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יום ה' ז' אב

שיעור א'שיעור א'

המטרה  מה  לדעת  צריכים 
הזה בעולם  שלך 

בראשית איתא  ד"ה  )המשך  עינים  במאור 
צריך  שאדם  למדנו  )הא'((. 

הזה  בעולם  שלו  התפקיד  מה  לדעת 
לזה.  להגיע  ולשאוף  בזה  ולהתמקד 
ומה  יודע מה התפקיד שלו  אדם שלא 
והולך  למטרה  מגיע  לא  לעשות  עליו 

לכיוונים אחרים.

אייזיק  רבי  עם  הסיפור 
יעקעלס רבי 

יעקעלס מסופר  רבי  אייזיק  רבי  על 
שהיה גר בקראקא וחלם בלילה 
גדול  אוצר  יש  לגשר  מתחת  שבפראג 
לשם  וכשהגיע  לשם,  ונסע  וקם  מאוד, 
אותו  שאל  החיל  הגשר,  ליד  חיל  מצא 
אייזיק  רבי  מחפש,  אתה  מה  כבודו 
מתחת  שכאן  בלילה  שחלם  לו  סיפור 
החייל  לו  אמר  גדול,  אוצר  יש  לגשר 
חלמתי  אני  שטויות  מדבר  אתה  מה 
רבי  אייזיק  רבי  יהודי  יש  שבקרקא 
אוצר  יש  שלו  לתנור  ומתחת  יעקעלס 
גדול, האם בשביל זה אני ייסע עד לשם. 

מיד כששמע זאת נסע הביתה והסתכל 
מתחת לתנור שלו ואכן מצא שם אוצר 

גדול מאוד.

הקב"ה  את  מחפש  אדם 
שלו בהצלחות 

נקרא המאור  שבפראג  מסביר  עינים 
הייתה  פראג  בזמנו  כי  הצלחה. 
אדם  מאוד.  ומפותחת  גדולה  עיר 
מחפש את הקב"ה בהצלחות שלו, אבל 
ופשוטה  קטנה  עיר  שזאת  בקראקא 
שלו,  האוצר  שיהיה  יתכן  שם  האם 
ברא  הקב"ה  שכן  הוא  התשובה  אבל 
בנפעל,  הפועל  כוח  שיהיה  העולם  את 
מלשון  עולם  העולם  את  ברא  הקב"ה 
הוא  האדם  עבודת  אבל  והסתר,  נעלם 
יש  והחומרי  להסתר  שמתחת  לדעת 

כוח הפועל בנפעל.

הקב"ה  את  לגלות  אפשר  אי 
העשייה בעולם  רק 

רק ועבודה  שאדם  העולם  בכל  הוא  זו 
בשנה  יום  ובכל  לשם,  יגיע 
אדם  כל  עם  וכן  בשנה,  שעה  ובכל 
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שאתה נפגש אתו, יש שם נקודה שאתה 
שמסתתר  הקב"ה  את  שם  לגלות  יכול 
רק  הוא  הקב"ה  את  לגלות  אבל  שם. 
לשבת  אבל  העשייה,  ובעולם  בחומרי 
מצב  אין  שם  בריאה  ביצירה  באצילות 
וברגע שאדם מגלה  לגלות את הקב"ה, 
את הקב"ה בחומרי ובעולם העשייה אז 

הגעת לתכלית בריאת העולם.

דווקא  נמצא  הקב"ה 
שלך ובשפלות  בקטנות 

עכשיו דברנו מעולם הכללי, עכשיו עד 
אדם  הפרטי.  מאדם  לדבר  עוברים 
חושך  יש  אצלו  שגם  לב  לשום  יכול 
ואחרי זה אור. אדם נולד בהתחלה קטן, 
מתחיל  השכל  עשרה  שלוש  בגיל  ורק 
להיכנס, עד גיל בר מצוה אדם בקראקא 
הוא  עשרה  שלוש  בגיל  קטן,  ונקרא 
חושב  אדם  גדול.  ונקרא  לפראג  מגיע 
לפעמים כשאני יהיה גדול אז אני יעבוד 
מצוה  בר  בגיל  אז  אבל  הקב"ה,  את 
נכנס  טוב  שהיצר  נכון  גדול  נהיה  הוא 
לעבוד  מתחיל  הרע  היצר  גם  אבל  אז 
הקב"ה  את  מחפש  אדם  יותר,  עוד  אז 
דווקא  נמצא  הוא  אבל  בגדלות  דווקא 

בקטנות בשפלות שלך.

מצוה  בר  בגיל  רק  אדם 
דעת ובר  גדול  נהיה  הוא 

בן והאדם  שור  נברא קטן בקטנות שכל. 
כבר  הוא  מיד  שור.  קרוי  יומו 
רץ הולך בא עושה כאילו הוא כבר כאן 

בקושי  אדם  זאת  לעומת  שנים.  כמה 
שהוא  עד  זמן  לו  לוקח  משהו,  עושה 
משהו,  שעושה  עד  ואחרי  משהו  מבין 
ובא  הולך  עושה  כן  כבר  שהוא  ואפילו 
בגיל  ורק  קטן,  עוד  הוא  בתורה  אבל 
דעת  ובר  גדול  נהיה  הוא  שלוש עשרה 
לכל דיני התורה. ועד אז הוא קטן לכל 

דבר אפילו שיש לו קצת שכל.

שכל  לנו  אין  למה 
כשנולדים מיד 

היה וצריך  הקב"ה  כוונת  הלא  ביאור, 
אשר  לעבדו,  האדם  בבריאות 
אבל  ודעת,  שכל  הצריך  דבר  הוא 
רק  העולם  את  ברא  הקב"ה  הלא 
בריאת  לפני  שנה  ואלפיים  זה,  בשביל 
זה  ואחרי  כלום,  כאן  היה  לא  העולם 
לא  עוד  אבל  העולם  היה  כבר  שכן 
בריאת  שתכלית  כלומר  התורה,  היה 
יעבוד  שאדם  בשביל  היה  העולם 
מיד  לנו  הכניס  לא  למה  א"כ  אותו, 
תחילה  בראו  ומדוע  ית',  לעבדו  שכל 
הקב"ה  לעבדו.  דעת  לו  ואין  שכל  בלי 
דעת  בלי  כאן  להסתובב  לנו  נותן 
גיל שלוש עשרה, ולמה  ושכל כלל עד 

כן. באמת 

את  ראשון  דבר  פוגש  אדם 
מאוד שזוהרים  החיצוניות 

בשביל להכיר את הקב"ה צריכים אלא 
בתוכו  יש  חיצוני  בכל  להסתכל 
איזה  צריכים  לזה  להגיע  אבל  פנימי, 
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אדם  לזה,  אותך  שיביא  זה  לפני  גירוי 
נמצא בחושך שלוש עשרה שנה ופתאום 
ביום אחד נכנס לו אור גדול מאוד, אבל 
עד שהשכל נכנס האדם כבר עסוק עם 
לא  ואז  אחריהם  הלך  שהגוף  שטויות 
הרוחניות  ואת  השכל  את  כלל  קולט 
שנכנס לו, ואז אדם כלל לא מתבונן על 
הפנימיות, אבל קול דודי דופק פתחי לי 
החכם עיניו בראשו תתחיל להסתכל על 
אבל  ומקום,  דבר  בכל  שיש  הפנימיות 
שזה  חיצוניות  ראשון  דבר  פוגש  אדם 

זוהר ומושך אותו.

לחפש  מתחיל  אדם  כאב  כשיש 
להגיע והרצון  החשק  את 

כי כלומר  אז,  גדול  כאב  לאדם  יש 
שכל  כרגע  נכנס  אחד  מצד 
אחריהם  ללכת  רוצה  והוא  גדול  ואור 
כלפי  אותך  מושך  הגוף  שני  מצד  אבל 
גדולה  מלחמה  ונהיה  ואחריו  מטה 
כלפי  מושך  הנפש  אחד  ופנימית, מצד 
יורד  אבל  מטה,  כלפי  והגוף  מעלה 
אדם  אבל  סופית  אין  אהבה  מלמעלה 
אין  זה  כי  כלל  לזה  להגיע  יכול  לא 
שיש  העינוי  ידי  על  רק  ולכן  סופי, 
החשק  את  לחפש  מתחיל  אדם  לנו 
הנכון, בהתחלה יש לאדם חשק חיצוני 
ילד  דבר,  שום  לו  מספק  לא  זה  אבל 
טעימים  דברים  חיצוניות  רק  מחפש 
מתחיל  אדם  זה  אחרי  ורק  הלאה,  וכן 
אז  אבל  לפנימיות,  להגיע  לרצות 
ולמה  מאוד,  גדול  חיכוך  קורה  בדיוק 

הקב"ה עשה אותו בכזה צורה.

מלמעלה  מוריד  הקב"ה 
מאוד גדול  חשק 

מלבישים אלא  תשוקתך  אישך  ואל 
את  לחתן  לעורר  תכשיטים  לכלה 
מוריד  הקב"ה  דבר  אותו  התשוקה, 
דלעילא  איתערותא  בבחינת  מלמעלה 
עם  נשאר  לך  אבל  גדולה,  תשוקה 
הגדלות המוחין שיש לך ללכת אחרי זה 

ולא ללכת אחרי החיצוניות.

בתוך  לראות  הוא  האדם  עבודת 
מוגבל האינו  את  המוגבל 

והלא והאדם  שכל.  בקטנות  קטן  נברא 
כוונת הקב"ה היה בבריאות האדם 
לראות בתוך המוגבל את האינו  לעבדו, 
סוף  מוגבל, לראות את הסוף את האין 
אפשר  סוף  שזה  מכאן  ודווקא  ב"ה. 
לגלות את האין סוף ואת האינו מוגבל. 
ומדוע בראו תחילה בלי שכל ואין לו דעת 
לעבדו. הכי טוב הוא להכניס אותנו מיד 

וישר לעבודה.

לעורר  באים  החיצוניות 
הפנימיות את  לך 

יתרון אך  כי  הנ"ל,  מטעם  כן  גם  הוא 
כשמגלים  הסכלות,  מן  לחכמה 
כ"כ  לא  הוא  האור  מתוך  הקב"ה  את 
מתוך  הקב"ה  את  שמגלים  כמו  גדול 
החושך, כי יתרון האור מן החושך. וגם 
עובדים  והחושך  האור  אז  חושך  בעת 
יותר  ביחד, אבל החושך הוא אז הרבה 
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דומיננטי מן האור שהוא רק בחינת קול 
את  תמצאי  ואם  לי,  פתחי  דופק  דודי 
הופך  שאדם  וברגע  לו,  תגידו  מה  דודי 
רק  הוא  דבר  שכל  ושומע  העסק  את 
ראשון  דבר  אז  חיצוניות,  ולא  פנימיות 
באים  שהחיצוניות  להכרה  מגיע  הוא 
רק לעורר את הפנימיות, וברגע שאדם 
את  בזה  הופך  הוא  אז  לפנימיות  מגיע 
הופכים  ואז  לפנימיות,  ג"כ  החיצוניות 

את הגשמי לרוחני.

להפוך  הוא  האדם  עבודת 
לרוחני הגשמי  את 

הק' התולדות  הבעש"ט  בשם  מביא 
הזה  בעולם  האדם  שעבודת 
ואת  לצורה  החומר  את  להפוך  הוא 
הגוף לנפש ואת הגשמי לרוחני, עבודת 
הרוחני,  את  תחפש  שאתה  הוא  האדם 
וברגע שאדם חי עם הרוחני יש לו כוח 
אלא  הרוחני  את  מזהה  שהוא  רק  לא 
הוא יכול גם להפוך את הגשמי לרוחני, 
נותן  משם יתפרדו כל פועלי און, אתה 
כוח לרוחני שנמצא בגשמי ואתה הופך 

את הגשמי לרוחני אחרי זה.

המדינה  את  שהקימו  אלו 
מצות  על  חשבו  לא 
ישראל ארץ  ישוב 

אמר שאלו אנשים שהקימו החזון  איש 
להקים  רק  חשבו  המדינה  את 
על  חשבו  ולא  עצמה  בפני  מדינה 
חושבים  היו  ואם  ישראל,  ארץ  יישוב 
שנים  אחרת.  נראה  היה  הכל  זה  על 

תיאבון  לשם  אוכל  זה  פסחיהם  שצלו 
זה  שמים  לשם  שמים,  לשם  אוכל  וזה 
שאוכלים  ואלו  בם  ילכו  צדיקים  נקרא 
לשם תיאבון פושעים יכשלו בם. כלומר 
הכל תלוי בחשיבה שלך. כשאתה חושב 
לשם תיאבון אז גשמת את המצווה עוד 
יותר,  עוד  לחומרי  אותי  ומכניס  יותר 
אז  מצוה  לשם  חושב  שאתה  וברגע 
לקחת אותו מצוה והפכתי את החומרי 
לרוחני הרבה יותר, א"כ יהודי בכל דבר 
מוצא  הוא  לשם  נקלע  או  מוצא  שהוא 

שם רוחני.

בסכלות  שנמצא  אדם 
רגיעות לו  אין 

שהוא יתרון  ברגע  הסכלות.  מן  לחכמה 
מרגיש  הוא  בסכלות  נמצא 
שהוא צריך משהו יותר ואין לו רגיעות 
וממילא מגיע לחכמה אחרי זה. רעבים 
גם צמאים נפשם בהם תתעטף, אנשים 
האוכל  בפנימיות  מתבוננים  שלא 
וצמאים  רעבים  נשארים  אז  והשתייה 
משהו  בגוף  לו  יש  אדם  ג"כ.  זה  אחרי 
מספיק.  זה  לאכול  תפסיק  לו  שאומר 
אבל אנשים לא נמצאים באוכל אלא הם 
נשארים  ולכן  דברים  מלא  עוד  עושים 
רעבים, אבל אדם שיתחיל לחשוב קצת 

לא יהיה כזה רעב.

מגיע  בסכלות  שחי  אדם 
שובבים בנים  שובו  לשמוע 

בנים הקב"ה  שובו  יום  כל  מכריז 
שובבים, לכאורה הרי אני שומע 



PQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR
 פרשת ואתחנן-נחמו · 'א רועיש · ז

לא  אתה  רק  מכריז  הקב"ה  אלא  כלום, 
שומע  לא  אתה  ולכן  לעצמך  מקשיב 
כלום, שובבים זה הכסיל והחושך אבל 
רק על ידי שאתה חי שאתה בסכלות אז 
כל  שובבים,  בנים  שובו  לשמוע  תגיע 
החיצוניות  בעצם  הוא  לך  שקורה  דבר 
שרוצה  הפנימיות  זה  אבל  מתעוררים 

לחזור אז להקב"ה.

לו  יש  לצבאותם 
פירושים שלושה 

בני אמרנו  מסעי  אלה  אהרן  מהבית 
לו  יש  צבא  לצבאותם.  ישראל 
מלחמה,  זה  צבא  פירושים,  שלושה 
שליטה.  הוא  וצבא  רצון,  הוא  צבא 
שהוא  הראשון  ברגע  לדעת  צריך  אדם 
מלחמה  לו  יש  מיד  העיניים  את  פותח 
חי  שלא  אדם  אבל  לחושך,  האור  בין 
מהלכים  הזנחת  וחושב  מלחמה  שהוא 
החיים על החיים הטבעיים אז מחשבה 
הרע,  היצר  אחרי  נמשך  הוא  ראשונה 
אז  מלחמה  שזה  יודע  שאדם  וברגע 
המלחמה,  את  לנצח  רצון  לו  יהיה 
ואיך מנצחים את המלחמה, כי הניצוץ 
משם  ולצאת  עצמו  את  לגלות  רוצה 
שם  שאני  וברגע  מלחמה,  יש  ולכן 
שמעך  ד'  להקב"ה  להגיע  כולי  כל  את 
לך  עוזר  הקב"ה  אז  יראתי,  שמעתי 
הוא  ואז  לרוחני,  החומרי  את  להפוך 
ביחד,  איתך  שיהיה  המתנגד  את  הופך 
שולט  ואתה  לשליטה  מגיע  אתה  אז 

על העסק.

חבוק  חשק  הוא  הסדר 
דבוק ובסוף 

בד', כתוב  דביקות  לומדים  מאיפה 
רצה  חמור  שם  חמור.  בן  משכם 
בה  חשק  כתוב  בהתחלה  דינה,  את 
דבוק  זה  ואחרי  בה  חבוק  זה  ואחרי 
אצלינו  מתעורר  בהתחלה  כלומר  בה. 
שלא  אדם  אבל  במלחמה,  שאנחנו 
שומע רוצה את הקליפה ואחרי זה יהיה 
ואחרי  בקליפה  חשק  כלומר  בה,  דבוק 
זה דבוק בה. אבל ברגע שאדם ידע שזה 
מלחמה שהגוף מושך אותי כלפי מטה 
אז  כלפי מעלה,  אותי  והנשמה מושכת 
מחיצוני  שלו  הרצונות  את  ישנה  אדם 
שהכוח  מאמין  שאדם  וברגע  לפנימי, 
של החיצוני בא מהפנימי, עם האמונה 
הזאת אדם יגיע להיות דבוק בהקב"ה.

ניצוץ  יש  האוכל  בתוך 
משם אותה  לגאול  שצריכים 

גם וכמו  רעבים  מקודם  שאמרנו 
תתעטף.  בהם  נפשם  צמאים 
אפשר להסתכל על זה שאני רעב ולכן 
שם  שיש  לומר  שאפשר  או  אוכל,  אני 
משם,  אותה  לגאול  צריך  שאני  ניצוץ 
אני  ואז  רעב  אצלי  מעורר  הקב"ה  ואז 
ולכן  שצריך.  כמו  אותה  לגאול  מגיע 
ולברך  לסעודה  הכנה  לעשות  צריך 
הכנה  ידי  על  ואז  זה,  ואחרי  זה  לפני 
בפנימיות  דבוק  נהיה  אדם  הראויה 

של האוכל.
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מגדלות  חשק  שיש  ברגע 
לגדלות מגיעים 

בנהורא, ותיאובתא  לאתכללא  דחשוכא 
התאווה של החושך להתכלל 
בהאור. החושך לא רוצה להישאר חושך 
שמזהים  וברגע  אור.  להיות  רוצה  אלא 
אתה  רק  לא  אז  בתוכו  שיש  האור  את 
את  הופך  עוד  אתה  אלא  לאור  מגיע 
נוקבא  נקרא  הקטנות  כי  לאור,  החושך 
לגבי הגדלות, ואל אישך תשוקתך הנקבה 
כי החושך רוצה  מעוררת תשוקה בחתן. 
להיות אור, נכון שעד גיל שלוש עשרה 
תזכר  זה  אחרי  אבל  מקבל,  רק  אתה 
אז  רק  גדלות,  יש  בקטנות  שגם  תיידע 
עד אז הגדלות עוד לא התפתח, וברגע 
שיהיה לך חשק מגדלות אז תגיע לגדלות 
בגיל  לגדלות,  הקטנות  את  תהפוך  וגם 
שלושה עשרה אדם מחפש להיות צדיק 
ארבעים  בגיל  אבל  חכם,  ותלמיד  גדול 
אדם  אין  אז  שני  גדלות  מתחיל  שאז 
שנה.  ארבעים  עד  רבו  דעת  על  עומד 
כלומר עד אז אדם מרגיש ריקנות ובגיל 

ארבעים אז מגיעים לפנימיות.

עוד  ארבעים  גיל  עד 
השכל בקטנות  אדם 

והוא בהתחלה  בקטנות  נמצא  אדם 
דבר  כל  מבין  שהוא  חושב 
שלוש  לגיל  שמגיע  עד  דבר,  כל  ויודע 
עד  שהבין  שמה  רואה  הוא  ואז  עשרה 
גדלות  מתחיל  ואז  כלום,  זה  עכשיו 

לקטנות  מגיע  זה  אחרי  אבל  ראשון, 
חשב  אדם  כי  שני  ולגדלות  שני 
שזה  גילה  ואז  האוצר  יהיה  שבפראג 
כשנהיה  אדם  לידו,  בקראקא  בעצם 
גדול הוא נהיה בחזרה קטן. אדם צריך 
גם  נמצא  הוא  איפה  משנה  לא  לדעת 
שתמצא  רוצה  הקב"ה  תנחני,  ידך  שם 
והאדם,  אותו דווקא בחושך ולא באור. 
כשבא  כך  ואחר  קטנות,  בחינת  תחילה 
אז  ארבעים  גיל  שזה  הגדול  השכל  אל 
לא  לגדלות,  הקטנות  גם   – הכל  מדבק 
בקטנות  הגדלות  את  מזהה  שהוא  רק 
פנימיות  עם  לחיות  מתחיל  גם  אלא 
והוא  לגדלות.  הקטנות  את  הופך  ואז 

בחינת זיווג.

להיכנס  רוצה  הקטנות 
הגדלות עם  אחד  להיות 

שזוכים הנה  השלימות  כאן  נתבאר 
)החתן(  הגדלות  צד  הצדדים,  ב' 
והוצאתו  שלו  התשוקה  ששלימות 
וצד  הקטנות,  ע"י  רק  הוא  לפועל 
אל  שכשמזדווג  )נקיבה(  הקטנות 
ומתבטל  נכלל  הוא  אזי  הגדלות, 
ובהמשך  עליה.  לו  ויש  הגדלות,  בתוך 
תרי  באדם  שיש  כנודע,  כתוב:  הפרשה 
בימינו  טוב  יצר  משכן  דלבא,  חללי 
טוב  ידי  ועל  בשמאלו,  הרע  יצר  ומשכן 
ונמתק  בימין,  השמאל  נכלל  ההתגברות 
המוחין  שלימות  טוב.  ונעשה  הרע 
דגדלות של האדם, הוא רק כשהוא בא 

מתוך החושך והקטנות.
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זמנים  לו  יש  אדם  רק 
וגדלות קטנות  של 

נמצא מלאך  ובהמה  בגדלות  רק  נמצא 
קטנות  לו  יש  אדם  בקטנות,  רק 
וגדלות, בהתחלה הוא בקטנות ועדיין לא 
רואה את הקב"ה ואומר לעצמו כשאני 
הקב"ה,  עם  יחיה  אני  אז  בגדלות  יהיה 
קטנות,  פעם  עוד  מגיע  הגדלות  ואחרי 
שהקב"ה  חשבת  אתה  לך  לומר  כדי 
נמצא  הוא  למעשה  בפראג  נמצא 
ובעיקר  לתנור,  מתחת  אצלך  בקראקא 
מתגבר על ידו חלק התשוקה שהגדלות 
לבד לא מספקת אותו, שמתוך ההעדר 
והחיסרון משתוקק אל הטוב והגדלות. 
דקטנות  המוחין  גם  גיסא,  ולאידך 
ההתבוננות  ע"י  מחמתם  בא  כשהאדם 
הם  אזי  דגדלות,  למוחין  וההתחזקות 

באחת מתגדלים ונמתקים.

שהמובטח  לדעת  צריכים 
מהמבטיח חי 

מבטחו. כתוב  ד'  שם  אשר  הגבר  אשרי 
 – בוטח  יש  הק'  הבעש"ט  מסביר 
אדם בוטח ומאמין בהקב"ה, ויש מבטיח 
– הקב"ה הוא זה שמבטיח, ויש מובטח 
נקרא  זה  מזה  מתפרנס  שאתה  מה   –
מובטח. אדם שחי עם חיצוניות אז הוא 
שלו  שהפרנסה  וחושב  במובטח  בוטח 
אבל  בוטח,  הוא  ובזה  אותו  יפרנס  זה 
אדם שחי עם פנימיות הוא יודע ומכיר 
המבטיח  ורק  כלום  הוא  שהמובטח 

אבל  המובטח  ידי  על  לעולם  מתגלה 
מצד עצמו הוא כלום. אדם שחי חיצוני 
וחושב  לחיות  כדי  האוכל  את  מחפש 
שזה מחיה אותו, אבל האמת הוא שאדם 
חי מהפנימיות של האוכל ששם הקב"ה 

נמצא וזה מחיה אותו.

לחיות  לשאוף  צריכים 
מהקב"ה ישירות 

צריך אומר  היה  אדם  ישראל  העבודת 
שיהיה לו שאיפה לחיות ישירות 
כבר  שזה  אוכל  שום  בלי  מהקב"ה 
באמת  הוא  האדם  עבודת  אלא  לבוש, 
לאכול ולדעת שהעיקר זה החיות שיש 
בתוכו ואז הופכים את החיצוני לפנימי, 
לא  לגמרי  חיצוני  שהוא  מה  ובאמת 
החוצה.  יוצא  וזה  האדם  אצל  נשאר 
את  להפוך  העבודה  שלימות  וזהו 

החיצוני לפנימי.

שהמובטח  חושב  אדם 
עצמו בפני  מציאות  הוא 

זה בהתחלה  שהמובטח  חושב  אדם 
נותן לו פרנסה, ואחרי זה הוא 
מהקב"ה  חי  שהמובטח  להכרה  מגיע 
להכרה  מגיע  זה  ואחרי  המבטיח,  שזה 
עוד יותר שהמובטח זה הקב"ה בעצמו, 
אתה חשבתי שהקב"ה הוא דמיון ואתה 
זה המציאות, עכשיו אתה מגיע להכרה 
ואתה  שהקב"ה הוא המציאות האמיתי 

זה הדמיון.
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יום ב' יא' אב

שיעור ב'שיעור ב'

לא  כבר  בארץ  כשנמצאים 
התורה אור  את  רואים 

בראשית איתא  ד"ה  )המשך  עינים  במאור 
ברא  בראשית  למדנו  )הא'((. 

אלוקים את השמים ואת הארץ, הקב"ה 
וממילא  התורה,  עם  העולם  את  ברא 
כוח התורה.  יש שם  בכל מקום בעולם 
אבל והארץ היתה תוהו ובוהו, כשבאים 
במצב  נמצא  אדם  אז  הגוף  שזה  לארץ 
של תוהו ובוהו ושם כבר לא רואים את 
התורה יותר, ואיך באמת אפשר להגיע 
לראות את התורה בתוך התוהו ובוהו.

מרגיש  אדם  ובוהו  בתוהו 
ונוח נעים  לא 

מצד אלא  ובוהו  בתוהו  נמצא  כשאדם 
ידי  ועוצם  כוחי  מרגיש  הוא  אחד 
עשה לי את החיל הזה, ומצד שני אדם 
לא מרגיש נוח שם ומרגיש לא נעים ולא 
מרגיש טוב עם זה, וממילא אדם מקבל 
חשק שיהיה לו מנוחה ושיהיה לו טוב, 
עם  משתמש  הוא  אלוקים  ויאמר  ואז 

הדיבור שלו להגיע לקשר בורא ואומר 
למטרה  כאן  אותי  שמתי  הרי  הקב"ה 
יהיה  אור  יהי  ואז  כדי להגיע עד אליך, 

לו אור.

שמתעקשים  אנשים  יש 
הגוף עם  להמשיך 

מלהמשיך כל  מניעה  לאדם  שיש  פעם 
שהוא  במחשבה  זה  אם  הלאה, 
לחשוב,  הלאה  יכול  לא  שהוא  מרגיש 
אם זה בדיבור שמרגיש שהוא לא יכול 
הלאה לדבר מה שרצה בהתחלה, אם זה 
במעשה שהוא לא יכול לעשותו בפועל 
ממש, המצב הזה של תוהו ובוהו וחסר 
וכדי  תפילה  לאני  להגיע  הוא  אונים 
שאתה תבקש מהקב"ה תעזור לי, אדם 
או  הגוף  עם  להתעקש  להמשיך  יכול 
לו  יעזרו  הם  שאולי  מציאות  איזה  אם 
אבל תכלית הם לא יעזרו לו כלום, והוא 
זה,  מלפני  לבעיה  יותר  עוד  יכנס  רק 
או  והפקרות,  ייאוש  לגאווה  שיכנס  או 
שייתן הכנעה ויתחיל לחשוב שלגוף יש 

נפש שמחיה אותו.
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רק  הוא  נשמה  לחיות 
כשמוכרחים

רק אבל  יהיה  לא  נשמה  לחיות  להגיע 
עם מוכרחים, דבר ראשון כי הגוף 
לא מספק לך מה שאתה צריך, דבר שני 
אותך  שמזיז  טריגר  לנו  שולח  הקב"ה 
מהמקום האי נוחות שלך, וברגע שאדם 
כבר  אדם  לסיבה  המציאות  את  הופך 
מרגיש הקלה, כי הקטנות לא מגיע בשל 
הקטנות  הגדלות,  בשביל  אלא  עצמו 
תשוקה  חשק  לך  שיהיה  בשביל  הוא 
הוציאה  לגדלות,  מקטנות  לצאת  ורצון 
נפשי  תעזוב  לא  כי  נפשי  ממסגר 
לשאול. ברגע שמכניסים אותך למקום 
לא נוח הגוף בהתחלה עוד נלחם עם זה 
אותך  להכניס  שרוצים  להבין  לך  ונותן 
לשחת לשאול, אבל אדם צריך לדעת כי 
עושה  הקב"ה  לשאול  נפשי  תעזוב  לא 
בשביל  אלא  שאול,  בשביל  לא  זה  את 
שאני יתקשר אליך, א"כ תודיענו ברגע 
הקב"ה  את  לראות  להיכנס  מוכן  שאני 
אז מיד שובע שמחות את פניך, ואז מיד 

אדם מרגיש הקלה.

מקילים  בחצות  למה 
אבלות בדיני 

שואל אמרנו  שהאר"י הק'  בתשעה באב 
אז התחילו לשרוף  בחצות  הלא 
למעשה  אבל  המקדש,  הבית  את 
אבלות,  מדיני  להוריד  מתחילים  מאז 
מתיישבים על כיסא גבוה, אומרים נחם, 
מותר לבשל ולהכין, לכאורה היה צריך 

ולמה  אבלות,  יותר  עוד  מאז  להיות 
אומרים נחם ומורידים אבלות. בהתחלה 
בסוף  רק  הלך,  לא  וזה  לשרוף  ניסה 
לשרוף  להתחיל  הצליחו  אז  בחצות 
ולכאורה קשה כנ"ל. וכן אומרים מזמור 
בנחלתך,  גויים  באו  אלוקים  לאסוף 
בעיה  לדוד  קינה  לדוד  מזמור  לכאורה 

לו לומר.

מהקב"ה שכחו  בקורונה 

את אלא  הגויים  הרגו  בהתחלה 
בהתחלה  חשבו  ולכן  היהודים, 
יהיה  ולא  כולם  אותם  להרוג  שבאים 
וכן היה  יותר תקומה ח"ו לעם ישראל, 
חשבו  שכולם  הקורונה  בתקופת  לנו 
יותר,  עולם  יהיה  לא  כבר  מעט  שעוד 
ולא ידעו איך לאכול את זה ומה לעשות 
ושצריכים  בבעיה  שהם  ראו  וכולם  אז, 
הקב"ה.  עם  חיו  כולם  ואז  רחמים, 
שהם  לאלו  שרק  אמרו  פתאום  אבל 
ואז כל הצעירים שכחו  בקבוצת סיכון, 
על  ולא  על עצמם  רק  וחשבו  מהקב"ה 

הקב"ה כלל.

להביא  כדי  הוא  הקטנות 
לגדלות אותך 

יחיו אבל  שכולם  הוא  האדם  עבודת 
וכולם  סיכון  בקבוצת  כאילו שהם 
צריכים רחמים לחיות. ואז שמחו כולם 
לא  הקב"ה  ואם  מאוד,  גדולה  שמחה 
ועל  עצים  על  כעסו  את  משליך  היה 
לצאת  מציאות  לנו  היה  לא  ח"ו  אבנים 
מזה, ואז לעת מנחה שראו שהדבר תלוי 
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אותו  הקלה.  להם  הביא  זה  אז  בי  אלא 
כדי  לא  קטנות  לך  מביא  הקב"ה  דבר 
לגדלות,  להגיע  כדי  אלא  שם  להישאר 
ומרגיש  בבוקר  קם  אדם  לפעמים 
הוא  וישר  לצאת  רוצה  אדם  בקטנות, 
כאב  זה  אחד  מצד  נכון  נוראי,  בפקק 
נוראי ומצד שני רק דרך הקטנות אפשר 
להגיע  אחרת  דרך  ואין  לגדלות  להגיע 

לזה רק דרך הקטנות.

לגדלות  שבאים  ברגע 
מה הקלה  לנו  יש  שם 

כדי והקב"ה  ראשון  דבר  כן  עושה 
וחשק  תשוקה  אצלך  לעורר 
מהמקום  יוצאים  וככה  לגדלות,  להגיע 
האי נוחות שלך ומגיעים לגדלות ששם 
יש לך הקלה, ודבר שני הקטנות יהפוך 
ככה לגדלות, ושהחומרי יהפוך לצורה. 
אותו דבר עם חבר ברגע שהוא מציק לי 
עבודה שלי הוא להפוך אותו ממציאות 
הניצוץ  נמצא  שאצלו  ולדעת  לסיבה 
ע"י  וזה  ממנו,  לגאול  צריך  שאני  שלי 
שאני ישתוק וייתן הכנעה בשבילו בזה 
אני יכול לגאול אותו, ואז הניצוץ חוזר 
אלי ואז החבר גם מתחרט על מה שהוא 
יותר  לעוד  מגיע  אדם  ואז  לי,  עשה 

בהירות מלפני זה.

מציאות  אין  הקטנות  בלי 
הכנעה לתת 

נותן אבל  היה  לא  אדם  הקטנות  בלי 
שהקב"ה  בלי  פעם  אף  הכנעה 
לא  הקטנות  שני  ודבר  בזה,  לו  יעזור 

יחזור  לא  הניצוץ  וגם  לגדלות,  יהפוך 
תחומי  בכל  זה  וככה  אלי,  בחזרה 
קטנות  שכל  לשנן  צריך  אדם  החיים. 
הוא הזדמנות להגיע לגדלות, אם חברת 
החשבון  את  לך  ישלח  לא  החשמל 
את  לך  ישלח  לא  העירייה  או  החודשי 
החשבון החודשי אז אתה תמשיך לישון 
וברגע  דבר,  שום  תעשה  ולא  היום  כל 
שאתה צריך כסף אז אתה חייב לעשות 
משהו, ואז או שאתה מתחיל לכעוס על 
כל העולם כולו, או שאתה נכנס לייאוש, 
או שאתה מתחיל לזוז ומתחיל לעשות 

מה שצריך.

להקב"ה לחזור  נקרא  תשובה 

ראו אותו  ישראל  בני  כאן  דבר 
חשבו  אז  להרוג  שמתחילים 
יותר  יהיה  לא  וח"ו  זה,  הוא  שזה 
שמו  אחרי  אבל  ישראל,  לבני  תקומה 
בשביל  לא  זאת  עשה  שהקב"ה  לב 
לעורר  בשביל  אלא  אותנו  להרוג 
ונשובה.  אליך  ד'  השיבני  כתוב  אותנו. 
שעושה  אדם  לוי  הקדושת  מסביר 
ושיהיה כתיבה  נקי  להיות  כדי  תשובה 
לעשות  נקרא  לא  זה  טובה,  וחתימה 
שאדם  נקרא  תשובה  אלא  תשובה. 
אני  ממך,  התרחקתי  להקב"ה  אומר 
רגע  כל  איתי  נמצא  שאתה  ראיתי  לא 
את  לראות  חוזר  שאדם  וברגע  ורגע, 
ונשובה  נקרא  זה  דבר  בכל  הקב"ה 
לא  שאדם  זמן  כל  אבל  תשובה.  שזה 
הוא  וגדול  קטן  דבר  שכל  ומאמין  חי 
מאת הקב"ה אז הוא עוד לא בתשובה.
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מכות עם  רק  מבין  עשו 

שכתוב כ"ק  אומר  היה  זצ"ל  אאמו"ר 
אחיו.  לעשו  מנחה  שלח  שיעקב 
פגשו  וכשהם  שליחים,  עם  זאת  ושלח 
אמר  והוא  מכות,  לו  נתנו  עשו  את 
אבל  אבינו,  אברהם  נכד  שהוא  להם 
הם בשלו הכניסו לו מכות רצח. אח"כ 
אמר להם אני בן של יצחק אבינו, אבל 
זה  אחרי  מכות.  לו  הכניסו  בשלו  הם 
הוא אמר להם אני אח של יעקב אבינו, 
אז הניחו לו לשלום. בסוף כשפגש את 
יעקב אחיו שאל אותו מי זה כל המחנה 
למצוא  יעקב  לו  ענה  פגשתי.  אשר 
עם  לדבר  אחרת  דרך  אין  בעיניך,  חן 
צריך  הוא  כלומר  מכות.  עם  רק  עשו 
לקבל כאב, ואז טוב לי כי עיניתי למען 
אלמד חוקיך מזה צריכים להגיע לכאב 

של הקב"ה.

שהשפה  אנשים  יש 
מכות הוא  שלהם 

בעל והיה  עם  שנסע  רבי  שהיה  מספר 
דרכים  לפרשת  והגיעו  עגלה, 
אבל  קצרה  דרך  לנסוע  אפשרות  והיה 
מפחיד מלא גנבים וחיות טורפות, והיה 
אפשרות שנייה לנסוע דרך ארוכה אבל 
את  ושאלו  בעיות,  שום  בלי  שקטה 
לנסוע  שכדאי  וענה  לעשות  מה  הרבי 
ראה  ולמעשה  יותר.  הקצרה  בדרך 
לנסוע  מתחיל  עגלה  שהבעל  הגבאי 
על הדרך הקצרה יותר, והתחיל להכות 
שומע  לא  אתה  למה  לו  ואמר  אותו 

בקול הרבי, ואז באמת שינה כיוון ונסע 
ליעד  וכשהגיעו  יותר.  הארוכה  בדרך 
ביקש הרבי סליחה מהבעל עגלה, והוא 
ענה  הסליחה,  מה  על  הרבי  את  שאל 
העגלה  הבעל  ענה  המכות,  על  הרבי 
אנחנו  מכות  עם  רק  שלנו  השפה  שזה 

מבינים דברים.

שתתחיל  כדי  הוא  המכות 
ולהבין לשמוע 

הוא כלומר  כאב  לאדם  שיש  פעם  כל 
ממציאות  אותו  להפוך  צריך 
באמת  הוא  הראשון  ברגע  לסיבה, 
אבל  לו  להרביץ  שרוצים  כאילו  שומע 
להרביץ  רוצים  שלא  לדעת  צריך  הוא 
מה  שמע  לא  שהוא  היות  אלא  כלל  לו 
מכות  לו  נותנים  ולכן  לעשות  עליו 
מי  אבל  ולהבין.  לשמוע  שיתחיל 
לו  שמכאיבים  חושב  לזה  רגיל  שלא 
שומע  שאדם  וברגע  אותו,  מעליבים 
נהיה  אז  דבר  בכל  שיש  הפנימיות  את 

לו הקלה בעניין.

רוצים  לא  אנשים 
מהמסכנות לצאת 

למה לכאורה  פשוט  כך  כל  זה  אם 
אותו  ליישם  רוצה  לא  אדם 
עברי  בעבד  כתוב  אותו. אלא  ולהפנים 
שמכרו אותו ליהודי לשש שנים, בשנה 
ואם אמר  חינם.  יצא לחפשי  השביעית 
ואת  אדוני  את  אהבת  העבד  יאמר 
חופשי  לא  אתה  הרי  לכאורה  אשתי, 
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לאדון  שייך  הכל  לך  שייך  לא  הכל 
שייך  מרוויח  רק  שאתה  ומה  שלך, 
חופשי  תהיה  תקום  בבקשה  אליו, 
בעל  ותהיה  מעצמך  כסף  לך  ויהיה 
כלום  רוצה  לא  הוא  אבל  לבד,  הבית 
טוב לו במסכנות, הוא לא צריך לעבוד 
על כלום, ומה שהוא צריך יש לו, ולכן 
לו  יש  וללכת הרי  לו לקום  בשביל מה 

הכל בעולם.

להשתנות  בשביל  מוכן  לא  אדם 
קדימה אחד  צעד  אפילו  לעשות 

שהוא אדם  במסכנות  טוב  מרגיש 
ולכן  כלל,  משם  לצאת  מוכן  לא 
בני  ואת  אשתי  את  אדוני  את  אהבתי 
ולא מוכן לצאת משם אפילו במצב של 
ועבדו לעולם, אדם מוכן לשבת במקום 
טוב  לא  שזה  ואפילו  לו  נוח  שכרגע 
כלל,  להשתנות  מוכן  לא  והוא  בשבילו 
והוא לא יהיה מוכן לעשות אפילו צעד 
אחד קדימה. כלומר בדרך שהוא נמצא 
בו כרגע טוב לו והוא מכיר את זה כבר 
ונוח לו שם, אבל הדרך החדשה הוא לא 
מכיר אותו כלל ולא נוח לו כרגע והוא 
צריכים  וממילא  בזה,  להאמין  צריך 

להכריח אותו להגיע לזה.

בישיבה לו  טוב  לא  מה  חיפשו 

אחד הגמרא  בחור  שהיה  מספרת 
היה  לא  אבל  בישיבה,  שלמד 
לו טוב שם, בדקו ולא מצאו שום דבר 
שיכול להפריע לו מללמוד, עד שמצא 

ומצאו  הביתה.  מתגעגע  מאוד  שהוא 
ולא  אור,  בלי  מערה  באיזה  גר  שהוא 
הרי  הביתה,  מתגעגע  הוא  למה  הבינו 
כאן בישיבה יש בית מדרש גדול מאור 
וכן בישיבה יש  ולא חסר לו שום דבר, 
לך תנאים טובים יש לך פנימייה אוכל 
לך  חסר  מה  ובשביל  לא  ומה  צוות 

ללכת הביתה.

כלל להתאמץ  מוכן  לא  אדם 

מוכן אלא  לא  אדם  הגמרא  עונה 
בלכלוך  להיות  ומוכן  להתאמץ, 
ולא להתאמץ מאשר להתחיל להתקדם 
ולהתאמץ בשביל זה, תיגש לאדם חסר 
הוא  הביתה,  להיכנס  לו  תציע  בית 
שם  לו  טוב  כך  כל  לזה,  מוכן  יהיה  לא 
הוא  כי  כלל.  זה  את  מחפש  לא  שהוא 
בטוח שזה המקום הכי טוב בעולם, ויש 
לו על זה כ"כ הרבה הוכחות שזה נכון, 
כי הוא כבר ניסה וההוא ניסה ואף אחד 
מוכן  יהיה  לא  הוא  בקיצור  הצליח  לא 

להתאמץ כלל ולצאת משם.

מוכן  לא  קטן  ילד 
חדש למצב  לעבור 

שמסתובב עשו  קטן  ילד  על  מחקר 
מלוכלך, שהוא יכול להסתובב כך 
לו שם,  ונוח  לו שם  וטוב  הרבה שעות 
הסביבה  וכל  מריח  שזה  אפילו  אבל 
שלו לא יכולה לסבול את זה שום דבר 
טוב  הכי  מרגיש  הוא  לו,  מעניין  לא 
להחליף  שרוצים  וברגע  זה.  עם  ונוח 
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והוא לא  אותו אז הילד מתחיל לצרוח 
לכאורה  אבל  זה,  את  לו  שיעשה  מוכן 
הולכים  הרי  צועק  הוא  מה  בשביל 
יותר  הרבה  שזה  נקי  להיות  לו  לעזור 
טוב  תריח  נקי  תהיה  ומעכשיו  טוב, 
המחקר  אבל  חדשים,  בגדים  לך  ויהיה 
לו שם  וטוב  לזה  אומר שהילד התרגל 
חם לו שם נוח לו שם, ולכן הוא מאוד 
בשום  החדש  למצב  לעבור  רוצה  לא 

פנים ואופן.

לא  גורמת  המחשבה  עצלות 
המצב את  לשנות  לרצות 

אומרים אותו  ית',  השם  בעבודת  דבר 
לחזרת  שנכנסה  שתולעת 
בעולם,  מזה  יותר  מתוק  שאין  חושבת 
לזוז  לו  קשה  מאוד  שם  שנמצא  אדם 
המחשבה,  עצלות  נקרא  וזה  משם, 
ישנה  הוא  שאם  לחשוב  מוכן  לא  אדם 
טוב  יותר  הרבה  לו  יהיה  המצב  את 
מעכשיו, וככל שמכריחים לו הוא מגיע 
זה  נפשי  ממסגר  הוציאה  יותר,  לזה 
לא  כי  הוא  זה  את  לי  מביא  שהקב"ה 
חסידך  תתן  לא  לשאול  נפשי  תעזוב 
ואין מצב להגיע לגדלות  לראות שחת, 
לעבור  חייבים  אלא  תיכף  המוחין 
מצב  אין  רכב  קונים  זה,  לפני  קטנות 
להגיע למאה קמ"ש מיד אלא זה הולך 
אבל  לשם,  שמגיעים  עד  בשלבים 
אנשים אין להם עצבים לחכות ורוצים 

מיד להיות בשיא.

שנותנים  חושבים  אנשים 
למעלה ונמצאים  זינוק 

חושבים וכן  אנשים  ית'  השם  בעבודת 
נמצאים  ומיד  זינוק  שנותנים 
להגיע  מושג  כזה  אין  אבל  למעלה, 
גדלות  לאור  לבוא  אפשר  ואי  מיד.  לשם 
כזה  אין  תחילה.  הקטנות  בא  לכן  תיכף, 
מציאות ואין כזה דבר בעולם כלל. וזה 
להיות  חייב  שתמיד  החיים  לכל  יסוד 
קטנות תחילה, גם עכשיו כולם יוצאים 
להתחבר  כדי  ראשון  דבר  לחופש 
לעצמך להקב"ה ולהשגחה פרטית דבר 
תחילה,  קטנות  להיות  צריך  ראשון 
שרצינו  מה  בדיוק  מוצאים  שלא  ברגע 
אחר  משהו  או  המקום  את  המיטה  את 
שזה  לך  תיידע  מיד  בדיוק  דופק  שלא 
זה  ואחרי  התחלה  באמת  וזה  הקטנות 

יגיעו גדלות המוחין.

הזמנים  את  נותן  הקב"ה 
אליו להתחבר  כדי  הקשים 

שתוכל וזה  לך  עוזר  שהקב"ה  נקרא 
לחיות אחד אתו ית', יש ימים שאדם 
עצבני אבל צריכים לדעת שהקב"ה נותן 
כשפוגשים  וכן  להתחבר,  כדי  זה  את 
כדי  אותם  לך  נותן  הקב"ה  אנשים 
שאתה  דבר  כל  וכן  ית',  אליו  להתחבר 
לסיבה  ממציאות  להפוך  צריכים  פוגש 
אפשר  שאי  להקב"ה,  להתחבר  כדי  וזה 
לבוא לאור גדלות תיכף, לכן בא הקטנות 

תחילה.
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 שיעור  שיעור 
הכנה לקעמפהכנה לקעמפ

יום ב' י"א מנחם אב תשפ"ב

שזה  לומר  לי  נראה  ואמונה'.  'אמת  בשם  נקרא  השנה  הקעמפ  הבאים!  ברוכים 
מתאים למה שדברנו בתשעה באב. אמרנו שכתוב בגמרא בעת חורבן בית המקדש, 
שרבי יוחנן בן זכאי ביקש על יבנה וחכמיה. לכאורה אם הוא הולך לבקש מקיסר רום 
על  לבקש  הולך  ולמה  המקדש,  הבית  את  יחרבו  שלא  יבקש  שלא  למה  משהו  על 

דברים אחרים?

אלא השבוע כתוב ואתם הדביקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום. מסביר האור 
ממילא  יחיד,  בלשון  ואתה  לומר  לו  היה  ואתם  הלשון  קשה  לכאורה  הק'  החיים 
שכתוב  מסביר  אלא  בזה.  הכוונה  מה  ואתם  אבל  רבים  לשון  שזה  מובן  כולכם 
ועיניכם הרואות אשר עשה ד' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור 
מה  רואים  אתם  התורה  בדרך  הולך  שלא  מי  כלומר  מקרבך.  אלוקיך  ד'  השמידו 
הדביקים  ואתם  וזהו  אלוקיכם,  בד'  דבוק  להיות  לכם  כדי  ולכן  בסוף,  אתו  קורה 

בד' אלוקיכם.

אלא  הראשון,  ענין  על  מוסיף  שכאילו  וא"ו  עם  ואתם,  כתוב  למה  הקשה  ועוד 
שכתוב ונוח מצא חן בעיני ד', לכאורה היה לו לומר נח בלי וא"ו, אלא מסביר המדרש 
ולכן  ד'  בעיני  חן  יותר טוב מהם, אלא שמצא  היה  ולא  היה חלק מהם  נוח  שבעצם 
נשתייר בעולם. ואם לא היה מוצא חן בעיני ד' היה ג"כ הולך כמו כולם עם דור המבול 

ודור הפלגה.

לכם  תדעו  הקב"ה  השמידו  פעור  בעל  ישראל  לבני  רבינו  משה  אמר  דבר  אותו 
שאתם ג"כ חלק מהם ובעצם היה צריך לקרות לכם מה שקרה להם, וזהו ואתם שגם 
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אתם חלק מבעל פעור, אלא זכיתם כי אפילו שנפלתם אבל לא נשברתם. אבל לכאורה 
איך זה עובד באמת אם הם בעצם חלק מהם איך לא נשברו באמת כשנפלו שם.

מה  ואמרו  המלאכים  באו  העולם  את  ברא  כשהקב"ה  סופר  החתם  מסביר  אלא 
אנוש כי תזכרנו, לכאורה למה לא מספיק לך מלאכים ולמה אתה צריך אנשים, אז הלך 
הקב"ה וזרקן על הארץ רק בשביל השאלה הזאת. אבל הם הסתובבו והסתכלו איך 
שהקב"ה עשה להם קריעת ים סוף ונתן להם את התורה, אבל בסוף חרב בית המקדש, 

ואז ראו שהקב"ה בוכה, ואז התחילו ג"כ לבכות עם הקב"ה ביחד.

לכאורה שואל החתם סופר ממילא הקב"ה בוכה כי הוא חשב שבני ישראל יהיו 
יותר טובים מהמלאכים ובסוף זה לא הצליח ממילא בוכה, אבל המלאכים לכאורה 
בהתחלה  לך  אמרתי  אני  הרי  תבכה  אל  לך,  אמרתי  לומר  להם  היה  בוכים  הם  למה 
שככה יהיה הסוף, ולכאורה על מה בדיוק הם בוכים. ועוד קשה בני ישראל שמחו אז 
שמחה גדולה, לכאורה עולם הפוך ראיתי, מלאכים שהם צריכים לשמוח בוכים ובני 

ישראל שצריכים לבכות שמחים.

לכתך  כלולותיך  אהבת  נעוריך  חסד  לך  זכרתי  כתוב  ישראל  עבודת  אומר  אלא 
אחד  לדבר  דרכים  סוגי  שלושה  שיש  הוא  וההסבר  זרועה.  לא  בארץ  במדבר  אחרי 
לשני, יש מצב פנים אל פנים אני מדבר אליכם ואני מסתכל עליכם ואתם מסתכלים 
עלי, ויש מצב פנים באחור אני מסתכל על מישהו אבל הוא לא מסתכל עלי, יש מצב 
שהשני ממש עם הגב מולי, ויש מצב אפילו שהוא כן בפנים אלי אבל הוא לא אתי 
הוא חושב על משהו אחר שזה ג"כ בחינת פנים באחור, ויש מצב אחור באחור כלומר 
המגיד שיעור לא מרגיש טוב היום ואפילו שהוא בפנים לכולם אבל הוא לא באמת עם 
התלמידים ואז גם הם לא אתו, ואז אפילו שבמציאות זה פנים בפנים אבל זה מצב של 

אחור באחור.

אומר האר"י הק' ביציאת מצרים היה איתערותא דלעילא ולא איתערותא דלתתא 
הקב"ה הסתכל על בני ישראל אבל הם לא הסתכלו על הקב"ה, והיה מצב של פנים 
באחור, והיה להם אז הרבה דאגות מה יהיה איך יסתדרו במדבר איך יחתנו את הילדים 
מאיפה יהיה כסף מאיפה יהיה לנו ד' מינים, אנחנו בעצם מוכנים ללכת אבל תראה לנו 
איך שזה יסתדר כאן העסק, בקיצור הראש שלהם לא היה במקום כלל. אבל לכאורה 
יקרא דור דעה, הלא היה אז במצב של  זה  האם אפשר לקרוא להם דור דעה האם 

פנים באחור.
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כל שנה אתם רגילים לקבל ולא לתת, השנה יש קעמפ חדש שהולכים לעבוד ולתת 
שהלך  חתן  היה  לקבל.  רק  ולא  לתת  אבל  להנות  באתם  נכון  הב,  הב  רק  לקבל  ולא 
האימא  אמרה  לי.  שנתתי  מה  כל  ועל  השנים  כל  על  לאימא  כוח  ישר  ואמר  לחופה 
זה לא ישר כוח בשבילי, העיקר אם תגדל ילדים בדרך שאני רציתי זה יהיה ישר כוח 
בשבילי. רק לקבל זה נקרא פנים באחור ולא פנים בפנים. וברגע שמתחילים גם לתת 

זה פנים בפנים. זה נקרא דמי רצינות.

השפלות  מן  מצטער  שעוד  זמן  כל  הארץ  בפרי  שכתוב  כמו  להיות  אמור  היעד 
והירידה שנפל לשם עוד לא הגיע לחכמה. כל אחד שמגיע יש לו איזה כאב ממשהו, 
הוא חשב שהכל יהיה אחרת, הוא חשב לישון עם חבר מסוים ובסוף הוא יושן הוא 
מישהו אחר, הוא קיבל את החדר הכי פשוט מכולם, יש כאלו שלא צריכים כדי לקבל 
ולא כדי לקבל,  זה הכל כדי לתת  ויותר,  כאב להגיע עד לכאן יש להם בבית מספיק 
אומר אדם שעובר ממיטה למיטה זה ג"כ נקרא  הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע 
יש כאלו בחורים שהיו אומרים למארגנים שאתם בדרך ללכת תעברו מתחת  גלות. 
לבית שלי ואז אני יבוא אתכם, אבל היום בבוקר ראיתי בדרך לבית המדרש בחורים 

באים עם מזוודות מוכנים לנסוע לקעמפ זה נקרא פנים בפנים וזה החלום שלי.

מניחים  גבוה,  ספסל  על  יושבים  כבר  במנחה  באב  תשעה  למה  שאלה  שאלנו 
המקדש  הבית  התחיל  אז  הלא  זה  בכל  הכוונה  מה  לכאורה  נחם,  ואומרים  תפילין, 
כמו  אז  פחדו  ישראל  שבני  הק'  האר"י  מסביר  אלא  השריפה.  שיא  אז  והיה  לבעור 
המלאכים בבריאת העולם, אז אמרו המלאכים שזה לא עסק ואי אפשר ככה, בראתי 
אנשים עם ניסיונות זה לא יעבוד הם לא יעמדו בזה כלל, היה אחד שאמר לפני שהלך 
שנזכר שחייב למישהו עשרים שקל, אמרו לו בני ביתו זה סכום קטן מאוד ומה אתה 
כ"כ עסוק עם זה, וענה אותו יהודי שאולי אני יצטרך לחזור לעולם הזה עוד פעם ואני 

לא יודע אם אני יוכל לעמוד בניסיונות של הבחורים של היום.

ולכן בהתחלה לפני החורבן שהרגו יהודים אז אמרו כולם שזה הוא זה העסק הולך 
להיגמר, הורגים את כולם ועוד מעט ימחק בני ישראל מהעולם, אבל אז ראו שהקב"ה 
שפך חמתו על עצים ועל אבנים ואז התחילו לראות שהעסק לא גמור, הקב"ה מאמין 
ביכולת שלנו הוא לא מתכוון להרוג אותנו בכלל, הקב"ה אמר אני יעשה הכל בעולם 
אתם  אתכם  להיות  הולך  אני  ד',  נאום  אתכם  אהבת  הגליות,  בכל  מעמד  שיחזיקו 
הולכים להיות קשורים אלי הרבה יותר מלפני זה, הגעגועים שיהיה לכם היום לפנימיות 
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של בית המקדש הוא יהיה הרבה יותר ממתי שהבית המקדש היה קיים בפועל ממש, 
וברגע שלא נשברים וממשיכים הלאה זה נקרא פנים בפנים.

רוצה,  הקב"ה  מה  תפסו  שעכשיו  שמחה  מרוב  לבכות  התחילו  המלאכים  ולכן 
ובאמת חפץ הקב"ה שיהיה לו דירה בתחתונים, הקב"ה רוצה את המלחמה מקרוצי 
נגדי תמיד מכאובי  להיות חטאתי  אנו צריכים  אומר מצד אחד  הבעל התניא  חומר, 
הכוונה  שויתי  תמיד,  לנגדי  ד'  שויתי  ג"כ  להיות  צריכים  אנו  שני  ומצד  תמיד,  נגדי 
השווה ומשווה קטן וגדול, הבעש"ט הק' אמר הלואי שנאהב את הצדיק הכי גדול כמו 
שהקב"ה אוהב את הרשע הכי גדול, אומר הבעל התניא גם אדם בעצמו יש לו זמנים 
כיפור שהוא מתנהג  יום  זמנים כמו  לו  יש  ומצד שני  גרוע שיכול להיות,  שהוא הכי 

כצדיק הכי גדול, אבל תחליט מי אתה רשע או צדיק.

וכבוד  ד' מהולל מאוד  גדול  בין השפלות לגדלות, הקב"ה  אדם צריך לחבר  אלא 
הדר מלכותו, הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע אומר הקב"ה ברא את העולם להודיע 
לבני אדם גבורותיו כדי להודיע להם איזה גבורה יש לו, איזהו גיבור הכובש את יצרו, 
אבל אם לא היה לך יצר הרע לא היה מתגלה הגבורה כלל בעולם, כתוב נושא עון, 
ילד שאומר לאבא פו האבא שמח איזה ילד חכם הוא, ומי כן  הארון העדות  מסביר 

צועק עליו אלו מסביב שאומרים לו נו איזה מילה אתה אומר כאן.

אותו דבר הקב"ה הוא נושא עון הוא מסתובב עם עונות בני ישראל ואומר תראו 
מה שבניי יכולים כבר לעשות, הקב"ה אומר אני מלך מוחל וסולח לעונות עמו בית 
ישראל, אנו אומרים שלושה פעמים ביום סלח לנו אבינו חנון המרבה לסלוח, א"כ מה 
באמצע השנה רק אמרתי  זי"ע  הרבי מלובלין  החידוש ביום כיפור, אלא כמו שאמר 
עכשיו זה באמת, תתאר לך שמישהו בא ומפריע לך מבייש אותך ואתה עוד מתגאה 
בו, הלא הוא עולה על עצבים שלי, תפסיק לרדוף אותי ואני לא יצטרך לסלוח לך, אבל 
אומר הבעל התניא שאפילו אלף פעמים ביום הוא גם יסלח לך על מה שאתה עושה לו.

אבל צריכים לזה תנאי, השאלה מה הכיוון שלך לאן אתה רוצה להגיע, בשביל מה 
באת לקעמפ, בשביל מה באת לעולם בכלל, מי אתה ומה אתה מחפש כאן, אבל אנחנו 
אומרים הקב"ה נפשי חולת אהבתך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, מצד אחד נתתי לנו 
את הנפש ומצד שני אנחנו צריכים להפוך את הבשר לנפש, א"כ קמים ונופלים שבע 
ייפול צדיק וקם, אבל השאלה מה היעד שלך, אם נפלת ונשבת אז איבדת את היעד 
שלך, בני ישראל נפלו ולא נשברו המשיכו עם היעד הלאה שזה עצם המטרה, ואתם 

הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום.



PQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRPQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQR
צפרא דשב+תאכ ·

להודיע לבני האדם גבורותיו, הקב"ה רוצה שאתה תראה לו איזה גיבור אתה ואם 
אתה מוכן לעמוד מול כל הניסיונות או לא, אדם צריך לדעת חטאתי נגדי תמיד הוא 
צריך לדעת שמצד עצמו הוא מסוכן מאוד, והוא צריך לדעת שרק זה שמתאחדים 
ושאף  בעולם  חופשי  להסתובב  יכול  אתה  אחד  מצד  עלי,  ישמור  זה  מקעמפ  ביחד 
אחד לא ישלוט עליך ותעשה מה שבא לך, אבל עכשיו כל אחד שהגיע לכאן היה צריך 
יודע  ברגע שאני  זה, אבל  צריך את  אני  ובעצם בשביל מה  לחתום על כמה טפסים 
ופתוח שחטאתי נגדי תמיד ואני יודע שבעצם אני מסוכן ממילא אני חייב את הקעמפ 
כי אם לא אני בבעיה מה יהיה כאן, ואפילו שבסוף נופלים אבל הקב"ה תמיד סלח לנו 
אבינו כי חטאנו, ובזה חוזרים להשיבנו אבינו לתורתך, ולכאורה איך זה באמת עובד 

הרי הוא ממשיך בשלו.

אתה  אם  עילאה,  תשובה  ויש  תתאה  תשובה  שיש  התניא  הבעל  מסביר  אלא 
מסתכל על הקב"ה אצלו שווה ומשווה קטן וגדול, מצד הקב"ה אז הלוואי שנאהב את 
הצדיק הכי גדול כמו שהקב"ה אוהב את הרשע הכי גדול, ואתם הדבקים בד' אלוקיכם 
חיים כולכם היום, מסביר האור החיים הק' שיש כלל ויש פרט, יש את הפרט כל אחד 
הוא משהו אחר כשם שאין פרצופותיהם שוות כך אין דעותיהם שוות, כל אחד יש לו 
עבודה הפרטי שלו להכיר את הקב"ה, ואם היה עוד אחד בעולם שיש לו אותו עבודה 
כמוך אתה כבר לא היית כאן כלל, הכלל הוא המוח שהוא בעצם חלק אלוקי ממעל וזה 

לא קשור אליו כלל, וצריכים לראות לא להפריד ביניהם.

לך  נתן  גרויס הקב"ה  נגדי תמיד אל תהיה משה  לאיזה מקום אז חטאתי  הלכת 
את זה, ואם לא הלכת ג"כ אל תישבר כלל כי להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד הדר 
מלכותו, הקב"ה הוא כזה גדול שהוא מקבל את כולם, ואפילו שעשית כמה פעמים 
עבירות הוא תמיד מקבל אותך הלאה כאילו לא קורה כלום, כלומר באתי לכאן כדי 
יש כאלו שיגידו לך אל  וכמה רחמים צריכים כאן, אבל  לשמוע עד כמה אני מסוכן 
תביא ואני לא ייתן אין לי כוח לניסיונות, בלעם אמר במות ישרים תמות תן לי לעשות 
מה שבא לי רק תודיע לי כמה דקות לפני שהולכים ונגמר העסק, אבל בני ישראל הם 

מוכנים ליפול ולקום אפילו כמה וכמה פעמים.

דהיינו זה לבד שיושבים ביחד זה השמירה הכי טובה שיש בעולם, ואין מציאות 
שכזה כלל יעשו עבירות וחטאים, ותמיד אם הוא רוצה לעשות איזה משהו הוא ילך 
איפה שאף אחד לא רואה כלל, יהודי לא מוכן לעשות עבירות בתוך כזה כלל חשוב 
ומכובד, ואפילו שכן עושה משהו הוא כי הוא חושב שזה מותר, אבל עוולה ממש אין 
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מציאות שיעשו, אדם יש לו מנהיג ויש לו חברים ותמיד זה יעזור לו להישאר שפוי ולא 
לעשות שטויות, ולכן עשו לכם מלא תקנות, כי אין דרך אחרת לשאוף מהכלל רק ככה.

וזה הכוונה ואתם הדביקים בד' אלוקיכם, אפילו שנפלתם ועשיתם דברים לא טובים 
אבל ברגע שאתם מחוברים אתם עם הקב"ה בכל מצב ואתם לא מתנתקים כלל ממנו, 
וברגע שיהיה כולכם תהיו חלק מהכלל אז יהיה חיים זה יהיה געלעבט. מתפללים ביחד 
לומדים ביחד מדברים ביחד כי זה כל החיות שלי, וכמו שאתם הדבקים בד' אלוקיכם 

אז גם אתם תמשיכו את זה הלאה לעוד דורות הבאים אחריך.

וזה מה שאמרנו בהתחלה יבנה וחכמיה זה חייבים שזה יהיה, כי זה לבד שהולכים 
לשרוף את הבית המקדש ממילא נסתדר איך שהוא, אבל ברגע שרוצים כבר לקחת 
גם את יבנה וחכמיה זה בעיה כי יהודי צריך את הביחד ובלי זה אין כלום, כל מי שלא 
שיש  וירידות  העליות  המידות  זה  ימיו  בימיו,  נחרב  כאילו  בימיו  המקדש  בית  נבנה 
לאדם, ומי יכול לבנות את זה בחזרה רק חכמיה שזה כוח מה, כל זמן שאדם לא נכנע 
לכוח מה אין בית המקדש כלל, אחד מהדברים בבית המקדש היה שנאת חינם כלומר 

צריכים להיכנע אחד לשני.

כל ניסיון שאדם נופל זה שם מ"ה חד"ש, כל פעם מחדש צריכים לבטל את עצמו 
ואז לחיות אחד עם הקב"ה, וע"ז אמר רבי יוחנן בן זכאי להשאיר את הבית המקדש לא 
יהיה לנו כלום מזה אף אחד לא יתפוס את המסר כאן, זה יהיה בירושלים ויסתובבו כל 
היום כאילו כלום לא קורה, אבל העיקר הוא שאדם יראה לא את חורבן בית המקדש 
אלא החורבן שלך האישי, הבית המקדש נמצא למעלה והקב"ה מחכה שיורידו את זה 

למטה אצלך בלב, וזה נקרא יבנה וחכמיה.

לו  להציע  זי"ע  הלוי  להבית  בריסק  העיר  טובי  משבעה  משלחת  שהגיע  מסופר 
לכהן כרב העיר. אבל הוא לא הסכים להגיע. ככה עבר כמה ימים וכל פעם אמר שזה 
לא מסתדר לו משום כיוון ושלח אותם לדרכם. אבל הם ראו שזה לא הולך החליטו 
לקרוא לכמה גדולים וביניהם החפץ חיים זי"ע ואז אולי זה יעזור שיגיע. ובאמת הגיעו 
כמה גדולים לביתו וביקשו ממנו לבוא לכהן כרב עיר בריסק, אבל הוא בשלו שזה לא 

מתאפשר לו משום כיוון והוא לא יכול ושלח גם אותם לדרכם.

קם הראש הקהל שאירגן את זה שראה שזה לא הולך ביקש רשות מכולם  מיד 
לדבר כמה מילים, ואז אמר להבית הלוי שעשרים וחמש אלף יהודים מחכים לך. מיד 
תפס את עצמו הבית הלוי הלך לחדר ליד הלביש את הכובע וחליפה ויצא ואמר הנני 
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מוכן ומזומן הולכים לגור בבריסק, ומיד נכנס לרבנית ואמר לה שהחלטתי שהולכים, 
והיא שאלה מה קרה הרי עד עכשיו אמרת כל הזמן שזה לא בא בחשבון, ומה קורה 
פתאום שהחלטת שכן. ענה הבית הלוי פתאום אמרו לי שעשרים וחמש אלף יהודים 

מחכים לי אז כבר לא הייתי יכול לסרב כלל והחלטתי ללכת לבריסק.

כשהראש הקהל חזר ראה שהחפץ חיים בוכה, שאל אותו לפשר הדבר. ענה הח"ח 
מיד כשהראש הקהל ביקש הבית הלוי הסכים מיד, גם אנחנו אומרים כל יום להקב"ה 
מעשרים  יותר  הרבה  זה  את  ואומרים  תשוב,  ברחמים  עירך  ירושלים  בתוך  תשכון 
וחמש אלף יהודים והקב"ה לא מגיע, אם הבית הלוי יכול והבין את זה האם הקב"ה לא 
יכול לשמוע ולהגיע. ענה לו בחזרה אנחנו רוצים את הבית הלוי עם כל המורכבות שלו, 

אבל אנחנו רוצים שמשיח יגיע אבל ימלא לי את הבעיה הזאת ואת הבעיה הזאת.

בונים את הנפש  נפש,  צריכים לדעת שכל אחד מגיע לכאן בשביל מסירות  אבל 
וגם את המשך הדורות שבאים אחריך, ואפילו שהיה לכם דברים אחרים מה לעשות 
ולמקומות אחרים ללכת אבל ברגע שנתתם דמי רצינות ובאתם זה לבד מסירות נפש 

כדי לתת ולא רק לקבל.

החוברת נתרם ע"י ידידינוהחוברת נתרם ע"י ידידינו
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