
 

' מאור עיניםשיעורים בספה"ק '   
 יט"א שנמסרו ע"י כ"ק מרן אדמו"ר של

 

 

 

 

 

 

 

       בתשפ" – בראשית
 

 



 

  

 הקונטרס יצא לאור

על ידי הרב יצחק טווערסקי 

 שליט"א 

 
© 

 כל הזכויות שמורות
אין להעתיק ללא אישור 

 בכתב מהמוציא לאור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טלפון להערות ותיקונים:
0527673016 

 או במייל:
5701555@okmail.co.il 

 
 
 
 
 
 

 

 מכון 
נתיבות החסידות  

 ספינקא 
רחוב הרב יעקב 

  11לנדא 
 בני ברק

mailto:5701555@okmail.co.il


 ענינים                          בראשית                        תוכן

 

 ה  ............................................................................................... פרשת בראשית 

 ה  ........................................................................................................................... א'  שיעור 
 ה ................................................................................................ הפרשה הזאת הוא יסודי מאוד

 ה ......................................................................................................... קושיות בפסוקי ההפטורה 
 ה ................................................................................. אוי ואבוי אם הקב"ה היה מעניש אותך

 ה ........................................................................................................................ דרך לעשות כסף 
 ו ................................................................................. דעת נקרא לראות את הרחמים בכל דבר 

 ו ...................................................... שרשים חיצוניות נראים כנפרדים אבל בפנימיות הם אחד 
 ו ............................................................................................... כל שורש מתחלק לכמה ניצוצות

 ו ................................................................... יש אדם העליון ואדם התחתון וכוח הפועל בנפעל 
 ו .................................................................. יש אדם העליון ואדם התחתון שבו יש נשמה וגוף 

 ז ....................................................................... הקומה הגשמיות מקבל חיות מקומה הרוחניות 
 ז ............................................................. עבודת האדם הוא להעלות כל דבר מלמטה ללמעלה 

 ז ........................................................................ אדם שלא חי עם הקב"ה נמצא בעולם הדמיון 
 ז ................................................................ אדם צריך לדעת בכל מעשה גשמי מה רוצים ממנו 

 ח ......................................................................................................... סיפור עם חברת תקשורת
 ח ..................................................................................... את השפה שלנו אתם לא מכירים כלל 

 ח ....................................................... אדם שלא חי עם הקב"ה חותך את הענף שעליו הוא חי 
 ח ................................................................. יש התכללות באברים כמו שיש התכללות בתורה 

 ט ......................................... אדם שלא יכול לחיות עם עוד יהודי הוא בעצם מנותק מהתורה
 ט ........................................................ צמו ועל אחרים אדם צריך לדעת שיש לו אחריות על ע

 ט ....................................................................... אדם שמוסר נפשו לשני מקיים בזה עולם מלא 
 ט ........................................................................... עצה איך אפשר לקיים את כל מצות התורה 

 ט ....... שורש הגשמי מגיע משורש הרוחני ושורש הרוחני מגיע מהתורה ומשם לבני ישראל 
 י ...................................................................................... כשחסר החיבור אנחנו נמצאים בבעיה 

 י ..................................................... העיקר ללכת ישר לשורש הענין ולא לחפש אשמים בדבר 
 יא  ................................................................................................................................. ב'   שיעור 

 יא  ............................................... אדם שלא מתנהג כמו שצריך מוחק את כל העולם כולו בזה 
 יא  ............................................................................................ דבר אחד בטוח שאתה לא בטוח 

 יא  ...............................................................אדם שמתגאה ממילא חוטא כי אין לו העזר ממעל 
 יא  .............................................................................הצרות מתחילות דווקא מזה שכן הולך לך 

 יב ................................................................................. אדם שלא חי עם הקב"ה הוא לא שמח 
 יב ........................................................................................... אדם שחי עם הקב"ה תמיד שמח 

 יב .................................................................................. אדם צריך להרהר שיש הקב"ה בעולם 



 ענינים                          בראשית                        תוכן

 

 יב ................................................................................. הקלקול שלנו מגיע עד הקומה הרוחנית 
 יב ..................................................................... הרע אין לו חיות מעצמו אלא יונק זאת מהטוב 

 יג ........................................................................... הפוגם והחוטא מוחק כביכול את האות שלו 
 יג ............................................................................. רק על ידי השפלות אפשר להגיע להקב"ה 

 יג ................................................................ עבודה שלנו הוא להחזיר את האותיות עד למעלה 
 יג ........................................................ אדם שמחזיר את האותיות מחזיר את התורה לשלימות

 יג ............................................................................................................ סיפור עם הרבי מלובלין 
 יד  ................................................................................................... הרהור התשובה הוא העיקר 

 יד  ......................................................................................... היצר הרע מחיה את בעלי עבירות
 יד  .......................................................... הקומה הרוחני זה המוחין והקומה הגשמי זה המידות 

 יד  ................................................................... עבודת האדם להפעיל את המידות למקום הנכון 
 יד  ....................................................... אדם צריך לאחד את הקומה הגשמי עם הקומה הרוחני 

 טו  .............................................................................. המידות כשמתגלים אצלינו באים משובש 
 טו  ...................................................................................................... צריכים גם דעת וגם אמונה 

 טו  ................................................................................................... מודעות תלוי באמונה שלךה
 טו  ........................................................... צריכים לקחת את האמונה וגם זאת להחזיר להקב"ה 

 טז  ...................................................................... אדם צריך לדעת שכל מידה קשור עד למעלה 
 טז  ........................................... אם עושים פעולות כאן למטה פותחים למעלה שפע גדול מאוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קודש                          בראשית                         שיחות

 ~ ה~ 
 

 פרשת בראשית 

 שיעור א'

 מאור עינים[  –]השיעורים נמסרים על פרשת ואתחנן 

 פרשת האזינו יא' תשרי יום ו'

 הפרשה הזאת הוא יסודי מאוד 

עינים  איתא   ואתחנן  במאור  יודעים  (.  (הא'))ד"ה  עינים  מאור  הרבה  שלומדים  אלה  כל 
שפרשת ואתחנן הוא יסודי מאוד בחסידות, ובפרט אנחנו לפי הדרך של ר' אשר יש כאן ג"כ  

 הרבה יסודות חשובים בדרכי חסידות. 

ואתחנן אל ד' בעת ההיא לאמר ד' אלוקים אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת  
 ידך החזקה וגו'.

להבין הענין ע"פ דרכינו, נקדים פסוקי ההפטורה, נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם, דברו על 
עונה   נרצה  כי  צבאה  מלאה  כי  אליה,  וקראו  ירושלים  בכל לב  כפלים  ד'  מיד  לקחה  כי 

 חטאתיה וגו'.

 קושיות בפסוקי ההפטורה 

אומרו דברו על   יש להביןלהבין לשון הכפל, באמרו שני פעמים נחמו. גם  ולכאורה יש להבין  
לב ירושלים, מהו לב ירושלים. גם לשון מיד ד', היה לו למימר כי לקחה מד' כפלים וגו'.  

הלא אפילו אם  גם,  שיפרע כפלים בכל חטאתיה. וגם, היתכן מבעל החסד כמוהו יתברך,  
היה השי"ת נפרע מן העולם כפי חטאתם ממש, לא היה אפשר לעולם להתקיים. ר' אשר  

ה שאתה עובר וכל הכאבים שיש לך שזה פאטש מהקב"ה.  היה אומר אוי ואבוי לחשוב שמ
 ואדרבה, הוא יתברך מעביר ראשון ראשון, וכיוצא בזה.

 היה מעניש אותך   אוי ואבוי אם הקב"ה 

אלא תלוי בכל מה שאתה עובר האם אתה מסתכל על זה בתור עונש או בתור סיבה, אדם 
שחושב כל דבר לעונש הוא גורם לעצמו תקלות ובעיות ואז הוא חי שמה שלא הולך לו זה  
עונש מהקב"ה, אבל בדרך עבודה אין כזה דבר שמענישים אותו ואוי ואבוי אם הקב"ה היה  

 על מה שאתה עושה אלא צריכים להסתכל על כל דבר בתור סיבה ולא מציאות. מעניש אותך  

 דרך לעשות כסף 

המאור עינים כדרכו בקודש הולך להסביר כאן יסודות חשובים מאוד בחסידות ובסוף יבאר  
שיעורים   שמסר  אחד  היה  כסף.  עושים  איך  אותנו  ילמד  הוא  באמצע  אבל  הנ"ל.  כל  את 

שיעורים ואחרי כמה שיעורים הוא שואל איפה הכסף כאן,  בקבלה, והגיע אחד להשתתף ב
 בקיצור הולכים לעשות כסף.  הוא הגיע ללמוד קבלה כדי לעשות כסף.
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 דעת נקרא לראות את הרחמים בכל דבר 

אדם צריך לדעת שהכל קשור לכל, אדם הוא לא תלוש ופרטי ולא שייך, אלא    ונבאר כל זה,
אדם שלא   .דנודע, ששורש כלל ישראל, הם שישים רבוא שרשי נשמות  הוא חלק מכולם.

כל יהודי הוא פרט הצריך  יחשוב שהוא משהו נפרד אלא כל כלל ישראל באים משורשם אחד,  
לכלל ויש כלל הצריך לפרט, אדם לא יכול להתקדם לבד אלא עם הכלל ביחד. כתוב דעת  

שב היות שיש לו דעת ממילא הוא צריך קנית מה חסרת דעת חסרת מה קנית, דהיינו אדם חו
צריכים   שצריך  כמו  לך  דבר, כשהולך  בכל  לראות את הרחמים  נקרא  דעת  דבר,  כל  לנהל 
לראות שם את הרחמים ולחיות עם חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד, וכשלא הולך לך  

יות  כמו שצריך צריכים להתחזק אז באמונה ולדעת שהקב"ה רוצה לעזור לך שתתחיל לח
אתו בחזרה ולדעת שכל דבר בא ממנו יתברך, וח"ו לחשוב שהקב"ה רוצה לענוש אותך וכל  

 מיני חשבונות כאלו, וזה נקרא דעת קנית מה חסרת. 

 שרשים חיצוניות נראים כנפרדים אבל בפנימיות הם אחד 

דהיינו שורש כלל ישראל הם שישים ריבוא שרשי נשמות, למטה הם נפרדים אבל בשורש אין  
רד וכולם אחד באחדות הגמור, נכון שאותיות הם נפרדים אבל זה רק כאן למטה ולמעלה  נפ

הכל אחד, שרשים חיצוניות נראים כנפרדים אבל בפנימיות הם אחד ובאים משורש אחד, כל 
כדי להיות תורה חייבים להיות באחדות,  אות שבספר תורה נכון שהוא אות בפני עצמו אבל 

 הם פרטיים אבל בשורש הם אחד.  אותו דבר בני ישראל אמנם

 כל שורש מתחלק לכמה ניצוצות 

מכל מקום הוא משישים ריבוא,  הן יותר כהנה וכהנה  בפועל, הנמנים על כלל ישראל  אף ש
כל יהודי יש לו שורש בתורה, אבל כל שורש מתחלק  מחמת התחלקות השרשים לניצוצות.  

רי משישים  אנשים  יותר  הרבה  יש  וממילא  ניצוצות  שרשים.  לכמה  עיקרן  בוא  של אבל 
מן השרשים,   באות  אחיזה  שורש,  לכל  ויש  התורה.  אותיות  כמנין  ריבוא,  שישים  הוא 

 התורה.

 יש אדם העליון ואדם התחתון וכוח הפועל בנפעל 

התורה יש בה רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה, שהן קומת אדם העליון הרוחני. הנה,  ו
איברים ושס"ה גידים, ומזה יודעים שיש בתורה  מסתכלים על האדם רואים שיש לו רמ"ח  

אותו דבר רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה, כי יש אדם העליון ואדם התחתון, מה שאנחנו  
רואים זה רק הגשמי אבל יש מעליו רוחני שמחיה את הגשמי, נכון שבלי הגוף הנשמה לא  

אי אפשר להסתכל רק    כלל, דהיינויכולה לרדת כלל אבל הגוף בלי הנשמה לא יכול לתפקד  
על הגוף אלא צריכים להסתכל מה מפעיל את הגוף ומאיפה זה חי, דהיינו כוח הפועל בנפעל  
זה התורה שמפעילה את   ורגליים אלא  ידיים  לא  זה  דהיינו  בעצמו,  זה התורה  א"כ אדם 

 הידיים ורגליים שלך. 

 יש אדם העליון ואדם התחתון שבו יש נשמה וגוף 

ה התורה שבה יש רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא תעשה, ואחרי זה יש  דהיינו אדם העליון ז 
רבי אדם התחתון שבו יש גוף ונשמה, העיקר לא הגוף אלא הנשמה שזה מחיה את הגוף,  

קורא לגוף האדם בשר האדם אבל זה לא העיקר אלא הטפל, דהיינו יש  חיים ויטאל זי"ע  
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וכמו החיות שלהם בא מהתורה,  נשמה שזה רמ"ח אברים רוחניים ושס"ה גידים רוחניים ש
וכן בלבוש הגשמי, שהוא  רוחנים.  גידים  ושס"ה  רוחנים,  יש בנשמה, רמ"ח אברים  כן, 

כל אבר יש את המצווה שלו  הגוף החומרי, גם כן יש, רמ"ח אברים ושס"ה גידים גשמיים.  
 המיוחד אליו. ובספר החרדים מפרט לכל אבר את המצווה השייך אליו. 

 קבל חיות מקומה הרוחניות הקומה הגשמיות מ 

מצד שיש בכולם מבנה דומה של רמ"ח ושס"ה, הגוף הגשמי והגוף הרוחני, נמשך  וכל זה  
שיש בה רמ"ח עשין ושס"ה לא תעשה. וגם הקומה הגשמית    –שהוא התורה  שלהם,  השורש  

של איש ישראל הוא כן, ששרשה מן הקומה הרוחניות שלו. דהיינו יש את הגוף הגשמי שהוא  
שיש בה רמ"ח ושס"ה.   והוא מקבל חיות מהתורה  לכן מקבל חיות מן הגוף הרוחני  אשר 

 ם הרוחני. האדמהותו של שכלל התורה הוא לרמז, נאמר זאת התורה אדם, 

 עבודת האדם הוא להעלות כל דבר מלמטה ללמעלה 

עוד מעט אנחנו נכנסים לסוכה שכידוע אצל חסידים אמרו שנכנסים לשם אפילו עם המגפיים  
לסוכה, סוכה זה וימינו תחבקני, העיקר שכל ימים הנוראים הוא להגיע לאתה הראת לדעת  

כל הוא  שהגשמי  לדעת  הוא  העיקר  האלוקים,  הוא  ד'  הרוחני  כי  מקומת  חיות  לו  ויש  ום 
שמחיה אותו, מלאך אין לו לבוש גשמי כלל, אבל אדם יש לו לבוש גשמי ועבודה שלו הוא  
להעלות כל דבר מלמטה למעלה ולדעת שהרוחני מחיה את הגשמי, וזה נקרא בכל דרכיך  

 דעהו, כל פעם צריכים לתת התבוננות ולהגיע לחיות עם הקב"ה בכל דבר. 

 ם הקב"ה נמצא בעולם הדמיון אדם שלא חי ע 

הלך פעם אחד עם תלמידיו לטייל בחוץ, ופתאום  הרה"ק הרבי רבי בונם מפשיסחא זי"ע  
ראו על הגשר ממול קבוצה של אנשים גויים שמדברים ביניהם, אמר להם רבי בונם תסתכלו  

כולם נבהלו, והסביר להם רבי בונם שבעצם הם כבר לא כאן    .הם תכריכים מותראו שיוצא  
בעולם הזה אלא הם נמצאים בעולם הדמיון וזה נראה כאילו שהם כאן ומדברים מהנחל  
שעולה ויורד ועוד כמה חדשות שיש בעולם אבל לעולם הם לא כאן בכלל. התלמידים נבהלו  
ואמרו אולי אנחנו ג"כ חיים בדמיון ובעצם אנחנו כבר לא חיים כלל בעולם, ואז הסביר להם  

תשובה ומתבונן מה הוא מחפש כאן בעולם ווער ביסטו און וואס  יהודי שעושה  :  רבי בונם
זיכסטו דא זה סימן שהוא כאן בעולם, אבל מי שמפסיק לשאול את עצמו מה הוא מחפש  

 .כאן וחושב שעולם כמנהגו נוהג אז הוא באמת בעולם הדמיון כבר

 אדם צריך לדעת בכל מעשה גשמי מה רוצים ממנו 

חסר איזה אות מן קומה שלימה, לכן יש בזה ענין התכללות, שכיון שהתורה היא  ועל כן,  
מדברים כאן  פסול, כי בכל אות ואות שהוא חלק התורה, כלול הכל.  הספר  התורה נקרא  

הרבה מענין התכללות, דהיינו בכל דבר להיות כלול מהכל דהיינו אתה לא תלוש, דהיינו אדם 
דברים שהגוף צריך, אבל הוא צריך  נמצא בלבוש הגשמי וממילא הוא עסוק עם כסף ועוד  

לדעת מה רוצים ממנו בזה כי הגוף הוא פועל יוצא מהנשמה שהוא פועל יוצא מהתורה, ואין  
אומר כמו בצבא שיש שם קודים בשביל לתקשר הפרי הארץ  דרך אחרת לדבר איתך רק ככה,  

בכזה   עם החיילים וכדי שהאויב לא יבין מה מדברים, אותו דבר הקב"ה מדבר עם האדם 
 צורה ואין דרך אחרת לדבר אותנו כלל. 



 קודש                          בראשית                         שיחות
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 סיפור עם חברת תקשורת 

מסופר שהיה חברת תקשורת שחיפש עובד במשרה מסוים אבל רק אחד שמבין את השפה  
שלהם כי היות שיש להם שפה מיוחדת א"כ לא כל אחד מתאים לתפקיד. ושמו מודעה בעיתון  

בוד עם השפה המיוחד שלהם. וביום  שמחפשים עובד למשרה זו וזו אבל רק אחד שיודע לע
פרטים   למלאות  ונדרשו  הזאת,  המשרה  את  לקבל  שרצו  אנשים  מלא  שם  הופיע  המיוחל 

, ובמקום היה אוכל ושתייה ושירה נעימה ברקע וחיכו עד שיקראו להם לראיון עם במקום
 המנהל.  

שמיד  פתאום נכנס אחד ורואה שהכל מלא עד אפס מקום אין איפה לשבת כלל, אבל ראו  
נכנס לחדר מנהל, כולם התקוממו מה קורה כאן איך הוא עוקף את כולם, אבל אחרי כמה  
דקות יוצא המנהל ממשרדו ואומר: תודה רבה לכולם וסליחה על הזמן שלכם אבל האדם 
שהגיע אחרון הוא זכה במשרה. ואחרי זה ניגשו ושאלו אותו מה קורה כאן הרי אנחנו שלחנו  

 והוא מגיע לא שם טופס לא חיכה שום דבר ומיד מקבלים אותו. טופס ומחכים כאן שעות

   את השפה שלנו אתם לא מכירים כלל 

עונה המנהל נכון אתם צודקים ששלחתם טופס וחכתם הרבה זמן, אבל אני מחפש מי שמכיר  
ובתוך המזיקה שהיה לכם ברקע אמרתי כל הזמן בשפה המיוחד    ,את השפה שלנו המיוחד

דה לא צריכים למלאות שום טופס רק מיד לגשת לחדר מנהל ולהתקבל  שלנו מי שרוצה עבו 
ואתם שלחתם טופס אכלתם ושתיתם והיה    ,לעבודה, אבל בינתיים רק אחרון עשה את זה

 לכם נעים עם המזיקה אבל את השפה המיוחד שלנו אתם לא מכירים כלל. 

 אדם שלא חי עם הקב"ה חותך את הענף שעליו הוא חי 

דם נכון שהוא צריך לאכול לשתות ולעשות כסף ולהנות וכן הלאה, אבל  אותו דבר גוף הא
והתורה   הנשמה  זה  הגוף  של  הפנימיות  אבל  הגוף  של  החיצוניות  רק  שזה  לדעת  צריכים 

אדם חושב שהוא צריך מהר להתפלל ומהר ללמוד כי הוא צריך עוד    את הגוף הגשמי,  השמחי
ת הענף שעליו הוא חי, והעיקר להיות  להספיק כמה דברים בדרך, אבל בעצם הוא חותך א

מקושר כל הזמן עם השורש ואז ממילא יהיה לך הכל, א"כ רמ"ח מצות עשה ושס"ה לא  
 תעשה הם בעצם האדם הרוחני. א"כ כלל התורה הוא האדם הרוחני. 

 יש התכללות באברים כמו שיש התכללות בתורה 

אם חסר איזה אות מן  ענין התכללות, שכיון שהתורה היא קומה שלימה, לכן יש בזה  ועל כן,  
פסול, כי בכל אות ואות שהוא חלק מהתורה, כלול הכל. הבעש"ט הק' הספר התורה נקרא 

אומר ברגע שאדם עושה מצוה ויודע שלא הוא עושה אלא הכוח מגיע מאת הקב"ה אז הוא  
כולם    מחובר לשורש, נכון שבפועל הוא עושה משהו נפרד אבל ברגע שהוא מגיע לשורש שם

הגמור,   באחדות  מרגישין אחד  אזי  אצבעו,  נוקף  אם  הגשמי,  האדם  בקומת  למשל  וכמו 
וכל זה  לכאורה צריכים להרגיש כאב רק באצבע ולא בכל הגוף, אלא  הכאב כל איברי הגוף.  

 בין כל האברים. וכמו שיש התכללות באדם יש התכללות בתורה. עבור ההתכללות 

 

 



 קודש                          בראשית                         שיחות

 ~ ט~ 
 

 הודי הוא בעצם מנותק מהתורה אדם שלא יכול לחיות עם עוד י 

כל  אצל  נמצא, כי  שיש התכללות בין כל האותיות,    –וכיון שנתבאר כן לגבי כללות התורה  
כלולין בו כל אותיות התורה הוא גם כך, שהאדם ושורש נשמתו האחוזה באות מן התורה,  

ו מהם.  המסתעפים  השרשים  כל  הנשמות  עם  מכל  כלולה  נשמה  שכל  שנתבאר,  כיון 
א"כ, כל האדם הדבוק בהתורה, הוא קומה שלימה, ועולם מלא  ם המסתעפים מהם,  והשרשי

שהרי הוא כולל בתוכו את כל הנשמות. וברגע שאני לא יכול לחיות עם יהודי אחד  כמבואר,  
בעולם אני בעצם מתנתק מהתורה, דהיינו צריכים לחיות עם כל אחד לא מדי קרוב ולא מדי  

ובהיפוך כל המחז"ל  ועל כן אמרו  רחוק.   נפש אחת מישראל כאילו אבד עולם מלא,  אבד 
 כל המקיים וכו' כאילו קיים עולם מלא, לטעם האמור.אמרו שם 

 אדם צריך לדעת שיש לו אחריות על עצמו ועל אחרים 

אומר לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה  הרבי רבי אלימלך זי"ע  
ולם לכף זכות עשה עבירה אחת הכריע את עצמו ואת כל  אחת הכריע את עצמו ואת כל הע

העולם לכף חובה, ועל כן אמר עכשיו אני מבין למה כולם באים אלי, היות שאני עושה עבירות  
ובזה אני מכריע את כל העולם לכף חובה וממילא הם באים אלי בטענות רבי צריכים לעשות  

חור בחדר שלו באונייה זה טובע את  כאן משהו. דהיינו אדם צריך לדעת ברגע שהוא עושה  
כולם, אותו דבר כל המאבד נפש אחת מישראל אז הוא מאבד בזאת עולם מלא. אדם צריך 

 לדעת שיש לו אחריות על עצמו ועל אחרים.

 אדם שמוסר נפשו לשני מקיים בזה עולם מלא 

בקיצור האמור.  לטעם  מלא,  עולם  קיים  כאילו  בישראל  אחת  נפש  המקיים  כל   ובהיפוך 
כתוב, שיש תשובה עילאה שזה בימי השובבים, ומסביר שהדרך לעשות תשובה על  השל"ה  

זה הוא לעשות בדיוק ההפוך, כי כל העניין הנ"ל הוא לאבד נפש אחת מישראל וברגע שאתה  
אחרים   מחזק  ואתה  התורה  במקצועות  שיעורים  מוסר  ואתה  מישראל  אחת  נפש  מקיים 

נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא ובזה אתה   ואתה עושה חסד לרוב, אז כל המקיים
 מחזיר את הכוחות שהלכו לאיבוד שימשיכו הלאה כמקדם.

 עצה איך אפשר לקיים את כל מצות התורה  

לדעת שאין שום  נמצא שצריך האדם ששרשו הוא התורה,  ,  כיון ששורש האדם הוא התורהו
יו ממעשיו על פי התורה, ובקיום צריך להתנהג בכל הנהגותויתורים ואין שום הנחות, אלא  

מאריך בספרו אגרא דפרקא  כל מצותיה, לבל יעדר ח"ו מן קומה הרוחניות. הבני יששכר  
מצות   או  בארץ  התלויות  מצות  כמו  לכולם  שייכים  שלא  מצות  מיני  כל  שיש  להסביר, 

ם ששייכים לכוהנים ולווים, אבל על ידי שאדם מכוון בכל מצוה בשם כל ישראל אז אתה בעצ
מחובר עם כולם ומכל בני ישראל יש לפחות יהודי אחד שיכול לעשות את אותו מצוה וממילא  
נחשב כאילו שאני ג"כ עשיתי את המצווה הזאת. ואם אין אף אחד בעולם שעושה זאת אז  

 כל הלומד תורה עולה כאילו הקריב עולה. 

 ני ישראל שורש הגשמי מגיע משורש הרוחני ושורש הרוחני מגיע מהתורה ומשם לב 

וברגע שאתה  כי ח"ו, אם יעדר איזה אבר מקומת הרוחני, יגיע הפגם לשורש נשמתו גם כן.  
לא מחובר עם אף אחד בזה אתה שובר את הענף שלך. כי שורש הגשמי מגיע משורש הרוחני  
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 ויגיע גם כן הפגם עד קומתו הגשמי.ומשורש הרוחני מגיעים לתורה ומשם לכל בני ישראל, 
כשהיה לו יסורים והרופא הגיע אמר לו רק תגיד באיזה אבר זה כואב  רבי    הזידיטשובער

 ואני כבר יודע מה לעשות עם זה.

 כשחסר החיבור אנחנו נמצאים בבעיה 

שכל הצרות והדינים ועיכוב השפע מלמעלה, הכל הוא עבור הפגם שפוגם בקומה הרוחניות, 
היום אפשר להבין זאת יותר בכל מכשירי חשמל למיניהם אם רק חסר חוט אחד שום דבר 
לא עובד יותר. כשחסר החיבור אנחנו נמצאים בבעיה, דעת קנית מה חסרת דעת חסרת מה  

הקב"ה נותן לאדם וזה הולך הלוך וחזור,  הגשמיות גם כן,    ומגיע בהשתלשלות לקומהקנית,  
כל בוקר איתערותא דלעילא בזה שמעיר אותו, ואח"כ אדם צריך לתת איתערותא דלתתא  
וכן   לפניך מלך חי וקיים שהחזרתי בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך סלה  ולומר מודה אני 

בה על העיקר עוד הרבה  הלאה כל התפילה, ואחרי זה הקב"ה משפיע מלמעלה תוספת מרו
 השפעות. 

 העיקר ללכת ישר לשורש הענין ולא לחפש אשמים בדבר 

א"כ ברגע שיש לך כאב במקום לחפש אשמים שבגללם זה שמרגיש הכאב מן החסרון ההוא.  
כואב, העיקר ללכת ישר לשורש הענין וזה נקרא המתקת דינים בשורשם. נמצא, שכשמחסר  

 נשמתו והן בגופו. אות אחת מהתורה, פוגם בזה הן ב 
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 שיעור ב' 

 יום א' יג' תשרי ערב סוכות

 אדם שלא מתנהג כמו שצריך מוחק את כל העולם כולו בזה 

)המשך ד"ה ואתחנן )הא'((. למדנו ששורש של כל יהודי הוא אות אחת  במאור עינים  איתא  
מהתורה, יש שישים ריבוא אותיות לתורה ולעומת זאת יש שישים ריבוא יהודים, לכאורה  
הרי יש הרבה יותר מזה, אלא כל שורש מתחלק לכמה ענפים וממילא יש הרבה יותר משישים  

ל שיהודי מחובר  וברגע  בעולם,  יהודים  וברגע  ריבוא  עולם מלא,  הוא מקיים  אז  שלו  אות 
גם את כל העולם כולו, א"כ  שיהודי לא מתנהג כמו שצריך אז לא רק שמוחק את עצמו אלא  

אדם צריך לקחת אחריות לא רק על עצמו ועל הסובבים אותו אלא על כל העולם כולו, וכמו  
 שכתוב איסתכל קוב"ה באורייתא וברא עלמא. 

 וח דבר אחד בטוח שאתה לא בט 

היה אומר שעל כל נשימה שאדם לוקח  ר' אשר  הנהיג לעשות תשובה כל הזמן,  הבעש"ט הק'  
לעצמו הוא צריך לעשות תשובה, וממילא חייבים להיות בתשובה כל הזמן. תשובה נקרא  

כמו שאמרנו שכל העולם עומד עליך, והיות שאין  ועל כן,  שאתה מחזיר כל דבר להקב"ה.  
אמר  שר' אשר  לא יחטא, ואין מצב בעולם להיות בטוח, וכמו  צדיק בארץ אשר יעשה טוב ו

בטוח,   לא  שאתה  בטוח  אחד  רבי  דבר  את הלעלובער  לעבוד  אחרת  דרך  מצא  שלא  אמר 
הקב"ה רק על ידי תשובה כל הזמן. א"כ העיקר לעשות תשובה כל הזמן ואז אתה כתינוק  

 דש. שנולד דמי ואז אתה מחובר כל הזמן, ואז כל הזמן הכל מתחדש מח

 אדם שמתגאה ממילא חוטא כי אין לו העזר ממעל 

שקלקל.   מה  ויתקן  לשרשו,  עוד  לשוב  בתשובה,  לחזור  מיד  צריך  כן,  מתנתק  ועל  אדם 
מהקב"ה וממילא הוא חוטא. כתוב אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, א"כ למה הקב"ה  

ולין לדור במדור  באמת לא עוזר לך לעשות תשובה, אלא אדם שמתגאה אז אין אני והוא יכ
אחד וממילא הקב"ה לא יכול לעזור לו כלל, א"כ ברגע שאדם מתגאה שם הקב"ה לא נמצא  

 כלל. 

 הצרות מתחילות דווקא מזה שכן הולך לך 

היה מסביר שכל הצרות שלך מתחילות דווקא מזה שהולך לך ומסתדר לך, והקשר ר' אשר  
אנשים רגילים לחשוב שכל הצרות שלך עם הקב"ה הוא דווקא איפה שזה לא מסתדר לך,  

מתחילות דווקא איפה שזה לא מסתדר לך, אבל האמת הוא שאיפה שזה מסתדר לך שם 
מתחיל הכל כי אז אדם לוקח כל דבר אליו שהוא מבין והוא יודע ומשיג, וברגע שאדם גונב  
לעצמו דברים ממילא בזה הוא מנתק את הקשר שלו עם הקב"ה וממילא מתנתק השפע ממנו  

אז מתחיל מצבים שזה לא מסתדר לך דברים, אבל אדם שכן שומע את הקב"ה וחי אחד  ו
אתו כל הזמן אז אין שום סיבה בעולם שדברים לא יסתדרו לך, כי מאן דאית ביה יראה לית  

אפשר   ביה חוסר הה"ד כי אין מחסור ליראיו, א"כ כל הבעיות בעצם מתחילות ממך לבד.
 יתקת את עצמך מהאות שלך בתורה. להסתכל על זה בתור עונש או שנ
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 אדם שלא חי עם הקב"ה הוא לא שמח 

ויש לו סדר יום    מרוצהאדם שלומד תורה אבל לא נכנס לפנימיות התורה יכול להיות שהוא 
בקיצור א שיינע איד, אבל תכלית הוא לא שמח כי   מסודר ולומד ומצליח ויש לו נחת מילדיו

כמה שיש לו הוא רוצה עוד והוא לא מרוצה אף פעם, ואם הוא רואה מישהו אחר שיודע יותר  
והכבוד   והתאווה  הקנאה  כי  טוב,  לא  המצב  בכלל  אז  ממנו  מוצלח  יותר  שהוא  או  ממנו 

 מוציאן את האדם מן העולם.

 אדם שחי עם הקב"ה תמיד שמח 

ידעו מצד אחד שאף פעם אי אפשר להיות מרוצה,    שלומדים בפנימיות  ל חסידיםאבל אצ
היה אומר המצב הולך להיות יותר גרוע ולא יותר טוב, אבל מצד שני מי שחי  שר' אשר  וכמו  

עם הקב"ה הוא תמיד שמח באמת, ולמכיר נתתי את גלעד מי שחי עם הקב"ה הוא תמיד  
נות  והוא  יודע שהקב"ה בחר  והוא  וכמה שהוא מסוגל  שמח,  בדיוק כמה שהוא צריך  לו  ן 

לעשות, וממילא הוא שמח כל הזמן. אבל אדם שחושב שאפשר להיות גם שמח וגם מאושר  
אז או שחי בהכחשה או שהוא סתם שוטה גדול. א"כ העיקר מצד אחד לרצות להגיע ליותר  

 כל הזמן.  ולא להיות מרוצה אף פעם, ומצד שני ברגע שאתה מקושר עם הקב"ה אתה שמח

 אדם צריך להרהר שיש הקב"ה בעולם 

ואיך עושים זאת, ועל כן, צריך מיד לחזור בתשובה, לשוב עוד לשרשו, ויתקן מה שקלקל.  
המקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע מקודשת  הבעש"ט הק'  אלא מחדש  

על זה שניתק את עצמו מהקב"ה,  על ידי מה שמהרהר,  שמא הרהור בלבו לעשות תשובה.  
גמורה. שההרהור ההוא, הוא רוחני,  ומתחרט בלב שלם בחרט יודע במוחו  ה  דהיינו הוא 

 ומתקן מה שקלקל בקומה הרוחניות.שיש הקב"ה בעולם והוא ניתק את עצמו ממנו, 

 ת הרוחני   הקומה ו מגיע עד  הקלקול שלנ 

אמר פעם אחת כשנשבר כוס בביתו, שחייבים עכשיו לעשות  הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז זי"ע  
ת יעשה  שאני  עד  עצמותי  ישברו  מעט  עוד  לא  אם  כי  לדעת  תשובה,  צריך  אדם  שובה. 

ואח"כ ישוב גם כן במעשה, לתקן שהקלקול שלו מגיע עד קומתו הרוחניות יעקב חבל נחלתו,  
וברגע שאדם מחזיר כל דבר להקב"ה אז גם הגשמי מקבל בחזרה  קומתו הגשמית במעשה.  

 את החיות שלו מהרוחניות. 

 חיות מעצמו אלא יונק זאת מהטוב   לו  הרע אין 

בורא אותו, אך מפני כי בכל עבירה בורא מקטרג אחד. ואיך  )חוקת(  במאור עינים  איתא  
לפני כל מעשה יש דיבור ולפני כל דיבור  שכל עובר עבירה חושב מקודם במחשבה לעשותו,  

מיד   אז  זה  לפני  זה  על  חשב  שאדם  וברגע  מחשבה,  ואח"כ  יש  להקליפה,  נפש  בורא  ואז 
כשעושה המעשה בורא הגוף, ואח"כ כשמהרהר בתשובה, מתקן ההרהור ומוציא את החיות  

הרע אין לו חיות מעצמו אלא הוא יונק זאת מהטוב, כי בטוב  שאר אבן דומם.  מהקליפה, ונ
יש חיות מהקב"ה, אבל ברגע שאדם לוקח זאת ומשתמש איתם למשהו לא טוב בזה הוא  
החיות   את  לקח  שהוא  מבין  שהוא  דהיינו  בתשובה  מהרהר  שהוא  וברגע  אותם,  מחיה 

חיות מהרע ומחזיר אותם לטוב,  מהקב"ה ושלח אותם למקום אחר מיד בזאת מוציא את ה
 וממילא הרע נשאר כאבן דומם כי באמת אין לו חיות מעצמו.
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 ל את האות שלו טא מוחק כביכו הפוגם והחו 

. הוא מלשון חרט אנוש. כי ידוע, כי הוידוי בפה אך מפני מה נקרא עזיבת החטא בלב חרטה
וגם שיהא מן הלב. כי הפוגם וחוטא מוחק כביכול אות שלו, שמשם שורש  הוא העיקר, 

וכשמתוודה בהדיבור, והדיבור ומקבל חיות ממקומות אחרים,    נשמתו, ונפסק מהקדושה,
נמשך מן האות כאמור, אזי מחדש את האות וכותבו מחדש מה שמחק. והעיקר שיהא מן  
הלב כמו החרט, דהיינו הקולמוס, לא יכתוב בו אם לא יטבלנו בדיו. והלשון נקרא עט סופר  

עיקר, ואח"כ יעשה טוב ולא יחזור  כמ"ש לשוני עט סופר וגו', וצריך להצטרף אליו הלב ב
והעיקר שאדם צריך להודות שהוא חטא, ולבקש השיבנו אבינו לתורתך ובזה הוא  לסורו.  

 נמצא בתשובה כל הזמן. 

 רק על ידי השפלות אפשר להגיע להקב"ה 

אבל אנשים לא חיים ולא מסכימים שחטאו, וכדי להודות על זה חייבים להיות בשפלות,  
מפני זעמך אין שלום בעצמי  ולחיות בשפלות נקרא כי חוטא ופושע אני אין מתום בבשרי  

חטאתי עונות  מפני  ממניכב  כמשא   ראש  עברוי  כי  יכבדו  עם  ד  חי  שהוא  ברגע  וממילא   ,
ל אנשים שלא חיים ככה הם  רגע ודקה עם הקב"ה, אבפלות שלו ממילא מגיע לחיות כל  הש

מחפשים כל הזמן את הקוד הסודי איך מסדרים את חטאתי נגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד,  
י  ל הזמן ולהרהר כל הזמן וככה מגיעים להקב"ה, ועל יד אבל העיקר הוא להיות בתשובה כ

 . ונהיו מקושרים להקב"ה  רהבתו יות שלךהאותזה מחדשים את 

 עבודה שלנו הוא להחזיר את האותיות עד למעלה 

שניהם  העיקר  הנה,  ו והוא  והמעשה,  ההרהור    –מבין  שהוא ההרהור  שלם,  בלב  החרטה 
דש את האות שלך על ידי הפה, ועל ידי חרטה שלך  מח  ואז חורטים תיקון קומה הרוחניות.  

רים אותם אל השורש, וזה הסיבה  ם את האותיות מתוך הקליפות ומחזי עם ווידוי מוצאי
ה אל  יר את האותיות בחזרבי"ת וכן הלאה שזה להחז  ירת ווידוי אומרים אל"ף שבעת אמ 
יהשורש.   זה משיב האות אל שורש נשמתו לכלל התורה.שעל  כן    די  בזוה"ק  שעל  אמרו 
ושתים אותיות רים  כלל עשהן  האות ה',  שתשוב ה'.  שהוא מלשון  רא תשובה,  נקבטעם ש
נויים של כ"ב אותיות התורה, הוא ה'  כלומר אחד מהכיה' מוצאות הפה.  שנכללים בהתורה,  

י התשובה  שע"  –מוצאות הפה. שהם, כוללים את מבטא כל כ"ב האותיות. וזהו תשוב ד'  
 חוזר האות שלו לשורשו בכ"ב אותיות התורה. 

 אדם שמחזיר את האותיות מחזיר את התורה לשלימות 

ברגע שאדם ד, ושלימות, תורה שלימה,  שעל ידי ההרהור וחרטה ישובו להיות אחדות אח
את התורה   וגם מחזיר   ם כולוו ולסובבים אותו אלא לכל העולמחזיר אות הוא לא רק לעצמ

בלי חסרון בכל כ"ב אותיות התורה, שהן כלל התורה, כמבואר זה אצלינו במקום לשלימות.  
 ריכות יותר.אחר בא

 מלובלין  ם הרבי סיפור ע 

כל פעם שהתיישב ללמוד אמר לעצמו ולרשע אמר אלוקים מה    י"עין זלבבי מלוהר פר על  מסו
, וככה חזר על זה כמה פעמים, ואח"כ אמר אבל הרי אני כבר אמרתי ככה  לך לספר חוקי

 וון באמת. תי זאת והיום אני מתכצמו אתמול רק אמראתמול, ואמר לע
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 הרהור התשובה הוא העיקר 

זו מקודשת   ע הריצדיק ונמצא רשל מנת שהוא  מרו בגמרא, המקדש את האשה עועל כן א
ן חסר שישוב  ם הרהר בתשובה, עדייולכאורה יש להבין, הלא גם אשמא הרהר בתשובה.  

, כי הרהור התשובה הוא העיקר, נמצאבמעשיו, ואיך אפשר שיחשב כצדיק. אלא על כרחך  
ה יהיה עם חיות  שוברגע שאדם מתקן כל דבר אז כל מה שרק יעבזה נתקן קומת הרוחניות.  ש

 דקדושה. 

 ת בעלי עבירות היצר הרע מחיה א 

ד שלא חי עם הקב"ה בזה הוא מתנתק מהחיות של הקב"ה  י אמרנו שאחהר הבעל התניא  
יות התורה א"כ איך יתכן שהם חיים עלי אדמות כאילו לא קרה שום דבר ועוד ינובון  ומאות 

אותם ולהראות  בשיבה, אלא ההסבר הוא שהיצר הרע יש לו מספיק חיות משלו כדי להחיות  
ך הלאה  ואפשר להמשי  תים מזהם דבר אם לא עושים רצון הבורא ולא מלכולם שלא קרה שו

מיד  נהיה  הוא  תשובה  עושה  וברגע שאדם  וברגע שאדם מתקן את    כרגיל,  צדיק,  בבחינת 
 .יות מתקנים בזאת גם את הקומה הגשמיותהקומה הרוחנ

    הגשמי זה המידות   הקומה הרוחני זה המוחין והקומה 

, ומעל זה יש תשובה שקדמה לעולם ויש  זה המודעות ואמונהן שהקומה הרוחני זה המוחי 
רה תפארת  ידות שזה חסד גבופים, והקומה הגשמי זה המפים ומקיפים דמקיל זה מקימע

שה בלי שהמידה יפעיל אותו, דהיינו הקב"ה ברא את ן שום דבר שאדם יעוכן הלאה, ואי 
ן,  י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן שהם י"ג מכילין דרחמי  ם עם אותיות התורה, שהםהעול

ם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות,  ם המידות שהוהם השורש של הזעיר אנפין שה
קחים אותו לכיוון  י ברגע שלוריך לראות להשתמש עם המידות בכיוון הנכון, כא"כ אדם צ

ין לך רחמים יותר, וגם אדם שלא חי  ן ואז ח"ו א חמילא נכון אז מתנתקים מי"ג מכילין דר
את המידות הוא מחזיר  יות התורה ג"כ, וברגע שאדם מחזיר עם המידות נכון מתנתק מאות

 כל דבר למקום הנכון שלו. 

 עבודת האדם להפעיל את המידות למקום הנכון 

וא  ת למקום הנכון, אבל העיקר ה"כ הרהור לבד לא מפסיק, כי אז אדם מחזיר את האותיוא
את המידות למקום הנכון שזה למעשה ולא רק הרהור, השורש של כל דבר   ל להתחיל להפעי

בל עד שזה יורד ומגיע אליך זה כבר מגיע מעורב טוב הוא טוב בלי שום תערובות של רע, א
להגיע  בר ולבקש  להאמין  צריך  ואדם  משובש,  באופן  לאדם  מתגלים  המידות  דהיינו  ע, 

תה א"כ מה הוא רחום אף אים מי"ג מכילין דרחמין,  י בעצם המידות מגיע, כלהתכללות
עושה פעולות של חסד ובמקום    תהא רחום, ברגע שאדם  בזה הוא מעורר רחמים בעולם, 

ם בעולם, ובזה מתקנים  להתעלם מהשני עבודה שלנו הוא להתייחס לשני ואז מעוררים רחמי
 את החלק הקומה הגשמי שלנו. 

 אדם צריך לאחד את הקומה הגשמי עם הקומה הרוחני 

צריך , דסגי ליה במה ששב בלבו, אלא צריך לתקן גם חלק המעשה, ו מר האדםלא יאאלא, ש
כי אדם צריך לדעת שהקומה הגשמי חי  לדבק קומה הגשמית שלו גם כן לקומה הרוחניות,  

שיהיו הקומה הרוחניות והגשמית מאחודים, שאדם לא    להיות מאוחדיםקומה הרוחני,  מה
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צם הוא חלק אלוקי ממעל  ום, אדם בעו שימצא את עצמו בכל דבר ומקמ יהיה נפרד מעצ
ולקיים מצות התורה את המידה למקום לא נכון הוא עשה זאת בעצמו,  וברגע שאדם לוקח  

בהרה במעשה,   רק  לבד,  ולא  ידי  ור  על  המידות  ובתיקון  ובגשמי,  ברוחני  התיקון  להיות 
 ות בתוך האדם.שלין ממידות עליונשהן משתלדהיינו לעשות פעולות של חסד,  המעשה. 

 המידות כשמתגלים אצלינו באים משובש 

באי הוא  לאדם  מתגלים  כשהם  המידות  הם  דהיינו  בשורש  אבל  לגמרי  משובש  בצורה  ם 
למשל, הם באים מי"ג מכילין דרחמין עד אותיות התורה שזה הקב"ה.    קדושות מאוד, כי

העלי האהבה  בתוממידת  נשתלשל  מה ונה,  לכל  המידה  בזאת  משתמש  להיות  האדם,  ך 
חירה כלל.  ך ביות לדעת שאין לחירה צריכה להאדם יש לו בחירה והב  אבל שירצה לאהוב.  

הוא חי  להיות ש   הוא לאיזה כיוון אתה הולך, או בחרת בחיים או בחרת במות, יכולהבחירה  
 . כאן הוא רק מסתובב  אבל ברגע שהוא מתנתק מהחיות שלו הוא כבר לא חי באמת

 צריכים גם דעת וגם אמונה 

ת עוד יותר או  פי מטה ולרדה הוא יכול למשוך זאת כלכשאדם מקבל מידות אהבדהיינו  
האם למשוך זאת כלפי  שהבחירה היא ביד האדם.  ולהגיע להקב"ה,    למשוך זאת כלפי מעלה

ל בלי אמונה אי אפשר בר אבדעת נקרא להתחואם יש לו דעת ואמונה, טה או כלפי מעלה. מ
מין שמכאן יהיה לו כסף  אדם שהולך לעבודה הסיבה הוא כי הוא מא  להתחבר לשום דבר,

ם לשום מקום, יכול להיות שיש לו ידע והרבה בעניין הנ"ל אבל  לא הולכי   לחיות ובלי אמונה
 .שיהיה מצב של חיבת הקודש ולהגיע להקב"ה ולהתחבר אתו אי אפשר בלי אמונה כלל

 המודעות תלוי באמונה שלך 

ורע    הסיבה המביא להבחירה, לבחור דרך אחד מטוב  ונודע, כי)שלח(  במאור עינים  איתא  
שזה ם אין דעת הבדלה מניין, ועל ידי הדעת,  כי את בדבר,  שזה המודעוהוא על ידי הדעת,  

ל אחד לפי דעתו כמו שמטהו הדעת שלו לאחד מן הקצוות, או להיות מצוע בוחר כהמודעות,  
שרשה ממנו. ירה, מאחר ש ת הוא עיקר הבחרע, וא"כ הדעבדרך הממוצע בתערובת טוב ו

המודעות תלוי באמונה שלך,  ט הדעת הוא על ידי מיעוט האמונה,  ומיעוובפרשת ויצא כותב:  
שהיא פתח ושער  מין במשהו זאת הסיבה שהוא לא מתקשר לזה כלל,  וברגע שאדם לא מא

ת אז הוא מחובר להחיות שלו  ברגע שאדם נותן התבוננולהיכנס בה לדעת ולכל המידות.  
 כלל.   בעצמו, דהיינו אי אפשר להגיע לדעת בלי אמונה  תיות שלו ואז הוא מתחיל להאמיןולאו

 את להחזיר להקב"ה צריכים לקחת את האמונה וגם ז 

וד מידה שביעית, כי באמת, בכל המדריגות ובכל עליית עולמות, העיקר השער כי היא ס
ות, ואחרי זה מגיעים  א"כ דבר ראשון צריכים את המודע יא האמונה, מידה שביעית.  לד' ה

מה ת שאני טיפש ומאמין, וגם את זה צריכים לדעת שכלאמונה ואז לקחת את כל הנ"ל ולדע 
 ולא יותר מזה, ולמעשה בלי אמונה אין שום דבר בעולם.   ת האוזןשאני מבין זה רק לשבר א
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 ~  טז~ 
 

 ם צריך לדעת שכל מידה קשור עד למעלה אד 

ותק אלא  וזה לא משהו מנואם יש לו דעת ואמונה, שזאת המידה הוא ממידות העליונות,  
תה עושה אתה מקשר ואז כל פעולה שאשעל ידו הוא הנהגת כל העולמות.  עד למעלה,  קשור  

 זאת להקב"ה. 

 לה שפע גדול מאוד אם עושים פעולות כאן למטה פותחים למע 

לראות איך בנה את הסוכה שלו, וראה ששמו שלאק    שהגיעהרבי מלובלין זי"ע  מסופר על  
ך ן אונטען און סמאמדרייט פו  שלא יכנס גשם לסוכה, ושאל מה זה ואיך זה עובד, ענה הגבאי

לות כאן למטה  לין שזה ווארט טוב בשבילו אם עושים פעו. ענה הרבי מלובעןצוך אויף פון אוב
בעולם הזה פותחים בזאת את השפע מלמעלה. א"כ כל פעולה שעושים כאן למטה מעשיך  

 קוך מעשיך יקרבוך. ירח

             

            

   

     

  




