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 ויצא פרשת 

 שיעור א'

 יום ב' ד' כסליו

 הבעל תשובה עבר כאלו מקומות שאף אחד לא עבר אותם 

)המשך ד"ה בפסוק אז יבדיל(. כתוב במקום שבעלי תשובה עומדים אין  במאור עינים איתא 
נמוכים   מקומות  כאלו  עבר  תשובה  הבעל  אחד  מצד  בה,  לעמוד  יכולים  גמורים  צדיקים 

דהיינו אם אתה מסתכל על המציאות שלו ועל עבר    אותם בחיים,שהצדיק אף פעם לא עבר  
הגיע   לא  שלו  בחיים  הצדיק  זאת  לעומת  מאוד  נמוכים  במקומות  היה  תשובה  הבעל  שלו 

 לכאלו מקומות נמוכים.  

 הבעל תשובה לומד מהכישלונות לבנות את עצמו 

ם מאוד גדול,  ומצד שני ברגע שאדם מסכים ללמוד מהכישלונות שלו הוא יכול להגיע למקו
אין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל בה, נכון שנכשלת שם אבל העיקר שתבנה את עצמך 
היה   שלא  מקומות  לכאלו  להגיע  אפשר  משם  דווקא  לפעמים  כי  מזה,  יותר  להרבה  משם 
מציאות להגיע בלי זה, באידיש אומרים אכלת דגים סרוחים ועוד זרקו אותך מהעיר, דהיינו  

 שם וליפול עוד יותר עמוק אני יכול להרוויח שם.  במקום להישבר

 הבעל תשובה עושה כל דבר בפנימיות 

ברגע שהבעל תשובה מסכים למנף את המקום הנמוך הזה ולחיות את הסכנה שלו שהוא  
בעצמו לא יכול, ולחיות שהוא מסוכן במה שנפל והוא מסוכן בכל דבר, אז כל תורה שלומד  

נפשי, ואז הוא עושה  וכל מצוה שעושה הוא מכוח שלו לי ד' עזרתה לי כמעט שכנה דומה 
ויראה שהזכרנו   וזה אהבה  מצות לא רק בחיצוניות אלא עושה אותם עם הפנימיות שבו, 
בשיעורים הקודמים. ואצלו אין מציאות להתפלל מהר ולצאת ידי חובתו אלא הכל עושה עם 

 ל דבר עם בכל דרכיך דעהו. פנימיות לבד, היות שהוא יודע עד כמה הוא מסוכן הוא חי בכ

 אדם שמקבל קו משובש הסיבה כי הקב"ה רוצה אותו חזק מאוד 

אדם שמדבר בטלפון עם מישהו אחר ופתאום הוא לא שומע כ"כ טוב, הוא יכול להגיד לשני  
אולי הטלפון שלך שבור אולי אין לך קליטה בקיצור תתקשר אלי יותר מאוחר, אבל אפשר 

אצלי. הקב"ה מדבר אתנו רק דרך המידות, מידה נקרא קו, דהיינו יש  גם לומר שהבעיה  
קוים עם קליטה יותר טובה ויש פחות וכמה שאדם משקיע יותר יהיה לו קליטה יותר טובה,  

חס קווים  שלושה  יש  לו,  קווני  היום  זה  אתנו.  מתקשר  שהוא  הדרך  שזה  גבורה  דהיינו  ד 
שזה יורד אלינו זה מגיע מאוד מדוד, כל תפארת, ורק ככה הקב"ה מתקשר אתנו, אבל עד  

אחד לפי הנפש שלו הקב"ה נותן לו את הקו שלו, אדם בעצם לא יכול לדעת איזה קו יש לו, 
אלא ברגע שזה מופיע באופן משובש מאוד אז הוא יודע שזה לעומת זה עשה אלוקים וממילא  

 יש לו קו חזק מאוד עם הקב"ה. 
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 וב על ידי הסכנה אדם הולך לכיוון הט 

רק לנו יש כזה דבר למלאכים אין כזה דבר כלל, ורק דרך המידות הקב"ה מתגלה אלינו,  
ובעצם אדם מצד עצמו יש לו משיכה לרע במקום ללכת לטוב, אבל על ידי הסכנה שיש לו  
וזה שהוא לא   לכיוון הטוב, אדם צריך לדעת שבעצם הקב"ה נמצא בקו  והולך  נזהר  הוא 

א לא נמצא שם, כי אתה שומע תפילת כל פה הקב"ה מקשיב  שומע אותו אינו הכוונה שהו
 לכל אחד, רק אני צריך להגיע לפינה הנכונה כדי להבין ולשמוע מה שמדברים איתי. 

 לפי השיבוש אפשר להבין איזה קליטה יש לי 

ולהגיע לקשר נכון זה אך ורק על ידי אהבה ויראה שזה מכניס לאדם לחיות את הסכנה שהוא  
יכול לשמוע כאלו  עלול לאבד את   הקשר כל רגע, וברגע שאני ימצא את הכיוון הנכון אני 

דיבורים שמישהו אחר לא יכול לשמוע אותם כלל, ולפי הנשמה שלך אתה יכול לקלוט כאלו  
איזה   לדעת  יכול  לא  אדם  ובעצם  אותם,  לקלוט  יכול  לא  אחר  שמישהו  ודיבורים  קולות 

וא יכול להבין איזה קליטה יש לו, והעיקר לזכך קליטה יש לו, אלא דווקא לפי השיבוש שלו ה
את עצמו לפני זה ואז כל פעם שמגיע כזה מצב הוא לא יפחד מזה כלל ומיד יגיע לנקודה  

 שהוא צריך להגיע. 

 אדם שחי את הסכנה רץ לערי מקלט 

אדם שרצח מישהו אחר בשוגג חי בסכנה גדולה שמישהו אחר יבוא ויהרוג אותו, ובעצם הוא  
נכנס לערי  חד מאדם שהוא רודף ואז הבא להרגך השכם להרגך, אבל ברגע שהוא  נרדף ומפ

מקלט שם הוא רגוע כי שם אי אפשר לעשותו כלום, אותו דבר אדם צריך לגשת לתורה ולדעת  
שבעצם הוא בסכנה וחייב את התורה כמו ערי מקלט. אדם שלא חי שהוא בסכנה לא ירוץ  

ואל"ף על אלופו של עולם יבדיל משה שהוא הדעת של    לערי מקלט כלל, אז הולך על ז' מידות
כולם, לפני עשיית מצות צריך שיהיה לאדם יראת מצוה שזה הסכנה לא לגשם אותו, ואז  
מגיעים להכנעה, והוא נכנע בזה שיודע שהוא מסוכן, ומזה אדם מגיע להכרה למצוא בכל  

ווא גוט  ס איז דיר אזוי שלעכט.  דבר רע את הטוב שבו, באידיש אומרים אויב סאיז אזוי 
 ועבודה שלנו הוא להתחבר לנקודה הפנימיות שיש בכל דבר.

 דוד המלך היה חי בכוח עם הנפילות שהיה לו 

ומסביר ברגע שאדם שומע כשנכשל שזה הקב"ה ומתחיל לחיות מאז את הסכנה שיש לו בכל  
מות שלא  דבר ובכל מקום, אז הוא לא רק מתקן מה שנכשל אלא הוא מתקן גם באלו מקו

נכשל, דהיינו שלא היה חי שם בדביקות האמיתי בהקב"ה, אז מעכשיו הוא מתחיל לחיות  
את הסכנה בכל דבר ויודע שכל רגע ושנייה הוא יכול ליפול בחזרה, ואז הוא מתקן הכל. נכון  
שדוד המלך חטא בשתיים, אבל מצד שני אמר אין מתום בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי  

כי עונותי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני, דהיינו ממה שעבר היה בטוח  מפני חטאתי  
שיפול בכל דבר, ולכאורה הרי נפלתי רק בזה ולא בשום דבר אחר, אבל היות שאין לי בטוח  

והיות שהקב"ה מתגלה אלי בכזה צמצום וממילא  על שתיים גם אין לי בטוח על שום דבר,  
 נפלתי בפועל אבל בכוח זה נמצא. בכל דבר יש טוב ורע א"כ אפילו שלא 
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 התורה הוא מפלט לכל הדברים שלו 

זה  הנה  ו ידי  הדעת  על  לשלימות  בא  וממילא  הראשונות,  המידות  בג'  עצמו  שהשלים 
מתקן גם מה והשפלות, ואז הוא מגיע להכנעה הבדלה והמתקה, ואז הוא מתקן כל דבר,  

בזמן העבר, ב ופגם  זו,  ועתה, שקלקל כבר קודם שבא למדריגה  איזה מידה מן המידות. 
ברגע שהוא חי עם הקב"ה משם יתפרדו כל פועלי  בהטותו את עצמו עם כל המידות לטוב,  
להיות נקשר עם כל מידותיו באלופו של עולם, על  און, ואז אפילו בכוח אי אפשר עליו כלל,  

וראה ,  ואז הוא רואה שרק התורה הוא מפלט ושם יתפרדו כל פועלי אוןידי התורה שלמד,  
 שהם יכולין לקרב אותו להקב"ה. העצות כאמור למעלה, 

 כהרף עין הוא גוזמא 

וברגע שאדם ניגש ללימוד ויודע כי הם חיינו ואורך ימינו, ויודע שלולי תורתך שעשועי אז  
אז   תורה,  ללמוד  הולך  סיבה  אותו  ומכוח  בעניי,  אצלו,  נקלטין  אבדתי  נכנסים  הפנימיות 

ולא רק מה שעשה עכשיו  ונכנסים כל מעשיו הראשונים שעשה,  השמאל נכנע לימין,  ונכללין  
היה מסביר  ר' אשר  אלא כל מה שעשה עולה להקב"ה, כי רק כאן יש נפרד ולמעלה הכל אחד.  

שאדם בקושי הווה, אבל הקב"ה הוא היה הווה ויהיה בפעם אחד, אדם לא יכול להיות הווה  
א שם, ועתיד עדיין ובהוה כהרף עין, ובעצם המילה כהרף עין  כי העבר אין והוא כבר לא נמצ

ץ  הוא גם גוזמה, כי פשוט לא מצאו מילה יותר מצומצמת מהרף עין אמרו את זה. וכן בחמ
 שהוא במשהו, בעצם רצו לתת שיעור יותר קטן רק אין פחות ממשהו. 

 סיפור עם חיטים לפסח 

חמץ בפסח. שנה אחד מיד אחרי פסח  מספרים שהיה רבי בירושלים שהיה מאוד מקפיד על  
נסע לקצור חיטים לשנה הבאה למצות, ומיד שם את החיטים בתוך כמה שקיות אחד בתוך  
השני. וכשהגיע הביתה החליט לתלות אותו עם חבל על הגג, והכל כדי שלא יבוא לשם שום 

את חמץ אפילו לא חשש דחשש. וכשהגיע ראש חודש אדר שלח את הגבאי שיוריד לו מהגג  
 השק עם החיטים כדי לטחון אותו. 

   מאיפה אתה יודע מה זה משהו 

אבל זה היה מאוד גבוה והיה צריך לעלות לשם עם סולם ובקושי הגיע עד לשם, ולמעשה זה  
היה כ"כ קשור בחבלים ולא הצליח כלל לפתחו ולשחרר את השקית, ולא היה לו ברירה לקח  

כה שחרר את השקית. וכשהגיע לרבי הוא שאל סכין פשוט שהיה לו בכיסו וחתך את החבל וכ
אותו איך הורדת את השקית, ענה הגבאי לא היה לי ברירה וחתכתי עם סכין את החבל שעליו  
היה קשור השקית. מיד צעק עליו הרבי חמץ. אמר לו הגבאי הרי זה בתוך כמה שקיות והם  

מרת משהו ומאיפה  קשורים על כמה חבלים ומה בעיה בכלל. ענה לו הרבי הרי התורה או
 אתה יודע מה השיעור בזה. 

 ההווה כלול מעבר ועתיד 

אותו דבר הרף עין זה כבר גוזמה, כי ההווה הוא כלול מעבר ועתיד, כי ברגע שאתה אומר את  
המילה הווה זה כבר היה וזה עבר שאין, וכן יש בתוכו עתיד, וזה מה שאנו אומרים תמיד  

קלטות שזה היה מכשיר עם חוטים, אבל לכאורה הרי  אדם הוא בקושי הווה. וכן היה פעם ב
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ומה שהולך להיכנס עוד לא נכנס ואיך אפשר לשמוע שיעור או ניגון, אלא  חוט אחד כבר יצא  
 החוט ומחט היו מקשרים בין מה שיצא למה שצריך לצאת וככה שמעו ניגון או שיעור.

 אדם שחי שהקב"ה נתן לו ההווה הוא מחובר אליו יתברך 

וזה רק דמיון, העבר  אותו דב ר אדם עסוק כל הזמן בעבר ובעתיד אבל אדם כבר לא שם 
יש עכשיו שיעור הלא   גונבים תמיד את ההווה, אבל אדם צריך לומר לעצמו איך  והעתיד 
שבועיים לא היה שיעור והיה לי הרבה ניסיונות בזה, אלא כמו שאז היה הרבה בחסד אפילו  

כשיש שיעור צריכים לדעת כמה חסד זה מאת הקב"ה.  שלא היה שיעור אותו דבר גם עכשיו 
וברגע שאדם יודע שהוא בקושי הווה והוא יודע שרבות מחשבות בלב איש ורק עצת ד' היא  
תקום, וברגע שאדם יודע שהקב"ה נותן לו את הווה בזה הוא נהיה מחובר להקב"ה, הקב"ה  

ל כל שנייה הוא היה הווה  הוא היה הווה ויהיה אבל לא שאתמול היה הקב"ה ומחר יהיה אב
 ויהיה. ושם אדם מקבל כוחות לעמוד שם. 

 אדם שחי ככה כל מעשיו הראשונים נכנסים להקב"ה 

וברגע שאדם חי ככה אז כל מעשיו הראשונים נכנסים להקב"ה, כי שם אין אתמול והיום  
, וברגע שאדם חי עם הקב"ה  ומחר וממילא הכל כלול באותו דבר, ואז אצלך כל הזמנים שלך

להיות נכנסים אל  על ידי המידות בחלק הרע שהיה בו תחילה,  בתוך ההוה של עכשיו, אז  
 ראים בשם זכיות. הקדושה, ונמתקים להיות נק

 הקב"ה מדבר אתנו רק על ידי המידות 

ידי המידות, דהיינו שהוא צמצום אורו יתברך עד   דברנו שהקב"ה לא מדבר אתנו רק על 
אלינו וזה מתגלה על ידי אחד מהמידות שיש בעולם. וככל שאנחנו יודעים שיש שם הקב"ה  

יכולין על ידי זה להתקרב, ך נכון שהוא אין סוף ב"ה אבל כמה שאני מתחבר שם אליו יתבר
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ברגע שאדם חי שבתוכך יש שם מקדש והקב"ה נמצא שם, 

להקב"ה.   מגיע  אדם  בזה  הקב"ה,  גם  זה  עושה  שאתה  בהמידות, והדבר  דבוק  והאדם 
ונמצא שנעשה דבוק באלוקותו על ידי   ומתקרב אצלו יתברך עמהן, נמשך עליו אלוקותו, 

 המידות.

 כנעה נקרא לחיות את הסכנה בכל דבר ה 

ועושה יותר מעשים ויותר דיבורים טובים ויותר  אך כפי מה שיתרבה אצלו טוב המידות,  
מחשבות טובות, ויש להעיר תשומת לב, שבמאמר זה מבואר סדר התיקון, כידוע מהבעש"ט  

לרע, ומשם   הק' זי"ע, הכנעה שזה לחיות את הסכנה בכל דבר, ואח"כ הבדלה להבדיל בין טוב
 מגיעים להמתקה הנשפעים על ידי בחינת הדעת. 

 עבודת האדם לחזור לישר שזה הקב"ה 

תשובה נקרא להחזיר אותו למצב  וכמ"ש בש"ס, גדולה תשובה שזדונות נעשים לו כזכיות.  
הקודם, אלוקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים, הקליפות הם עשו הרבה  

ועבודת האדם הוא לחזור לישר שזה הקב"ה. גדולה תשובה שזדונות  ,  דברחשבונות בתוך כל  
נעשים לו כזכיות הקב"ה הופך לך את זה ואתה לא צריך לעשות שום דבר, ומשם יתפרדו כל  

 פועלי און. 
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 בהתחלה עושים תשובה מיראה ואח"כ תשובה מאהבה 

כשגגות. וכמסקנת ופעם אחד אמרו, שנעשים לו  אבל לכאורה הרי פעם אחד כתוב כזכיות  
וכאן מיראה.   וכאן, אלא אותו  הש"ס כאן מאהבה  עינים לומד שזה לא כאן  אבל המאור 

תהליך, בהתחלה אדם עושה תשובה מיראה כי הוא בעצם מפחד מהעונש, היות שהפרנסה  
לא הולך והבית לא הולך ועוד כמה דברים שלא הולכים, אבל אדם חייב להחליט מי לא שומע  

א שומע או שהקב"ה ח"ו לא שומע, אבל האמת הוא כי אתה שומע תפילת  כאן או שאתה ל
כל פה הקב"ה מקשיב לכל אחד ואחד וכן הקב"ה ישמע שועתם ויושיעם, אלא אנחנו צריכים  
לשמוע שהקב"ה רוצה לשמוע אותנו, וברגע שאדם מחליט את זה אז מגיע מיראה לאהבה,  

תשועה לו  שאין  אדם  בבן  בנדיבים  תבטחו  אל  ד'  וזה  על  שברו  בעזרו  יעקב  שקל  אשרי   ,
 אלוקיו. 

 אדם שלא נפל לא חולם שהוא בסכנה 

ואיך  וזה ששב לד' מאהבה ומיראה, כאמור, שהן האמצעים שהביאו אותן לזה המדריגה,  
אדם מגיע לכל זה, אך ורק על ידי שנפל מקודם, אדם שלא נפל אף פעם הוא לא חולם שהוא  

מהנפילה שלו שאין אדם עומד על דבר הלכה אא"כ נכשל    בסכנה גדולה, אבל אדם שנפל ולמד
חידש כל נגעים אדם הבעש"ט הק'  בה, אז כבר לא צריכים ליפול בפועל ומספיק בכוח ג"כ.  

דהיינו מזה שאני רואה זאת אצל השני בזה אני מגיע שזה נמצא בעצם רואה חוץ מנגעי עצמו,  
ר, וממילא כל דבר שאנו רואים בחוץ  אצלי ג"כ, דהיינו אדם צריך לקחת אחריות על כל דב

זה אנחנו בעצמנו, ובזה אנחנו מגיעים לחיות עד כמה אנחנו בסכנה על כל דבר, אנחנו יודעים  
לא שהרחוב מלוכלך אלא אנחנו מלוכלכים, היום ד' ישמרנו יודעים דברים ששערות ראשינו  

חנו צריכים רחמים  עומדים מזה, אבל מצד שני אנחנו מגעים לחיות את הסכנה עד כמה אנ 
 על כל דבר. 

 התורה מחבר את היש לאין בחזרה 

ובכל פעולה שאדם עושה  בוודאי נעשים לו כשגגות וכזכיות גם כן, וקדושתו יתברך ותורתו, 
הקב"ה  כי אורייתא וקב"ה חד היא, הקב"ה נמצא שם, וכן בתוך התורה הקב"ה נמצא שם,  

תורה שהוא הממוצע בין האין ליש, וברגע  וישראל הם חד, ואיך אנחנו מתחברים, על ידי ה
אפילו שהיו גם מה שהיה וגם מה שיהיה אחרי זה,  קולטת את כל מעשיו,  שאדם חי ככה אז  

בקדושה,   מתכללים  עתה  להיות  לכן,  מקודם  בקדושה,  בקליפות  נכללים  שלך  המעשים 
ת  וכשאדם נכנס להתפלל הוא מתחבר בחזרה להקב"ה ולאין סוף ב"ה ולמקום של המתק

 דינים בשורשם.

 כשחיים את הסכנה בשעת השיעור מחברים את כל המידות להקב"ה 

וברגע שיושבים בשיעור וחיים אז את הסכנה של כל דקה ושנייה ויודעים שכי הם חיינו ואורך  
ואפשר לראות הבדל  עבור תיקון כל מדותיו,  ימינו, אז החיבור הזה הוא לא רק לעכשיו אלא  

אד לבין  שלומד  אדם  מחובר  בין  שלא  לאדם  להקב"ה  שמחובר  לאדם  וכן  לומד  שלא  ם 
אבל למדת מזה להגיע להקב"ה ולחיות את  שעל ידם עשה אותן המעשים רעים.  להקב"ה,  

 הסכנה שלך בכל דבר. 
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 הקב"ה מדד לך את אהבה רעה מדיוק בשבילך 

  דהיינו הקב"ה שלח לךשעשה מתחילה איזה דבר באהבה רעה שהיה לו לזה המעשה,  כגון,  
אהבה מלמעלה ובמקום לקחת זאת לאהבת ד' לקחת זאת לאהבה רעה, אדם חושב שאהבה  
שיורד אליו הוא כדי להיכנס לאהבה, אבל האמת שזה הדרך שהקב"ה מתגלה אליך ולמעשה  
כדי שאתה לא תתבטל לגמרי הוא ירד אליך בצמצום והכל היה מדוד בדיוק שעוד יהיה לך  

בודה שלנו הוא משם לא לגשם זאת עוד יותר כי הקב"ה  כוח להגיע גם משם להקב"ה, אבל ע
מדד לך אותו בדיוק שעוד תוכל להגיע משם להקב"ה ושלא יהיה מדי מגושם, אבל צריכים  
לדעת שזה כלול מטוב ורע, כי אין רק רע ואין רק טוב, וברגע שאדם חי את הסכנה הוא עומד  

מדי מגושם, וממילא משם    ומבקש מהקב"ה ד' שמעתי שמעך יראתי ומבקשים שלא יהיו 
 יתפרדו כל פועלי און. 

 יעקב ידע כל הזמן שהוא עדיין בהתחלה 

ולא   כל דבר בחיצוניות  יודע במה מדובר, דהיינו שעושה  פעם לא  נפל אף  אבל אדם שלא 
שהוא מחזיר אותו להקב"ה וחי  וכהיום על ידי תיקון המידה  בפנימיות שזה בחינת כרת.  

אומר שיש יעקב ועשו,  השם משמואל דה הוא חלק מהקב"ה. שזה לא משהו נפרד אלא המי
ובפתחי    יעקב הוא בחינת עקב, דהיינו שידע שעוד לא הגיע לאף מקום והוא עדיין בהתחלה 

אומר שאני מרגיש כמו מוכה שחין  הבעש"ט הק'    .לחפש ולחדש  והוא צריך עוד ללמוד   לי,
הזמן   כל  החוצה  אותי  וזורקים  להקב"ה  להתקרב  זה    מחדש.שרוצה  להקב"ה  להתקרב 

 בחינת אין סוף ב"ה. 

 לעשו לא היה מה לחדש הוא ידע כל דבר 

משא"כ עשו נקרא אדם שעשוי בכל דבר דהיינו אין לו מה לחדש בפנימיות, אני יודע הכל  
והוא רק מחפש את ואני יכול כל דבר ואין לאף אחד מה לחדש לו שום דבר בשום נושא,  

יך לדעת שכל הבעיה שלו הוא שלא חיפש את הפנימיות בכל  הכסף איפה זה נמצא. אדם צר
וכהיום על ידי תיקון דבר, דהיינו הוא צריך להבין שיש כאן משהו יותר פנימי שנקרא מידה,  

ואז כולם  המידה וכללותה בכל השבעה מידות, כל אחד להיות נקשרים באלופו של עולם,  
דה של גבורה ואף אחד לא קשור אחד  קשורים לכולם, כאן בעולם הזה יש מידה של חסד ומי

 לשני, אבל בעולם הזה כולם קשורים מכולם ואז מקבלים את האיזון בכל דבר. 

 אדם שחי עם הקב"ה בהווה שם נמצא גם העבר וגם העתיד 

כי ברגע שהוא מתחבר בהוה עם  נתקן גם כן חלק המידה ההיא שהשתמש בה תחילה לרע, 
, וגם את החלק הרע שהיה לך בעבר ג"כ נמצא שם הקב"ה שם יש את העבר ואת העתיד ג"כ

יוצא מן הקליפות, עבור שהוא חלק הקדושה,  מחובר,   דהיינו הרע אין לו מציאות  להיות 
בפני עצמו, ובעצם גם שם ידך תנחני וגם שם הקב"ה מחזיק אותך, דהיינו בהתחלה חשבת 

בהתחלה  ליפות,  רק שהכניסה תחילה בקשזה משהו מנותק אבל בעצם זהו חלק מהקב"ה.  
 שאדם לא מתנהג כמו שצריך להיות אז מכניס זאת לקליפות. 

 כשחיים עם הקב"ה הקליפות נופלים ממילא 

והניצוץ של  ברגע שחיים עם הקב"ה הקליפות נופלים ממילא,  וכהיום נופל הקליפות למטה,  
 אותו ניצוץ שהיה מקודם בקליפות כרגע נמצא בקדושה, ואז משםהמידה נתכלל בשרשו,  
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וזה נקרא המחדש בטובו  ונקלט בקדושה העליונה קדושת המידות.  יתפרדו כל פועלי און,  
 בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואדם צריך לעשות כן בכל פעולה שעושה במשך היום. 

 הבריאה הראשונה הייתה תוהו ובוהו 

מסביר מה היה הבריאה הראשונה בעת בריאת העולם, והארץ היתה תוהו ובוהו  ר' אשר  
וחושך על פני תהום, דהיינו מאז הכל היה מעורב טוב ורע, ואז הקב"ה אמר ויאמר אלוקים  
יהי אור, ואז עשה שהיום הוא בנפרד והלילה בנפרד, אבל אדם צריך לדעת שבכל לילה יש  

ה  - האור שיש, שמש ומגן הוילא היינו יכולים לראות את  אור ובכל אור יש לילה, ובלי חושך
אלוקים, וכן החושך הוא לא מציאות בפני עצמו אלא יש שם אור של הקב"ה בתוכו, ויתרום  

 האור מן החושך האור שיוצא מהחושך הוא הרבה יותר עוצמתי ואיכותי בלי חושך כלל.

 עבודה שלנו הוא לתת הכנעה ואח"כ הבדלה והמתקה 

הקב"ה גמר לברוא עשרה מאמרות ברא את האדם ביום השישי, ומה התפקיד שלנו  ואחרי ש
ורק כאן   בעולם הזה, מלאך אין לו שאלה כי אין לו רע כי מאתו לא תצא הרעות והטוב, 
למטה יש מושג של רע וטוב, ואיך אפשר להתחבר לטוב זה על ידי הכנעה שאני יודע שאני  

יב לחיות את הסכנה שאני עלול להיכנס לרע, ואז נהיה  מורכב מרע וטוב, ואז הבדלה שאני חי
 המתקה שאז מגיעים להכרה שהרע בא לחבר אותי להקב"ה ולא לנתק אותי משם. 

 אדם הראשון רצה את כל המעבר ולהגיע ישר לאכול מכל עץ הגן 

ובעצם אדם הראשון רצה לעקוף את כל המעבר הזה ורצה ללכת ישר ולאכול מכל עץ הגן,  
כל עץ אפשר לאכל ומעץ הדעת טוב ורע אל תאכל, אבל לכאורה הרי כתוב שאפשר כתוב שם מ

לאכול מכל עץ ולמה כתוב אחרי זה שמעץ הדעת אסור לאכול או שמותר לי או שאסור לי,  
אלא התירוץ הוא הקב"ה רצה שאדם הראשון יאכל מכל עץ אבל כל דבר מורכב מטוב ורע,  

ד, אלא העיקר תתמקד במה מותר ובטוב, כי ברגע  לא תאכל נקרא אל תאכל הרע והטוב ביח
שאדם לא עושה עבירה נחשב עליו כמצווה, והעיקר להתחבר לטוב ולא להתקרב לרע כלל,  

 ואז יהיה מצב להגיע לכל עץ הגן תאכל. 

 החיות שיש באוכל מחיה את האדם ולא האוכל בעצמו 

ויש באמת דברים רעים   כשאדם אוכל החיות שיש בתוכו זה מחיה אותו ולא האוכל בעצמו,
, וכן במחשבות זה מגיע לאדם והם כאן רק כדי להחזיק את הטוב  שצריכים לצאת החוצה

בצורה של טוב ורע אבל אדם צריך לדעת שהרע בא ללמד אותי שהטוב מגיע מהקב"ה ועצת  
ד' היא תקום. וכן בדיבור אפשר לדבר טוב ואפשר לדבר רע, הרע לא מגיע שתדבר רע אלא  

ושתגיע על ידו לטוב בכל דבר ולהקב"ה, וכמו פרי שיש עליו קליפה כדי לשמור על    שתיידע
 והעיקר להעלות את הקליפה שזה יהיה חלק מהטוב ומהפרי. הפרי,  

 אם אדם הראשון היה עונה אכלתי כבר היה יכול להיות התיקון 

ורע שרק בכ זה אדם הראשון רצה לחסוך את הדבר הזה, וממילא כתוב ומעץ הדעת טוב 
תאכל,   אל  יותר  צורה  עוד  והתרחק  רע  עצמו  על  משך  אז  הדעת  מעץ  אכל  שהוא  וברגע 

ואז   יותר,  עוד  הרע  את  צמצמת  ובסוף  אתו  לחיות  כדי  בעולם  הרע  את  שמתי  מהקב"ה, 
הקב"ה נתן לו פתח ואמר לו המן העץ אשר צויתיך לא תאכל אכלת, אבל אם אדם הראשון  
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מגיע למצב לחיות את הסכנה שיש בכל דבר ואז כבר היה עונה מיד אכלתי חטאתי אז היה  
 היה יכול להיות התיקון מיד.

 אדם לא מוכן להודות שהוא נכשל 

אבל במקום זה אמר האישה אשר נתתי עמדי היא נתנה לי ואכל, כי אדם אף פעם לא מוכן  
להודות שהוא נכשל, אדם יהיה מוכן להתאבד העיקר לא לומר שהוא בעצמו נכשל בעבירה,  
ומאז עבר הרבה שנים עד דוד המלך והוא היה הראשון שהסכים לומר חטאתי, ודוד המלך  

ם הזה שנוכל להגיד להקב"ה חטאתי, ומאז יש לנו כוח להגיד  פתח לנו את הדרך עד עצם היו
שבעצם אנחנו חטאתי נגדי תמיד מכאובי נגדי תמיד ואם אני לא שם אז שויתי ד' לנגדי תמיד,  

 ואז נקלט בקדושה העליונה קדושת המידות. 
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 שיעור ב' 

 יום ג' ה' כסליו

 דברי רש"י על הפסוק שמע ישראל  

כשהיינו נכנסים  שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד וגו'.  שמע ישראל(.  )ד"ה  במאור עינים  איתא  
זצ"ל   והיינו  למוח"ז מביאלה  היה תמיד שואל אתם מכירים את הרש"י על שמע ישראל, 

תיד להיות  צריכים לדעת אותו. וז"ל שם: ד' שהוא אלקינו עתה, ולא אלוקי האומות, הוא ע
וכן איתא   ד'  באור החיים הק'  ד' אחד.  כל הדברים האלה לאמר אנכי  וידבר אלקים את 

 אלקיך, אנחנו צריכים לדעת שד' אלקינו הוא ד' אחד. 

 למה בני ישראל אמרו נעשה לפני נשמע 

ועתה  נעשה,  אבדתם  העגל  את  עשיתם  לנשמע,  נעשה  הקדמתם  לשעבר  במדרש  ואיתא 
י וזהו שמע  ועתה שמרו שראל. להבין הענין,  שמרו נשמע,  נעשה  של עשיתם עגל אבדתם 

שלא כדרך זה  שלא מצאנו כן במקום אחר,  וגם להבין ענין קדימת נעשה לנשמע,  נשמע.  
השמיעה,   קדימת  תחילה  שצריך  אפשר העולם,  ואח"כ  רוצים  מה  לשמוע  צריכים  קודם 

הקדמתם את הפה לאוזן,  ,  וכמו שאמר המין עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכולעשות,  
ולאיזה כוונה אמרו מה.  קודם צריכים לשמוע ואח"כ עושים. כי אי אפשר לעשות בלי לדעת  

 כך ישראל במתן תורה.

 אדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו 

אלא התשובה הוא בשבילי נברא העולם, אדם צריך לקחת אחריות על המעשים שלו, כל דבר  
מרגיש הקב"ה מדבר איתך דרך הסיבות, ועבודה שלנו הוא לקשר שהוא פוגש רואה ושומע ו

הוא   דעהו  וגם  הקב"ה  שזה  לדעת  נקרא  דעהו  דעהו,  דרכיך  בכל  שזה  להקב"ה  דבר  כל 
להתקשר להקב"ה על ידי זה, וכן כשיש כל מיני מאורעות העולם אדם צריך לקחת אחריות  

ה אא"כ נכשל בה, וזה העניין של  ולחשוב מה רוצים בזה ממנו, כי אין אדם עומד על דבר הלכ
 תפילה שזה אחדות להתאחד עם הקב"ה בכל מצב. 

 אדם צריך לדעת מה התפקיד שלו בעולם 

דהיינו אדם צריך לדעת מה התפקיד שלו בעולם הזה, וזה יחוד קוב"ה ושכינתיה, אנשים  
וא  חושבים על זה כמשהו מפחיד, אבל האמת הוא שקוב"ה הוא האין סוף ב"ה, ושכינתיה ה

בעולם הזה איפה שהקב"ה נמצא, כי אין מקום בעולם שהקב"ה לא נמצא שם וזה גם בדומם  
צומח חי ומדבר בכל דבר ומקום יש שם חיות מאת הקב"ה, באורייתא ברא קוב"ה עלמא  
מחכמת   והתורה  תמצא  מאין  החכמה  מהתורה,  חיות  שם  יש  בעולם  מקום  בכל  וממילא 

רה, וזה באנכי שזה ר"ת אנא נפשאי כתבית יהבית,  נפקות, והקב"ה מתגלה אלינו עם התו
 הקב"ה הוא אינו גוף ולא משיגי הגוף אבל התורה הוא משל להגיע לנמשל שזה הקב"ה. 

 יהודי בלי תורה הוא לא יהודי 

יש לנו את העולם הזה מלשון נעלם שהקב"ה נמצא כאן אבל בהסתר ואנחנו צריכים לחפש  
ים לחבר בין החיות שיש בכל דבר להקב"ה שמחיה כל  א"כ צריכאותו ולחבר אותו בינינו,  
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דבר, וזה נקרא כוח הפועל בנפעל, יש את העולם שזה דומם צומח חי ומדבר ומעליהם יש 
ישראל שהוא עם הכוח התורה מפעיל את כולם דהיינו כוח התורה נמצא ומפעיל כל דבר, בני  

הולך כלל, ויהודי איפה שהוא  ישראל הם לא דברים נפרדים מהתורה כי יהודי בלי תורה לא  
רק הולך הוא תורה בעצמו, ואין מצב להתנתק כלל מהקב"ה ומהתורה, א"כ יהודי יש לו  

 כוח לחבר את שכינתיה שנמצא ומחיה כל דבר לקוב"ה שזה מעל כולם. 

 אדם שחי עם הקב"ה ממשיך השפעות גדולות לעולם 

דעהו וכל מעשיך יהיה לשם שמים,   ועל ידי שיהודי עושה מצות ומעשים טובים או בכל דרכיך
אז הוא מחבר את החיות שיש בתוך כל דבר שזה שכינתיה או שכינה בגלותא ומחזיר אותו  
להקב"ה שהוא הבעל הבית של הכל. יהודי שחי ככה אז דבר ראשון הוא חי עם הקב"ה דבר  
דהיינו   זה,  בלי  אפשר  שאי  למטה  מלמעלה  גדולות  השפעות  כאלו  ממשיך  הוא  שני 

 יתערותא דלתתא נהיה איתערותא דלעילא ואז מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. מא

 יהודי שחי עם הקב"ה הוא תוספת מרובה על העיקר 

וזהו תוספת מרובה על העיקר, דהיינו מה שאנחנו מקבלים איתערותא דלעילא שבא אחרי  
הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מקבלים מאיתערותא דלעילא בלי    איתערותא דלתתא

לתתא לפני זה, דהיינו מה שמקבלים מכוח הכרח הבריאה זה פחות, הקב"ה הכניס כל מיני  
כוחות בשביל קיום הבריאה, וברגע שאדם עושה פעולה לחיות עם הקב"ה אז הוא איתערותא  

יתערותא דלתתא נקרא שאדם מגיע להכרה  דלתתא ואז נהיה אחרי זה איתערותא דלעילא, א
שהוא לא עושה כלום אלא הקב"ה עושה ואז כפרץ מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה.  

 ואז יהיה איתערותא דלעילא הרבה יותר מלפני זה. 

 הקב"ה רוצה שנפרסם אותו 

רבותינו ז"ל בראשית ברא, בשביל התורה ובשביל ישראל  ושורש הענין, דנודע מה שאמרו  
כל הבריאות שיש וכל  שנקראים ראשית, ברא הקב"ה כל העולם, ושמים ושמי השמים.  

הנמצאים שיש אצילות יצירה בריאה עשייה הכל הוא כדי לפרסם את הקב"ה, וזה על ידי  
 .התורה ובני ישראל שלומדים את התורה הם מפרסמים את הקב"ה בעולם

 בשביל התורה ובשביל ישראל הם מטרה אחת 

מה שאמרו שברא העולם בשביל התורה ובשביל ישראל, אין הכוונה, שהם שתי מטרות  והנה,  
ישראל שהן תורה וישראל, הן דבר אחדות אחד.  הללו  השני דברים  נפרדות, אלא אדרבה,  

ורה, ואפילו שיש  זה ר"ת יש שישים ריבוא אותיות לתורה וממילא כל יהודי יש לו אות בת 
בעצם הרבה יותר יהודים בעולם אבל שורשים יש רק שישים ריבוא ומתחת לזה יש הרבה  

 כנודע, ששורש נשמות ישראל הוא התורה.ענפים ומזה יש לנו את בני ישראל, 

 גוי שרואה יהודי הוא שונא אותו 

שדרך התורה  לפי מאמר זה שהעולם נברא בשביל התורה ובשביל ישראל, כמו  נמצא,  וממילא  
הקב"ה מתגלה בעולם, אותו דבר כל יהודי איפה שהוא נמצא בעולם הקב"ה מתגלה דרכו,  
למה נקרא שמו סיני שירדה שנאה לעולם, גוי שרואה יהודי הוא שונא אותו, והסיבה הוא כי  
יש לנו חלק אלוקי ממעל ואיפה שגוי רואה יהודי זה מטריד אותו כי זה לא נותן לו לעשות  
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הוא חושב    , ואפילו יהודי שהוא חילוני לגמריואין לו שלווה ממנו  ומה שהוא רוצההפקרות  
גוי לא יכול לסבול אותו כי למעשה יש לו חלק אלוקי ממעל.    שיכול למצוא חן בעיני הגוי, אבל

 . שהגויים חיפשו כל יהודי אפילו כאלו שמעל עשר דורות כבר אינם יהודיםוראו זאת בשואה  

 התורה נמצא אתו   איפה שיהודי הולך

כתוב ואהבת לרעך כמוך    דהיינו יהודי שרק הולך התורה הולך אתו והקב"ה מתגלה דרכו.
אני ד', כל יהודי יש לו הקב"ה בתוכו, ואל תחשוב שאתה יותר ממנו ועוד יותר יתכן שהוא  
הרבה יותר ממך, וזה שהקב"ה נתן לך שיהיה לך טוב זה רחמים מאת הקב"ה כי הוא סומך  

הלא הקב"ה נותן לך מאה אחוז א"כ ר' אשר  כתוב עשר אעשרנו לך, לכאורה שואל    עליך.
למה אנחנו מחזירים רק עשר אחוז איזה מין ביזנס זה? אלא יש אמונה ממך הכל שאדם יודע  
ויש עוד יותר אמונה שאף מיעט נקודת אמונתו בו יתברך ג"כ מאתו   שהכל מאת הקב"ה, 

יות שכל דבר הוא מאת הקב"ה אלא גם זה שמקבלים  יתברך, דהיינו לא רק שצריכים לח
 הוא ג"כ מאתו יתברך שמו וזה זכות בשבילנו. 

 צריכים גם את הידע וגם את הלב 

דהיינו כל יהודי יש לו אמונה בהקב"ה, ואפילו שיש כאלו שאין להם אמונה באופן גלוי מאוד  
מונה ולך יש אמונה זה  אבל בסתר יש לו מהלך להגיע לאמונה חזקה בהקב"ה, וזה שלו אין א

רחמים אהבתו ויראתו מאת הקב"ה אבל זה לא אומר שמותר לך בגלל זה להתגאות עליו.  
הקב"ה ליבא בעי דהיינו לא מספיק רק ידע לבד אלא צריכים גם את הלב, אבל יש כאלו  

כ"ק שהם רק בלב ואין להם שום ידע גם זה לא מספיק, יש כאלו שאומרים אני יהודי בלב,  
יהודי לוקח את התרי"ג  ר זצ"ל  אאמו" היה אומר משום זה יש כ"כ הרבה התקפי לב, כי 

מצות ומחזיק את זה ליד הלב במקום לעשות למעשה והיות שהכל נמצא על הלב הוא לא  
יכול לשאת אותו וממילא הוא מקבל התקף לב. ויש כאלו שעושים רק את הידע בלי הלב. 

 . והעיקר לעשות ידע וגם שיהיה לב בעניין

 העיקר הוא אמונה פשוטה בכל דבר 

דהיינו צריכים את רחמנא שזה קוב"ה, וצריכים גם את הלב שזה שכינתיה שזה התמימות  
דהיינו בתוך כל דבר יש חיות מאת הקב"ה וברא אותו בשביל סיבה שנגלה אותו, עם  שבדבר.  

ת אמונה פשוטה  זו יצרתי לי תהילתי יספרו לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, והעיקר לעשו
 ה אדנ"י בצורה פשוטה מאוד. -לראות בכל דבר את הקב"ה. וזה יחוד הוי 

 כוח הפועל נמצא בנפעל 

שזה לא רק הקב"ה והתורה אלא גם בני ישראל, כל פעולה שאדם עושה  ונמצא כי כוח הפועל  
גם דומם צומח חי ומדבר הכל שבנפעלים הנמצאים עליונים ותחתונים,  הקב"ה נמצא שם,  

אמרנו אתמול אדם יכול  שהן אחדות הגמור.  שהם פועלים כל דבר.  הוא התורה וישראל,  
להיות רק הווה, אבל הקב"ה הוא היה הווה ויהיה באותו רגע ממש, אדם הוא בקושי הווה  

עין מליצה בלבד כי עד שאתה אומר זאת    ועד שהוא שם זה עבר לו כהרף עין, והמילה הרף 
 הוא ג"כ מורכב מהיה הווה ויהיה. אבל אדם עסוק עם עבר ועתיד כל הזמן. 
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 מהלך איך אפשר להתקדם עם שידוך 

היה אחד ששאל אותי האם לעשות שידוך כזה לבנו, אבל אמר לי מה יגידו לי בעוד שנתיים  
דבר על העתיד וזה כרגע עוד לא נמצא  הרי אני צריך לעשות עוד שידוך, אמרתי לו אתה מ 

כאן כלל, ואתה עושה מזה מציאות בפני עצמו הרי זה עדיין לא קיים, הרי עתיד הוא רק  
דמיון ואתה עושה מזה מציאות ממש. ואת ההווה שאתה כרגע נמצא בזה ואתה צריך לעשות  

לה  יכול  אדם  שנתיים.  בעוד  יהיה  מה  אומר  ואתה  דמיון  מזה  עושה  אתה  תחבר  שידוך 
כבר לא שייך אליך וגם לפני זה    להקב"ה רק בהווה, כי זה כל המציאות שלו ורגע אחרי זה

 לא שייך אליך. 

 אדם צריך לחיות שהקב"ה מקשיב ומוסר את השיעור 

אבל מה עושים עם המחשבות שיש לי על העבר ועל העתיד הרי הם לוקחים לי את המחשבות  
הוא יכול לעשות חשבון ששבוע שעבר לא היה    לגמרי, אלא אדם יושב עכשיו בשיעור אבל 

ומחר מי אומר שיהיה ואז אולי גם עכשיו אין שיעור, דהיינו המחשבות של העבר והעתיד  
גונבים לי את הווה, אבל אדם צריך שיהיה לו סבלנות על כל דבר, ולקחת מהלך שכרגע יש  

ת השיעור אלא הכל  שיעור ואני מקשיב ולדעת שלא אני מקשיב לשיעור ולא הרבי מוסר א
זה הקב"ה גם מדבר וגם מקשיב, ואז מכניסים את הקב"ה בתוך ההווה, דהיינו אפשר לקחת  

 את העבר ואת העתיד ולהחליט מזה שיש עכשיו שיעור שזה הקב"ה ולא מישהו אחר. 

 היה הווה ויהיה הקב"ה הוא כל שנייה  

ול הוא היה ומחר הוא  וברגע שאני חי שזה הקב"ה הוא כבר היה הווה ויהיה, ולא שאתמ
יהיה אלא כל שנייה הוא היה הווה ויהיה, ואצל הקב"ה אין אתמול היום ומחר, ואז אדם 

 מתחיל לחיות מעל הטבע וגם אז זדונות נעשית כזכיות. 

 מה רע לתפוס משקה באמצע הדרך 

והווה זה ג"כ הקב"ה וגם יהיה זה הקב"ה זה  מישהו שאל את הרבי אם היה זה הקב"ה 
היה  הרה"ק מראפשיץ זי"ע  ין לו מציאות בפני עצמו וא"כ מהו האדם? ענה רבינו:  אומר שא

אומר שאומרים בתפילת ימים נוראים אדם יסודו מעפר וסופו לעפר אבל מה רע לתפוס א  
לשכינתיה.   קוב"ה  את  לחבר  הוא  לכאן  אותך  ששלחו  מה  דהיינו  באמצע.  משקה  גלעזעל 

ומר, כי ממילא לא היה ממך כלום ולא יהיה  הקב"ה רוצה את התהילה דווקא מקרוצי ח
ממך כלום ורק את ההווה שלך זה מה שנשאר ממך לנצח נצחים. מצד אחד אנחנו נצח כמו  
הקב"ה כי נצח ישראל לא ישקר, ומצד שני אדם מוגבל עם הגוף שלו, וזה בעצם שתי כוחות  

 שנלחמים כל הזמן. 

   הגוף הוא רק דמיון והקב"ה הוא מציאות החיים 

דמיון ומהעולם הזה הוא עושה מציאות, ואדם צריך לדעת שהגוף    הקב"ה הגוף עושה מ  כי
הוא רק דמיון והקב"ה שאצלך הוא הדמיון זה המציאות החיים. אדמך אכנך ולא ידעתיך  
הנך אחד בכל הדמיונות, המציאות שאנו רואים הוא מוחש ונגיש אבל בסופו של דבר זה רק  

אבל  ס על מישהו בסוף אני רואה שזה שטיות לא דים ולא יער,  דמיון, אני יכול לפעמים לכעו
הקב"ה שאתה לא רואה ולא חש אותו ולא מרגיש אותו, אבל אתה מאמין בו שהוא קיים,  

ורק לנו נתנו את כוח    האמונה הזאת הוא אמת לאמיתו כי אדם הוא חלק אלוקי ממעל ממש.
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לגוי אין כוח הבחירה ורק לבני  הבחירה ובחרת בחיים, למלאכים אין את הדבר הזה וגם  
ישראל, ובחרת בחיים עכשיו יש לך ברירה או ללכת לעשות חיים או לחיות כמו יהודי שזה 
לחיות עם הקב"ה בכל דבר. רשעים בחייהם קרויים מתים וצדיקים במיתתן קרויים חיים,  

רואה    וזה תלוי באמונה שלך, ואת הכוח הזה מקבלים רק מכוח התורה, ואז כל דבר שאדם
 יהיה לו את הכוח להחזיר זאת להקב"ה וזה לקחת את שכינתיה ולהחזיר אותו. 

 בעבודת השם לא מתבגרים כלל 

ואמר לו שהוא לא יודע מה  לר' יעקב מאיר שכטר שליט"א  היה יהודי מבוגר שנכנס השבוע  
שאתה  לעשות איך יתכן בכזה גיל עוד באים אלי מחשבות זרות. ענה לו הרב הנ"ל זה סימן  

יוצאים  גיל  יש אנשים שבכזה  רוצים אותך כאן בעולם הזה. אבל  ועוד  עוד כשיר לעבודה 
 לפנסיה וכבר לא צריכים שום דבר, אבל בעבודת השם זה משהו אחר לגמרי. 

 צריכים להפעיל את המחשבה לעבודת השם ית' 

ישראל    וקודשא ב"ה ואורייתא חד. נמצא, כי כוונת הבורא ב"ה היה, להיות אחדות אחד,
בקידוש לבנה אומרים למלאות פגימת הלבנה ולא יהיה  והתורה עמו יתברך בלי הפסק ח"ו.  

מיעוט שום  המעשה .  בה  העולם  בזה  לעשות  לאדם  שמזדמן  פרטי  מעשה  בכל  כן,  ועל 
אנחנו מדברים כאן מהמחשבה שלך תפעיל את המחשבה,  שהאדם נקבע בו, צריך לחשוב,  

 המתקה. ותעשה הכנעה הבדלה ואח"כ 

 כל אחד יש לו תפקיד מיוחד שעליו לעשות 

ושום דבר אין לו מציאות עצמי,  הוא נברא בכוח התורה, שאתה הולך לעשות הלא זה הדבר 
כל אחד יש לו את התפקיד שהוא צריך לתקן  שהוא אחדות אחד עמו יתברך שמו, ובשבילי  
בכל  ת המעשה, והנה,  שאני ישראל נברא זאבעולם ושאף אחד חוץ ממנו לא יכול לעשותו,  

 יש בזה הדבר, כוח הפועל.דבר יש את השכינה שהוא בא מכוח הפועל, 

 הקב"ה נמצא גם בחושך הכי גדול שיש 

והנה, כמו שהיתה הבריאה עם הפועל ההוא, שהוא התורה והבורא ב"ה, שהן אחדות גמור. 
יוסף  לחי, כך המעשה הזה הפרטי, אראה לעשות בכוח הפועל ההוא, ואהיה עבד נאמן לשו

הצדיק גם אמר כי למחיה שלחני למצרים, כה אמר השכינה הקדושה אומרת, בנך יוסף שמני  
אלוקים לאדון ולכל ארץ מצרים. בפרשת ויצא כתוב אם ידעתי לא ישנתי אין זה כי אם בית  
לו   נודע  ומעכשיו  רחמנא,  רק  שצריכים  חשב  הוא  עכשיו  עד  השמים.  שער  וזה  אלוקים 

ליבא  גם  שיש    שצריכים  גדול  הכי  תפילת  ובחושך  תיקן  יעקב  להכיר את הקב"ה,  גם שם 
 ערבית, ובכל דבר צריכים להכניס את הלב, ואז אתה עבד נאמן לשולחי. 

 בני ישראל מכניסים פנימיות בכל דבר 

ולמעשה אי אפשר לקשר זאת המעשה הגשמיות, שנתעבה בה כוח הפועל בלי ראות לעין,  
אן אמונה, ומה שכן אפשר לעשות זה לראות את הפנימיות, יש  לראות את זה בעיניים והכל כ

להפשיטו מגשמיות, שכל העיוני ויש שכל המעשי, אדם יכול לעשות דמיון ולחשוב מהלך,  
והכל עושים עם המחשבה, בני ישראל הם מכניסים  ולקשרו בהפועל הרוחני על פי התורה,  

דבר ראשון חייבים לעשות  והדין,    לעשות זאת המעשה על פי התורהפנימיות בתוך כל דבר, 
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ובכוונה כל דבר על פי התורה ובלי זאת שום דבר לא מתחיל כלל, והחלק של ליבא זה נקרא 
 כפי עצות הכתובין בהתורה.שזה יחוד קוב"ה ושכינתיה ובכל דרכיך דעהו, רצויה, 

 העיקר לקשר עולם המעשה לאין סוף ב"ה 

מקיים כוונת הבורא ב"ה בבריאת עולמו, בשביל  יהודי שחי ככה, אז  ונמצא, שכשעושה כך,  
ברוחניות אין סוף שזה הנפעל מהפועל,  התורה ובשביל ישראל, ומקשר כל עולם המעשה,  

ועי"ז שהוא הפועל, וברגע שאדם חי ככה אז תוספת מרובה על העיקר  ב"ה, ומקרבו לשרשו,  
ערותא דלתתא ואח"כ  ואז זה איתנשפע שפע וברכה בעולם המעשה, ממקור העליון הרוחני.  

 מקבלים איתערותא דלעילא הרבה יותר מלפני זה. 

 אדם חייב להאמין שיש לו כוחות גדולים מאוד 

ובוודאי, עושה זאת המעשה, לא לשום כוונה גשמיות, או להנאתו הגשמיות, כי אם לעשות 
רא כי זהו עיקר התענוג של הבוובפרשת קדושים איתא:  נחת רוח ולקיים רצון הבורא ב"ה.  

כל  עצמו עם  ומשם מקרב את  במקום השפל,  ונתון  בחומר,  מלובש  ב"ה, שהאדם שהוא 
כמבואר אצלינו  כל מקום שאתה נמצא אתה מעלה את המקום הזה. הנבראים אליו יתברך, 

כמה פעמים באריכות. וע"י כן נעשה התפארות גדולה למעלה, ובא התענוג בכל העולמות, 
אדם חייב להאמין בכוחות שיש לו ולהאמין  מעלה כנודע.  ומוסיפין כביכול כוח בפמליא של  

במוצר שיש לו. וכמו שיש מצוה להאמין בהקב"ה כמו"כ יש מצוה להאמין בעצמו. אדם צריך 
 להאמין שיש לו כוחות והוא יכול לעשות שינויים בכל דבר בעולם. 
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 שיעור ג' 

 יום ד' ו' כסליו 

 לא הולכים להתפטר מהיצר הרע 

ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך וגו'. ודרשו רבותינו )ד"ה ואהבת הא'(.  במאור עינים  איתא  
אדם צריך לדעת שהוא צריך לאהוב את הקב"ה,  ז"ל בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע.  

אבל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. וצריכים לדעת  
מזה אלא יהיה לך כל הזמן עוד מחשבות ועוד נטיות ועוד הרבה דברים    שלא הולכים להתפטר

היה אומר שהמצב הולך להיות עוד יותר גרוע, ולכאורה משהו לא תואם כאן, ר' אשר  כהנה,  
 כי אם הקב"ה אוהב אותנו אז למה הוא עושה לנו ככה? 

 צריכים למצוא את הקב"ה בתוך היצר הרע 

גם עם היצר הרע.  אלא אנחנו צריכים לאהוב את הקב יצריך  המגיד ממעזריטש "ה בשני 
אומר בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין כנגדה, לכאורה משהו לא מסתדר כאן, הרי  זי"ע 

יש משל ויש נמשל הבשר הוא העיקר והתבלין הוא הטפל וכאן הרי זה הפוך שהתורה הוא  
הרע הוא העיקר, הקב"ה  התבלין נגד היצר הרע ולא העיקר כלל, אלא האמת הוא כן שהיצר  

וכמו   הרע,  ללמוד מהיצר  דברים  ויש למעשה הרבה  הרע,  היצר  בתוך  אותו  רוצה שנמצא 
שאיתא בספרים שבלי היצר הרע לא היה לנו כלל ריתחא דאורייתא, וצריכים לקחת את 

 התלהבות היצר לעבודת השם יתברך. 

 התורה עוזרת לנו להסתדר עם היצר הרע 

לחם עם כזה מלאך כמו היצר הרע, אלא בשביל זה נתן לנו התורה  ואיך אנחנו יכולים להי 
וכמו כדי לאכול מאכל צריכים תבלין מעל זה ובלי זה    שהוא מורה דרך איך להסתדר אתו,

אי אפשר לאכול שום דבר, אותו דבר התורה הוא בשביל להילחם נגד היצר הרע, א"כ היצר  
ו, ובשביל עבודה זה שלח אותנו לכאן  הרע זה העיקר ורק על ידי התורה אפשר להילחם ב 

 לעולם הזה. 

 איך אפשר לאהוב את הקב"ה כשלא יודעים מהותו 

ולהבין, איך אפשר לאהוב השי"ת ביצר הרע. אבל הענין הוא, שהשי"ת צוה לאהוב אותו 
אבל  יתברך,   אותו,  לאהוב  צריך  שיהודי  נודע  הקב"ה אמר  דבר שלא  לאהוב  ואיך אפשר 
ב משהו אם אתה לא יודע מה זה בכלל ומה מהותו, הקב"ה הוא אין  אי אפשר לאהומהותו. 

סוף ב"ה ורוחני ואדם הוא גשמי, ואהבה אמור להיות בין שני דברים שווים וא"כ איך יתכן  
לומר לנו לאהוב אותו יתברך, הלא הקב"ה הוא בלתי מוגבל ואנחנו מוגבלים, הלא אנחנו לא  

 יודעים כלל מה זה בכלל? 

 לאהוב את עצמו יצר טוב נקרא לאהוב את השני יצר הרע נקרא  

דהיינו אם אתה רוצה לדעת מה זה אהבה אפשר ללמוד  לכן יעצה לנו התורה ביצר הרע,  
אותו מהיצר הרע, יצר הרע נקרא לאהוב את עצמך ויצר טוב נקרא לאהוב את השני, אדם 

ו, אלא כי אתה  אוכל בשר כי הוא אוהב אותו, אבל אם אתה אוהב אותו למה אתה אוכל אות
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אוהב את עצמך, ולמה הקב"ה נותן לנו כזה אהבה גדולה, אלא כי אי אפשר להבין כלל מה  
זה אהבת ד' בלי לאהוב לפני זה דבר חומרי וגשמי, אבל עבודה שלנו הוא להתבונן בזה הרי  
עוד מעט זה מתבלה ומסריח ומה אתה אוהב שם, אלא שיש שם חיות מאת הקב"ה ואת זה 

 וזה אהבה שנמשכת מלמעלה למטה. אתה אוהב,

 רק על ידי צמצום מידותיו אפשר להבין מה הקב"ה רוצה מאתנו 

אך, מפני שהמידות העליונות לא היה באפשר שיתעוררו בתוך )פנחס(:  במאור עינים  איתא  
מפני שהוא מלובש במלבוש חומרי וגופני כזה, ואיך היה מתעורר לאהוב את הבורא האדם,  

ו לירא מפניו, או שארי מידות. כי על ידי טבע הגופני, לא היה מניחו  ב"ה אהבה זכה, א
להתעורר לדבר רוחני כזה. לכן, נתצמצם כביכול מידותיו יתברך גם כן בדברים גשמיים. 

שהן יראת    אתה מפחד מכלב,  שהן, אהבת התענוגים מזה העולם הגשמי. ויראת חיצוניות,
ר מדריגה, עד שנתפשטו המידות העליונות העונש, ויראת בני אדם זה מזה. מדריגה אח

שמתאווה  החומר  ידי  על  כי  זה,  וכל  מאוד.  שפלים  לדברים  הגיען  עד  לעלול,  מעילה 
 לתענוגים הגשמיים, יתעורר בו מידת האהבה ששם בדבר ההוא.

 צריכים לקחת את אהבה רעה להקב"ה 

נפ  אהבה  הוא  עכשיו  לך  שיש  אהבה  מה  וחומר,  קל  לעשות  צריכים  מלמעלה,  עכשיו  ולה 
והקב"ה צמצם מלמעלה אהבתו יתברך עד כאן למטה בשביל שאתה תבין במה מדובר בכלל,  
יכול   להביא אותך לאהבה אפילו שזה מתבלה בסוף, כש"כ שאתה  יכול  אם אהבה הזאת 
לקחת את אהבה בשביל הקב"ה, ואהבת את ד' אלקיך רק עם היצר הטוב אי אפשר להגיע  

 הרע אז אפשר להגיע להקב"ה. להקב"ה ורק על ידי היצר 

 אהבה הגשמי הוא משל להגיע לאהבת ד' שהוא הנמשל 

ונמשל, משל הוא הדבר  והוא, שהשי"ת ברא בעולם משל,  ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
דהיינו כל שזה הקב"ה.  נוכל להבין הנמשל,  מהדבר החומרי  שממנו  החומרי שאתה אוהב,  

דברנו כבר שהכל מתחיל מהתבוננות,  התענוגים שבעולם, כמו אכילה ושתיה ומשגל, שיבין  
דבר,   אותו  אוהב  אני  מה  אהבה  מפני  אלי  מגיע  ואיך  רוחני  דבר  זה  אהבה  הרי  לכאורה 

א"כ הלא הוא רק אהבה נפולה מעולם אהבה, כנזכר אצלינו כמה פעמים.  גשמיות, אלא  
על אחת כמה וכמה, שיש לי לאהוב הבורא הו שבמשהו מאהבת ד',  אהבה הזאת הוא רק מש

 ב"ה שהוא מקור כל התענוגים.

 אדם צריך לדעת שאהבה הוא לא מציאות אלא סיבה להגיע להקב"ה 

דהיינו אהבה במקור הוא אהבת ד', וכדי שיהא לנו מושג מה זה אהבת ד' היה צריך לצמצם 
אבל נתנו לך משל כדי להגיע לנמשל אחרי זה  את זה בחומרי כדי להבין במה מדובר כאן,  

שזה אהבת ד', דהיינו שזה לא מציאות אלא סיבה כדי לעורר אותך למסבב כל הסיבות עד  
אין סוף ב"ה, והעיקר שבסופו של דבר תגיע להקב"ה, אבל אדם צריך לעשות חשבון אם  

נחפש אותו ונכיר  הקב"ה ברא את העולם לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו וברא זאת כדי ש
אותו, א"כ למה הוא נותן לנו כזה יצר הרע גדול מאוד, אלא הוא נתן לנו אותו כדי שמשם 

 נכיר אותו ומשם נחזור אליו יתברך. 
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 הרבי הוא לא רק מלאך אלא שרף 

להם למשל.   ואהי  ע"ה  דוד המלך  על  וז"ש  זי"ע  מסופר  ישראל מאפטא  הרה"ק האוהב 
אח פעם  מאוד.  הרבה  אוכל  הרבה  שהיה  שם  להיות  אמור  והיה  לשבת  עיר  לאיזה  נסע  ת 

אורחים, ובסוף אף אחד לא הגיע. הלך הרה"ק הנ"ל ואכל את כל הבילקעלעך שהיה שם 
לשבת. אמר לו הבעל הבית ידעתי שהרבי הוא מלאך אבל לא ידעתי שהרבי גם שרף, היות  

 שאכלת את כל הלחמניות שהיה שם. 

 ליל סוכות החיות שלו הוא מכזית מצה וכזית ב 

בסוף ימיו לא נתנו לו הגבאים לאכול שום דבר, ואפילו כזית מצה בפסח לא נתנו לו לאכול.  
ואמר להם: שכל המאכלים שהיה לי טעם בהם עפר אצלי, הלא כל חיותי הוא מכזית מצה  

 בפסח ובסוכות וגם את זה אתם רוצים לקחת ממני. 

 צריכים להעלות את האוכל להקב"ה 

בודה הזאת של אכילה, אלא היה אוכל הרבה יותר מכוח האנושי, פעם  ומאיפה לקח את ע
הלא כולם ילמדו ממך לעשות כן וא"כ למה  הרה"ק רבי יצחק מאיר זי"ע  אחד אמר לו בנו  

אתה ממשיך להתנהג ככה, וענה לו: כשהייתי צעיר מאוד לא הייתי אוכל כלום, והמאכלים  
ת, ופסקו בבית דין של מעלה שאני צריך עלו ובטענה לפני הקב"ה למה אני אוכל כזה קצ

לאכול הרבה מאוד. אבל ביקש אפילו שיצטרך לאכול הרבה אבל שזה לא יפריע לו לטהרת  
גופו לתפילה ולתורה, והבטיחו לו זאת משמים. ומאז התחיל לאכול הרבה מאוד והכל היה  

 . נפרש ממנו בקלות מאוד. דהיינו שהיה לו עבודה להביא את האוכל לאהבת ד'

 צדיקים כבר היו בנמשל ולא במשל כלל 

וז"ש דוד המלך ע"ה, ואהי להם למשל. רצה לומר, שהם סוברים שאני אוחז במשל לבדו, 
לוקח הנמשל.   אני  הגיע  ואין  לא  ועוד  במשל  אוחז  שעדיין  זי"ע  על הרה"ק מאפטא  סברו 

כבר בנמשל    ואני כן אוחזאבל באמת אינו כך.  לנמשל היות שעדיין אוכל כ"כ הרבה מאוד.  
הגיע לעיר אחד וחיפש בעל הבית להתאכסן, וכשרצה שהקדושת לוי  ולא במשל. מספרים  

ואמר לנו לא להכניס אותך  הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע  להיכנס אמרו לו שכאן נמצא  
ואופן. בסוף הבטיח שיתנהג כמו שצריך והרה"ק הנ"ל הסכים שיכניסו   לכאן בשום פנים 

 אותו פנימה. 

 עם הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע   סיפור 

באמצע האוכל הגישו שם כל מיני מאכלים, והבעל הבית שאל את כל אחד האם הוא רוצה  
פעפער או לא, וכשהגיע להרה"ק מבארדיטשוב ושאל אותו האם אתה רוצה פעפער, ענה לו  
בחזרה פעפער אני אוהב את הקב"ה אני אוהב. דהיינו צדיקים בעת אכילתם המוח שלהם  

 במשהו אחר לגמרי בנמשל ולא במשל כלל. היו 
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 איך אפשר להסתדר עם היצר הרע 

אבל זה לצדיקים אבל מה אנחנו נעשה, הרי יש לנו יצר הרע שמכניס אותנו כל הזמן לחיות  
אך, יש יצר הרע שמסמא עיניו בל יראה ליקח הנמשל, רק לאחוז  במשל ולא עם הנמשל כלל.  

 ד מול היצר הרע הזה?וממילא איך נחזיק מעמבמשל לבדו. 

 אדם שחי עם התורה מקבל כוח לחיות עם הפנימיות 

נכון שכל דבר הוא חומרי וגשמי וזה מאוד קשה ללכת אחרי  העצה לזה, הוא עסק התורה.  
הנמשל שזה כולו רוחני, אבל אדם שאוכל על שולחן בלי שיש תורה עליו הוא כאוכל מזבחי  

כוח לחיות עם הפנימיות, וגם בלימוד אפשר   מתים, כי רק מי שחי עם התורה הוא מקבל
לקחת זאת רק למשל ולא להגיע לנמשל אף פעם, אבל חסידות היה לקחת כל דבר ולהגיע  

 לפנימיות ולא להישאר בחיצוניות כל הזמן. 

 התורה הוא מפלט לכל דבר 

וכמו שאמרנו כמו שיש ערי מקלט ואז אדם יודע שבעצם רוצים לרצוח אותו ואין לו דרך  
אחרת להינצל מכולם רק על ידי שיברח לערי מקלט, אותו דבר אדם צריך לדעת שרק על ידי  
ובלי זה שום דבר בעולם לא יעזור לו כלום. ואז התורה יכול   יש לו מפלט מכולם  התורה 

 לעזור לו לחיות עם הנמשל ולא רק עם המשל. 

 אדם שיש לו אהבת ד' הוא אף פעם לא נגמר 

פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש וכו'. ולהבין למה קורא כאן  כמאמר רבותינו ז"ל אם  
אומר שאם אין ברירה יערים עליו קולו. אתה מנוול אתה  בשם מנוול דווקא. הבעל התניא  

משוקץ. ולמה באמת קוראים לו מנוול? אלא מנוול נקרא שאתה לוקח את התענוג שאסור  
שקבלת   אהבה  את  לוקח  אתה  למותר,  זאת  עושה  זאת ואתה  משתמש  ואתה  מהקב"ה 

הם לא  הענין הוא, כי כל התענוגים הם תענוגים שבורים ואינם שלימים,  לתענוגים שלך,  
הקב"ה נתן לך אותו לפי  שהם רק לפי שעה ואח"כ בטל.  רק דוגמית אלא שבורים לגמרי,  

שעה שתבין מזה את הנמשל ואח"כ זה מתבטל ממילא. והא ראיה אדם כשגומר לאכול נגמר  
 תאוון, משא"כ אהבת ד' יכול להיות לך ביום ובלילה בלי שזה ייגמר כלל. לו ה

 התאוות הם דבר שבור ולא שלם 

הגמרא אומרת העומד להישרף כשרף דמי. דבר שאסור בהנאה  , נמצא הוא שבור ואינו שלם
היות שעומדים לשרוף אותו ומשום הכי כבר עכשיו אין לו שיעור, ולמה, כי הוי כאילו כבר  

לגמרי.   דבר מאוס,  שרוף  אח"כ  נעשה  כמו אכילה  דבר מאוס,  הוא  ממה  וסופם  ולמעשה 
וכן שאר  ה נהיה מאוס בסוף,  נהנים כשאוכלים מהחיות שיש בתוכו ולא מעצם הדבר, כי ז

 כל התאוות.

 למה אדם יתאווה אל הגשם 

ואמרו אסתר ירקרוקת היתה, אלא שחוט של חסד משוך  )בראשית(  במאור עינים  איתא  
עליה. כי דברים שהם בסוף המדריגה, מעצמם מאוסים. אלא שהקב"ה משך חוט של חסד. 

ותענוג כל התענוגים. על דרך  נמצא, לעולם ידבק יותר בהקב"ה, שהוא חסד כל החסדים,  
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קל וחומר, אם מפני שחוט של חסד שמשך בדבר מאוס נמשך החשק, כל שכן למחיה חיים, 
 ולמה יתאווה אל הגשם.

 על ידי התורה לומדים לסדר היצר הרע 

וכל זה, הוא על ידי שהבורא יתברך נתן התורה לישראל, שהוא התבלין שמתבלין וממתקין 
דהיינו הקב"ה עוזר לך על  רה, השי"ת משכין שכינתו בתוך האדם.  ליצר הרע, ועל ידי התו

 ידי אותיות התורה ועל ידי התורה שאדם לומד לסדר את היצר הרע. 

 היצר הרע מנוול אותך כמה שרק אפשר 

עינים שהתחלנו[.   זה, שמסיתך לדברים המאוסים. ]נחזור למאור  פגע בך מנוול  וזהו אם 
הרע, כשאנחנו פוגשים אדם אנחנו רוצים לדבר לשון הרע    תמיד דבר ראשון אנחנו נפגוש את

אנחנו כועסים עליו וכן הלאה, כי דבר ראשון פוגשים את החיצוניות ולא את הפנימיות, וע"ז  
הקב"ה נתן לנו את התורה שזה יעזור לנו להגיע לפנימיות, א"כ למה קוראים לו מנוול, אלא  

הרה"ק אותך כמה שאפשר. מסופר על    משום שהוא מסית אותך לדברים מאוסים ומנוול
שפעם אחת הגיע לאיזה מקום, ומרוב שזה היה מאוס אצלו מרוב  רבי מיכל מזלוטשוב זי"ע  

 גשמיות שהיה שם התחיל להקיא מרוב מאסו.

 שלחו אותנו לעולם הזה בשביל היצר הרע 

ה  העיקר ששלחו אותך לעולם הזמשכהו לבית המדרש, כי התורה היא תבלין ליצר הרע.  
הוא בשביל היצר הרע, ועם התורה אדם יכול להגיע לחיות עם הנמשל ולא עם המשל, אבל  
גם  ד' דרכי איש  ויישאר תמיד במשל, ברצות  יגיע לנמשל  בלי תורה אין שום דרך שאדם 
אויביו ישלים עמו, אויב הולך על היצר הרע מצד אחד הוא נראה לך כאויב אבל מצד שני  

אבל זה חייב להיות ביחד עם המנוול, לדעת מצד אחד את הסכנה  התורה הוא תבלין כנגדו,  
איפה אתה נמצא בעולם, ומצד שני לקחת את התורה והפוך בה והפוך בה דכולא בה ואז אין  
לך מידה טובה הימנה, זה יעזור לך לדעת שאין לך מידה טובה ומצד שני זה יעזור לך לחיות  

 הרע, בראתי תורה תבלין.כמאמר בראתי יצר עם החיות שיש שם בתוכו. 

 תשובה נקרא שמשיב עצמו מהתאוות 

נכון שמתעורר אצלך אהבה רעה ואהבה של חומריות, ועבודה  וזהו נקרא תשובה מאהבה,  
שמשיב עצמו שלנו הוא לקחת אותו אהבה שמושך אותך לחיצוניות לקחת אותו לפנימיות,  

עצמם,   הקבמהתאוות  את  לאהוב  איך  אותך  ילמד  עצמם  השי"ת. "ה,  התאוות  לאהוב 
 וזדונות נעשים לו כזכיות.

 סיפור עם פריץ אחד 

היה פריץ אחד שנכנס לו תאווה באמצע הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע  מספרים שבזמנים של  
הקיץ להתגלש על שלג, והחליטו לקחת הר ולשפוך שם המון מלח וככה יוכל להתגלש באמצע 
הקיץ. וכל העיר יצאו לראות את המחזה המרגש הזה איך שהפריץ מתגלש בקיץ על שלג,  

נ לא אמר  פעם  אף  הנ"ל אמר: שהוא  להרה"ק  זאת  כשסיפרו  כפיים.  לו  שמת  וכולם מחו 
 בחיים שלו והוא לא יודע מה תענוג נקרא בכלל. 
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 צריכים לקחת את ההתלהבות מעבירה למצוה 

אותו דבר אדם שח"ו היה במצב של זדונות, אבל ברגע שאדם לוקח את ההתלהבות שהיה לו  
שהוא לוקח אותו אהבה  שמכל עבירה נעשה מצות אהבה,  לעבירה ומשתמש בו למצווה,  

וממילא תשובה מאהבה אז זדונות נעשית  ל לאהוב השי"ת.  שלוקח מהם הנמשלהקב"ה,  
 כזכיות, ואת הכוח הזה קבלנו מהקב"ה. 

 התורה הוא תבלין שממתק את התבשיל עצמו 

נמצא מודגש כאן, שאותה אהבה עצמנה שהיתה נפולה, נהפך ע"י התורה לעבודת השי"ת,  
ע"י התורה מתקן אותה  ולכן נקרא התורה תבלין, שמתבל אותו דבר עצמו שהיה מר. וכיון ש

לכן המידה הנפולה עצמה, שמאהבה נפולה היא נעשית אהבה מתוקנת להשי"ת. יבואר, ש
ממתקים אותו התבשיל עצמו. כך על ידי  על ידו  כמו תבלין, שדהנה,  נקרא התורה תבלין,  

 התורה, מהזדונות עצמן נעשים זכיות. והבן. 

 אהבה שיש לנו הוא דוגמית לאהבת ד' 

לר' יעקב מאיר שכטר שליט"א לה ומה יהיה אתנו, אלא אמרנו שמישהו נכנס  ושאלנו בהתח
ואמר לו שהוא כבר יהודי זקן ואיך היצר הרע עוד מגיע אליו, ענה לו הרב הנ"ל סימן שעוד  

דהיינו כל אחד צריך להכיר מה רוצים ממנו,  רוצים אותך בעבודה ואתה עוד כשיר לכל דבר.  
ק דוגמית לקשר אותך ושתיידע מה זה אהבת ד' ורק על ידם  כל פעם שהיצר הרע מופיע זה ר

 מגיעים באמת לאהבת ד'. 

 צריכים להיזהר לא ליפול בפח של חיצוניות 

וזה נקרא ואל תביאנו לא לידי ניסיון, אבל הרי אמרנו שיצר הרע זה דבר טוב, אלא לפעמים  
לחיות עם המשל ולא    אנחנו יכולים לקחת את היצר הרע ולרדת אתו עוד יותר למטה, דהיינו

 עם הנמשל, העיקר לא ליפול בפח של החיצוניות רק שנוכל לחיות עם הפנימיות. 
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 שיעור ד'

 יום ה' ז' כסליו

 רק על ידי אהבה נפולה אפשר לאהוב את הקב"ה 

וגו', אינו יודע האיך    במדרש ואהבת את ד' אלקיך)ד"ה במדרש ואהבת(.  במאור עינים  איתא  
אוהב אדם את המקום, אלא אהבהו בפי הבריות, כמ"ש והיו הדברים האלה וגו' אשר אנכי  

אמרנו אתמול שלא יודעים איך בכלל אפשר לאהוב את הקב"ה, אבל רק על ידי אהבה  וגו'.  
ב  ולהגיע למצב לאהו  נפולה אנו יכולים להגיע לאהוב אותו, ולהבין על ידי המשל את הנמשל

 את הקב"ה. 

 כמה שאתה אוהב את הדבר ככה תשפיע זאת לכולם 

שאומר: אומרים בעלינו  שפ"א  ומה אדם צריך לעשות כדי להגיע לאהבת ד', אלא נקדים עם  
לשבח, יכירו וידעו כל יושבי תבל, לכאורה איך אפשר להגיע לכולם, אלא דבר שאתה משוכנע  

רים שזה טוב, ועל ידי שאני מכניס  בעצמך שזה טוב אתה מסכים ללכת לשכנע אנשים אח
לאחרים אהבת ד' בזה אתה מראה עד כמה אתה אוהב את הקב"ה, ואם אתה לא משוכנע  
בזה אתה לא יכול להגיד לאחרים לאהוב את זה. ואם אתה אהבהו בפי הבריות בזה סימן  

 שאתה בעצמך ג"כ נמצא שם.

 בנפש ובנשמה ובשורש אפשר להשפיע על השני 

יך אפשר להשפיע על השני, כי סתם לומר לו דברים לעשות איך אתה רוצה  יש כלל גדול א
כך  שונות  שפרצופיהם  כשם  כלל,  שם  לא  בעצמך  אתה  אם  רוצה  שאתה  מה  יעשה  שהוא 
דעותיהם שונות. ואיך אתה רוצה שהוא יעשה מה שאתה רוצה הרי כל אחד רוצה משהו אחר  

לא זה בנפש ובנשמה ובשורש שלנו, אמרנו  ממך, ואיך אני יכול לגרום שהשני כן יקשיב לי, א
ישראל יש שישים ריבוא אותיות לתורה כל אותיות שייכים אחד לשני, החיבור שלנו הוא  

 בתורה ובשורש ובאין סוף ב"ה. 

 כל יהודי מחובר לשני בשורש 

כל יהודי הוא חלק אלוקי ממעל שקיבל זאת ביציאת מצרים ומאברהם אבינו ע"ה, כל יהודי  
מחובר אחד לשני בשורש היות שכולם הם חלק אלוקי ממעל ממש, וברגע שאדם מתחבר  
לעצמו ולחלק אלוקי ממעל שלו ויודע שהוא לא מציאות כלל אלא כל המציאות החיים שלו  

ו ששייכים אלו ומגיעים מאותו שורש שלי הם גם מקבלים  ואז כל אל הוא מאת הקב"ה ב"ה,  
אומר אדם שיורד לבור אפילו רק חלק זה נקרא  המגיד ממעזריטש זי"ע  את המסר ממנו,  

 שכל הגוף שלו נמצא בבור, וברגע שהוא יוצא משם אז כל הגוף שלו יוצאת משם. 

 כלל ישראל הם כגוף אחד 

לך יש מוחין אבל כולם נמצאים למטה אז גם אותו דבר כלל ישראל הם כולם גוף אחד, אם  
אתה בעצם נמצא למטה כי אתה חלק מהם, ואיך אפשר להוציא את עצמו מלמטה, אלא 
ברגע שאדם חי שזה שהוא למעלה הוא מאת הקב"ה והוא נותן לו את הכוח להיות שם ורוצה  



 קודש                                   ויצא                                   שיחות

 ~ כח~ 
 

לה את כולם  למנף אותו למקום עוד יותר גבוה מזה, אז לא רק שהוא עולה משם אלא הוא מע 
 ששייכים אליו. 

 צריכים לגאול את הניצוץ הפרטי ואת הכללי מגלות 

העולם   בכל  ניצוצות  נתפזרו  ומאז  הראשון  אדם  בחטא  הכלים  שבירת  שהיה  כבר  דברנו 
שעלינו לתקן עד ביאת משיחנו, אבל יש לכל אחד גם עבודה של לתקן את הניצוצות הפרטי  

בעצם ניצוצות שהיו אומרים להיות בקדושה וכרגע    שלו, ברגע שיש לאדם מוחין דקטנות הוא 
נמצאים בקליפה וממילא יש לך כרגע מוחין דקטנות, וברגע שאדם שומע שזה לא מציאות  
אלא סיבה באותו רגע אתה גואל את הניצוץ שהיה עד עכשיו בקליפה ומעלה זאת להקב"ה,  

בגלות עד עכשיו,    אתה גואל את השכינה שהיה בגלות ואת החלק אלוקי ממעל שלך שהיה
ובזה אתה גואל לא רק את הניצוץ הפרטי אלא גם את הניצוץ הכללי, שזה יש לנו מחטא  
אדם הראשון ויש לנו הרבה שייכות עם זה וזה חוץ מהניצוץ הפרטי שאנחנו עושים מהפגמים  

 .שלנו כל פעם מחדש

 מה שאנו עוברים הוא לעזור לאחרים  

ישים ריבוא אנשים יהודים, אלא יש שורשים שזה  אמרנו הלא לכאורה יש הרבה יותר מש 
באמת רק שישים ריבוא אבל יש עוד הרבה ענפים מתחת לזה שמשם מגיע כל בני ישראל, 
כל   את  מעורר  הוא  מתעורר  שאדם  וברגע  ג"כ,  אלי  ששייכים  נשמות  הרבה  שיש  דהיינו 

ברים הוא לא  היה אומר כל מה שאנו עור' אשר  הסביבה שלו ואת כל אלו ששייכים אליו.  
רק בשבילנו אלא כדי לעזור אחרים ג"כ, מחר אני פוגש מישהו אני יכול להגיד לו הייתי שם 
ויצאתי משם. וברגע שאתה מתחזק אני נותן להם את הכוח לצאת ג"כ משם, ואז כולם עולים  

 אחרי זה. 

 אדם צריך לדעת שהוא בעצמו הקב"ה 

דהיינו אנחנו צריכים להראות את אהבה שלנו להקב"ה, וזה על ידי שאדם צריך לדעת שהוא  
הקב"ה בעצמו כי הוא חלק אלוקי ממעל, וכמו שיש מצוה להאמין בהקב"ה כמו"כ יש מצוה  
להאמין בעצמו שאתה ג"כ חלק אלוקי ממעל. וברגע שאדם מאמין בזה אז ד' אחד ושמו אחד  

 . ערבים ישראל זה לזה ואנחנו באחדות עם כולםואז הכל אחדות אחד, כי 

   תמיד תחפש לדבר חיובי ולמצוא נקודות חיוביות 

חיובי   לדבר  תחפש  תמיד  הקב"ה,  נגד  ח"ו  ולא  שלילי  לדבר  לא  הבריות  בפי  אהבהו  וזהו 
ולמצוא נקודות חיוביות, ולא רק להקב"ה אלא גם לעצמך, ולא רק לעצמך אלא לכל יהודי  

ים שראו בכל דבר נקודה טובה, וברגע שאדם גואל את הניצוץ שיש בתוך בעולם, וכמו צדיק
וזה נקרא אימון, דהיינו בשבילי   הרע, אז משם יתפרדו כל פועלי און ואז השני מתעורר מיד.

נברא העולם אדם צריך לדעת שהוא נמצא כאן בשביל תפקיד מיוחד שאין לאף אחד אחר  
 ה להקב"ה. כלל וגם בשביל לעלות את כל הבריאה כול

 עד ביאת משיחנו צריכים לגאול את כל הניצוצות 

במאמר זה יבואר מעניין הניצוץ הפרטי, שההכרח של עובד השי"ת להעלות הנשמות הנפולות  
שהוא נחת רוח גדול לבורא שעושים כן. אומרים בשם צדיקים למה משיח עוד לא מגיע הרי  



 קודש                                   ויצא                                   שיחות

 ~ כט~ 
 

שמה אחד בעולם שעוד לא העלוהו אותו  יש כ"כ הרבה צדיקים בעולם, אלא כל זמן שיש עוד נ
להקב"ה משיח לא יכול להגיע כלל. ומשיח יגיע רק כשיגאלו את כל הניצוצות הללו ואפילו  
גרים בעולם, כי אצלם יש ניצוץ שאנחנו   אלו שנמצאים אצל הגויים, וזה הסיבה למה יש 

 צריכים להעלות אותו. 

   לעתיד לבוא לא יקבלו יותר גרים 

לא לבוא  הניצוצות    ולעתיד  כל  את  גאלו  כבר  מגיע  משיח  אם  כי  למה,  יותר,  גרים  יקבלו 
הקדושות שהיו ואלו שלא גיירו את עצמם לפני זה כנראה שלא שייכים לכלל ישראל, וכל  
זמן שמשיח עוד לא הגיע אתה חלק מבניית הבית המקדש, כל מי שלא נבנה בית המקדש 

ו קשר אישי בבניית הבית המקדש ויש לו עבודה  בימיו כאילו נחרב בימיו, דהיינו כל אחד יש ל
כן מבין או לא מבין כאן מדברים   לראות בכל דבר את הקב"ה, וזה לא משנה האם אתה 

 מאמונה, דהיינו כל דבר שאתה רואה שומע הקב"ה נמצא שם.

 כשאתה רוצה לברוח ולישון שם הקב"ה נמצא 

אימו ואפילו מארץ ישראל וכבר לא השבוע כתוב ויפגע במקום, יעקב אבינו ברח מבית אביו ו 
היה לו מה לעשות, וכל זמן שהיה שם ועבר עוד עבד קצת ועכשיו הלך לישון, ופתאום ראה  
היש ד' במקום הזה דהיינו הפוך הקב"ה שלח אותנו לעולם הזה דווקא לדקות האלו שאדם 

ואז תיקן  צועקים גאט ואז אכן יש ד' במקום הזה,  כשושם    ,ללכת לישוןלברוח ו  רק  רוצה
אבל יעקב תיקן שברגע שיהיה מצב של בדברו אז   תפילת ערבית, ערבית הוא מלשון מעורב

 מעריב ערבים עושים מתוק לעירוב שיש לך. 

 כל אדם שאתה פוגש הוא בכל דרכיך דעהו 

בכל   יש שם  פוגש  כל אדם שאתה  בפי הבריות,  ד', אלא אהבהו  א"כ איך מגיעים לאהבת 
מדבר חיובי הוא חייב להיות לפני זה חיובי, וברגע שאדם לא מדבר   דרכיך דעהו, וברגע שאדם

חיובי זה מיד משפיע על השני שגם הוא יהיה ככה, ואז אפשר לראות כמה איכפת לך שיבוא  
 הגאולה קרבה אל נפשי גאלה.

 אדם שמקושר לעצמו יכול להעלות את כולם 

לכאורה איך הוא הצליח  וגו'.  להבין הענין, נקדים פסוק ויאמר ד' אל אברם לך לך מארצך  
מעלה   הוא  בהתקשרות  ותפילה  תורה  דיבורי  מדבר  שהצדיק  ע"י  אלא  דבר?  כזה  לעשות 
הנשמות הנפולים, וברגע שאדם מקושר לעצמו הוא מעלה את כולם ששייכים אליו ממש, 
וזה סוד נשמות הגרים, שעל ידי שהצדיק מדבק את עצמו לעצמו, וזה על ידי אותיות תורה  
שהילדים   כאלו  יש  כאן  נמצאים  לא  והילדים  כאן  נמצאים  שההורים  כאלו  יש  ותפילה, 

וההורים לא נמצאים כאן, העיקר שיהיה בא אתה וכל ביתך אל התיבה וברגע    נמצאים כאן
שאתה מקושר לעצמך אתה מעלה את כל הנבראים איתך ביחד, ומעלה אותם מהקליפות,  

 ומקרבם לקדושה. 

 ולעבוד אתו הלאה העיקר לקחת את הדרך  

היה אומר אפילו שכרגע  כ"ק אאמו"ר זצ"ל כתוב הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, 
אין לך כוח ואתה לא במצב רוח תעשה את עצמך כאילו. אנשים מסתובבים האם זה אמיתי  
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או לא, אבל האמת שקודם תהיה מחובר לעצמך ואז אתה מעלה את כולם ואז אתה יכול  
שיש צדיקים שבאים אליהם כדי לקבל מופת וללכת הלאה,  ר' אשר  לכולם.  להביא ישועות  

ויש כאלו צדיקים שמלמדים אותך איך לעשות מופת. יש משל לעשיר אחד שהיה לו הרבה  
כסף, והגיע עני לבקש לו כסף לחיות ונתן לו אלף שקל, וככה כמה פעמים, עד שהגביר אמר  

ד אותך איך עושים כסף וככה תוכל ג"כ לחלק  לו במקום שאתה תבקש ממני כל פעם אני ילמ
 בעצמך לכולם. 

 אדם שיש לו מצוקה הוא מהניצוץ שמציק לי 

זה דרך בעבודת השם   כדי לקחת אחרי  עניין המופתים היה  כל  ר' אשר שאותו דבר  אמר 
יתברך, ובינתיים לקחו ממני את הכסף ואת המופתים ואת הילדים ועוד כמה דברים והלכו  

שום דרך לעצמם. ועכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך להביא את הישועה    הלאה בלי לקחת
לבד. אדם שיש לו מצוקה הוא בגלל ניצוץ שנמצא שם שמציק לי ורוצה שיגאלו אותו, ולא  

 משנה ממי זה או ממך או ממישהו אחר, אתה יכול להביא את הישועה לבד. 

 צדיק נקרא אחד שחי עם הקב"ה 

ם נקרא שיש אצלם ניצוצות מסוד שבירת הכלים מזמן חטא  גרידנודע סוד נשמת הגרים,  
הראשון,   ידי  אדם  על  הקליפות,  מעמקי  שמתעלין  קדושות,  הניצוצות  מהעלאת  הוא, 

והוא כי  אלו שחיים עם הקב"ה,    היינו   לפי הפרי הארץ והמאור עינים צדיקיםהצדיקים,  
בקים באותיות התורה שמתדבשבילי נברא העולם ובכל דרכיך דעהו, וברגע שאדם לומד אז  

וברגע שאדם נהיה אחד עם האותיות אז זה בא אתה וכל ביתך  ותפילה שלומדים ומתפללים,  
דיבוקם   ידי  על  וזה  ותפילתם קודם צריכים להתקשר לעצמך  לימודם  ובשעת  אל התיבה, 

דהיינו שאז אתה  מתקשרים את עצמם עם כל הנבראים,  באותיות, ואז מעלים את כולם  
 להעלות ניצוצות שנפלו בשבירה.לו הוא שחי אז אתה מעלה את כולם,  שומע שמה שיש

 צריכים להעלות הכל מתי"ו ועד אל"ף 

ב"ה. היינו, שו סוף  אין  בהכל שהוא  בתוכו,  ידי שהצדיק מקשר חלק האלוקי השוכן  על 
הצדיק האמיתי, צריך לקשר את עצמו עם כל המדריגות, )בראשית(  במאור עינים  איתא  

הקב"ה ברא את  גות התחתונים, שהוא במקום הבחירה, שהוא בחינת תי"ו,  אפילו עם מדר
ולקרב את עצמו עמהם במדריגה אחר העולם קודם עם אות אל"ף עד שהגיע לאות תי"ו,  

 מדריגה, בסוד תשר"ק, עד אות א' שהוא אלופו של עולם.

 אפילו מדריגות התחתונים נבראו בתורה 

ו באותיות התורה, כי גם אות תי"ו הוא מאותיות מאחר שאפילו המדריגות התחתונות נברא
עולם כאמור. אלא שהוא בסוף   אלופו של  התורה, שגם שם צמצם התגלות אלוקותו של 
המדריגה רחוק מן הא', על כן, צריך הצדיק המקשר את עצמו בבורא ב"ה, לקשר את עצמו 

 לופו של עולם.מתי"ו עד האל"ף, לקרב כל המדריגות לאבבחינת כל האותיות של התורה, 

 אדם שמחזיק את עצמו גדול לא יכול לעזור לאף אחד 

ומקשר ועל ידי שהצדיק מקשר חלק האלוקי השוכן בתוכו,  ]נחזור למאור עינים שהתחלנו[.  
וברגע שהוא  בהכל שהוא אין סוף ב"ה.  את עצמו להקב"ה, אז הוא יכול לקשר את כולם  
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רים כל ישראל בעצם אנחנו אחד כי כולם  מקושר בעצמו הוא מקושר עם כולם, וזה נקרא חב
מגיעים מאין סוף ב"ה. הלל אמר אם אני כאן אז הכל כאן. דהיינו אם אני כאן מי שאני רואה  
כאן הם כולם חלק ממני, ואם אני מחזיק את עצמי יותר גדול אז לא רק שאני לא מקרב  

ה שייך אלי אז אני  אותי אלא אני עוד מרחיק אותו, והעיקר לקחת אחריות על כל דבר ושז 
 מעלה את עצמי ואת כולם. 

   הלחץ הוא מהניצוץ שרוצה להיגאל כרגע

אדם שנכנס הביתה שמח אז כולם שמחים, וברגע שנכנסים הביתה וכועסים אז אפשר לעשות  
בלגן יותר או להפנים ולהיות רגוע ואז כולם יהיו רגועים. ואם מלחיצים אותך הסיבה הוא  
גאולה   רוצה לקבל  והוא  כי אתה לחוץ, מלחיץ נקרא שזה הניצוץ שלי שנמצא אצל השני 

ן לך והוא נלחם עם כל הכוח נגדך, ואם אתה לחוץ אתה גורם  כרגע, אבל הקליפה לא נות 
יותר, ואם אתה רגוע ואתה חי שאין אדם זוקף אצבעו מלמטה אא"כ   שהלחץ יתגבר עוד 
מכריזין עליו מלמעלה, דהיינו כרגע הגיע השעה היעודה שהניצוץ שלך ייגאל, וברגע שאדם 

 רגוע ואת כל הסביבה שלך נרגע. שותק זה עצמו מביא את הגאולה לעולם, ואז אתה בעצם 

 ה ברכה בכל מקום אדם יעש 

והדבורים   כל  עם האותיות  ותפילה אפשר לעשות  אמרנו אתמול שרק עם אותיות התורה 
תמצא,  מאין  והחכמה  נפקות  מחכמה  אורייתא  כי  לאין,  קרובים  הכי  בעצם  והם  דבר, 

כשאדם מגיע לאיזה מקום שיעשה ברכה שם ובזה הוא מעלה לא רק את עצמו  הבעש"ט הק'  
את   כוח כולם,  אלא  יש  הקליפות,  שבעמקי  והניצוצות  הנשמות  אותן  נבראו  שבהן 

מתחבר  להדבורים,   שהוא  וברגע  בהקב"ה,  מאמין  שהוא  כמו  בעצמו  להאמין  צריך  אדם 
 לעצמו היות שהוא חלק אלוקי ממעל יש כוח לדיבורים שלו. 

 על הנפש שלו  עם הקב"ה משרה רגיעות  אדם שחי 

כל בני ישראל ואז הוא יכול לעלות את כולם, עלי ועל כל בני ביתי ועל כל הנלוים אלי ועל  
להעלותן על ידי ההתקשרות שנקשר גם כן עמהם, ומדבק עמהם לשרשו, שהוא אין  עמיה,  

על ידי שאדם חי עם הקב"ה בזה הוא משרה על עצמו רגיעות  סוף ב"ה, שממנו נאצלו כולם.  
הנפש על כל חלקי הגוף שלך ובזה אתה מעלה את כולם ממש, וברגע שאדם חי עם הקב"ה  

והניצוצות ועל ידי זה  ושם זה עוז וחדווה במקומו.  שם לא ברעש ד'   יש עלייה להנשמות 
שמתקרבים לשורש הקדושה, ונעשה כך בפועל, שהנשמות מתקרבים ומתגיירים לחסות 

 בצל כנפי השכינה.

 ל חיות שיש בעולם הוא מהקדושה כ 

נודע, כי על ידי חטא אדם הראשון ודורו שאחריו, נפלו ניצוצות )תולדות(  במאור עינים  איתא  
עמים. ועל ידי אותם ניצוצות הקדושים מתנהגים האומות. וחיותן הקדושים ונשמות בין ה

בלי חיות הקדושה שיש שם לא היה להם  על ידי זה. כי לולא זאת לא היה להם חיות כלל.  
הוא מהקדושה העליונה. ועל ידי שנתלבשו בהם הנשמות שיש בעולם  כי כל חיות  חיות כלל.  

 גם לגויים. יש להם חיות ושפע. , כל אחד עם הסיבה שלוהקדושות שנפלו ממקורן, 
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 אפילו שהם מוקצה   בשביל ספר תורה מותר להוציא גם מעות

כשרוצים להציל ספר תורה אפילו  כי מצילין תיק הספר עם הספר, ואף שיש בתוכן מעות.  
שיש   המעות  עם  להוציאו  מותר  תורה  ספר  להציל  שהולכים  היות  אבל  מעות  בתוכו  שיש 

לם, כמו כן בענין זה. עבור הנשמות והניצוצות הקדושים, מצמצם הבורא יתברך אצבתוכו.  
ליתן להם חיות. שהם בחינת תיק הקדושה, ואף שהרע שבהן גדול ועב מאוד. ובאמת, זה 

 סוד גלות השכינה.

 ת עצמו אדם שיש לו נשמה מלמעלה מגייר א 

ומזה באים נשמות הגרים שמתגיירים בין העכו"ם. כי מי שיש בו נשמה מן הקדושה, הוא 
ויאמינו בזה כי מלכותו בכל משלה. ועל ידי התעסקות ישראל עמהן במשא  מגייר את עצמו.  

ן, והדבורים שמדברים עמהם, ששם ניצוצות הקדושים מלובשים. וכשישראלי מאמין ומת
בזה, ומקרבן אצלו שיהיה כלולים בו, ונמשך את עצמו עמהם למעלה, מקרבן לשרשן. וצריך 

 לזה דעת ועבודה תמה ואמיתית. ועל זה מצפה משיח, שנברר הניצוצות.

 טרה כל ירידה מגיע בשביל מ

אותו רגע יש לך הזדמנות לקשר את  אדם צריך לדעת כל ירידה שלך בא בשביל מטרה, וב
מין שהקב"ה נותן לך את זה,  ולכאורה מי אני, תא  ,עצמך ואת כל הסביבה שלך להקב"ה

לה לא רק את עצמך אלא את ל ידי התורה ותפילה שלך, ואז אתה מעושיש לך את הכוח ע 
 כולם. 

             

    

     

    

   

     

  

        

 

  

  


