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שביציאת מצרים הדעת יצא מגלות, כלומר עכשיו כשיש לך בעיות עם המידות, אתה מעלה אותם  הרבי הסביר

 .לדעת ושם שורר חדווה שמיישרת לך את הבעיה

העבוידה כלומר, אנחנו כל הבעיות שלנו זה במידות, פעם מידה זאת מתעוררת, ופעם מידה זאת מתעוררת. וכל 

 שלנו זה להחזיר את המידה לשורשה, לדעת בידיעה פשוטה ופסימית שהקב''ה נמצא בתוך המידה הזאת

וכך לדעת שהקב''ה נמצא איתי כאן בתוך המידה, הוא מחיה את המידה הזאת, זה נקרא להעלות את המידה ל'דעת', 

 םהמידה חוזר אל מאין שהוא בא, כי הוא בא מהדעת, עכשיו הוא חוזר לש

 האיזון חוזר, והקב''ה עוזר לאדם להתנהג נכון -וברגע שהוא חוזר לשם 

שמגאולת מצרים הדעת משחורר, וכל פעם שאתה מעלה מידה ל'דעת' ישר  ,''ימות גאולה''ומגאולת מצרים התחיל 

 אתה נמצא בגאולה

ו נופלים למידה מסוימת, מיציאת מצרים קיבלנו את היכולת ל'דעת' שהקב''ה נמצא בכל דבר, ולכן כל פעם שאנחנ

 אם אנחנו נשתמש עם הכלי שקיבלנו ביציאת מצרים שהוא הדעת, באותו הרגע נתחלץ החוצה מהביצה והאיזון ישוב

לא היה לנו את היכולת לדעת שהקב''ה נמצא שמה, פרעה עמד לנו בראש ולא  בגלות מצרים גם את זה לא היה לנו.ו

 ל המרירות של הסבל, לא יכולנו בכלל לחשוב מחוץ לקופסאנתן לנו לחשוב על הקב''ה, רק חשבנו ע

 לחשוב מחוץ לקופסא, ומאז ועד היום יש לנו את היכולת לחשוב את זה השיחרור והאפשרותוגאולת מצרים היה 

אבל שוב, זה לא עומד לנו בברירת מחדל, כי מחשבה ראשונה שלנו תמיד תהיה מחשבה שלילית, והנה שוב פעם 

 תמיד אני, ואני לא מאמין שזה קורה לי, לא רוצה, אני כאן, ולמה

 אבל צריך להאמין שיש לי את היכולת לצאת מהסבך הזה

וזה על ידי שאני יתן למחשבה השניה לדבר, ואתחיל לדעת שהקב''ה נמצא איתי כאן ומתכוון למנף אותי, ויש פה 

 מהצרה הזאת אליה נקלעתישאקבל נקודה של רווח 

הנוראית של מצרים, קיבלנו בסוף אפשרות לחשוב מחוץ לקופסא, כך גם עכשיו מהגלות הזאת כי כמו שמהגלות 

 שאני עובר כרגע יצא לי מזה דברים טובים חדשים, והם מוחין חדשים והתפתחות שכלית
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