, השאלה האם אתה רוצה לחיות עם אמונה או לא, העיקר לתת הכנעה בטל רצונך מפני  

ולא רק בזה חוז חפצו בחיים העליונים  מומאחר שאחז הדרך ההוא, בוודאי יגיע לרצונו,  
ואז כבר לא צריכים לפתוח בעוד מקומות שיש הקב"ה אלא ברגע אחד שאדם בכל דבר.  אלא  

מחליט בנקודה אחד שזה הקב"ה אז הוא כן בכל מקום, דהיינו צריכים לשמוע את הקב"ה  
שאדם וברגע  לך,  שקשה  איפה  רק  ולא  מקום  לכל  יגיעו  ומשם  הקושי  של  פתוח    בנקודה 
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של   אלא  שלך  לא  הוא  שהעשירות  שמע  שהוא  בעושר  זה  אם  הקב"ה,  שיש  אחד  בנקודה 
הקב"ה ואם ד' לא ישמור עיר שווא שקד שומר, ואיזהו עשיר השמח בחלקו והוא לוקח זאת  

 להקב"ה, ואז אפשר לחיות אתו גם בחכמה וגם בגבורה על ידי שהייתי חי אתו בעשירות.

 ורה ובחכמה ה יהיה גם בגב אם חיים עם הקב"ה בעשירות ז 

אם הקושי שלך היה בעשירות  עושר.  אם המידה ההוא היה    ויזכה גם כן לחכמה וגבורה, 
ואם וברגע שהתחלת לשמוע את הקב"ה שם אתה מגיע לראות אותו גם בחכמה וגם בגבורה,  

על ידי זה יזכה לב' דברים גם  ושמעת שם שזה לא אני אלא הקב"ה אז המידה היה חכמה, 
קום, אלא מספיק שאתה חי עם  דהיינו לא צריכים להגיע לזה לכל משהן עושר וגבורה.  כן,  

הקב"ה בנקודה אחד ואז זכה באחד זכה בכולם, דהיינו בחירת האדם הוא מה המסלול שלך,  
 וברגע שאתה מחליט שזה המהלך אז כל שאר הדברים יבואו לקראתך. 

 ן על ידך ל הכבוד רוצה תיקו כ 

מן הכבוד הכבוד רודף אחריו, לכאורה למה הכבוד מגיע אליו הרי הוא  וכמו שאמרנו הבורח  
אלא הוא לקח מהלך להחזיר כל כבוד שיש לו להקב"ה, יהי כבוד ד' לעולם, ואז  בורח משם,  

כל הכבוד בעולם באים לשם כי כולם רוצים לחזור להקב"ה, היות שהוא היחידי שאפשר 
א כל הכבוד בעולם באים לשם. וזה זכה באחד  לתת לו כבוד והוא לא יקח זאת לעצמו וממיל 

אז זכה בכולם כל העושר וכל החכמה וכל הגבורה    ברגע שאדם חי עם הקב"ה בנקודה אחד
 כולם יבואו אליך, כי רק אצלו יכול להיות התיקון. 

 לתקן   ו ל אחד יש לו משהו שעלי כ 

שיש לך אתה    דהיינו בקושימאחר שהוא דבוק באחד, שהוא צמצום אלקותו אליו העיקרי,  
שיגיד לנו מה עלינו לתקן, והיה  ר' אשר  יודע ששם שורש נשמתך לתקן, היינו שואלים את  

י יגיד לכם מה עליך לתקן אתם תהרגו אותי. והיה אחד שכל הזמן שאל אותו  עונה אם אנ 
שיגיד לו מה עליו לתקן בעולם, עד שר' אשר ענה לו שהתיקון שלך הוא בכעס, ובסוף אמר  

תאמין לי הייתי רוצה להרוג אותו, ובסוף הוא אמר לו אני חשבתי בהתחלה    אותו האדם
סוף הסביר לו היות שאתה נפלת בכעס אז אתה נופל  שהתיקון שלי הוא בעניני שובבי"ם, וב

בעוד דברים, וברגע שאתה תתקן את מידת הכעס שלך יהיה לך כוח לתקן עוד כמה דברים  
 שעליך לתקן. 

 ופן מצמצום מאוד בא צא בכל מקום הקב"ה נמ 

דהיינו כשמגיע לאדם מידה עליו לדעת לא למשוך זאת עוד יותר למטה אלא לדעת שהקב"ה  
ה יכול לתקן, אם יש לאדם פחד  מצמצם את עצמו לתוך אותו מידה כדי לתת לך מה שאת

מכלב הוא צריך להגיע מזה לפחד ד', וכן כל דבר שיש לך קושי צריכים לדעת שהקב"ה נמצא 
מצמצום ויש לך שם עבודה לתקן זאת שם, והעיקר לא לחיות עם הצמצום אלא  שם באופן  

 לדעת שזה לא מציאות אלא סיבה מאת המסבב כל הסיבות.

 רון מגיע ללמד אותך שזה הקב"ה כל חיס 

ית בו  שנדבק  כיון  כזה ברך,  ובוודאי  הוא  אז  הקב"ה  שזה  אחד  נקודה  נותן  שאתה  ברגע 
וחזק   השלימות.  עוצמתי  לכל  זה.  שיבוא  על  להתעקש  בכל  והעיקר  שלם  יתברך  הוא  כי 
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למה נקרא ישראל שולמית, אלא מלך שהשלום שלו,  השלימות והוא דבוק בו גם כן, והבן.  
ה מגיע ללמד אותך עד כמה וכל דבר שחסר לך לא מגיע כדי להראות לך את החיסרון אלא שז

ולא רק מה  צריכים את הקב"ה בכל דבר ומקום, ומזה צריכים להגיע להקב"ה בכ ל דבר 
 שחסר לך. 

 רחמים מדין ל העיקר להפוך כל דבר 

היה אומר אם יש לאדם עשר ילדים, תשע הולך לו ואחד לא הולך לו, אז האחד הזה  ר' אשר  
ובזה    שלא הולך לו בא ללמד אותו שגם התשע שכן הולך לו שזה לא שלו אלא של הקב"ה,

      הופכים את הדין לרחמים שזה המתקת דינים בשורשם.
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 שיעור ג' 

 יום א' ל' אב פרשת שופטים 

 קר להגביר הרוחני על הגשמי העי 

עינים  איתא   רב(.  במאור  ומקנה  ד"ה  להן )המשך  היה  דוד  שכיבש  שארצות  תבין  ומזה 
אמרנו שפחה כי תירוש גברתה, הקב"ה נתן לנו חומרי אבל העיקר הוא  קדושת ארץ ישראל,  

לא החומרי על הרוחני, הרוחני יתגבר על הגשמי ולא הגשמי על הרוחני,  יתגבר עליו ו שהרוחני  
אדם צריך לדעת שדווקא איפה שיש לו קושי שם הדרך לגלות את הקב"ה, ודווקא על ידי  
המקום של החסר אונים שלי שם הקב"ה רוצה שאני יתעקש ולהגיע משם לקשר בורא ומשם 

רגע שזכה באחד ששם הוא מגלה את הקב"ה  י לרוחני, ובלהפוך את החומר לצורה ואת הגשמ
 אז זכה בכולם יש לו כוחות למשוך זאת לכל מיני מקומות אחרים. 

 ח להשפיע על כולם את הדרך דוד הצלי 

דוד המלך עבד על עצמו למצוא את הקב"ה בכל מקום ודבר, וברגע שהגיע לזה השפיע זאת  
ומח חי  להשפיע זאת על דומם צ  על כל דורו עד כדי כך שדוד מלך ישראל חי וקיים, והצליח

ומדבר, דוד המלך מה שכבש הכניס לשם קדושת ארץ ישראל, עתידה ארץ ישראל שתתפשט 
לכל העולם, כל יהודי הוא בחינת ארץ ישראל כי אדם עולם קטן, והחשיבה שלו הוא קודש  
הקדשים, וברגע שמכניס זאת לעבודה אז עתידה ארץ ישראל שתתפשט לכל העולם, ודוד  

 להפוך את המקום לארץ ישראל.  לך זכה לאיפה שרק הגיעהמ

 ה מה זה ועל מה ז   עיקר עבודה הוא

וממילא  כי הכיבוש ההוא היה מקודם ברוחני כאמור, על ידי עבודת דוד המלך ע"ה עם דורו,  
ולא רק שכבש כל דבר אלא הצליח להפוך כל דבר מגשמי  ונמשך מזה גם כן כיבוש גשמי.  

, להודיע וזהו ג"כ כוונת המדרש על זה הפסוקזכה באחד זכה בכולם, לרוחני. ומה שאמרנו 
איך אפשר לגרום שהעבד יהיה תחת רבו ולא ח"ו הפוך הרבי  איכות קניית העבד תחת רבו,  

תחת עבדו שזה שכינתיה בגלותא, אלא על ידי שאדם חי שבתוך הרע יש שם נקודה טובה  
זה ועל מה זה, נכון שזה קשה אבל למה    קורא לעבודה הזאת מה הפרי הארץ  שמחיה את זה,  

, ולכאורה על מה זה יושב באמת, אלא יש שם ניצוץ שזה שייך אליך  הקב"ה מביא את זה
יתברך,   אליו  לחזור  יכול  שאתה  הנקודה  ששם  ראה  יראה  והקב"ה  שהקליפה  ברגע  נכון 

דה  שאתה רוצה לגאול את הניצוץ הוא ילחם אתך כמה שיותר, אבל הקב"ה ראה שיש נקו
 אחד ששם הכי קל בשבילך להתחבר אליו יתברך. 

 כל אחד יש לו את המעבר האישי שלו 

פניו זה נראה שאני עובד קשה והשני לא, אבל האמת שאתה בקושי שלו לא תוכל  נכון על  
לו   קל  יכול לעמוד, כל אחד מקבל קושי אבל שם בעצם הכי  והוא בקושי שלך לא  לעמוד 

אתה מתגבר בנקודה אחד לראות שם את הקב"ה יהיה  להתחבר בחזרה להקב"ה, וברגע ש
 שאין לך שם קושי.  לך מזה כוח לראות את הקב"ה בכל מקום אפילו 
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 מגיעים לרחמים שלא הולך משם   דווקא מאחד 

היה אומר משל על זה, אחד שיש לו עשר ילדים תשע הולך לו ואחד לא, מיד נהיה לו  ר' אשר  
שה  חושב  והוא  לו  הולך  שלא  מזה  רוצה  חושך  שהקב"ה  הוא  האמת  אבל  מוצלח,  לא  וא 

שתתקשר אליו ואי אפשר להגיע לזה רק על ידי קושי, ואם תשע לא היה הולך לך לא הייתי  
הקב"ה דווקא את העשירי שזה לא ילך לך אבל שם יכול לעמוד בזה ומשום הכי עשה לך  

שאדם חי את  אתה עוד יכול לעמוד בזה ולדעת שזה רחמים ולהגיע משם להקב"ה, וברגע  
הרחמים בעשירי מזה מבין עד כמה רחמים הוא צריך על אחרים ובעצם לא שאני מוצלח  

 אלא הקב"ה נותן לי כל דבר וזה לא קשור אלי כלל.

   בלי הצמצום אי אפשר להכיר את הקב"ה 

ר בכל דבר מה זה ועל מה זה, ומגיעים לזה על ידי התבוננות, הכי קל  א"כ אדם צריך להכי
להאשים   ועבודה  זה  החיצוניים,  אל  נמשך  מאיליו  כי  להישבר  זה  קל  הכי  כולם,  את 

זה.   מה  ועל  זה  מה  לדעת  הוא  מאתנו  השי"ת שמבקשים  לו  שנותן  הדברים  בכל  שהוא 
ומתעלם   נעלם,  בעולמו,  בלי    בהן לפניו,ומתצמצם  עולם מלשון  כן, אלא  ולמה הוא עושה 

צום יש מצב של נברא ובלי זה לא היה  הצמצום לא הייתי מכיר כלל את הקב"ה, ועל ידי הצמ
מציאות של בורא ונברא, והקב"ה גם עשה את הצמצום שיהיה די מי שאמר לעולמו די, והכל  

 ה. כי לית אתר פנוי מיניויהיה הכי קל בשבילך, בכדי שיאחזו בו ויכירו כבודו, 

 הקב"ה עוזר לך ואתה תומך גורלי 

באחד לנצח את היצר אז הקב"ה עוזר לו ואתה  ברגע שאדם זוכה  וזהו זכה באחד זכה בכולם.  
תומך גורלי, ואז לא רק בזה אתה מצליח לשמוע את הקב"ה אלא יש לך סייעתא דשמיא בכל 

ואתה חי שזה לא מציאות  ,  כי אם זכה ונצח את הרע שבהדברהשאר לשמוע את הקב"ה,  
מקום שלך את הקב"ה, ואחרים לא יכולים לראות את הקב"ה באלא סיבה ואתה מקשר שם  

 ואתה לא יכול לראות את הקב"ה במקומם.

 מעסק אחד שלא הולך מגיעים להקב"ה 

אותו דבר בעסקים, אדם שיש לו עשר עסקים תשע הולך לו ואחד לא הולך לו, יש אנשים  
שמיד שזה לא הולך נכנסים לייאוש ולא רוצים להמשיך לעשות שום דבר ומחליטים שהם 

יך להגיע משם לראות את הרחמי שמים שהוא צריך בכל  אמת שאדם צרלא מוצלחים, אבל ה
לך,   הולך  שכן  אחרים  התשע  על  צריך  שהוא  שמים  הרחמי  את  לראות  להגיע  ומשם  דבר 
ובעצם נראה לך שזה קשה אבל תכלית דווקא בקושי שם הכי קל לך להכיר את הקב"ה, ואם  

הקושי שהקב"ה נותן  לעמוד שם, והיה לך את הבעיה הזה בתשע אחרים לא הייתי כלל יכול 
 לאדם שם הכי קל לך להכיר את הקב"ה. 

 עוד קל לך  שזה לשמוע את הקב"ה כ צריכים  

והיה כולו סוער,  הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע  מסופר שפעם אחת נשבר כוס בבית של  
ואמר אם לא נשמע את הקב"ה עכשיו יצטרכו לשבור אותנו את עצמות כדי לשמוע את זה.  

קל   הכי  עכשיו,  דהיינו  זה  הקב"ה  את  ואחז  כלשמוע  שבהדבר,  הרע  את  ונצח  זכה  אם  י 
והוא מדבק את עצמו בנקודה אחד של גאט, אז מגיע לדביקות שזה על ידי הפנמה  בהטוב,  

שלך ועל ידי התבוננות שלך ועל ידי התבודדות שלך, וברגע שאתה מתחבר להקב"ה מגיעים  
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ב"ה.   סוף  סוףלאין  אין  באור  זה  ידי  על  ובודאי הבא לטהר מסיי  נדבק  לו.  ב"ה.  ואז עין 
תמכתי ביד ימיני. וכמו ילד שרוצה לאכול רעל אבל אביו מראה לו שזה לא טוב, אותו עם  
הקב"ה פתאום יש לך נשיאות חן ודברים באים לקראתך והוא עוזר שהכל ילך גלאט און  

 כשר.

 ברגע שחיים עם הקב"ה אז יסע וילך להלאה 

כי הטוב וחי החיים שנדבק בו על ידי זה, לאורו אחד שזה הקב"ה  וברגע שאדם חי בנקודה  
וברגע  יסע וילך להלאה, ויתחזק יותר ויותר,  "ה ושל הנקודה האחד שנדבקת שם  של הקב

שאתה רואה שזה עובד במקום אחד תתחיל ללכת עם זה לעוד הרבה מקומות, ומה צריכים  
דעת שזה המקום הכי טוב בשבילך,  צריכים ל שכך ראה חכמתו יתברך שמו,  לראות שם, אלא  

דווקא משם אתה  שעל ידי הדבר ההוא,  קב"ה,  וזה הכי קל לך ואתה הכי תתחבר שם לה
 אם ירצה יהיה דרך עלייתו.יכול להגיע אליו ממש, 

 צריכים להתעקש שזה המהלך 

היה אומר ברגע שאתה חי שזה הדרך תתעקש על זה שזה ומאחר שאחז הדרך ההוא, ר' אשר  
בוודאי יגיע למחוז חפצו בחיים העליונים בכל דבר. ויזכה גם כן לחכמה  ל הקב"ה,  המהלך ש
ק איפה שקשה לך אלא אפילו איפה שלא קשה לך גם שם תכיר את הקב"ה,  ולא  רוגבורה,  

אם המידה ההוא היה עושר. ואם המידה היה חכמה, וזה נקרא זכה באחד זכה בכולם,  
היינו שלא נסחף אחרי הרע שבדבר יזכה שכל דבר  ברגע שאדם שומע את הקב"ה בעשירות ד 

די זה יזכה לב' דברים גם כן, שהן עושר על ייבוא לקראתו גם עשירות גם גבורה וגם חכמה,  
 וגבורה. 

 רוצה לעלות דרכך   אחד שחי עם הקב"ה כל אחד 

וברגע שאדם חי את הקב"ה בדבר אחד אז כל הדברים בעולם באים לך כי הם מחפשים את  
להם, הדומם רוצה להיות צומח והצומח רוצה להיות חי וחי רוצה להיות מדבר התיקון ש

ליו, אבל המחליף פרה  אבל הם חיים עם הקב"ה כל הזמן ואז ידע שור קונהו וחמור אבוס בע
בחמור במקום להיות בהמה טהורה אפשר להיות בהמה טמאה, אבל אדם היות שהוא חי  

 דבר אז כל הבריאה מגיע אליו כדי לתקן אותם.כל הזמן עם הקב"ה ולא לוקח לעצמו שום 

 לעשות צרות אפילו החכם יכול  

ולפעמים יש אדם שיש לו קושי בחכמה, הוא יכול להיות שהוא חכם אבל הוא יכול לעשות  
הרבה צרות אבל הקב"ה נותן לך את זה כי שם אתה הכי הרבה יכול להתקרב אליו יתברך, 

מאחר  את הקב"ה הוא יכול להביא את כולם להקב"ה,  ועל ידי שאדם חי שם שכל דבר מגיע מ
והקב"ה  שהוא צמצום אלקותו אליו העיקרי,  דבר שזה הקב"ה,  וחי בכל שהוא דבוק באחד, 

 . נתן לך את הקושי הזה כי הוא יודע שזה הכי קל לך להגיע שם להקב"ה

   מה הוא מסוכן אדם צריך לדעת עד כ

את הרע ולהשתמש בו לקחת את הרע לטוב  ובמקום לקחת  בוודאי כיון שנדבק בו יתברך  
ה לא נתן  לראות שם את הקב"ה ולחיות את הסכנה בדבר, ולדעת כמה אתה מסוכן והקב"

והקב"ה נתן לך את החכמה כדי  לך את זה כדי שתמשוך זאת כלפי מטה אלא כלפי מעלה,  
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וברגע    שתמשוך זאת כלפי מעלה ולא רק את החכמה אלא גם העושר וגם הגבורה וגם כל דבר,
ואז כל הטוב בעולם יבוא אליך. וברגע שאדם חי עם הקב"ה  יבוא לכל השלימות.  שמגיע לזה  

והוא  כי הוא יתבאז   והבן.  האדם  רך שלם בכל השלימות  כן,  גם  בו  ואז אדם מגיע  דבוק 
 לשלימות בכל דבר לראות בכל מקום ודבר את הקב"ה. 

 כל אחד יש לו משהו שאין לשני 

ת חכמה גבורה ועושר. חכמה אפשר להיות אויבער חכם ואפשר להיות  עכשיו הולך להסביר א
נקרא שאני  גבורה  וכן אם המידה היה אצלו גבורה.  חכם ולדעת שכל דבר מגיע מאת הקב"ה.  

או להעליב    יותר חזק מהשני, יש אנשים שיכולים לדבר לשני בפרצוף או לתת עקיצות לשני 
ל, אבל במקום לקחת את זה לרע ולרדת עם זה  את השני, דהיינו יש לך משהו שאין לשני כל

של הקב"ה,   הכוח  שלו אלא  לא הכוח  שזה  שומע  הוא  יותר למטה  כוח עוד  יתרון  שהוא, 
ולא ללכת עם זה כלפי מטה אלא  בכוח ההוא נתן עיניו ולבו לאחוז בהטוב,  מבזולתו, והוא  

 יותו בעבודתו יתברך.שישים כל כחותיו וחלמשוך זאת כלפי מעלה, ולדעת מה זה ועל מה זה,  

 מח משה סיפור עם היש 

כשהיה ילד היה שובב גדול, יום אחד נכנס שכן ואמר  הרה"ק החקל יצחק זי"ע  מסופר על  
הרה"ק האמרי יוסף זי"ע  מה לעשות אתו, ענה אביו  שהוא שבר לו חלון וצריכים לראות  

לו כדי להיכנס  בגלל שהוא שבר עכשיו חלון הוא יקבל עונש שעוד ישברו לו את הדלתות ש
שבהתחלה היה עוד מתנגד והיה לו גיס שהיה חסיד. ואז  הישמח משה זי"ע  אליו. מסופר על  

מדרש ללמוד, והישמח משה  יצא סידור בנוסח ספרד לחסידים. יום אחד נכנסו ביחד לבית  
והגיס   על הריצפה.  אותו  וזרק  אותו  זה הרגיז  ומיד  על השולחן  בנוסח ספרד  סידור  ראה 

ואמר שזה שזרק  להרבי מלובלין זי"ע  ם זאת ונשק אותו. אחרי זה סיפרו זאת  החסיד הרי
את הסידור על הריצפה עוד יהיה חסיד גדול, כי ברגע שהוא ייתן הכנעה איפה שזה מרגיז  
אותו הוא יכול להגיע משם למקומות גבוהים מאוד, לעומת זאת הגיס השני שנתק נשיקה  

 לסידור אני לא יודע מה יהיה ממנו.

 העיקר הוא יתרון האור מן החושך 

ואז על ידי שאדם חי  ומכניע הרע שהיה יכול לבוא מצד זה הגבורה, אזי נקרא גם כן מקנה, 
מן החושך, יש  אז יתרון האור  עם הנקודה הטוב שיש בדבר אז משם יתפרדו כל פועלי און,  

ך, אבל כזה  אור לבד בלי חושך אבל שם לא רואים את הקב"ה כלל, כי אז תיקח זאת לעצמ
אור שבא אחרי חושך שאדם נלחם שם לשמוע את הקב"ה, אז יתרון האור שמגיע על ידי  
חושך הוא הרבה יותר גדול מאור בלי חושך, וברגע ששומעים את הקב"ה באור שבא על ידי  

הקב"ה גם באור שהוא בלי חושך לפני זה, ודווקא על ידי הקושי אפשר חושך ישמעו את  
ונדבק בו יתברך, ועל ידי זה סוף שזוכה בכולן כאמור, ב"ה בכל דבר,  להגיע לראות את הק

 והבן. 

 צריכים לדעת בעשירות שזה מגיע מאת הקב"ה 

יש אנשים שעשירות מנתק אותם מכל דבר שבקדושה, ויש עשירות שמחבר  וכן בעשירות,  
עיר שווא שקד אותך להקב"ה, אבל אדם צריך לדעת במל ד' לא ישמור  לו אם  חמה שיש 

אם יזכה לנצח הרע ומר, וצריכים לדעת שכל מה שיש לנו הוא לא שלנו אלא של הקב"ה,  ש
יש אנשים שעשירות מושכים אותם  שמלובש בעושר ההוא שיוכל להרחיקו ממנו יתברך,  
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שאתה חי את  וזה על ידי    ואוחז בהטוב.לתאוות ודברים רעים מאוד, אבל עכ"ז אדם נלחם  
 זור לי אני מסוכן מאוד.הסכנה, ואז אתה מבקש מהקב"ה תע

 צריכים לקחת כל דבר להקב"ה 

שכמעט כל המצות תלוין  מצד אחד עשירות יכול למשוך אותך כלפי מטה, ומצד שני  כי נודע,  
אמר צרופה אמרתך בממון, לעשותן על צד היותר טוב. הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע  

הכסף בעצמו אלא כי זה הביא    הוא לא אוהב אתמאוד, צריכים הרבה תורה, ועבדך אהבה.  
 אותו לדבר טוב, וברגע שאדם מרגיש שהכסף מושך אותו כלפי מטה מיד צריך לברוח משם.

 "ע סיפור עם הרה"ק מפרמישלאן זי 

מסופר שהיה דרשן אחד שהגיע לעיר לשבת, ותלו מודעות על הדרשות שיהיה במשך השבת 
הש סדר  כל  את  וכן  אחר  במקום  וביום  הזה  המדרש  שבת  בבית  אחרי  דיברו  בת,  כולם 

מהדרשות שלו עד כמה שזה היה מוצלח ולא הפסיקו כמה ימים אחרי שבת לדבר מהדרשן 
לחיות   כסף  קצת  לקבל  דבר  של  בסופו  כדי  הגיע  הוא  אבל  לדרוש.  לעירם  שהגיעו  הגדול 
ובינתיים ראה שרק דיברו מזה אבל תכלית אף אחד לא הגיע וכבר שכחו לאט לאט שבכלל  

 רם במשך השבת.היה בעי

מקבל קהל בבית של  מישלאן זי"ע  הרה"ק רבי מאיר מפר יום אחד הולך ברחוב ורואה את  
חסיד אחד ויש שם תור ארוך, ולמעשה כלל לא ידע שהיה כאן בשבת, והחליט ג"כ להיכנס  
ולעמוד בתור ולראות מה קורה כאן, אבל הוא לא ידע מה לעשות הלא אני הייתי כאן בשבת 

אף אחד לא הגיע אליו אחרי זה וכאן לא ידעו כלל שהוא נמצא ם דיברו מזה ו ודרשתי וכול
 כאן ויש כאן כזה תור גדול. 

וכשנכנס מיד אמר הרה"ק הנ"ל שלום עליכם הרב איזה דרשה הרי כמה ימים שכולם אמרו  
לו   לו מה שיש בלבו על העניין הנ"ל, וענה  לי תורה משמך כל העיר רועש ממך. מיד אמר 

כוונתי בכל הדרשות על הכסף ואז הכנסת אהבת כסף בעצמך "ל הרי אתה הת הרה"ק הנ 
ומזה השפיע שכל העיר קיבל כזה אהבה לכסף שפשוט לא רצו לשחרר מעצמם את הכסף  
למישהו אחר והתחילו ג"כ לאהוב את הכסף, אבל אני אמרתי כל השבת שהעיקר זה הקב"ה  

לעזור לעוד יהודי לחיות,    כסף העיקר הואוכל מה שיש לנו זה מאת הקב"ה, ואם יש לנו קצת  
וממילא כולם הגיע ביום ראשון ובמקום לזרוק את הכסף לרחוב לפחות הביאו את הכסף  

 אלי. 

 יעזור לי צריכים לבקש מהקב"ה ש 

כלפי   המושכים  לדברים  מטה  כלפי  אותך  המושכים  הדברים  בין  להפריד  צריכים  דהיינו 
ים  ל דבר כלפי מעלה. וכן כשיושבים ולומדים צריכמעלה ולבקש מהקב"ה שיעזור לי למשוך כ

לבקש מהקב"ה שלא יאמר על אסור מותר ועל מותר אסור ולא על טמא טהור ולא על טהור  
טמא, כי בעצם מצד עצמי אני הולך לכיוון מטה כי מאיליו נמשך אל החיצוניים, אלא צריכים  

בכולם,   זכה  באחד  זכה  ואז  שיעזור  מהקב"ה  שלבקש  נודע,  תלוין כי  המצוות  כל  כמעט 
יותר טוב, כמ"ש התנאה לפניו במצות, וצדקה והכנסת אורחים, בממון, לעשותן על צד ה

 אזי, על ידי זה מקנה העבד תחת רבו.
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 העושר איבד את החכמה שלו 

היה אחד עשיר גדול שכולם הגיעו לשאול ממנו עצות בעסקים, ולימים נהיה עני והפסיקו  
וההסבר  ואמר ממילא כסף אין לי היום אבל מה עם החכמה שלי.  להגיע לשאול עצות יותר, 

דם חי שהעושר הוא לא שלו אז נותנים לו גם חכמה כי הוא ממילא לא לוקח  הוא ברגע שא
את   וגם  עשירות  את  לך  לקחו  אז  שלך  הוא  שעשירות  חי  שאתה  וברגע  דבר,  שום  לעצמו 

 החכמה. 

 ה הוא דבר פנימי חכמ 

לא מוכן בחכמה,   יש חכמה המה להרע,  חכמה הוא  גם שם  פנימי, אבל  חיצוני אלא  שהו 
שאינו  ים משם גם שם יש רע וחכמים המה להרע,  ואפילו שזה הכי גבוה וכל המידות מתחיל

והעיקר לעמוד בסכנה ולדעת שאפשר חכם להרע, כי גם בחכמה הוא התערבות טוב ורע.  
הוא מבקש מהקב"ה תביא    וממילאוהוא אוחז בהטוב,  לקחת את החכמה לדברים רעים ג"כ,  

ם לקחת את  דהיינו צריכישראשית חכמה יראת ד',  לי רק את החלק הטוב שבחכמה. שזה  
ואז קרבה אל נפשי גאלה ובזה מוציאים את החלק הטוב  כיון שאחז בזה,  החכמה ליראת ד',  
 ואז הרע הוא כיסא לטוב ומרכבה לשכינה. והקנה הרע שבו תחת הטוב, שבחלק הרע, ואז 

 ת הקליפה הוא לזרוק א   העיקר

"ה שנמצא שם ואז אוכל  דהיינו הוא דבוק בהקבנדבק בצמצום אלקותו ששם בחכמה ההוא,  
על ידי  וזה  וזוכה לכל הדברים,  הוא זורק, ואז לא רק בזה הוא זוכה אלא    תוכו ואת הקליפה

במידה שמדד את עצמו הבורא ב"ה במידה הזאת של חכמה שדבק בהשלם בכל השלימות, 
 ואז זכה באחד זכה בכולם.  אצלו.

 ברגע שזכה באחד זכה בכולם 

ועל ידי זה, מביאין  ועל ידי שאדם חי שכל דבר הוא לא מציאות אלא סיבה להגיע להקב"ה, 
ים המתנהגין בזה העולם בצמצום אלקותו למקום שמשם יצאו, שהוא למעלה מן כל הדבר

רש של כל דבר. ואז זכה באחד  וזה נקרא מה זה ועל מה זה. ובזה אתה מתחבר לשוהצמצום.  
 זכה בכולם. 

 הם מאיפה זה מגיע צריכים להסתכל על מוצאי 

אלה הולך על חכמה, דהיינו על כל דבר צריכים להסתכל  וזהו ואלה מסעי בני ישראל וגו'.  
שעל ידי  מאיפה זה מגיע מה זה ועל מה זה, והעיקר להסתכל על מוצאיהם מאיפה זה מגיע, 

בחינת מי ברא אלה, שהן כל הדברים שמתנהגין על ידי זה בזה   בחינת אלה כנ"ל, שהוא
ר. והעיקר להוציא כל חכמה  אלוקים זה צמצום שצריכים למצוא את הקב"ה בכל דבהעולם.  

אבל זה בשבילך כדי שתוציא זאת  להקב"ה ולדעת שהקב"ה רק התצמצם את עצמו לשם  
מצרים, שהוא אותיות מצר    ומסעי הוא מלשון הנהגה. אשר על ידי זה, יצאו מארץמשם,  

ים, שהוא צמצום החכמה העליונה כאמור לעיל, בחינת כוח מה. שעל ידי זה יבינו כוח מה, 
ואהרן.  המלו משה  ביד  הצמצום  מן  יוצאין  זה  ידי  על  והן  ההיא,  בהנהגה  יוצא  בש  אדם 

 מהצמצום על ידי משה ואהרן.

 



 קודש                          שופטים                         שיחות

 ~ כד~ 
 

 משה רבינו עוזר לנו ללכת בדרך שלהם 

מי שהולך בדרך של משה ואהרן לא רק האור לשמים  כוהניו, מסביר  כתוב משה ואהרן ב
שהם הולכים בדרך טוב אלא הם עוזרים לו להגיע לכיוון הנכון. והעיקר לקשר כל דבר לדעת  
שזה משה ואהרן, ועל ידי שנותן את הדעת להבין מאיפה זה מגיע ובמקום שזה ימשוך אותו  

, שעל ידי הדעת וב משה את מוצאיהם למסעיהםויכתכלפי מטה זה ימשוך אותו כלפי מעלה,  
הזה מכוונין מוצאיהן למסעיהן, שהוא המקום שממנו נתצמצמה המידה ההוא מלמעלה, 

שהוא הקב"ה נתן לך אותו וכי זה הכי קל בשבילך להגיע לשם,  על פי ד',  ודבר ראשון שזה  
רק בבחינה אחת  ואז זוכים לזה לא  יתברך גוזר כך בחכמתו הבלתי מושגת כאמור למעלה.  

 ינות ובכל הדברים.אלא בכל הבח

 צריכים לחיות עם הקב"ה גם שלא בעת כאב 

ואז גם במקומות אחרים שאין לך שם כאב מגיעים לשם לחיות עם הקב"ה, והעיקר שלא רק  
בשעת כאב לחיות עם הקב"ה אלא אפילו במקומות אחרים ג"כ צריכים לחיות עם הקב"ה,  

ודה אחד ומוצאים אותו מן הצמצום אז אפשר להרחיב אותו  וברגע שחיים עם הקב"ה בנק
ואלה, האמור, מסעיהם למוצאיהם,   ועל ידי זה, ואלה, בכל בחינת אחרים.    לעוד מקומות

שכל מסעיהם והנהגותיהם, למוצאיהם, שהוא למעלה מן הצמצום, מאחר שנדבקו על ידי  
 למעלה.  זה בו יתברך, והוציאו הדבר מן הצמצום למקום מוצאם, כאמור

 נשמה ת הגוף ל צריכים להכניע א 

צריך להיכנע לנשמה ולא ח"ו    העיקר הוא להכניס כל דבר תחת רבו, יש נשמה ויש הגוף הגוף 
להיפוך, אבל לא ח"ו לבטל את הגוף אלא לקחת את הגוף שישרת את הנשמה. וברגע שאדם 

עצמו אלא לכל    מגביר את הצורה על החומר ואת הרוחני על הגשמי, ואז לא רק משפיע על 
הדברים ולכל הסובבים אותו, וכמו שדוד המלך הצליח לקחת חלקים שכבש והצליח להפוך  

 אותם לרוחני.

   דבר   בחינת משיח הוא להכניס את הקב"ה בכל 

אומר   לעבוד,  צריך  אני  מה  מלובלין  ועל  והעיקר  הרבי  שלך,  עבודה  שם  לך  שקשה  איפה 
ול הכי בקלות להגיע לשם. וברגע שתשמע את  שהקב"ה נתן לך אותו כי דווקא משם אתה יכ 

הקב"ה שם תשמע אותו בכל מקום. וזה בחינת משיח קרבה אל נפשי גאלה. וברגע שתקחו  
ובמקום  הקושי  הגאולה    את  את  יביא  זה  מעלה  כלפי  זאת  מעלים  מטה  כלפי  מושך  שזה 

    שלימה.

 


