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דרכי נועם

תורה נד שיעור א', יום ה' פרשת ויגש, ה' טבת תשע"ו

חדשים,  חיים  לחיות  יכולים  איתו  חדש,  מאמר  מתחילים  אנו 
חיים אחרים לגמרי, רבינו מלמד יסודות הדעת, יסוד האדם הוא 
המחשבה החיות, יחד עם יסודות ההתחזקות שבסי' רפ"ב. אזמרה 
לאלקי בעודי, שזה הרי עיקר מציאות האדם, עיקר החיים, לצאת 
מחומרות ושגיונות וספיקות, ושכחה. הכל מקושר ואדוק ומאוחד 
עם תורה נ"ד, כי תורה רפ"ב הוא הקיצור לעובדא למעשה מתורה 

נ"ד.

נתחיל התחלה חדשה, ה' יזכנו לבא לזכרון, רבינו מפרש בזה את 
היאור,  על  עומד  והנה  חולם  פרעה  ימים,  שנתיים  מקץ  פרשת 
ועולים ז' פרות, ואז נתגלה יוסף. מקץ שנתים ימים, היינו שהאדם 
יוצא מהדמיונות, נעשה קץ למציאות הדמיון והשכחה, המציאות 
לו רבי שילמד אותו איך לחיות. הוא חי  אין  שאין לאדם צדיק,, 
בשכחה וריקנות. הנה גמרנו את הגלות. הגלות הוא פרעה חולם, 
היינו שמכסה על אור רבינו, הלו, מה אתה חולם, אנשים חולמים 
כל החיים, חולמים על העבר ועל העתיד ועל ההוה, יושנים ככה, 

תפסיק לחלום.

יש רוח חיים אמיתי שנמשך מהצדיק, הבעש"ט ורביהק, ור' נתן 
איש  ולכל  לנו,  גם  שייך  וזה  לגמרי,  אחר  לעולם  אותנו  מכניס 
פשוט, רבינו פותח לנו גן עדן, קץ שם לחושך, גמרנו עם הגלות 

והמרירות. 

שאומרים  המזמור  מאד,'  גדלת  אלקי  'ה'  הפסוק  על  עומד  רבינו 
בר"ח, וכן בכל יום בעטיפת הטלית. ה' אלקי גדלת מאד, הוד והדר 
לבשת, רבונו של עולם גדולתך עד אין לשער, עוטה אור כשלמה, 
הלבשת את הגדולה שלך בזה העולם, ואני רואה נפלאות, השמש 
ונפלאות. הוד  ניסים  וקור,  ופרחים, חום  והירח, אדמה  והכוכבים 
עוסק  שהנפש  הסוף,  עד  הכל  פותח  המזמור  בזה  לבשת,  והדר 
ה'  ולהמשיך את  היינו להבריך  ה', ברכה  נפשו את  בתמיד לברך 

בבריאה, והנפש נהיה מבורך מלא הודאה.

ה ִמן  ְוִהּנֵ ַהְיאר  ה עֵמד ַעל  ְוִהּנֵ ּוַפְרעה ֹחֵלם  ָיִמים  ָנַתִים  ׁשְ ץ  ִמּקֵ ַוְיִהי 
ַדְלּתָ ְמאד הֹוד  ית מ''א( ה' ֱאלַקי ּגָ ֵראׁשִ רֹות ְוכּו )ּבְ ַבע ּפָ ַהְיאר עלת ׁשֶ
ים ק''ד(  ִהּלִ ִריָעה )ּתְ ּיְ ּכַ ַמִים  ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ּכַ ּתָ עֶטה אֹור  ְוָהָדר ָלָבׁשְ
ִחיַנת  ּבְ ְכָחה,  ְלׁשִ ִיּפל  ּלא  ׁשֶ רֹון,  ּכָ ַהּזִ ֶאת  ְמאד  מר  ִלׁשְ ְצִריִכין  י  ּכִ א. 
ּלא ִיְהֶיה  ָאֵתי ׁשֶ ָעְלָמא ּדְ ִמיד ּבְ רֹון הּוא ִלְזּכר ּתָ ּכָ ר ַהּזִ ב ְוִעּקַ ִמיַתת ַהּלֵ
ק  ַדּבֵ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ְיֵדי  ְוַעל  ֶאָחד  א  ֶאּלָ עֹוָלם  ֵאין  ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ַדְעּתֹו,  ּבְ
י ה  ''ל. ]ּכִ ה ִיחּוד ה ֱאלַקי ַהּנַ ָאֵתי ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ָעְלָמא ּדְ ְבּתֹו ּבְ ַמֲחׁשַ
ּמּוָבא ְוֵכן  ָאֵתי ּכַ ִחיַנת ָעְלָמא ּדְ הּוא ּבְ ם ָמֵלא, ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ ֱאלִקים הּוא ּבְ
רּוָתא  א ׁשֵ סּוק ֶזה ה ֱאלַקי ּדָ ף צ''ח( ַעל ּפָ ִטים ּדַ ּפָ ָסָבא )ִמׁשְ ְמבָאר ּבְ

ָאֵתי[ ָעְלָמא ּדְ ָבה ּדְ ַמֲחׁשָ ְמֵהְמנּוָתא, ְסִליקּו ּדְ ּדִ

בזה"ק פרשת משפטים, מבואר בדברי הסבא שם, שבאמת הכל 
הקב"ה לבדו, אין עוד מלבדו, והוא מתלבש בהכל, באמת הוד והדר 
לבשת, כי אין שום דבר, שום דומם צומח חי מדבר שנעשה לבד, 
כל מחשבה דיבור ומעשה, יש בו תכלית ורצון, ותיקון שאדם פועל  

ומעורר נחת נורא. 

ה' אלקי גדלת מאד, הוד והדר לבשת, ה' אלקי היינו שחכמה ובינה 
בחכמה  מתלבש  האלקות  מציאות  הא"ס,  אלקי  שפע  מלביש 
ובינה בחי' ה' אלקי, גדלת מאד, הוד והדר לבשת, שהתלבש בחסד 
גבורה תפארת נצח. הלבוש השני הוא עוטה אור כשלמה, עולמות 
שהמדות מתחדשים בהשפעתם, וכך נמשך האור בעולם הזה. וכל 
סדר ברכי נפשי הוא סדר ההתלבשות עד הסוף , ולזאת אומרים 
זאת בר"ח, כי כל ר"ח יש לו שליחות חדשה, פעולה נוראה, כל 
חודש הוא לבוש חדש, טבת שבט הם הלבושים הכי נמוכים, וכאן 

דייקא יש לגלות את ה'.

 בברכי נפשי כתוב כל סדר הבריאה, וכולם מברכים את ה', דוד דר 

בחמש עולמות ואמר שירה, בכל דבר צריך למצוא תודה והודאה 
בזהר, סדר ההתלבשות בשני  זה מה שכתוב שם  לה'.  ולהתקרב 
דרגות. עולם העליון הוא לבוש על הקדושה, ועליו יש עוד ועוד 
לבוש, עד עוה"ז, שאנו צריכים לאכול ולישון ושייכות עם אנשים, 
תורה ותפילה הוא לבוש רוחני, ואכילה וכו' הוא לבוש גשמי, וכך 

הכל אלקות. וממילא כל הצפרים והחסידות הכל אלקות גמור.

 רבינו בדיבור אחד מכניס בנו כל אור הצדיקים והבעש"ט ,ללמד 
אותנו שתדע מי אתה, מה אתה פועל, ה' אלקי שהיחוד הזה הוא 
התלבשות הבריאה, כי עולם הבריאה מצמצם אור החכמה, ואור 
החכמה מצמצם אור אין סוף, היחוד הוא שם מלא, כל אור האלקות 
כונות  זהו  וישועה.  ברכה  של  אור  ויש  התלבשות  בתוך  נמשך 
ברוך אתה ה', כל הברכות והישועות מתחילים ע"י ההתלבשות, 
שכביכול ה' רוצה להתגלות בזה העולם, וברא עולם ומחדש בטובו 
מעשה בראשית. זה אור מלא, מלא ברכת ה', ואח"כ עוד פעם אור 

מלא ביסוד. ואור מלא במלכות.

כי המציאות  ה' אלקי,  הזה  היחוד  רבינו אומר שאתה עושה את 
ה' בלבוש, שיתגלה מה שה' התחבא בתוך הבריאה,  למצוא את 
כביכול הקב"ה מלביש את אלקות אור אין סוף, בעניינים גבוהים 
עוד  הוא  דבר  כל  והדר,  הוד,  בגדלת,  עוד  מלבישו  ובינה,  חכמה 

לבוש.

לכן בכל בוקר בציצית אומרים עוטה אור כשלמה, לגלות אלקות 
בתוך הלבוש, רבינו אמר כאן, שאתה עושה את היחוד ה' אלקי, 

ע"י שאתה מדבק מחשבתך בעלמא דאתי.

זהו יהודוי, ברגע שהוא עושה משהו , מעורר  יחוד, ועיקר העשיה 
הוא מחשבה פשוטה שה' ברא את העולם, נעשה מזה אתערותא 
דלתתא ויחוד ה' אלקי, הבנת כבר מה שאתה עושה בעולם, חשבת 
גורם  חולם  פרעה  אותך,  רימה  פרעה  כי  כלום,  שוה  לא  שאתה 
לך מה לעשות בעולם, ב"ה שאתה  אין  שגם אתה חולם, כאילו 
עסוק במצוות, לפחות תחלום ממשהו, אך באמת אל תחלום, בכל 

מחשבה אתה עושה רצון ה' בתכלית השלימות.

ומכאן תבין עומק אזמרה לאלקי בעודי, שזה סיכום המאמר הזה, 
ה'  יחוד  עשיתי  אני  גם  שעשיתי,  הזאת  הקטנה  הנקודה  שבתוך 
לייחד  יכולים  לא  גדולים  גם אנשים  הרי  אלקי, אפי' שאני קטן, 
יחוד השלם הזה, אך צריך את החלק של כל איש פשוט ביותר, 
שכמעט הוא פסולת, אך כל זמן שהוא מחבור אל הקדושה הוא 

יכול לפעול, זה נקרא זכרון.

שיש  והשמחה  עדן  גן  מאד,  נורא  דבר  הוא  הזה  הדבר  מסתמא 
בעולם, ניגון כזה שמתנגן בנפש האדם, ניגון של נועם השם, ניגון 
של מתיקות שמרוויחים בכל רגע רצון הבורא, ה' שמח איתי, ומכיר 
לי טובה שאני פועל שליחות שהוא שלח אותי בעולם, החיות הוא 

נורא מאד. עי"ז מרימים את השכינה, ואת כבוד שמים בעולם.

איך נעשה היחוד ה' אלקי, מוכרח לזה זכרון. אדם שזוכר אמונה, 
ומעשה,  דיבור  מחשבה,  כל  אלקות,  של  חלק  זהו  השכינה,  זהו 
המחשבה,  על  ראשון  לבוש  הוא  הדיבור  גבוהה,  מאד  המחשבה 
וכו',  אור  עוטה  הפסוק  המשך  זהו  הדיבור,  על  לבוש  והמעשה 
נמצא.  שה'  יודע  שאתה  המציאות  בעיקר  להיות  מוכרח  אך 
יש  יוסף הצדיק הכניסו את העיקר, לשבטים  מציאות האבה"ק, 
אהבה  בעולם,  אלקות  לגלות  הפנימית  הנקודה  אך  עבודה,  דרכי 
ויראה והגדלת הדעת, ועונג חיות שבעשיית רצון ה', זה עיקר מה 

שהצדיקים מלמדים אותנו, וזה מאיר באדם הכי פשוט.

מאמר זה הוא היחיד שרבינו מדבר הן לאנשים גבוהים, והן נותן 
מהלך להמון העם, כי הזכרון שייך תמיד בכל עת ובכל שעה.

ההיפך מכל זה, ההיפך משמחה סיפוק ורווחים נפלאים, לדעת כל 
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יום שהיום הזה פעלתי רצון ה', ההיפך מזה, הוא ריקנות, שאדם 
מסתובב ריק, אדיש, קר, כלום, רק נכנס לחומרות יתרות וספיקות 
תכלית.  בלי  מהשגעון  אותנו,  לרפאות  יכול  רבינו  רק  ושגיונות. 
טובה,  הנקודה  עד  יורד  רבינו  בעולם.  פועל  שאינו מאמין שהוא 
שתדע תמיד שה' לבדו נמצא איתך, יש לך כן חיות, יש לך טוב. 
רבינו יורד באופן הכי פשוט לאדם פשוט שיבין שה' איתו, ור' נתן 
מסביר שהנקודה טובה היינו שיש שם אלקות. וכך נתגלה הבאר 

מים חיים, ובאר הברכה.

הפוך מכל זה הוא מרה שחורה, ריקנות, עצבות, רוח נכאה, שאדם 
שבור שאין לי כלום, וחולם על משהו, וכל זה כי חסר לו נקודה של 
זכרון, ונדמה לו שמה שיש לו קצת, זה כלום, לזה צריך רוח חיים 
של ניגון, להבין שזה כן אמת. אל שרוח טובה מעורב עם רוח נכאה 

,והוא מבולבל ולא יכול לבנות את החיים שלו.

אלקי  ששפע  המציאות  אלקי,  ה'  יחוד  שיש  אותנו  מלמד  רבינו 
כי מציאות  יחוד פנימי.  נהיה  וע"י האדם  יחוד חיצון,  יש  נמשך, 
נהיה  אמונה,  לו  יש  כשאדם  חיצון,  מיחוד  שפע  הוא  הבריאה 
בריאה חדשה לגמרי, ומזה נמשך מציאות השלימות בעולם, זכרון 
יראה  אין שיעור, אהבה  עד  וסיפוק  מזה שמחה  נמשך  התכלית, 
דביקות עונג ותענוג, כל הגאלדינע גליקן לא מגיעים לנקודה אחת 

של חיים טובים וסיפוק מזכרון עלמא דאתי.

עיקר הנקודה שבזכרון אחד נהיה היחוד ה' אלקי, הוא אור מלא, 
בחכמה  שמתלבש  אלקות  מאד,  מאד  גדולים  לצדיקים  שייך 
כל  והדר לבשת,  הוד  גדלת מאד  ומתלבש  ונעשה מציאות,  בינה 
העולמות. כן כן, אתה עושה את זה. וכל יהודי הוא עולם מיוחד 

שעומד רק עליו, רק אתה צריך להמשיך שם את ה'.

יחיד, אלקים שלי, בא  'ה' אלקי', אלקי לשון  וזה מרומז בתיבות 
מישהו אחר להרביץ לך, אתה צוחק עליו, אתה מתחיל עם אחד 
שיש לו אלקים שלו. השם אלקי. לכן יש כיפה על הראש, לזכור 
אלקי.  ה'  והזקן,  הפאות  את  מסובב  אני  לכן  אלקי,  ה'  לי  שיש 
אני  כי  בשר,  מלא  טריקו  חולצה  לא  וציצית,  חליפה  לי  יש  לכן 
יהודי, זהו נקודות טובות.. בכל מצוה צריך להיות שם, ה' אלקי, זה 

אלקים שלי, אני עושה לפניו מצוות.

הנה בא שבת קודש, אני בא להעיד על אחדותו, לא סתם שבת, 
לא סתם קוגל וטשולנט, בלאסן טשולנט, לא הצליח. אבל כל דבר 
הוא ה' אלקי, האלקים שלי. יש לי קשר עם בורא כל העולמים, 
זהו מציאות צדיקי אמת שהיו חיים עם ה' אלקי, הם מכניסים את 
זה גם בנו, שה' איתנו, רבינו מלמד שה' איתך, כל תזוזה יש שם 
אותיות ותיקונים, מה אתה חולם, ה' ממש איתך, ורבינו מביא את 
שזה שייך ממש לנו, כן כן, ה' אלקי, הלימוד שלך לפני ה' ,אלקי, 
איך שאתה לומד ומתפלל, השבוע או שבוע שעבר, ה' איתך, זהו 
אזמרה לאלקי בעוד י', עוד יודאלע של שם מלא, יחוד או"א. זהו 

הנקרא זכרון עלמא דאתי, אם באופן גבוה אם באופן פשוט.

רבינו פותח ללמד אותנו קמץ א', נכנסנו לחידר של רבינו, תעזוב 
כל מה שאתה יודע בראש, תלמד משהו חדש, העיקר לשמור מאד 
את הזכרון, שלא יפול לשכחה מיתת הלב, רק לזכור בעלמא דאתי.  
ותסתכל איפה אתה מונח, נפלת לשכחה, אתה חולם, מיתת הלב, 
רוב אנשים חולמים כל היום, ככה נהגו, מנהג ירושלים, חולמים. 
מה עשית היום כל היום? חלמתי. אך כשתופס נקדות טובות, הוא 
תופס נקודות טובות. אפי' שאני לא גאן הגאונים, ולא מקובל, ולא 
מתמיד, לא יכול ללמוד אפי' שעה אחת, אומר לך רבינו, גם כך, אל 

תיפול לשכחה. יש לך את ה'.

ולא  לשכחה.  ליפול  לא  זכרון.  לשמור  לשונות,   ג'  חוזר  רבינו 
למיתת הלב. שורש השכחה הוא שאין בכלל זכרון. אין לו בראש 
עתידה  זכרון,  של  דרך  אין  זה"ק  בלי  הבעש"ט,  ואת  הזה"ק  את 
תורה שתשתכח, הוא יכול ללמוד גמ' ושו"ע, הלוואי שיחשוב אז 
זכרון. רבינו קורא לזה בחי' פרעה, כח  משהו, בלי הצדיקים אין 

המדמה. 

בהמשך המאמר 'על השנות החלום' שאנשים חולמים מחמת כח 
המדמה, והוא נמצא אצל שונה הלכות, שלומד תורה בלי הצדיק, 
שלמות  יותר  להביא  צריך  הלכות  לימוד  הרי  חכמות,  מזה  נהיה 
ע"י התקשרות לצדיק, אך ע"י היוונים נמשך מציאות של חכמות 
של שקר, כאילו אין מה לחשוב, כי אם אין אוחזים במה שהצדיק 
מלמד שבכל דבר יש אלקות ונצה"ק, אז אין מה לחשוב, לכן חולם 
כל היום, לא יודע מה יש לחשוב, טוב, כבר חשבתי מה', מה עוד? 
משלים  נקודה  שכל  תבין  אח"כ  פעם,  ועוד  פעם,  עוד  תחשוב 
אהבה ויראה, ונבנה מהות של לב ושכל, ותהיה איש אחר לגמרי. 
מחדש,  תתחיל  מזה,  תשכח  ה',  על  מקודם  חשבת  שכבר  אפי' 

אח"כ תבין שזה עוד נקודה ועוד לימוד מיוחד.

שורש השכחה הוא כשמשנים מה שאמר הבעש"ט והמגיד, שהם 
מדברים מפורש איך לחיות חיים של זכרון, וכן תלמידי הבעש"ט 
והמגיד כותבים כך, אי אפשר לשנות כלום, הכל ברור, אלא שהמון 
עם נשאר המון עם, וצריך לרדת אליהם, ולכן נשאר שבמקום אור 
טובה  להם  להכיר  צריך  קדושות,  קהילות  רק  נשאר  הבעש"ט 
שמנהיגים חצרות שישאר זכרון של יהדות. אבל מי שרוצה להציל 
את עצמו, לצאת מעצבות ומרה שחורה וממציאות השכחה, צריך 
לחתור מאד, לצאת מהנסיון שהבע"ד עושה עליו נסיון והתנגדות 

שלא נותנים לו להכנס אל הזכרון.

הנה עכשיו היה לנו חנוכה, זכינו לחנך את הקדושה, כבר יודעים 
שיש בעוה"ז מלחמה, מצד אחד יש אור האמת, אור הבעש"ט אור 
רביה"ק אור ר' נתן, שמכניס בעולם שהעיקר לזכור את ה', לעבוד 
על עצמך לשבר מדות, לזכור את ה', להתבודד, להתחיל בכל יום 
מחדש, תתחיל, אפי' לא תזכה להיות רבי גדול, תעשה בעבודת 
ה', העיקר הוא זכרון התכלית, תעשה מזה עולם הבא, לא עצבות,  
יום תרגיש שהרווחת רווח נפלא, משניות  אלא מלא שמחה, כל 
אור בעש"ט  זהו צמצום  ועוד מחשבה מהשי"ת.  ותפילה,  גמרא 

לעובדא למעשה לכל אדם.

רבינו  גבוה,  יותר  שיודע  מי  הבעש"ט  לימודי   ממש  יש  ואח"כ 
בזה המאמר נותן לנו שני מערכות לכל דרגא. והוא ענין פרשיות 
נעליים,  עבור  הצדיק  יוסף  את  שמוכרים  הצדיק  יוסף  של  אלה 
אין מי שיבאר פירוש הדבר בבהירות, רק מתוך דברי רבינו, שר' 
כי  ורואים שזהו האמת של התורה.  דיבור באמת,  כל  נתן מבאר 
מכסים לגמרי את אור הצדיק, אור הצדיק הוא זכרון עלמא דאתי, 
להתעורר, לזכור את הנקודות טובות שלך, בציצית ותפלין, לזכור 
את ה', תתרגל לחיות חיים טובים, שמחה וסיפוק מהיהדות. זה לא 
ימי חיינו,  רק מנהגים, אלא דבר עם לב, עם התלהבות. ככה כל 

בכל גיל ובכל מצב. 

אור החיות והאמת הזה, מאד מכוסה בעולם, זהו לשמור מאד את 
של  האמת  עם  תתקשר  רביה"ק,  של  האמת  על  לשמור  הזכרון, 
יש  כוזבות,  דעות  היוונים,  ענין  הוא  הכיסוי  שורש  כי  הצדיקים, 

דעות כוזבות ממש שלא זוכרים עלמא דאתי, רק כסף כסף וכו'. 

אא"ס  התלבשות  אלקי,  ה'  יחוד  הוא  הקדושה  שמציאות  הכלל 
אלקות,  החיות  את  מלבישים  עליונים  שעולמות  איך  באו"א. 
אור,  עוטה  והדר,  הוד  ההתלבשות  המשך  הוא  הפסוק  והמשך 
רבינו אומר שזה היחוד השלם תלוי בך, אזמרה לאלקי בעודי. זה 
זה  וסיפוק. הצדיק מלמד את  זה יש שמחה  ובתוך  חלקך בחיים, 
הן לאנשים גבוהים שיודעים מזה, והן לאנשים כערכינו, לשמוח 
בעודי. המקור לזה הוא לשמור את הזכרון, היינו לזכור את רביה"ק, 
לזכור את הבעש"ט, אל תתן לרוח היוונים לנצח אותך, הרי כבר 

נצחנו עם הנרות. שלא יקררו אותך. הנה יש דרך של זכרון.

שונה  פי  שהוא  אפי'  לצדיק,  מתבטלים  כשאין  זה,  לעומת  אך 
עד  עצמם  את  מרמים  ושקרים,  והבלים  מסחר  שם  יש  הלכות, 
יום אחרון, שהעיקר בין אדם לחבירו ונימוס, העולם מאד מרמה. 



ד

דרכי נועם
אפי' אדם שהוא שומר שבת, ואפי' שיודע מצדיקים, הרי העיקר 
הוא למעשה, לחיות עם זכרון עלמא דאתי, לזכור מה שאני זכיתי 
ברגע זה להחזיר את העולם למעלה למעלה. גרמתי יחוד ה' אלקי, 
בעולם  האלקות  אור  הכנסתי  הבינה,  עולם  תיקון  בחי'  עוררתי 
הזכרון.  את  לשמור  זהו  לכך.  זכיתי  הקטן  האדם  אני  כן  הבינה, 
לדעת שה' איתי, בכל נקודה טובה שלי, כל מחשבה מתקן ומעלה. 
כל  רבינו,  ספרי  ללמוד  כשמתאספים  כ"ש  לימוד,  כל  ברכה,  כל 
דבר שעושים שלא יהיה ריק ח"ו, זה פועל גבוה מאד. כ"ש כשבא 

שבת ויום טוב.

זה"ק,  בלי  הלכות,  פי שונה  לבחי'  הוא שנופלים  שורש השכחה 
זהו קץ הסט"א.  נתן.  ור'  רבינו  ובלי  בלי האריז"ל,  בלי בעש"ט, 
ה',  זאת הוא החינוך בעבודת  רוח סערה, קץ שם לחושך. תורה 

להכנס לשמחה וזכרון.

הענין השני הוא מיתת הלב, שאדם מלא קנאה ושנאה, השני יש 
דיבר  והשני  בכבודי,  פגם  זה  התנשאות,  פרנסה,  דירה,  אוטו,  לו 
עלי, עגמת נפש הוא מיתת הלב, זה אוכל את האדם, ואין לו שכל 
ואנחה  יגון  גורם לעצמו הכל, מציאות הצער  להבין שהוא עצמו 
ועגמת נפש, אין אדם שם לבו כמה שזה אוכל לו את החיים, כי הם 
חיינו וקוצר ימינו ובהם נהגה יומם ולילה, עם זה מתפללים ויושנים 
ויש בזה כמה דקדוקי כוונות, רש"ש לא מספיק לזה, עוד דיוק   ,
שפגעו בי, עוד דיוק של מרה שחורה, הן בחור בישיבה, הן אברך 
וכו', כל אחד פוגע בשני וכו', ומזה אי אפשר לזכור עלמא דאתי. 
מחמת רע עין, שלא מפרגן לאחרים דבר שאין לי, הצרה לא רק 
מה שאין לי, אלא מה שיש לשני. זה עיקר הצרה. וזה מאד מונע 

מהתרוממות הלב.

בלב,  חור  שם  יש  הלב,  איפה  מיתה.  בחינת  ממש  הלב,  מיתת 
תחשוב מה', תחיה את עצמך, לא יכול, בקושי בכל הכחות יקיים 
אזמרה לאלקי בעודי, הרי יש אלפי סיבות להיות בעצבות, שבע 
סיבות בוודאי, שבע יפול צדיק, שבע מדורי גהינם, כל יום שבע 
אין  פרנסה  אין  עצוב,  להיות  גדולה  בהתחדשות  חדשות  סיבות 
בריאות וכו'. כי יש בעולם הסתרה נורא נוראות, בפרט על נקודות 
הצדיק באמת. הרי היה צריך לבנות את זה. ההסתרה נורא נוראות 

שאין לשער. הזאת נעמי. האם ככה זה נראה. יש נסיונות.

קצת  לעצמו  כשנותן  והפרנסה,  הבריאות  החיים,  בכלליות  וכן 
רשות לעגמת נפש, זה לא נגמר, תחיה עם זה יום ולילה ולא יכול 
לו  שיהיה  עצמו  את  להכריח  זה  צריך  שהוא  מה  לאמונה.  לבא 
שייכות עם הקב"ה, עוד נקודה ועוד נקוד,ה ונפתח אור השמחה, 
אוי, שכחתי לגמרי ממיתת הלב, כי היה לך ישוב הדעת רגע אחת, 
שניה אחת. איפה היה לי כ"כ טוב, תחפש את זה עוד פעם, תעשה 
בלי  שעה  חצי  שעה,  חצי  בזה  להחזיק  ותוכל  התבודדות,  שעה 
צער, זה חידוש, חצי שעה של שמחה, איזה חידוש. כי יש בעולם 

מיתת הלב.

רח"ל,  תאוות  אוכל,  כבוד,  כסף,  המדמה,  כח  הוא  הנוסף  הדבר 
רח"ל,  שלו  התאוות  לו  שיש  שמצליח  אחד  יש  היא,  המלחמה 
והשני ב"ה לא רוצה את זה, אבל הוא בצער שהיה רוצה להיות 
ויותר טוב. כך יש מציאות של מיתת הלב, הלב שבור,  יותר נקי 
רציתי להיות צדיק גדול נקי ומלא אהבה יראה ודביקות. איפה אני 
בעולם, ב"ה יש לך נקודה טובה, תהיה בשמחה. זה כשר. עשיתי 
יותר  להיות  רוצה  היית  אם  אשריך.  בעצמך,  אחזת  קצת  ברכה. 
טוב, תהיה יותר טוב, לא יכול? תעשה טוב מה שאתה יכול. תצא 

ממיתה.  תמצא את הקמץ.

קמץ היינו אור אין סוף אור הכתר. אך הוא מקומץ מצומצם בנקודה 
טובה. עשית יחוד ה' אלקי באיזה אמונה שהיה לך, חיפשת שכל, 
יותר? אדרבה.  יכול  בסדר,  זה  לאחוז בעצמך,  דרך  איזה  חיפשת 

תעשה יותר.

זהו זכרון עלמא דאתי, לשבר את המדמה בכל מה שהוא עושה, 
רוח  הלב  מיתת  לשבר  הוא  השני  הדבר  זה.  בתוך  ה'  את  ולזכור 

סערה,  רוח  של  השורש  לשבר  השלישי  וכו',  צער  של  סערה 
הגאוה של העולם שמכסה על הצדיק, וכך ינצל ממיתת הלב.

יום  להתחיל  תמיד,  יגיעתינו  זהו  הזכרון,  את  מאד  לשמור  צריך 
את  לזכור  חדשה,  התחלה  להתחיל  תמיד  חדשה,  שבת  חדש, 
אח"כ  שעה,  רבע  כל  שעה,  חצי  כל  שעה,  כל  לזה  ולהכנס  ה', 
והחיות.  ואת הסיפוק  לזכור את השמחה  כל דקה להכנס מחדש 
לזכור עלמא דאתי, מה שאני פועל בעולם, וכן לזכור את הגן עדן 
צריך  תמיד  כך  עדן.  גן  לעצמך  ותקנה  מצוות  תעשה  בפשטות, 

להתחיל מחדש.

האדם,  צרת  עיקר  הוא  שכחה  לשכחה.  יפול  שלא  וישמור 
הבעש"ט מביא מהשר מקוצי, שכל התורה כולה כלולה ב'השמר 
חלש,  ראש  לו  שיש  בגלל  לא  שוכח,  הוא  למה  תשכח',  פן  לך 
חסרון כשרון, אלא בגלל שנותן לעצמו להכנס לעגמת נפש, דברים 
של מה בכך, באמת אין נ"מ מה שיש לי ומה שאין לי, אדם צריך 
להתרגל, מה שאין לי, לא צריך, יש דברים שיכולים להעלות. בחי' 
ג' שבטים שבלב אבשלום, ג' שבטים, ג' דרגות של שכחה. עי"ז 
חיים כמו גוי , ראש ריק לגמרי, לא יודע כלום, לא יודע שיש בורא 
בעולם. עיקר האדם הוא מציאות שאני יודע מהבורא ית"ש, והוא 

לוחם נגד השכחה. נגד מיתת הלב.

רבינו קורא לזה שבירת הלוחות, שבירה בחי' מיתה, נשכחתי כמת 
מלב, לב נשבר, נשכחתי, כאילו מת לפני אלף שנים, כשאדם בודק 
שמרגיש  לו  עוזר  ה'  מאד,  חזק  הלב  מיתת  את  ומרגיש  בעצמו, 
את המצב של מיתת הלב, רוח נכאה נורא, וכל מיני נוסחאות של 
את  ואבדתי  והלב,  הראש  כואב  ודמיונות,  גהינם  מיני  ז'  עצבות, 
המעמד והמצב והכסף, ואדם תפוס בזה. אוי, ולפעמים כשה' לא 
עוזר לו, הוא במצב פשוט, פשוט שכח לגמרי. לא יודע מה שנעשה 
נחת  לה'  זוכר מה', חושב מאלקות, חושב שיש  כאן. האם אתה 
ממך? לא, סתם, נישט אויסגיטשוכעט, הראש מלא ריקנות. כמו 
נוראים,  ויכול לפעול דברים  אדם שקנה מכשיר שעולה מליונים 
ולא משתמש איתו זה מונח במחסן, המכונה הכי יקרה בעולם זה 
לחשוב מאמונה. ויותר גבוה, כשאתה שבור להתרומם מזה, עי"ז 

אתה עושה ופועל היחוד הכי גבוה, ה' אלקי. 

כשנדמה לאדם שלא יכול לעשות כלום, נופל עליו מרה שחורה. 
לזכור  פשוט,  הכי  באופן  הזכרון,  את  מאד  לשמור  צריך  לכן 
מהשי"ת, ואותו דבר כשלומד עניינים מהאריז"ל וכו', וחושב מה 
שצריך לחשוב, העיקר שיחשוב מה שהוא צריך. אחרת, הלב מת, 

פשוט חור. למה, כי לא חושב כלום.

כח  או  השני,  של  מהתנשאות  נפש  עגמת  עין,  רע  משום  אם 
המדמה תאוות ודמיונות, והדבר השלישי הוא שורש ההסתרה, פי 
דאתי,  עלמא  זכרון  אותנו  שמלמד  הצדיק  אור  בלי  הלכות  שונה 

והולך מדי גבוה או מדי נמוך, ואין התלבשות הקדושה.

הצדיקים מלמדים דרכי לבוש, בלי הצדיק אין לבוש, יש שלומדים 
אורות גבוהים ועמוקים, אך אינו מלובש למעשה.

מליוני  לרביה"ק,  שמקורב  מי  הצדיקים,  אצל  להדחף  מנהג  יש 
אנשים דוחפים אותך, אתה צריך לדחוף ולדחוק עצמך להתקרב 
לרביה"ק, דוחפים אותך כל היום שלא להתקרב אל האמת. תידחף 

פנימה לזכור שה' איתך.

והכי פשוט  גבוה  הכי  באופן  יהדות,  ב' של  הא'  רבינו מלמד את 
ונמוך. העיקר שכל אחד יבין שממנו נעשה היחוד ה' אלקי. אלקים 
שלי, בפרטיות. אני עשיתי נחת רוח לה', אלקי הוא רמז לעולם 
הבינה, לכן לא כתוב ה' אלקים. דוד דר בה' עולמות ואמר שירה, 
בחי' בינה. מוחין וחסדים, אפי' במקום הכי נמוך שאני בעוה"ז, גם 

כאן הוא ה' אלקי.

רבינו יורד להכי פשוט ,שלא יהיה בדעתו שאין עולם אלא אחד, 
גורם  זה גם  ילד קטן שלא עושה עבירה כי יש גהינם,  היינו כמו 
יחוד ה' אלקי. והענין שלא יחשוב שהעולם הזה עומד לבדו, וזה 
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הוא  שהעוה"ז  לחשוב  אותנו  שמפילים  בזה  מונחים  וכולם  הכל. 
אחד, כי עובדים ועושים דברים וכו', וצריך להתעורר להבין שזה 

לא התכלית.

אל הטרקלין,  פרוזדור  רק  הוא  לדעת שעוה"ז  הוא  המכוון  עיקר 
כשחושב בפשטות שיש עוה"ב, העולם אינו סתם, יש עולם הבא 

לנצח נצחים, מרוויחים כאן נצחיות. 

שלא  אנשים  ויש  קרוב,  רואים  שלא  אנשים  יש  משקפיים,  יש 
את  רחוק  רואה  לא  הצעיר,  הבחור  אנשים,  ככה  רחוק,  רואים 
העוה"ב עוד מאה שנה, מה זה שייך אלי, תקנה משקפיים שרואם 
זה, השני  רק את  רואה  כמו מגדלת, אתה  קרוב,  הכי  את הרחוק 
הוא זקן בן מאה, לא רואה קרוב, אין לו זמן לזה, תקנה משקפיים 

לראות את זה נכון בלי בלבול.

עוד יש לפרש, ולדיק הלשון הפלאי שאין עולם אלא אחד, שאין 
עולם אלא אחד, שגם עולם הבא אינו רק אחד, כי הנחת של ה' 
הוא מעולם הזה. מה שאנו תופסים מזה העולם בלכ ענין שאתה 
את  לשבר  הבזיונות.  ובתוך  דאגות,  בתוך  ה'  את  לזכור  טרוד, 
העצבות, ואת הדאגת הפרנסה. כי שם בזה"ק בסבא, ענינו הוא 
התלבשות. אור מלא ע"י עוטה אור כשלמה, זהו עיקר הנחת רוח 

של ה', כי הניצה"ק הם כאן.

רבינו מחדש חידוש עצום, יחוד או"א שנתעורר רק בשבת בבוקר, 
יחוד דנשמתין, יחידה, זה נעשה אצל כל אחד, בכל מחשבה, ה' 
כן עושה רצונו.  ואני  גדול,  ה'  גדלת מאד, כמה  יודע  ועי"ז  אלקי 
והתרוצים  הקושיות  כל  כי  והקושיות.  החכמות'לאך,  מכל  ויוצא 

הם רק כשהחכמה אינה התלבשות.

חכמת אדם צריך להיות משהו שגורם שתוכל לתפוס אלקות, אם 
לא, תזרקו את זה, זה רע עין, יש שאדם לא מבין למה ה' עושה 
כך, יתבטל לאמונה, כך ה' עושה, לא יודע למה. כשכן יודע, אור 
החכמה מלביש אא"ס. כדי שיהיה התלבשות, צריך לסלק המונע, 
אם רע עין, או מדמה, או שאין לומד ספה"צ, כי הצדיק מלמד מצד 
או  חוזר לתמימות,  יכול  וכשלא  אחד להתדבק בחכמה דקדושה, 

מחמת שמקנא באחרים ובא למיתת הלב.

אך כשדבוק בהצדיק, נזהר לא לאבד את התכלית של היום הזה, 
של הרגע הזה. ועושה מה שיכול לבא לזכרון עלמא דאתי, לזכור 
עליונים,  העולמות  את  מעלה  אתה  בעולם,  עושה  שאתה  שמה 

ואתה פועל אל התכלית. יש לך נקודות טובות.

רבינו מדבר ממדרגות גבוהים, נדמה לאדם שאני לא יכול, ועוקף 
לתורה אחרת. תורה הזאת הוא פתח השער, בפרט שרבינו עשה 
קיצור למאמר זה, בסי' רפ"ב. ויוצא שזהו עיקר חיות האדם, זכרון 
קושיות  היפך  מלא,  אור  וסיפוק,  חיות  שמחה  הוא  דאתי,  עלמא 

וריקנות ושגעון.

זהו התחלת החיים, תחליט, או או, או שאתה חולם ומת. או שאתה 
פועל דברים נצחיים בעולם, לזה מוכרח שתתעורר, תעורר היחוד 

ה' אלקי. 

ה ִיחּוד  ָאֵתי ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ ָעְלָמא ּדְ ְבּתֹו ּבְ ק ַמֲחׁשַ ַדּבֵ ּמְ ֶ ְוַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ
ִחיַנת  ּבְ הּוא  ם ָמֵלא, ׁשֶ ִחיַנת ׁשֵ ּבְ י ה' ֱאלִקים הּוא  ]ּכִ ''ל.  ַהּנַ ה ֱאלַקי 
סּוק  ף צ''ח( ַעל ּפָ ִטים ּדַ ּפָ ָסָבא )ִמׁשְ ּמּוָבא ְוֵכן ְמבָאר ּבְ ָאֵתי ּכַ ָעְלָמא ּדְ
ְמֵהְמנּוָתא, בפשטות היינו תחילת הלבוש,  רּוָתא ּדִ א ׁשֵ ֶזה ה ֱאלַקי ּדָ
ונקרא מהימנותא, לרמז שגם בנקודת האמונה כבר מתעורר היחוד,  
החכמה,  הוא  המחשבה,  עולם  תחילת  היינו  ָבה  ַמֲחׁשָ ּדְ ְסִליקּו 

ָאֵתי דבינה.[  ָעְלָמא ּדְ ּדְ

ּה  ְבּתֵ ַמֲחׁשַ ָקא  ְלַאְדּבָ ַהְינּו  ּדְ א  ַהּבָ עֹוָלם  ּבָ ִמיד  ּתָ ִלְזּכר  זֹו,  ּוְבִחיָנה  ב. 
ְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות. כלליות היינו שאתה יכול  ּבִ ָאֵתי הּוא  ּדְ ָעְלָמא  ּבְ
יכול  לא  שאתה  אפי'  וקושיות.  עיון  שום  בלי  זה  את  לעשות 
פעם,  ועוד  פעם  לעשות,  בוודאי  יכול  אתה  הכלליות  בפרטיות, 

ך ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג ִיְרֵאי  ְכָלִלּיּות ּכָ ובכל פעם עוררת יחוד חדש, ּבִ
ם כמו רוב היהדות, ככה נהגו אצלינו, יש מנהגים יקרים, לא  ֵ ַהּשׁ
יודע למה, ככה נהגו אצלינו, ככה צריך להיות אצל אדם, זה לא 
'עבודה' אלא 'מנהג'. למה אתה עושה את זה, הבע"ד יבלבל אותך 
שלא תעשה את זה, לכן תהיה עקשן, ככה נהגו וזהו, ועי"ז תהיה 
ֲהִקיצֹו, כשישן, איבד את המחשבה לגמרי,  ּבֶקר ּבַ ֶכף ּבַ יראי ה'. ּתֵ
ָבר, זו הפעולה  ְתִחיל ׁשּום ּדָ ּיַ וצריך להתחדש, לחזור לעצמו, קֶדם ׁשֶ
המחשבה  אחר  נמשך  היום  שכל  אומר  הבע"שט  הראשונה, 
הראשונה, יתייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס, כי כל היום הוא 
התלבשות, כשהנשמה חוזרת באדם בבוקר, הראשון הוא אור של 
לכן  לבוש,  ועוד  ולבוש  לבוש  הם  המחשבות  שאר  כל  פנימיות, 
הולך  והכל  והדר לבשת,  הוד  בחי'  לפניך,  אני  מודה  דבר ראשון, 
אחר המחשבה הראשונה, לכן יש מאד להזהר בזה, לזכור מחשבה 
, יש לי תכלית, לא כבוד ודאגות ופלאפונים,  ראשונה, אני יהודי 
או מדמה, או אוכל וכו', אני יהודי, יש לי שליחות לגלות מלכות ה' 
בעולם, ואני בוודאי יכול לעשות את זה, יתנו לי כזה שכר על זה, 

איזה טשעק, איזה כבוד, איזה התעלות, איזה חופה ואור.

היום  בוקר,  לפנות  לקום  מנהג  היה  פעם  בהקיצו.  תיכף  זה  וכל 
מתפללים בתשע עשר, אח"כ צריך לישון אחה"צ. כי נוהגים כדרך 
הבעש"ט שכדאי להפוך יום ולילה, לישון ביום כמה שעות, שיוכל 
בלילה  יושנים  הדעות,  ככל  מחמירים  יש  בלילה,  עירני  להיות 
יותר  חידוש  יש  בזה.  יזכר  קם,  שהוא  זמן  שבכל  והעיקר  וביום, 

גדול, יושנים בעמידה ובישיבה, תמיד צריך להקיץ משנתו.

ְפָרִטּיּות ה זאת ּבִ ך ַיֲעׂשֶ ָאֵתי ְוַאַחר ּכָ ָעְלָמא ּדְ ד ּבְ ִיְזּכר ִמּיָ

אנשים שואלים מהו זכרון עלמא דאתי, האם פשוט לזכור שיש 
עולם הבא, או שהכונה לזכור עולמות עליונים, שזה עוד דרך של 
יוונים שמבלבלים השכל, רבינו מזכיר שניהם, אך באמת בכלליות 
צריך זכרון עלמא דאתי באופן מאד מאד פשוט, אתה רדום, תזכור 
שאתה שליח של ה'. בכלליות בלי עיון. זהו עלמא דאתי כפשוטו. 

לחשוב  היינו  התלבשות,  מדרגות  ענייני  בפרטיות,  מדבר  ואח"כ 
תמיד  הוא  ההתחלה  אמת.  ששניהם  הרי  עליונים,  מעולמות 
בפשטות. וההמשך בעומק יותר. כמו שממשיך בענין התלבשות 
הקדושה. ובהמשך יותר מדבר מהמון עם, שאצלהם הזכרון הוא 
לישון, ותפילין וציצית, ומשא ומתן, לדעת שיש ניצה"ק לא רק 
ומכרתי,  כל מה שקניתי  ומתן.  וכו' אלא אפי' במשא  בכל מאכל 

שיש בזה חידוש עצום. 

כשנשים לב, שענין של ניצה"ק הזכיר רבינו אצל המון עם, הוא 
שיש  בוודאות  מקבל  שאתה  צדיקים  אמונת  של  התחתון  גבול 
תיקון בכל דב,ר זה נקרא ניצה"ק, בן המלך בשביה, תפדה אותו. 
הבן יחיד שלך, מכים אותו, מרביצים לו, אתה פועל דברים נוראים 
מאד. זה הכי פשוט. אפי' שאדם עושה משא ומתן באוקראינה, אין 

לו אוטו ופלאפון, רק חמור, הוא מלא ניצה"ק.

ר' נתן אומר כ"פ שפשטות האמונה שיש עולמות עליונים ובירור 
משוגע  סתם  שהוא  או  בצדיקים  כופר  הוא  לא,  אם  הניצה"ק, 
מה  לקמחיה.  חש  לא  מינא,  נפקא  שלא  במשהו  בוער  ומסובך, 

שצריך לעשות הוא פנימיות ענין הניצה"ק שהשי"ת נמצא. 

היינו  הניצוץ אל הטוב,  ומעלה  ענין הנצה"ק שאתה מכניע הרע 
אל עיקר עצם הקדוש,ה הוא המציאות שאדם צריך לברר עצבות 
מוכרח  ניצוץ,  כמו  הוא  אל הקליפות,  נפלה  נכאה, שהנפש  ורוח 
לברר הנקודה, תעזוב הכל, בלי שום חכמות כלל. יש כאן אלקות. 
מכל  גדול  יותר  זה  קטן,  דבר  אינו  ניצוץ  כל  שנמצא,  אלקי  אור 

העולמות. בעוה"ז זה כוס מים, אך בזה תלוי כל גדולת ה'. 

אלו הם שני הנושאים שרבינו מתחיל בתחילה, וכן ממשיך להלן.

ההתחלה הוא תיכף בהקיצו, בכל פעם שנפל מהזכרון, אם משום 
בזה  נכנס  רבינו  בדעתו,  ונחלש  ששבר  או  וישן,  חלש  שהוא 
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הנושא שמונע מאדם  לעיקר  לרדת  רחום,  כמנהיג  המאמר, ממש 
להכנס בעבודת ה' ע ם חיות. וכל מה שר' נתן מדבר בלקו"ה אינו חי 
עם זה, רק חי עם קצת מנהגים, והטעם כי השכחה גוברת. ונדמה לו 

שאין יכול לעשות יותר גבוה. וכאילו אין דרך שכן יכול.

תהיה  אל  עליון,  יחוד  לעשות  זה  ברגע  יכול  שאתה  מלמד  רבינו 
מטומטם, אפי' שהגברת והחברים אומרים שאתה כן, אך אל תהיה 
בזה, בכל  ותחיה עצמך  'ונטמיתם בם', תיזכר שה' מסתכל עליך, 
ה'  יחוד  נהיה  הצדיק  בכח  מאד,  גודל  יחוד  נעשה  שעי"ז  נקודה, 
נמצא, הוא איתך  ה' לבדו  והכל מתלבש. הכל אחד ממש.  אלקי. 

ואצלך בחודש תשרי וטבת אותו דבר. הכל אחד.

זהו מודה אני לפניך תכף בהקיצו, אם לא הולך, תן לעצמך צביטה 
והנשמה  נשמה,  שיש  סימן  זה  כאב,  מרגיש  אתה  אם  טובה, 
השכינה  באברים,  התפשטות  אין  כשיושן  באיברים,  מתלבשת 
יורדת לברר גם שאתה לא יכול לברר, לכן יושן, כי לא יכול לברר 
תמיד, השכינה לבדה מבררת, וכשמקיץ משנתו, השכינה מתפשטת 

באיברים ויוכל להתחדש לברר.

תיכף בהקצו בבוקר מתחיל התחלה חדשה, עוזב את העבר לגמרי, 
תלוי  העיקר  חשבונותיהם,  וכל  הלב,  ומיתת  עין,  הרע  את  עוזב 
להיות אדם מת, בכסילות הדעת,  רוצה  יחליט האם אתה  שאדם 
הרי לא תרוויח כלום, אפי' שזה לא הולך, זה עיקר המלחמה בכל 
רגע מחדש, להמשך אחר השכל באמת או לא, וגם כשאתה כבר 
יודע ידיעות הכי גדולות, אם לא זוכר את ה' למעשה, אין יחוד ה' 
אלקי, להכניס אין בתוך יש, וכל זה כי יש לו מיתת הלב, קושיות 
להיות  סיבות  שבע  כבר  לו  יש  שיעור,  ללא  וענינים  וסתירות, 
בעצבות. שבע יפול צדיק וקם, תתנער מהם, ותחזור לזכרון עלמא 

דאתי, בכלליות היינו שאין לי שום דבר עם העוה"ז, ביטול.

ולזה רבינו מזכיר תחילה כלליות הדבר, שלא יחשוב שאין עולם 
כדי  ואוכלים  אוכל,  שיהיה  כסף  תכלית,  אינו  עוה"ז  אחד,  אלא 
לישון ויושנים כדי לעשו תכסף כדי שיהיה אוכל כדי שיוכל לישון 
וכו', ואח"כ ללכת לקבר, אדם שלא חושב מהתכלית, אינו מתבונן 
בזה. תשמח שאתה יודע מרביה"ק, אשרינו מה טוב חלקינו שאנו 

יודעים את האמת.

עצם יהדותינו כבר אשרינו, ואח"כ להמשיך שרוצה גם עוה"ב. כאן 
מתחיל רבינו להזכיר לשון עלמא דאתי, בהקיצו בבוקר יזכור מיד 
בעלמא דאתי היינו באופן ששייך אלי עכשיו, מח או לב, העיקר 

עזות דקדושה.

כמ"ש בסי' ל' שכל השגות אלקות תלוי בעזות דקדושה של האדם, 
שיודע האמת ולא מרמה את עצמו. 

יורד אלינו לרפאות  זהו מקור החיים, רבינו כ"כ  כי  הארכנו קצת, 
אותנו, אדם יכול ללמוד זה"ק קבלה ולקו"מ ולקו"ה, כשיש מיתת 
הלב, אין לו כלום, רק חור בלב, אדרבה כמה שהוא יותר עמוק, יש 
לו יותר קושיות, ופחדים ודרכי עצבות ורוח נכאה וריקנות ושברון 
כופר  להיות  נופל  וממש  צדיק,  יפול  שבע  וכו',  ובלוע  וקרוע  לב, 

רח"ל. מי יוכל לטפל בנו.  מי ירחם עלינו.

נגינתי  ב'אזכרה  תלוי  הכל  ממש,  אלינו  יורד  הזה  במאמר  רבינו 
בלילה', לקום בלילות החורף להתבודד, שזהו הדרך למצוא נקודות 
טובות, אשיחה ויחפש רוחי. לחפש את הרוח טובה, לצאת מרוח 
נכאה, להבין איך לנגן ניגון בכל מצוה, בכל דבר טוב יש ניגון, שלא 
כלום, אלא לעשות  ואין  ובוער  יוציא כסיל שרוקד  רוחו  כל  יהיה 

כלי, לעלות ולרדת ולברר, ג' בחינות.

העיקר לנצל כל לילה, אזכרה, כשמבקשים פועלים ישועה לצאת 
מעצבות וריקנות ולהכנס לסיפוק וחיות. ושמחים בניגון שאני זוכה 
לעשות רצון ה'. זהו עיקר זכרון עלמא דאתי, שאני זוכה לייחד יחוד 
רוחני,  ואור  לשמחה  ועולה  לב,  ושברון  מעצבות  ויוצא  למעלה. 
ויכול להתגבר על רוח נכאה ורע עין, וכל המרירויות שיש בעולם.

ההתחלה הוא תיכף בהקיצו, לזכור שיש גן עדן, אצל האדם הכוונה 

כשהוא ילד בן שש שבע, בחי' תיכף בהקיצו, אז נכנס לו בראש יש 
עבירה, יש מצוה, הרבי בחידר אומר שזה עבירה, רח"ל.  

כשאדם מתבגר עוד ועוד, צריך להתחדש לצאת מהריקנות. 

חוזרים להחינוך,  בזה  'תיכף בהקיצו',  הוא  הכלל שענין ההתחלה 
בדרך שמצויר בלבך ההתלבשות איך להבין עוה"ב, כל אחד לפי 
הציור שלו, עם הזמן מצטייר הדבר באופן פשוט בכמה דרכים, כל 
ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מאמין בחז"ל, כל שונה הלכות 
בהקיצו.  תיכף  הטוב  מנהג  זהו  עוה"ב,  בן  שהוא  מובטח  יום  בכל 

נוהגים בלי לשאול שאלות.

רבינו מוסיף לשון שיזכר מיד בעלמא דאתי, כשקמים בבוקר, יש 
ללמוד דבר שאתה בעצמך כתבת, אתה חוזר לצמצום ודרך שאתה 

מבין מה נקרא עלמא דאתי לפי עניינך בתקופה זאת.

ה הדומם שאדם דורך  ל ָהעֹוָלם ַהּזֶ י ּכָ ואח"כ יעשה זאת בפרטיות ּכִ
על האדמה, רוח ונשימה, קרירות, יש מקומות של מינוס שישים, 
בעוה"ז יש עפר, מים, רוח עפר, על הים יש ארבעת ביחד, השמש 
עומד  לא  זה  ורגע,  רגע  בכל  ה'  עושה  זה  כל  וכו'  באש,  בוערת 
לבד. העוה"ז נראה סתם, דומם צומח, יש בהמות, מאכלים, וחיות 
גוי הוא  כי  יהודי,  היינו  והאדם הוא מדבר.  ובהמות, בלי פנימיות, 

מדבר בחי' חי.

כל דבר יש בו התלבשות של קדושה. אדם מעורר הכל, אחרת, כמו 
אוטו בלי גז לא יכול ליסוע, לא שוה כלום, הסיבה שה' מחיה את 
הדבר, כדי שאתה תאמין שה' עשה את זה, ותעשה בזה דבר מצוה. 
הן בתורה ותפילה, שמשבר את ההסתרה ורע עין, עד שנעשה מזה 

מצוה.

כך צריך להלביש המחשבה, כשעושה דבר רשות בקדושה, עובד 
האדם  זכרון  זהו  נפשו,  ובונה  מברר  וכך  רשות.  דבר  עם  ה'  את 

בעלמא דאתי.

מצד הבריאה הוא בדצח"מ שבבריאה, ואצל האדם הוא במחשבה, 
דיבור ומעשה, מחשבה היינו לחשוב מה' לא להיות בעצבות, דיבור 
תופס יותר את העולם, ,מעשה צדקה וחסד, יותר תופס את העוה"ז. 
ויש מעשה שאינו דבר מצוה, אלא דבר רשות שצריך לעשות, צריך 
לעבוד ולעזור בבית, ולהתקשר פלפאונים, דיבורים שצריך לדבר, 

שאינו ממש מצוה. וכן מחשבה. שחושב איך לעשות.

יש מחשבה דיבור ומעשה של מצוה, ויש של רשות, ויש של נגה 
ורע הגמור. ככה יש התלבשות הקדושה, כל דבר מלביש השני.

וכן מציאות מהות הבריאה שה' נמצא בעולם, דצח"מ שיש בעולם 
ה  ָ ֻדּשׁ ל ַהּקְ ְחּתֹונֹות ׁשֶ ׁשּות ַמְדֵרגֹות ַהּתַ כי כל העולם הזה הּוא ִהְתַלּבְ
''ְוָהָאֶרץ  ס''ו(  ְעָיה  )ְיׁשַ ְבִחיַנת  ּבִ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ַרְגִלין  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו 
ם  ּגַ ֵמֶהם  ֵיׁש  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹונֹות  ַמְדֵרגֹות  ם  ּגַ ׁשֶ ַאף  ַרְגָלי''  ֲהדם 
ודבר  גדול  ,כל דבר  ה כי הכל אין סוף לבדו  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ּלּות  ִהְתּגַ ן  ּכֵ
קטן, עושה ה' לבדו, גם אורו ת אבא ואימא, ה' לבדו עושה הכל, 
כמה שהוא נותן, כל דבר ה' לבדו עושה, ובכל דבר יש שפע האין, 
התגלות,  מהם  שיש  ויש  יראה,  או  אהבה  להתבונן  שיוכל  ויש 
ּלּות  ַהִהְתּגַ ֵאין  ׁשֶ ַאך  ההתגלות,  להרגיש  יכול  מח,  בעל  שהוא  מי 
ְבִחיַנת ַרְגִלין נצח  ִאיר ּבִ ּמֵ י ִאם ֶהָאָרה ׁשֶ ֶזה ָהעֹוָלם ּכִ ֶעֶצם ּבְ ׁש ּבְ ִמְתַלּבֵ
שהקדמנו  כמו  העליון,  על  שמלביש  הקדושה  עצם  זה  יסוד,  הוד 
פי' מאמר זהר הנ"ל, שכולו עומד על ההתלבשות, ה' אלקי לבוש 
ראשון, הוד והדר עוד לבוש, עוטה אור הוא לבוש ע"ג לבוש, וכל זה 
ִחיַנת ַרְגִלין,  ברכי נפשי את ה,' כי ה' תמיד נמצא בכל מקום, ֲאָבל ּבְ

ֶזה ָהעֹוָלם זה ממש בעצם, דע שבעצם ה' איתך,  ֶעֶצם ּבְ ין ּבְ ּלִ ִמְתּגַ

שאדם  היינו  הקודש,  רוח  ה  ּוַמֲעׂשֶ ּבּור  ּדִ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבֹו  ֵיׁש  יֹום  ְוָכל 
זה  מציאות,  הוא  בעוה"ז  הקדושה  שהתלבשות  הזה,  הדבר  מבין 
לא דבר גבוה, זה מציאות פשוטה שה' נמצא, ויוכל להבחין בנפשו 
מהו הטוב שבבריאה, אהבה ויראה אינו דמיון אלא מציאותך וכ"כ 
להביא  יכול  רבינו  פשוט,  אצלו  נהיה  זה  הזה,  במציאות  משוכנע 
כבר  שהוא  יודע  ולא  והתבודדות,  תפילות  לקוטי  ע"י  בזה,  אדם 
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דרכי נועם
אוחז בזה, יש שנותנים לו במתנה, יש שבא ליותר גבוה, ואז מבין 
מה הכונה שרבינו מייחד ה' אלקי גדלת מאד, זהו סדר התלבשות. 
נמצא,  ה'  נמצא. אל תפחד ברחוב מאף אחד,  עצם האמונה שה' 

ובכל דבר רשות יש התלבשות דקדושה.

הימים  פרצוף  סוד,  ע"פ  חדש,  עולם  יש  יום  שבכל  אומר  רבינו 
חודש שבכל שנה,  יום שבכל שבוע שבכל  בכל  הזמנים,  ופרצוף 
רגע  שכל  אמונה  העיקר  מבין,  כשלא  אך  וקיימים,  חיים  הדברים 
זה  עבר,  יש  הרי  עבר  אין  איך  תשאל  אל  לכן  חדש,  עולם  הוא 
כשאתה מסתכל על עצמך, כשתסתכל עם אמונה, זה באמת עולם 

חדש, ויכולים לתקן ולהשלים הכל באמת.

יום יש בו מחשבה דיבור ועמשה, שה' מוליך אותנו בעניינים  כל 
ומעשה,  דיבור  מחשבה  של  מאיסור  להזהר  ברשות,  שמלובש 
עבודה,  בהם  למצוא  ומעשה,  דיבור  מחשבה  של  הרשות  ולקדש 
ועי"ז ימצא את ה' בתוך הבריאה, בכל דצח"מ. זהו כלל מציאות 
אדם באור הבעש"ט והזה"ק, רבינו בשורה אחת הזכיר את הכל. 

כל זה ממש התלבשות בעצם, מציאות ממש.

ְכִלית  רּוך הּוא ְמַצְמֵצם ֱאלקּותֹו ֵמֵאין סֹוף כביכול ַעד ֵאין ּתַ דֹוׁש ּבָ ְוַהּקָ
בכל דבר בעוה"ז, לא לומר שום דבר, שזה כבר מדי נמוך, כי אין 
תכלית, היינו ממש עד התכלית שלך. הדבר הכי קטן ונמוך שיש 
בעולם, הא"ס תלוי במעשה הכי קטן. היחוד ה' אלקי תלוי ברצון 
הכי פשוט. כי הכל תלוי מקושר ועומד בנקודות טובות של מחשבה 
דיבור ומעשה, לכן הוא עשה אותך טרוד כמה ימים, ותיפול לרע 
עין וקנאה, שם אתה פועל אצל הא"ס המלך נמצא, ומנסה אותך 
באופן כזה של אין תכלית. כי גדולת ה' עד אין תכלית, שהדבר הכי 
קטן, כל פרוסת לחם בעולם. תלוי בזה תילי תילים של עולמות, כל 
גיד של יהודי, כל הרגשה שבלב, כל התגברות שיש בלב, שיש שם 
נקודה של רצון לה', יש מזה נחת רוח גדול. בפרט כשזה בא ע"י 
שיצא מעצבות ומרה שחורה, זה נחת הכי גדול, או שלוחם ברע עין 
בכמה וכמה אופנים, משם נתגלית האמונה, או ע"י בירור התגברות 
המדמה. או שורש כולם שזהו פי שונה הלכות. שמתנגדים הלומדים 

על הצדיקים, כאילו הכל כלום, סתם בלבולים, עזוב הכל. רח"ל. 

רבינו מאד מזהיר מחכמות, כלל הדבר שתדע שאתה תמיד יכול, יש 
שמתרגל לחכמה, וכשלא יכול, אומר אני לא יכול כלום. 

רבינו הזכיר כאן עניינים איך למצוא התלבשות ה' בכל דבר בעולם. 
והתחיל בזכרון עלמא דאתי בכלליות, בחי' המון עם, לזכור כפשוטו 
שיש עוה"ב ויש להזהר מעבירות.  כל אחד כפי מה שהוא יכול, כי 
אור הבעש"ט יורד כפשוטו. ר' נתן הכניס את הדרך למצוא חיות 

וזכרון בכל מצב. העיקר ללכת עם התלבשות.

מעמד  להחזיק  אפשר  שאי  הקדושה,  התלבושת  הוא  כך  כדי  עד 
רק ע"י נקודות טובות, וזה נתגלה ע"י אזכרה נגינתי בלילה, לקום 
טובות,  בנקודות  כשתתחזק  רבינו,  תורות  עם  ולנגן  בוקר  לפנות 

תוכל להמשיך. זהו בכלליות בפשטות.

בפרטיות הוא כל אחד מה שהוא יכול להתדבק בהתלבשות אלקות 
בעוה"ז. ובהמשך מדבר מהמון עם, לזכור שיש ניצה"ק בכל דבר, 
השעון,  לי  שנשבר  ביותר,  נמוך  הכי  דבר  אלא  באכילה,  רק  לא 
ויש ניצה"ק בשעון אני צריך להשתמש עם זה השעון, או שקניתי 
ביגלה, יש שם ניצה"ק, או שנהיה סוחר, מוכר וקונה, טרדות וביטול 
תורה, ר' יהודי תזכור שזה ניצה"ק השייכים לנפשך, זה לא ביטול 

תורה. אתה צריך לתקן הניצה"ק. אח"כ זה צריך לעבור לאחר. 

כל מה שרבינו הזכיר כאן בענין זה, הוא ממש לשון הבעש"ט בכתר 
שם טוב. יש עוד עניינים, סתם לעבוד, סוחר קנה דולרים ומכר, זה 
פירות, הכל ניצה"ק, בשביל מי רבינו מלמד את זה, בשביל המון 
כלל  קיצור  שהוא  הניצה"ק,  ענין  שייך  בשבילך  ממש,  כמוני  עם 

האמונה, בלי זה, אין אמונה כלל. 

עיקר האמונה להאמין שה' נמצא כאן וצריך לקיים תורה ומצוות, 
ולגבי עבודת ה', לדעת שיש זה"ק ומלמד איך לעבוד את ה' בכל 
ששייך  מה  זה  האמונה.  יסודות  הם  אלו  חשוב.  מאד  והכל  דבר, 
אפשר  שאי  וחושב  מאד,  רעב  והוא  לאכול  כשיושב  עם.  להמון 
לזכור עלמא דאתי, הבע"ד שבר אותו בבלבולים, תיזכר שיש כאן 
בן המלך, ניצוץ שצועק ובוכה, תפדה אותי, וכן המחשבות שבאים 
באמצע התפילה, התחיל להתפלל גישמאק, פתאום נכנס רע עין, 
וקנאה, זה יותר קל לברר. כמו גביר שיושב לספירת מלאי, מוציא 
חדשים,  כמה  היית  איפה  בנו,  נכנס  באמצע  זהב,  החתיכות  כל 
קילו  עשרים  רוצים  הם  אותי,  לשחוט  רצו  אותי,  תפסו  הערבים 
זהב, וזה הבן יחיד שלו. אם היו באים באמצע האוכל, היה אומר אין 
לי כלום, אך כשבא באמצע ספירת הזהב, כך כמה שאתה רוצה. 
ככה בתפילה, הניצה"ק באים בשעת ספירת המעות. לכן תתגבר 
לומר תיבה בכונה. כיון שיש לך עכשיו המעות והמוחין, לכן באים 

המחשבות עכשיו.

כשאדם מבין מהו קדושה, אזי אפי' מונח בהנאות עוה"ז, העיקר שמושך עצמו 
אל ה', ויודע שבזה אני פועל הכל, הרי אין מתוק יותר מזה, הנה עבדתי את ה'. 
בפרט כשמתגבר יותר מדמה, ויותר מרירות וגשמיות. או יותר רע עין, או יותר 
נסיונות שמכסים את אור האמת. גם שם הניצה"ק. וכל זה שייך לאיש פשוט 
המון עם, אנשי מסחר. אנשים שלא באים לשיעור תורה ולא לבית כנסת, כל 
היום הוא בין הגויים. גם שם ה' נמצא. זהו עיקר זכרון עלמא דאתי, עם נקודה 

טובה במקום שלי. 

המחותן של רבינו אבא של ר' יוסקא, היה ת"ח קדוש וסוחר לפרנסתו, ורצה 
להפסיק לעסוק בתורה, רבינו אמר לו, אתה צריך לקיים ספרו בגויים כבודו, 
פעם ליסוע בין הגויים, היו יושבים על הסוס ועגלה ובוץ בתום החוטם, ופעלץ, 
ופחדים ליסוע בכפרים בין הגויים ולעסוק איתם, זה עבודתו, וכל אחד יש לו 

בחי' ספרו בגויים שלו, לעבוד את ה' בכל האופנים.

העיקר לדעת שה' איתך תמיד, בכל מקום שאתה ננמצא, לדבק עצמך לה'. 
כשאדם חוזר לעצמו, יחשוב מאחדות ה', כי ניצה"ק הם קיצור של ענין שנקרא 
אחדות ה', לכן יתגבר אז לחשוב מה שרבינו מזכיר כאן שאא"ס מתלבש בזה 
העולם, יש עולם הבינה, התבוננות דקדושה שאני יכול להתבונן בזה, וגדלת 
מאד, אהבה ויראה, לברר הטוב, והוד והדר נצח והוד מלובש בעצם, ונהיה אצלו 
אור עצמי, עצמיות חיות אלקות, להרגיש ממש את ה', שאני פועל איזה יחוד. 
בוודאי שיש נצה"ק, אלא שזהו מלה כללית, שהיה שבירה ונפל ואני מעלה 
ומברר, כשמבין ההתלבשות, מבין שאור העצם מתלבש בשבירה. כשמתקן 
הניצה"ק, מכניע הרע והטוב נכלל חזרה באחדות הקדושה, כשחושב מחשבה 
שאני לא רוצה את הרע, רק להכלל בטוב, כמ"ש בסי' ל"ג ובסי' ל"ה ובכמה 
עליונים,  עולמות  התחדשות  בראשית.  מעשה  חידוש  נקרא  שזה  תורות, 
באופן  המדות  בירור  זהו  ה'.  מאהבת  לחשוב  יכול  עתה  גדול,  אור  ומתגלה 

ששייך אצלינו.

ויוצא  עם רבינו אתה תמיד אוחז בזה, שמתדבק בנקודה חדשה באהבת ה'. 
מרע עין ומרירות, ומתחזק באמונה ובטחון, ויצא מיראה נפולה ליראה קדושה, 

ומתגלה תקוה וחסד ולנצח הרע ולהודות לה' על חסדיו.

בזה צריך לעסוק, לא רק בנצה"ק אלא באחדות, באופן שגם בזה יש התלבשות, 
לעולם יש התגלות של מדרגות יותר גבוהות, רבינו הזכיר יותר נמוך, כי זהו דרך 
הצדיקים להראות איך ה' נמצא בכל מחשבה דיבור ומעשה. כי בלי הפשטות 
אין  בלב,  חור  כשיש  וקבלה,  סודות  שלמד  אדם  הגבוהים,  היחודים  כל  אין 

למעשה כלום. לכן צריך לרדת עד התלבשות הקדושה למטה.

זכינו להכנס קצת במאמר הזה, עם זה יכולים להתחיל לחיות חיים טובים, לא 
הכונה לזכור מה שאתה לא יכול, אלא מה שאתה כן יכול, נקודות טובות, סיפוק 
לעלמא  ולהכנס  וחסרון.  נכאה  מרוח  לצאת  טובים,  וחיים  ניגון,  טובה,  ורוח 

דאתי. 



ח

דרכי נועם
ולהזהר מאד שלא לפרש שלא כראוי דברי רבינו, ובפרט ענין הרמזים, זה לכל 
אחד לפי מדרגתו. וענין הזכרון רבינו מכניס גם להמון עם שאצלם הזכרון הוא 
השינה, היינו שמתבטל לה', לא לישון ריק אלא לישון מתוק, גישמאק. פעם 
הייתי גר בשערי חסד, בשכינות עם רבי משה יהושע לנדא מתלמידי החזו"א, 
בלילה היינו הולכים למנחת יצחק ביחד, להתייגע סוגיות חמורות בשעה אחד 
שלאף  שנתך,  וערבה  ושכבת  לי,  ואמר  אותי.  מעיר  שהוא  וקבענו  בלילה, 
גישמאק. איזה מתיקות. כשיש אמונה ובטחון, אפי' שלא יכול לומר מודה אני, 
אבל זה גישמאק, אני מתבטל, לא יודע עכשיו כלום, רק שאני יהודי. זהו דרך 

האמונה הפשוטה. והגדלת המחשבה הוא ציצית תפילין ותורה ומו"מ.  

ובסוף מגלה שהתיקון הוא לנגן בכלי שלם, להיות יודע נגן, לעלות ולרדת בידו, 
מי עלה שמים וירד, הוא משה רבינו שמכניס בנו הניגון הזה, איך שע"י כל מצוה 
ונקודה טובה נעשה יחוד ה' אלקי. מי צרר מים בשמלה, הוא לצרור הלב של 
שפכי כמיים לבך, לקום לפנות בוקר להתבודדות. ולחפש איפה יש לי כן נקודה 

טובה, ה' כן איתי. ותתעורר מהשינה. וכך נתגלה הנגון הטוב. 

אנו  חנוכה,  בשבת  נאמרה  התורה  וזאת  חיים,  הרוח  חוזר  הניגון,  כשמתגלה 
אוחזים עדיין בשבוע של חנוכה, להמשיך אור החנוכה לתוך החורף, 'אני אמרתי 
עתה איך להדליק נר חנוכה, להמשיך משח רבות קדושא ולהדליק בוצינין, כי 
זהו עיקר הקדושה שלא להתבייש, לא להיות שעמען טמא, מדמה ורוח נכאה 
ורע עין, ופי שונה הלכות שמטמא את השמן, והדעת.  הרי צריך שמן ששון 
של הצדיק,  רשעים ביד צדיקים, ולך עשית שם גדול וקדוש, היינו זכרון עלמא 
דאתי. שם גדול וקדוש אדם זוכר. ועיקר המשכת קיום כלל ישראל בעולם הוא 
ע"י חנוכה, שנקבע כח כזה שיש זכרון עלמא דאתי, יש לנו חלק באלקי ישראל, 
אנו כן יכולים לתקן שבירת הכלים, זהו שמן טהור, מציאות התלבשות אא"ס 

בתוך הבריאה, שירד ה' להציל אותנו במקום הכי נמוך.

תלת עלמין בי"ע בשביה"כ, מושרשים בא"ס תלת עלמין, כמ"ש בזה"ק. רק 
בעיניך תבי"ט, אתב"ש דשמ"ן, ה' מסתכל בעוה"ז, התלבשו תהקדושה ויחוד 
העליון, הוא עיקר כח תיקון הברית והמחשבה והדעת, בחי' יוסף הצדיק, שמן 
משחת קודש, שיש לנו התקשרות עם הרבי, אני רוצה את האמת. להתגבר על 
הרע עין והמדמה. זהו המשכת משח רבות קדושא. לרצות את הזכרון, להדליק 
את הבוצינא, בוצינא זה נר קטנ'ציק, לא אש מדורה, האש שלי תוקד, חיפוש 

בנרות. לחפש את ה' בצמצום נקודה טובה. 

להמשיך שמן שנמשך מאא"ס מעתיק וא"א, והוא עיקר תיקון הברית, כי בי 
חש"ק ואפלטהו, היינו תבי"ט, אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, בזה ה' 

מציל אותנו. לכן אומרים ברכי נפשי בר"ח, לברך ברכת החודש, לברר וכו'.

ָאַמר  ה ְוַאַחר ׁשֶ ת ֲחֻנּכָ ּבָ ׁשַ ה זאת ַהּתֹוָרה ֶנֶאְמָרה ּבְ ָבִרים ֵאּלּו ְלַמֲעׂשֶ ְוָהֵבן ֵהיֵטב ּדְ
ָכא  ִחיַנת ְלַאְמׁשָ ה ּבְ ה, ֵאיך ַמְדִליִקין ֵנר ֲחֻנּכָ י ַעּתָ ַהּתֹוָרה ַהּזאת ָאַמר: ֲאִני ָאַמְרּתִ
ל''ז  ִמיִני  ׁשְ ז  ְקָרא  ַוּיִ ל''א  ית  ֵראׁשִ ּבְ )זַהר  ּבּוִציָנא  ּוְלַאְדָלָקא  א  ֻקְדׁשָ ְרבּות  ח  ְמׁשַ
ַעת  הּוא ַהּדַ מֹות ל(, ׁשֶ ַחת קֶדׁש'' )ׁשְ ֶמן ִמׁשְ ַהֲעלֹוְתך קנ''ד( ''ׁשֶ ֶאמר פ''ח ק''ד ּבְ
ֵאר יֹוֵתר,  ''ל ְולא ּבֵ רֹון ַהּנַ ִחיַנת ִזּכָ הּוא ּבְ ''ל ׁשֶ ַעת ַהּנַ ַלת ַהּדַ ִחיַנת ַהְגּדָ דּוַע ַהְינּו ּבְ ּיָ ּכַ

לא ביאר יותר, בחי' צמצום, לא מדי הרבה.



ט

דרכי נועם

דרכי נועם פרשת ויגש

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, מעשה דיוסף והשבטים א"א להבין בפשיטות 
שיוסף כ"כ ציער את אחיו ורדף אותם. וגם ציער את יעקב לקחת ממנו בנימין, 
כי כלל תיקון העולם ע"י  י'ה,  י"ב שבטי  לנו מעשה  אלא שהתורה מספרת 
האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, אך להגיע ולהשיג קדושת האבה"ק 
ללכת בעוה"ז בדרך היראה והאמת, לדעת דרכי העבודה האמיתיים א"א כי 
אם ע"י יוסף, ולא לחינם התורה מספרת האיך שמכרו את יוסף ולבסוף מלך 

עליהם, עד שהתגלה לאחיו.

 ואי' בזה"ק נידוי וחרם על מי שסובר שסיפורי התוה"ק הם מעשיות בעלמא 
שאין לו חלק בקדושת ישראל, ואדרבה עיקר הקדושה הוא החיפוש יותר ויותר 
במעשיות התורה, ובפרט מעשה כזה נפלא שהוא נמשך בכל הדורות עד היום, 
שהיו מחלוקת בין שיטות עד שחילקו מלכי ישראל ויהודה וכו'. ומזה באו כל 

הקלקולים שנחלקו ממלכות בית דוד.

ויש לו ממש  הדרך להביא את כל בן ישראל שידע שיש לו חלק בקדושה, 
שייכות עם עבודת השי"ת. ואינו זרוק בעלמא. ולגלות לכל אחד שיש לו חלק 
ביחודים העליונים ואשרי חלקו בכך עד שצריך להיות בשמחה תמיד ומלא 
ישראל באחדות אחד הם מרכבה לשכינה,  כל  ולדעת אשר  דקדושה,  חיות 

וכולם קשורים ואחוזים למעלה כאחד.

וכל זה הוא ע"י הויגש אליו יהודה, שלכן עשה כ"כ יוסף עם השבטים הכל 
כדי לבא לויגש אליו יהודה ויבקש ממנו. וזה היתה כונת יוסף כדי שע"י שיבא 
כל  תבא  ידו  ועל  להתגלות  הצדיק  יוכל  עי"ז  ורק  בנימין,  על  לבקש  יהודה 

הישועה הנ"ל.

 ובודאי בעצם ההגשה של יהודה צ"ל הרי כבר עמד שם מקודם ומהו עניין 
מצוום  ואח"כ  כמרגלים  עשאם  שבתחילה  התיקון  עיקר  זהו  אלא  ההגשה? 
שיביאו את בנימין עד שמשיב להם צרור כספו עד שחזר וסעד איתם, ושוב 

החזיר צרור כספו ואת הגביע, עד שחוזרים כולם ליוסף .

וביאור סדר הדברים שיוסף לא ביקש סתם לצערם חלילה, רק בא להוציאם 
מדמיון נורא, והודיעם שכל דרכי עבודתם הוא בחי' מרגלים שבחרו להם דרך 
הקרוב ללבם ולא שהוא מחפש את שלימות האמת, כי השבטים הם שבטי 
י'ה וכל אחד בדרך הקרוב ללבו ואינו שלימות האמת, ואח"כ גילה להם שצרור 
י"ז[  ]תו'  בשק,  מכוסים  ויראה  והאהבה  הצדיק  אור  היינו  בשק  מונח  הכסף 
והגיאות מתגבר ולא עבדו את צרור כספם ושל אביהם וכו' ]תו' י'[, כי א"א 
והשגה  בביטול  בהשי"ת  בדביקות  וטהרה  בקדושה  פעולה  לעשות  בעוה"ז 
רק  הוא  שהכל  יוסף  ולמדם  גיאות,  ללא  בנקיות  היא  אם  רק  ה'-  באחדות 
אנוכיות ועי"ז כל הדאגות והבלבולים, ואי"ז אור יראת האבה"ק. עד שגילה 
להם בסוף שהגביע מונח אצל בנימין, שהוא סוד המשכת י"ג מדות הרחמים 

בעולם והוא אור עצותיו של צדיק האמת.

הפרשה מדברת מהירידה למצרים שהוצרכו לרדת לתקן את ק"ל שנותיו של 
אדה"ר לתקן את מה שעבר עליו אז, והוצרכו לתקן את כח הרע, כח המדמה 
המכסה על אלקות שהיה בתוקפו במצרים, כי אע"ג שהאבות האירו האמונה 
ולגלות דרך בעולם  בעולם, מ"מ לתקן את כח הרע הוצרכו לרדת למצרים, 
הכישוף  תוקף  הרשעה,  מלכות  מציאות  שהיא  מצרים  טומאת  את  לשנות 

בפאר ויופי וכל מיני הנהגות, ושם דייקא ירד יוסף לגלות האמונה.

שערי  במ"ט  מבלבלו  שהיצה"ר  במצרים,  הוא  בעצם  פשוט  אדם  כל  כי 
שעבודים לעוה"ז ולוקח מהאדם קדושת שבת ואור האמונה והקדושה, והאיך 
יהא לו קיום בעולם? לזאת מגלה התוה"ק שכדי לגלות הקדושה לבר, דהיינו 
התגלות העצות לאנשים העומדים בחוץ – הוא ע"י יוסף הצדיק דייקא ולא סגי 

באור האבות הקדושים.

בחי’  יעקב  בחי’  ע"י  הוא  קיום האמונה  כי  בגדלות,  ישראל  אז  נקרא  ויעקב 
נה"י אשר הוא ממשיך מוחין להאמונה, שמרים את המח שיוכל למצוא עצת 
ה’ האמת בכל מצב, לא רק בגדלות כשמאיר לו המח ומשיג וכו’, אלא לדעת 
האיך להתקיים ולאחוז א"ע למעשה בזה העולם המלא במעברים שעוברים על 
הנפש, שישוב באמת בתשובה, ומשמח ומחיה א"ע באור האמונה, -כ"ז הוא 

ע"י הגביע שהוא התגלות העצות, ובנימין שהוא הצדיק תחתון זה שמחפש 
עצת האמת שאצל הצדיק,גם כשעובר עליו ויודע את חסרונותיו  ומוכיח א"ע 
בחי’ בן אוני, אבל הוא מחפש תמיד את האמת, והוא נמצא תמיד אצל אביו, 
ושלכך שאלם יוסף היש לכם אב או אח, האם יש לכם בחי' אב, מוחין גבוהים 
ממדרגתכם, וענו בודאי אבינו דבוק באלקות והוא למעלה באור האמת, אלא 
ששאלם עוד אם יש להם אח, זה שהולך בדרך אביכם, וענו בודאי יש לנו, אבל 
הוא לדורות הקודמים כי לנו יש כבר דרכים מבוארים לכאו"א תורה, עבודה, 
יביאו  יוסף שבתחילה  ביקשם  לכן  וכו'.  סוגי חסידים  מיני  כל  קבלה,  גמרא, 
את בנימין, לגלות להם שמדרגתם הגם שהם צדיקים, אך יש חילוק בין צדיק 
לצדיק מופלג והחילוק אינו בעוה"ז, ודאי שהיו צדיקים גדולים, אלא שהחילוק 
כמה שאפשר להאיר בנשמות ישראל שיתקיימו בזה העולם תמיד בקדושה, 
אבל אתם בחי' מרגלים ואי"ז דרגת האבות, כי אין שייך ביטול הגיאות כך, 
כי הצדיק הוא ענו ושפל בתכלית, והוא אומר ע"ע שהוא הצדיק כדאי' בגמ' 
לא תתני ענוה דאיכא אנא, כי בטל לגמרי להשי"ת, והוא יודע להמשיך אהבה 

ויראה בלבות ישראל, יראת ה' באמת.

ואחר שבא בנימין וידעו הכל שעיקר החשיבות הוא בנימין היינו לחפש את 
הצדיק והדרך הקודם, אח"כ גילה להם שהתגלות העצות הם אצל זה שמחפש 
את הצדיק, כי הצדיק מאיר בו העצות, ויוסף התנהג אתם בדרך האמת, בלי 

שום רמיה ועינוי ורדיפה ח"ו אלא שגילה להם האמת כמו שהוא..

עד שויגש אליו יהודה שהיו בצער גדול על בנימין, ויצא יהודה למלחמה בתוקף 
נורא, ובאמת זה  גדול להכניע את כל מצרים, כי ערב את הנער והיה בפחד 
מה שבקש יוסף לגלות שיהודה יודה שהוא ערב על בנימין, ובחינת ערב הוא 
שאומר למלוה הלוהו כי אני ערב עבורו, ובעצם כל שפע שבעולם הוא הלואה 
מאת ה', ששואלים שפע וחיים וצריך לפרוע החוב ע"י הברכות ותורה ותפילה 
להחזיר השפע להשורש, והערב הוא תורה ותפילה, שאפי' שהוא דבר חיצוני 
כי אי"ז הנקודה ממש, כי עצם נקודת האמת היא לשוב אל השי"ת בשלימות. 
אלא שע"י שעוסק בתורה ומצוות הם ערבים שיבא עוד לנקודת האמת, ויהודה 
בחי' כלליות התורה הוא ערב על נקודת בנימין היינו על חיפוש הצדיק, ורק 
אח"כ יכל יוסף להתגלות, כי עיקר התגלות יוסף הוא ע"י בנימין, זה שמחפש 
אור הצדיק, וכיון שגילה שהוא ערב עבורו הרי גילה שגם הוא מחפש האמת, 

לכן נתגלה להם יוסף, כי הם כבר גם מבקשים נקודת האמת.

וכן בענין רביה"ק קודם שמשיגים ענינו, אין יודעים רק שצריך להיות איש כשר 
ויודעים שצריך למעשה קיום התורה, ואח"כ כשבא לחשוב  לעסוק בתו"ת, 
ומעשים  ומצוות  תורה  למעשה  לקיים  האמת  לחפש  בנימין  בחי'  למעשה 

טובים, ורק כשמחפש זאת הנקודה, אזי הצדיק נתגלה.

ומוהרנ"ת מגלה בזה כו"כ לשונות נפלאות בהל' ערב עי"ש.

ונחזור לפשטות העניין שהיה יהודה מלא צער, ויגש אליו יהודה, כי אנו אפי' 
שיודעים מהצדיק אפ"ה עדיין כ"א הולך בדרכו שלו, כי יחידים הם מקורבים 
לצדיק באמת, ר' נתן ור' נפתלי אביסל. כי כל אדם יש לו נקודה שלו וצריך 
להאיר בו את אור הצדיק, והאיך זוכים להאיר אור הצדי' בנפשינו? וכן בכלליות 
בעצם כל הדרכים והקבוצות שיש בכלל ישראל, הרי השכינה שורה על כל 
איש ישראל, וכולם יש להם שייכות לקדושה אפי' שאינם ברסלבר חסידים, 
כולם אהובים וכשרים, והשי"ת מקבל עונג מכולם, ומה נעשה כאן למעשה? 
יהודי, זה שהולך  אלא שמעשה כל יהודי הוא מקושר לצדיק, כי מהו נקרא 
שגילה  האמת  צדיק  רבינו  במשה  צדיקים,  אמונת  לו  יש  הרי  משה,  בתורת 
דעת בעולם כי ה' הוא האלקים, וגילה את כל המצוות,וכל יהודי יש לו אמונה 
לו  ובלא תסור, ומחפש את ה"למעשה" של התורה, הרי שיש  בתושבע"פ, 
משהו דביקות לצדיק, ואח"כ נתחדש עניין רשב"י, שנתברר בזה"ק איך ומה 
וכו'  ותשובה  יראה  שצריך  האמונה  נתפשט  כי  העולם,  בזה  לחפש  שצריך 
]ובתחילה לא נתגלה הזה"ק ונתרבו חקירות והשכלה, עד שזכו בס"ד שנתפשט 
ספר הזה"ק בעולם.[ ואח"כ נתגלו האריה"ק והבעש"ט ורביה"ק ומה שהאדם 
דבוק יותר בצדיק ומחפש האמת, עי"ז נתבררים הפרטים של הצדיק הקודם, 
אלא שלהתחיל בכלל לחפש את הצדיק, הוא המעשה של ויגש אליו יהודה, 
כי היה יהודה בצער, וכשהאדם יודע שהוא נצרך לאיזה ישועה, דהיינו למצוא 
את דרכו באמת, כי רואה שאינו כראוי, אזי -ויאמר אליו בי אדוני, פי' הבעש"ט 
דכידוע שם אדני הוא בחי' מלכות ששם מדת הדין, ואמר יהודה ליוסף בי אדוני, 

הרי מדת הדין והקטנות שורה עלי, ולכן מבקש להתקרב לצדיק.



י

דרכי נועם

והצדיק שמקים את השכינה למעלה מ"מ צריך בזה העולם שכל אחד ואחד 
יהא לו חלק בהרמת השכינה, בכוונת התפילה ובצדקה ותורה וכו'. שצריך בכל 
דבר להכניס הרצון ולדעת שיש עוד צער בדבר, ועדיין חסר שם אור המוחין 

דקדושה, ולמלאות חסרון זה הוא מוכרח אל הצדיק.

וזה בי אדוני הרי על ידי השכינה קמה מגלותה, להקים שם אדני'. 
כי אני צריך לגלות מלכות דקדושה בעולם, כי הרי גם הצדיק צריך להגיע אל 
קצת היהדות שלי לצורך הרמת השכינה, כי דווקא ע"י היגיעות של כאו"א 
אני  הנה  אדוני  ובי  השכינה.  את  הצדיק  בונה  עי"ז  וכו'  ודיבורים  ההתחלות 
בקטנות בחי' מדת הדין, ובי אדוני אני יודע היטב שכל מה שעובר עלי הכל 
בהשגחה פרטית והשי"ת יודע כל מה שעובר עלי,  והכל לטובתי, וזהו עיקר 
ההתקשרות, לבא להצדיק ולומר לו הרי עובר עלי בהשגחה פרטית, כי כדי 

שהצדיק יתגלה אליו צריך להכנס מאד באור האמונה בהשגחה פרטית.

ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה מוהרנ"ת 
מלבי  הצדיק  אל  לדבר  רוצה  אני  אדוני,  באזני  עבדך  נא  ידבר  בזה,  מפרש 
ללבו בלא פניות ומחשבות צדדיות, לכן אני מבקש לדבר באזני אדוני, וכדפי' 
האור החיים שלכן צוה אח"כ יוסף הוציאו כל איש מעלי, כי זאת אשר ביקש 
יהודה לדבר באזני אדוני, ולא יעמדו שם הגבאים והמשרתים הסובבים, והרי 
אמרת מקודם את האלקים אני ירא לכן אני מבקש לדבר אליך בפנימיותך ולא 
בחיצוניות, כי כל המחלוקת מה שאין מבינים את הצדיק הוא בגלל החיצוניות 
הסובבת על הפנימיות, ולזה צריך להתחנן ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני, אל 

הצדיק בעצמו.

ועוד פי' מוהרנ"ת שאומר האדם להצדיק, הן אמת שאתה משפיע לכולם עצות 
הפרטית  האמיתית  עצתי  את  לי  שיגלה  אני  מבקש  אבל  ואמיתיות,  ישרות 
לנפשי בעת הזאת, כי צריך לבקש ולחפש מאד את העצה האמיתית שהצדיק 

מאיר.

ולמצוא העצה האמיתית אין בא בקלות, כי אם לא יחפש בחוזק, נותנים לו סתם 
עצה לפי דרכו. וזה הסדר שכשבאים אל צדיקים ומבקשים עצה על דברים 
שאין מקושרים כ"כ לתכליתו הנצחי רק לפרנסה או שידוך, וע"ז התחנן יהודה 
תן לי עצה לנפשי לנצח, שאזכה לשמחה אמיתית, להכנס אל הקדושה, שמחה 
ושבת, ואל יחר אפך בעבדך כי כל פעם שמנסה להכנס אל הקדושה מקטרגים 
עליו בחרון אף שלא יזכה לבא אל הצדיק. שבודאי הבחירה חפשית ואפשר 
תמיד להתקרב אל הצדיק, אלא שאם היתה הדרך סלולה אז לא היה מחלוקת 
והיו כולם בטלים להצדיק בלא החיצוניות המסתרת, והיו טועמים מתיקותו, ואז 
היה עולם אחר לגמרי. וכן בכל דבר שבעולם, החיצוניות המסבבת ממררת את 

מתיקות אור הפנימיות שבדבר. 

ואפי' אצל משה רבינו שורש נשמות ישראל, שורש הכבוד, שורש התגלות 
אלקות, הידיד האמיתי של כל איש ישראל שממש מבקש להצילו ולבנות את 
כל או"א, גם שם היו בעלי לשה"ר חיצוניים, ולכן מבקש המתקרב  לצדיק, 

ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני..

ההתקרבות היא אהבת הצדיק כנפשו כדאי' בתו' קל"ה ואהבת הצדיק צ"ל 
בחי' ונפשו קשורה בנפשו, כי כל חיותינו הוא בהתקשרות לצדיק. ובודאי אחד 
ושו"ע  זה, הרי מספיק גמרא  שאינו מקושר לצדיק אין מבין כלל, מה צריך 
וכו' ולכן הפרשיות האלו מספרות לנו שיש צדיק והוא מסבב הרבה עד שיבא 
יהודה ויודה שמכיר ביוסף ובנימין, ויכיר שיוסף אינו אדם פשוט והכיר שצריך 
את טובת הצדיק כי יש לו אוצרות אור הדעת, וא"א בזה העולם לבא להשי"ת 
בלא אור הדעת, בלא העצות האמיתיות. וא"א בלא לעסוק בתיקון השכינה 

בחי' בי אדוני כנ"ל.

 כי יהודה כלול מהשבטים מכל מיני עבודות ה', והרי כ"ז צריך לעלות למעלה 
וכשיש חרון אף אין זה עולה כי המלאכים בודקים את עבודתם ומדחים לחוץ, 
שבודקים ורואים שהאדם למד ועשה הרבה אבל לא היה שם מחשבה אחת 
של 'לפני ה'' ואין נעשה מזה יחוד למעלה כי אין לזה שייכות למעלה, ]רק איזה 

יחוד בעולם העשיה בחי' חרון[ 

וזה מה שמתחנן היהודי ואל יחר אפך בעבדך כבר השגתי שאני מלא גאוה ואיני 
יראת הרוממות  והעלאת השכינה היא ע"י  ואהבה באמת,  יודע כלל מיראה 
אינני  והרי  בכלל,  עצמו  את  מרגיש  שאינו  במצב  גבוה  יותר  ליראה  העולה 

במדרגה זאת, ואני מוכרח למעלת הצדיק האמת, והשיג יהודה שכם הוא מוכרח 
לאור הצדיק האמת, כי ראה שבלי הצדיק אין המתקה להצרות והדינים בחי' בי 
אדוני בחי' דין. כששם אדני' בלא היחוד, וראה ש'בי אדוני' שע"י הצדיק יודעים 
באמת שהכל בהשגחה בחי' בי אדוני, והשי"ת רוצה שכל העבודה תהיה למענו 
ית' באמת, וע"ז ביקש ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני, שיאיר בו הצדיק את 
אור האמת, בלא החיצוניות, כי הצדיקים גם מסתירים דבריהם, שמדבר מדי 
גבוה או מדי נמוך ולוקח ימים ושנים עד שמשיגים דברי הצדיק, אבל כשרוצה 
באמת יבין וישיג, איזה נקודה אמיתית, וממנה יכנס לעוד דרגא ועוד דרגא, עד 
שיבא להדבר הנצרך לנפשו באמת, וזה לוקח בינתיים הרבה זמן וצריך מאד 
ימים  שבמקום  העוונות,  על  התיקון  הוא  הזה  הסבלנות  ועצם  בזה,  להמתין 
ושנים בכף הקלע רח"ל, במקום זה מרחם הצדיק ומצער את האדם ימים ושנים 
ברוחניות, כמו יוסף שמרר את השבטים, ואפי' את יעקב אור הדעת הוא מצער 
כביכול, שלוקח את בנימין וכו', כי זהו תיקון העולם שהצדיק מענה ומייסר עד 

שמוצאים אורו, וצריך מאד להתיגע למצוא את הצדיק באמת.

כי  רח"ל  להטמאות  לאדם  עוזרת  בעוה"ז  שהסט"א  כמו  כפרעה,  כמוך  כי 
הבא לטמא פותחין לו ונופל מירידה לירידה, כמוך גם יש לך פתחי הקדושה 
ועצות התמימות לצאת מירידה וקטנות, ואין שום דרך לצאת מקטנות מצרים 
ושתישאר מלכות ה' בעולם -רק ע"י עצותיו האמיתיות, שנמשכים משורש 

הרחמים.

גניבה ה' ל"ד אות לד וזה ויגש אליו יהודה ויאמר וכו' נגישת והתקרבות יהודה 
אל יוסף הצדיק זה בחי' מה שמגישין ומקרבין ישראל את עצמן כ"א"וא עם 
תפילתו לצדיק הדור שהוא בחי' יוסף. כי יהודה הוא בחי' כלל ישראל שנקראו 
יהודים ע"ש יהודה וכל חיות הוא התפילה כנ"ל. וכל אחד צריך להגיש עצמו 
עם תפלתו שהיא חיותו להצדיק. והתפילה היא ג"כ בחי' יהודה בחי' הפעם 
אודה את ה'. היינו שיהודה שהוא קדושת וחיות איש הישראלי שהיא התפילה 
נגשת ומתקרבת להצדיק בחי' יוסף בבחי' ויגש אליו יהודה כי צריכין להביא כל 
התפלות להצדיק כ"ש שם בתורה הנ"ל. והצדיק מתקן ומעלה כל התפלות כל 
אחת למקומה ולשבטה ולשער שלה וכו'. ועיקר התיקון ע"י האמת שהוא אור 
הש"י שעי"ז רואין הפתחים שבתוך הטומאה לצאת משם וכו'. וכל זה הכח 
מקבלין מהצדיק שהוא בחי' אבן טוב עצם האמת שמאיר האמת בכל ישראל 

שהאמת שלהם בבחי' חלון נגדו. 

האמת  להצדיק  התפילה  והתקשרות  התקרבות  בח'י  יהודה  אליו  ויגש  וזה 
הנ"ל. ויאמר אלי ובי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ופרש"י יכנסו דברי 
באזניך. היינו שתקבל דברי תפילתי ותתקן ותעלה אותה כראוי ואל יחר אפך 
בעבדך אם תפלתי אינה כראוי אעפ"כ אל יחר אפך על זה רק תאיר בי בכח 
האמת שלך ללמדני איך לתקן תפילתי ולהתפלל כראוי. כי כח האמת האמיתי 
שלך יש לו כח להאיר בתוקף עוצם ריבוי החשך שלי להראות לי כל הפתחים 
שבהס"א ולצאת משם. וזה כי כמוך כפרעה. פרעה הוא בחי' הס"א שנקרא 
פרעה ע"ש ריבוי הפתחים שמפריע ומגלה לכל הבא לטמא ר"ל בבחי' הבא 
לטמא פותחין לו כי הס"א והקליפות פותחים ומגלין לו פתחים שהיו סגורים 
תחילה. והעיקר הוא במחשבה שבאדם וכל אדם יכול להבין זאת כי האדם 
נברא רק בשביל נסיון ובחירה ועיקר הבחירה והנסיון הוא במחשבה שהאדם 
צריך לחשוב רק בתורה ועבודה ויראת שמים. אך תיכף כשרוצין לחשוב בזה 
עומדים כנגדו מחשבות של הס"א שרוצים למושכו לשם ח"ו כי עיקר היצה"ר 
והיצ"ט הם המחשבות שבלב כ"ש בהתו' לשמש שם אהל בהם )סי' מ"ט(. ומי 
שהוא איש כשר פונה עורף ואינו מסתכל על המחשבות רעות של הס"א כלל. 
ואזי כל הפתחים שיש שם הם סגורים מאחר שאינו רוצה ליכנוס בהם לטמא 
עצמו ח"ו. אבל תיכף כשמתחיל להמשך אחריהם ובא לטמא ח"ו אזי תיכף 
פותחין לו הפתחים שיש שם ומי שאינו חס על עצמו למהר להמלט משם אז 
נופל ונכנס מפתח לפתח ומפתח לפתח עד שנתעה ונתרחק מהדרך הטוב מאד 
כ"א כפי רחוקו כפי מה שנמשך אחריהם ח"ו, כי גם אח"כ כשמתחיל להמשך 
זה הכל  וכל ענין  אחריהם ח"ו עדיין יש לו בחירה למהר להמלט על נפשו. 
הוא בהמחשבות שבאדם כמו שכ"א יכול להבין בנפשו שכשמתחיל לתעות 
במחשבתו ח"ו הוא הולך ממחשבה למחשבה ומרעיון לרעיון עד שבשעה קלה 
הוא מונח במקום שמונח הרחק מאד מהקדושה ר"ל. וכל זה הוא בחי' הפתחים 
שבס"א שנתגלו ונפתחו לו ע"י שנמשך אחריהם ועיקר התגברותם ביותר הוא 
בשעת התפילה כנ"ל. וכמו שרואה כ"א בעצמו שכל הבלבולים והמחשבות 
רעות באין ביותר בשעת התפילה )וכ"ש בהתורה מישרא בסי' ל(. ועיקר העצה 
לצאת מהם הוא ע"י דבור האמת שמאיר לו בכח הצדיק לראות הפתחים שיש 



יי

דרכי נועם

שם שעל ידם נתעה לשם שיזכה עתה לראותם ע"י אור האמת לצאת משם. 
הצדיק  עם  טוען  תפילתו  עם  הישראלי  שאיש  היינו  כפרעה.  כמוך  כי  וזהו 
במחשבותיו  נתעה  אם  בו  אפו  יחר  ואל  בתיקונה  וישתדל  תפילתו  שיקבל 
הרעים כמו שנתעה. כי יש כח להצדיק בגודל האמת שלו להאיר בו לראות כל 
הפתחים שיש שם ולצאת מהם. וזהו כי כמוך כפרעה היינו שכמו התגברות 
משה  וירא  בחי'  התגלות  לשון  פרעה  בחי'  שהיא  שבהס"א  הפתחים  וריבוי 
את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן וכו'. כמ וכן יש לך כח באמת להאיר בי 
לראות הפתחים לצאת משם כי שני הכפין של כמוך כפרעה מורין על הדמיון 
ממש )כמו שפרש"י במ"א בפ' והיה כעם ככהן וכו'( היינו שהם שווין ממש כמו 
התגברות פרעה שהוא הפתחים רעים שנתגלו ונפתחו לזה שנמשך אחריהם 
כמו כן ממש יש כח להאמת שהוא כח הצדיק האמת להאיר לצאת משם דרך 

הפתחים אלו בעצמם כ"ש בהתו' הנ"ל: 

ובזה מרומז כל סדר ההתקרבות לצדיק, שיהודה הוא בחי' שירות ותשבחות 
בחי' הפעם אודה את ה', וצריך להביא את התפילה והניגון היוצא בהתלהבות 
גדול מאד אל הצדיק, ולעומת זה יש התלהבות זרה דנדב ואביהוא, כי עיקר 
קיום העולם הוא נגינה וכל העולם מחיים א"ע ע"י נגינה, וכל אמונה יש לה 
ניגון וכו' ובקדושה צריך לזכות להודאה זכה ואמיתית, כשמשיג גדולת ה' ויוצא 
מהמדמה, ומשיג מהו גדול ה' ומהולל מאד, מה פי' רב חסד, חנון ורחום ה', 
ניסים  ורואה  חסדיו  רוב  תמיד  שמוצא  לי,  הרחבת  ובצר  לה',  באמת  ומודה 
ונפלאות גדולות בכל עת, וכשנכנס בהודיה אמיתית, שהיא עצם השגת הגוונים 

עלאין שזה מה שצריך לבעור בלב תמיד.

יוסף להבה, שמכל העבודות צריך לבא להתלהבות דקדושה,  ובית  וזה בחי' 
בתנועות  ורוקדים  מדומה  התלהבות  היא  אבל  התלהבות  בעולם  יש  ובאמת 
אחידות וידועות וכו', אבל צריך לבא לשמחה אמיתית, ריקודים ע"י רוח שבלב, 
בחי' ועתה אל תעצבו ותחי רוח יעקב אביהם. כמו שאמר ר' נתן כשרקד עם 

המטראסן הם רוקדים אבל אני יודע למה אני רוקד.

כי צריך להשתמש עם החיצוניות בחי' יהודה, אלא שצריך להביאם אל יוסף 
אדוני,  לאזני  יבואו  ותשבחות  דבר, שהדיבורי שירות  נא עבדך  ידבר  ולבקש 
שמיעה הוא בחי' חכמה, להמשך ל"ב נתיבות חכמה, ויתעורר ויומשך שבילין 

דקדושה בלב.

ואל  למקומם,  שיעלו  שלומד  התורה  דברי  עבדך  נא  ידבר  מוהרנ"ת  פי'  עוד 
יחר אפך שלא יתהפך חלילה לחרון אף, בחי' היחוד בעולם העשיה כשאינו 
עולה אל השכינה כנ"ל. ואז חוזר היהודי מרוב צער אל האמת, אל הצדיק, וכל 
ישראל יודעים שיש נקודת אמת, וכולם מבקשים האמת, וההתחלה היא בבי 
אדוני, כשיודע שהכל בהשגחה פרטית, ובי אדוני שנודע לו שהוא צריך להקים 
בעצמו  השי"ת  אדוני,  בי  הרי  בעולם,  הוא  היכן  באמת  ולהתעורר  השכינה, 
נמצא אצלי כי נשמתי חלק אלוה ממעל, והיכן החיות בציצית ותפילין ובהמ"ז 
? הרי רק ע"י הצדיק הם עולים לגרום יחוד עליון, ובי אדוני שמוכרח להיות 
אצלי תיקון השכינה, ועי"ז עוזב את כל החיצוניות כי הכל אחד, בבחי'  ואל יחר 
אפך שלא יהיה הסתרות של מחלוקת כי הצדיקים כולם באחדות אחד, ידבר 
נא עבדך דבר, שיקרבני הצדיק בלא אמצעי המפריד, כי יוסף הצדיק נתגלה 
אל האדם, אחר שציערם כ"כ וכ"כ נגנז מהם, שאין האדם תופס מה הוא רוצה 
ממנו, ליסוע ולחזור להביא את בנימין בחי' נקודת האמת שלו, ואח"כ  רוצה 
לקחת הנקודת אמת שלו, עד שהאדם נשבר וטוען בי אדוני, שיש בו בחי' דין, 
ומבקש ידבר נא, ונכנע לפניו ומבקשו שיזכה לשמוע היטב את דבריו ושיבטל 
ולבטל כל המחלוקת  ולזכות לעצת אמת,  ממנו החרון אף ולהמתיק הדינים, 
שבישראל, תקרובתא במלכא במלכא משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, בחי' יהודה 
ודוד, שבזה תלוי הגאולה שיהא אחדות בשיראל שיחפשו האמת יחדיו, וכל 
מה שחסר חיפוש האמת כי יש משרתים מסביב ואחר שגירש יוסף את כל 
ה"גבאים" המפריעים להאחדות, בחי' הוציאו כל איש מעלי, אזי נתגלה ואומר 

אני יוסף...  וכך יש קיום נכון גם בעת הקטנות.

ורביה"ק מגלה בתו' ס"ב עה"פ ויגש אליו יהודה, שהוא יחוד קוב"ה ושכינתיה 
אפין באפין, עד שהשכינה מבקשת רחמים על ישראל, שזהו שלימות היחוד, 
אף  חרון  בה  יש  ח"ו  רעים  מעשים  וע"י  מעשינו,  מכל  מקבלת  השכינה  כי 
וע"י שיוסף ציער כ"כ את אחיו  וכששבים מבטלים החרון,  ומתרחקת ח"ו, 
נעשה  עי"ז  כנ"ל,  לפניו  ולבא  הצדיק  חיפוש  בתוקף  לעמוד  א"ע  אחזו  והם 
ההמתקה, כי עצם הצער שמחפשים את הצדיק ואין מוצאים אותו זהו גורם 

הדינים  וכל  באפין  אפין  במלכא  דמלכא  תקרובתא  בחי'   ! הגדולה  ההמתקה 
אצלו  ומאיר  אלקי,  אור  לקבל  מוכן  האדם  ואזי  ומהאדם,  מהשכינה  בטלים 
אור האמונה ממש כאור הדעת, בבחי' אפין באפין. ואזי בי אדוני לשון קשה 
שהשכינה נעשית סניגור של ישראל, דהיינו החלק אלוה ממעל שבכל אדם, 
מבקש רחמים, שזה בחי' יחוד קוב"ה ושכינתיה שהשכינה מבקשת עבורך, 
דהיינו שהצדיק מעורר רחמים כי הוא המקים את השכינה, כי אם אין התפלות 
עולים כראוי, אזי אין השכינה מבקשת רחמים, והצדיק בבחי' ואנוכי אכלכל 
אתכם ע"י תפילותיו, וע"י שמאיר בישראל שירבו בתפילה, ושירות ותשבחות, 
יתום  ב', משל למי שגידל  והתבודדות, שיהיה קרובים להשי"ת, כדאי' בתו' 

בתוך ביתו וכו'. 

שיתבטל  אדוני,  באזני  עבדך  נא  ידבר  הוא  מבקשת  שהשכינה  מה  ועיקר 
האמצעי, כי עיקר ההתרחקות מהשי"ת הוא בגלל האמצעי שבכ"ד. שצריך 
ולכן  היחוד  דרך  כן  כי  משהו.  להשיג  כדי  העולם  בזה  פעולה  איזה  לעשות 
הוצרך יוסף כ"כ לשלוח ולהטריח את אחיו כי כך הוא דרך היחוד, אבל גם 
כשצריך לעסוק באמצעי, צריך שהבטחון יהא רק בהשי"ת לבדו ולא בשום 
אמצעי. למשל כשאדם אוכל וחושב שעי"ז יהא לו כח, עי"ז הוא נופל למצרים 
! כי חושב שהאמצעי מרפא, או שלימוד נותן שכל, והצדיק מגלה שאין שום 
אמצעי כלל, כי מלא כל הארץ כבודו, ולית אחר פנוי מיניה, כי אין שום מציאות 
בלעדו ית', ועי"ז מתקרב להשי"ת ביודעו שהשי"ת מחיה הבריאה בכל רגע 
ורגע. ואזי התורה ותפילה  הם באחדות אתו ית' ממש, וכל ההשתדלויות שעל 
ידם השי"ת נותן לו השפע, הוא רק לברר הניצוצין, כי יש ניצוצין נפולין בכ"ד, 
וע"י פעולות אלו נעשה הבירור ע"י היגיעה הזאת מתברר הדבר ועולה ליחוד 

למעלה.

וזהו עיקר בקשת השכינה שיתבטל האמצעי, ואז יורד שפע רב טוב לישראל, 
לו שלימות  ויש  יוצא מבחי' אמצעי,  באים כשהאדם  טובות  שכל השפעות 

האמונה.

צריך  כי  הוא  עלינו  זכות  בתו' ס"ב שהלימוד  רביה"ק  פי'  כמוך כפרעה:  כי   
לחפש ולמצוא את ה' מהגלוי על הסתום, כי פרעה לשון התגלות, כי אתה אינך 
ידוע לבני אדם אלא מהגלוי, ומחמת שאינך יודע אלו מהגלוי, לפיכך טעו כ"א 
לפי טעותו, אבל כשאתה מבטל רצונך בשביל רצון הצדיק כשאחז"ל הקב"ה 
ידעו מהגלוי על הסתום, שיש אלקי נמצא בכל דבר  וצדיק מבטל, אזי  גוזר 

והצדיק משנה הנהגת הטבע ע"י יחוד קוב"ה ושכינתיה.

וכל גלוי האבות הקדושים הוא לבא לשלימות הזה שיהיו באחדות ויכלו לרדת 
למצרים ולהחזיק עצמם בקדושה, דהיינו לחיות בגוף גשמי בזה העולם עם 
אכילה ושתיה ובית וכו' ושיוכל שם להתאחז בקדושה, וכ"ז רק ע"י האחדות, כי 
כשיש מחלוקת א"א להחזיק שם כלל ורק כשבאים לאחדות באים אל הארת 
הדעת המופלג וזה מה שפעל יוסף כו"כ דרכים עד שכל  הצדיקים ועובדי ה' 
באים אל הצדיק המופלג לקבל ממנו הארת הדעת, בחי' בית יוסף אש שמקבל 

נקודת הדעת שהתפילה בהתלהבות, וחיזוק של אמת.

וע"פ תו' ס"ב שרביה"ק מבאר דכתיב לעת האכל גשי הלום לעת האכל דיקא, 
להעבירו  כ"כ  שאפשר  כזה  גשמי  בדבר  דייקא  העליון  היחוד  נעשה  אז  כי 
הגוף, שם  אז בחי' מצרים, תאות  זוכים שדיקא  בירור האמונה  וע"י  בכלום, 
נעשה היחוד פב"פ, והדרך לבא להבירור הוא הדרך שהצדיק מסבב עם האדם 
למצרים,  ונפילות  ירידות  הרבה  כ"כ  שלאחר  אמונה,  מהו  שיתפוס  עד  כ"כ 
יבא בהכנעה להצדיק האמת ויאמר בי אדוני וכו' שהוא עצמו היחוד, שיש לו 

שייכות עם השכינה, ולפעמים צריך תעניות בחי' התחלה.

]והשבוע תענית עשרה בטבת שהוא על שנסתר אור תורת האמת שמת עזרא 
הסופר ואין מי שימסור הקבלה משה רבינו היינו שנסתם אור הצדיק  ותרגמו 
התורה על יונית שהוא תכלית הסתרת האמת. ועי"ז נעשה צלם בהיכל כי אין 
יודעים האמת. ועי"ז סמך מלך בבל בלבולי הדעת על חומת העיר, חומת המח, 
והתיקון הוא קדושת מוהרנ"ת שהוא יומא הילולא דילי'ה, כי הוא מתקן הכל 
ומביאם אל הצדיק, בחי' ויגש אליו יהודה שהוא ר' נתן שענינו מרומז בשמות 
הקודש שממתיקים הכעס, בפסוק במה יזכה נער את ארחו, להמתיק הכעס 

שיש מההסתרה על הצדיק[

יום שלא לאכול לפני התפילה, תענית שעות. ובעת  וענין תענית שייך בכל 
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האכילה לדעת שיש שם יחוד עליון, וכל דבר לעשות בקדושה דהיינו שאין 
שם אמצעי רק יש כאן עליית השכינה, והיא נעשית סניגור עליו ובטלים כל 
ויודע  האמצעי.  ונתבטל  האמונה,  אור  עצם  שנתגלה  עד  החשכות,  הדינים 
בכ"ד האיך לעבוד שם את ה'. וע"י שנתקשר כ"כ אל הצדיק, אזי כל התורה 
שלומד, וכל התפילות הם בחמימות דקדושה, ועולים למקומם הראוי ויש לו 

קיום בקדושה ושמחה. 

ובהמשך הפרשה, שזה א"ל יהודה ליוסף ששאלת לנו היש לכם אב או אח, 
ואמרנו שיש בנימין אח הקטן שדבוק באבינו הזקן שהולך בתמימות עם יעקב 
איש תם, וגילה להם יוסף שאפי' ליעקב אין שלימות בלעדיו כדכתיב אח"כ 
ותחי רוח יעקב אביהם, כי בלי יוסף אין חיות ושמחה והתלהבות בעבודת ה', 
עד שגילה יהודה את הערבות שיש לו על בנימין האיש כשר התמים ע"ש 
שמחפש את הצדיק, בחי' צדיק תחתון, כי גם כשעובד את ה' בתורה ותפלה 
וכו' אבל הצדיק בודק האם יש לך שייכות עם אנשי הצדיק? ]וכדאמר רביה"ק 
אפי' ווער ס'רירט אן אונזערע לייט נעשה איש כשר כידוע ממעשה האופה..[ 
וזהו ענין הערבות שכל התורה והתפילה היא רק לבא אל הנקודה הפנימית 
לחפש דביקות בה' ואור האמת ושבירת התאות, ולבא לשמחה וחיזוק האמונה 

וזכרון בה', שעי"ז נמתק הדין. 

ה' צריך לעלות  בנימין הוא בחי' העלאת מ"ן שכל עבודה שעובדים את  כי 
האתערותא דלתתא ע"י שאומר להשי"ת שהוא רוצה להיות כרצונו ית', בחי' 
מ"ן, ועי"ז בא שפע, כי כל עבודה שאין בה דחילו ורחימו ורצון אמיתי בחי' 
מ"ן לא פרחת לעילא, וכשנתגלה שהוא ערב לבנימין, פי' שיש העלאת מ"ן, 
ועי"ז נמשך מוחין חדשים ונשלם פרצוף יעקב וישראל.. ולא יכול להתאפק 
לכל הנצבים עליו, כי חסד ה' מבקש תמיד להאיר לנו רב חסדו וטובו ורחמנותו, 
שהשי"ת רוצה להטיב ולשמח אלא שצריך צינור להמשך השפע בחי' יוסף, 
לאתערותא  מוכרח  פנימיים  בענינים  ידיעות  לו  כשיש  אפי'  כי  בעבודה  וכן 
מאד  צריך  ה'  בעבודת  שעושים  פעולה  בכל  כי  האמת,  את  לחפש  דלתתא 
לחפש את הצדיק בבחי' ערבות, ואזי נכללים כל העבודות בחי' יהודה – בבנימין 
שהוא האתערותא דלתתא, ועי"ז נעשה שפע ונולד נהי' חדש, שהוא המשכת 
את  מחיים  ועי"ז  נהי',  שנתגלה  יעקב,  פרצוף  העצות  הגביע   סוד  הרחמים 
המלכות. וברגע שנתקן זה – ולא יכול יוסף להתאפק כי נתגלה הטוב והחסד, 

ונזרקים כל הגבאים המפרידים.

ויתן את קולו בבכי כי בתוך מצרים עיקר התיקון בבכיה, כי תיקון המחשבה 
הוא בבכיה, כדאי' בתו' ל"ו שצריך מאד לבכות באמירת שמע וברוך שם שהרי 
שם נתגלה שהשי"ת גדול ואחד כ"כ וצריך לגלות מלכותו בעולם, וכשנכנס 
מלך בעולם נופל פחד ונטהרים כל המחשבות, ומתפעלים מהמלך ונעשה אור 
ולואי שתהא מורא שמים עליכם כמורא  וכדפי' הבעש"ט על המאמר  גדול, 
ב"ו, כשהאדם רואה מלך הוא מזדעזע ומפחד וכמו כן צריך להתפעל ולהזדעזע 
מפני היראה, וע"י שרואה בעצמו כמה הוא רחוק מזה, פלגי מים תרד עינו על 

ההסתרה הזאת היתכן שיוסתר ממני מציאות הבורא מלך הכבוד.

וכדאי' במדרש שכשבא יעקב אל יוסף קרא ק"ש ובכה יוסף, כי לתקן ערות 
מצרים הוצרך לבכות, וכן כשבאים אל הצדיק נתתקן בלבולי המחשבות ולכן 

בכה. כי חשב שינקום בהם יוסף וע"ז בכה לתקן המחשבה.

וזל"הק בהל' ק"ש ד' טו והנה מבואר בהתורה הנ"ל. שקריאת שמע עם דמעות 
לבכות  צריך  ח"ו  בהרהורים  שרגיל  זה  כן  ועל  לגמרי.  ניאוף  תאוות  מכניעין 
בשעת קריאת שמע וכו' עיין שם. וזה סוד ויבך על צואריו עוד הנאמר ביוסף 
כשבא ליעקב. ואמרו רז"ל שיעקב היה אז קורא את שמע. זה בחינת סוד הנ"ל. 
הכולל  רע  ניאוף שהוא  לבטל תאוות  כדי  בכיר בשעת קריאת שמע  בחינת 
מכלל ישראל שהיו תלויים בהם. כי יעקב ויוסף כחדא חשיבי. ועל כן הבכיה 
כניסת  בשעת  היה  זה  וכל  לאחד.  נחשב  יעקב  של  שמע  וקריאת  יוסף  של 
לגלות מצרים. שעיקר הגלות היה בחינת הנ"ל.  נפשות  יעקב עם השבעים 
מה שצריכים הנפשות של בית יעקב להצטרף ולהתנסות בגלות של שבעים 
אומות ובתאוותיהן. שהעיקר הוא תאוה הכלליות שהוא רע הכולל כנ"ל. שזהו 
בחינת גלות מצרים )וכמבואר בהלכות פסח(. ועל כן אז בעת כניסתן לשם קרא 
ויוסף הוסיף  ידי קריאת שמע מכניעין זאת התאוה.  כי על  יעקב את שמע. 
לבכות על צואריו אז כדי להשלים התיקון הנעשה על ידי הבכיה בשעת קריאת 
שמע. כי יוסף ידע שהזוהמא של מצרים גדולה כל כך עד שאין די לבטל זוהמת 
מצרים שהוא רע הכולל הנ"ל על ידי קריאת שמע לבד. רק צריכין גם לבכות 
בשעת קריאת שמע, וכנ"ל. כי עיקר הבכיה שהוא לגרש המרה שחורה שפחה 

בישא וכו', שמשם תאוות ניאוף. זה נעשה על ידי יוסף דייקא. כי הוא היה 
לו הנסיון עם השפחה בישא נשג"ז וכבש יצרו. נמצא שעיקר המלחמה עם 
השפחה בישא הוא על ידי יוסף הצדיק ועל כן הוא דייקא בכה. לגרש בחינת 
השפחה בישא אמא דע"ר שהוא טחול מרה שחורה לגרשה על ידי הדמעות, 
יוסף  מגרש  הזה  שבכח  שמע.  בקריאת  שמים  מלכות  עול  אז  קיבל  ויעקב 
הצדיק השפחה בישא על ידי הדמעות. כי עיקר בחינת קריאת שמע נמשך 
מבחינת יעקב ישראל בבחינת שמע ישראל ישראל סבא שהוא נכלל באחדותו 
יתברך, בבחינת ה' אלקינו ה' אחד. ובכחו יש לנו בני ישראל כח לקבל עלינו עול 
מלכות שמים וליחד שמו יתברך בקריאת שמע בכל יום. כי יעקב ויוסף כחדא 
חשיבי. ועיקר תיקון נפשות ישראל זכות לעמוד בנסיון בגלות מצרים שהוא 
בחינת הצירוף של התאוה הנ"ל, הוא על ידי שניהם דייקא, כי למחיה שלחו 
אלקים לפניהם, כי על ידי שעמד בנסיון על ידי זה הכניע זוהמת מצרים. ועל ידי 
זה יש כח לישראל לעמוד בנסיון של תאוה זאת, ועיקר כחו לעמוד בנסיון היה 
על ידי יעקב כמו שאמרו רז"ל )סוטה לו( דמות דיוקנו של יעקב נזדמנה לו כי 
שניהם יעקב ויוסף כחדא חשיבי, אך עיקר בחינת המלחמה הוא בבחינת יוסף 
כנ"ל ועיקר קבלת עול מלכות שמים שעל ידי זה יש לו כח להלחם הוא בחינת 
יעקב, ועל כן שניהם נכללו יחד בשעת קריאת שמע, ויוסף בכה אז שעל ידי 
זה גירש השפחה בישא רע הכולל הנ"ל בכח הקריאת שמע של יעקב שקרא 
אז, שזהו בחינת בכיה בשעת קריאת שמע הנ"ל. שעל ידי זה מבטלין לגמרי 
תאוה הנ"ל. וכל זה היה בשביל כלל ישראל כדי שיוכלו לעמוד בנסיון בתאוה 
זאת. ולזכות לשבעים פנים של תורה. שהוא בחינת קבלת התורה אחר יציאת 

מצרים. ע"כ. 

נעבור להמשך הפרשה..  ועתה אל תעצבו, כי אחר שנתגלה הצדיק, בתחילה 
א"ל גשו נא, שנתגלה להם שהוא הצדיק, ושאלם העוד אבי חי כי ע"י יוסף 

נתגלה קדושה האבות בחיות שלם, כי רק ע"י התגלות יוסף עי"ז אבי חי ! 

ונבהלו מפניו בחי' יראת הרב, וגילה להם קדושת הברית מילה, לגלות להם 
טעם  להם  והטעים  הקדושה,  עבודת  מציאות  הוא  ומאיר  ונעים  טוב  שכ"כ 
ברית טעם שבת. והיתכן שאור כזה אפשר למכור עבור כמה "גרושים", כי 
הצדיק מתגלה ומתכסה, וצריך לחפש תמיד כי יש שאדם נופל ושוכח מהו אור, 
והעיקר אל תעצבו. כי זה שזכה לטעם טעם הצדיק צריך מאד לשמוח, בלא 
שום בלבולים ותירוץ קושיות המכשולות כי אין צריך להבינו, ולא יוכל בכלל 

להבינו אי פעם, רק לשמוח מאד שטעם טעם האמת.

הודאה ו' מ"ב וזה ועתה אל תעצבו, שמאחר שזוכים להתקבץ יחד אל הצדיק 
האמת בחינת יוסף, בודאי אין להתעצב עוד רק צריכין לשמח הרבה בבחינת 
הקבוץ  כלל  בתוך  הצדיק  אל  שבא  מי  כל  כי  העם,  ישמח  צדיקים  ברבות 
הוא בכלל צדיק, כי עמך כלם צדיקים שאצלם מקור השמחה בחינת שמחו 
צדיקים בה', רננו צדיקים בה', רק מחמת מרירות הגלות בכלל ובפרט נעלם 
בחינת צדיק שיש אצל כל אחד, אבל תכף כשמתקבצים אל הצדיק שהוא 
איש אשר רוח בו, מאיר בחינת נקודת צדיק שיש אצל כל אחד, ועל ידי זה 
נתרבה השמחה בבחינת אור צדיקים ישמח, ועל כן אז ותחי רוח יעקב אביהם 
ופרש רש"י רב  בני חי,  יוסף  וכמו שכתוב שם רב עוד  בחינת חיות ושמחה 
לי עוד שמחה וחדוה וכו', כי עיקר השמחה שהיא האמת והאמונה הקדושה 
שזה כל החיות והשמחה וכו' כנ"ל עיקרו הוא על ידי הבנים שמולידים שעל 
ידי זה נתרבין בני ישראל בחינת בן חכם ישמח אב וכו', וכמו שכתוב ישמח 
האב ביוצאי חלציו וכו', ונאמר ישמח אביך ואמך, כי האמונה הקדושה צריכין 
לגלות מדור לדור שזהו עיקר השמחה. וזהו עבדו את ה' בשמחה וכו' דעו כי ה' 
הוא האלקים שזה עיקר השמחה וכו', וסים ועד דר ודר אמונתו, וכתיב חסדי ה' 
עולם אשירה לדור ודור אודיע אמונתך בפי וכו'. ועל כן עיקר השמחה בו יתברך 
שהתחיל מאברהם שהוא התחיל לגלות אמונתו בעולם עיקרה נתגלה על ידי 
יעקב שהיתה מטתו שלמה שהוליד שנים עשר שבטים כלם צדיקים. וכל מה 
שנולד שבט נמשך שמחה כנ"ל. אך עיקר התלהבות אור השמחה היתה על ידי 
הולדת יוסף כנ"ל. אבל הבעל דבר התגרה מאד בהם ועשה ביניהם מחלקת 
שהוא פגם השמחה מאד, כי עיקר השמחה על ידי האהבה והשלום בחינת 
כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון, כי העיקר שיתקבצו ישראל יחד אל הצדיק 

בחינת יוסף כנ"ל שעל ידי זה עיקר השמחה וכנ"ל: 
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כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ וכו' אין חריש וקציר, כי יש בעולם רעב, ע"י 
הניצוצין  ואין  כראוי,  ה'  עבודת  אין  וקציר,  חריש  ואין  ומבול,  אדה"ר,  חטא 
יכולים להתעלות, כי ע"י נפילות האדם, הוא נתפס באיזה מקום ונעצר שם 
ואין עושה כלום לצאת ממצרים שלו. והוא רק תחילת שבע שני הרעב. כי 
בתחילה היתה מצרים במצב יותר גבוה, ואח"כ ירדו לבחי' רעב, ששם מונחים 
כל הניצוצין, כל נשמות ישראל שצריך להוציאם. והרי אתם שבטי יה רועה 
צאן אתם, לברר הבהמית, ולא שייך בלא חריש וקציר שיהא לכם קיום, כי אם 
ע"י שמחה, דער רבי האט גיהייסן פרילאך זיין והוא הקיום היחידי ששמחים 
על שיודעים מאמת כזה, ולא יסתכל על הירידות, כי אדרבה ע"י הצדיק יצא 

מכל הירידות, וזהו עיקר התקשרות לצדיק הוא ועתה אל תעצבו! 

לכם  ולהחיות  בארץ  שארית  לכם  לשום  לפניכם,  אלקים  שלחני  למחיה  כי 
לפליטה גדולה. להחיות אתכם ולהשאיר שארית, כי מכל העבודות שעובדים 
את ה' נשאר השארה, והיכן ההשארה אצל הצדיק, וכדאי' עה"פ ישמח משה 
לקחם,  ומשה  העדיים  נלקחו  העגל  שבחטא  האריז"ל  כדפי'  חלקו  במתנת 
ובשבת מחזירם משה לישראל, והיא השארה של עבודת האבות ויצי"מ. וזה 
נ"ט, שהצדיק מחזיר בעין טובה  שארית להחיותינו,  בחי' לחם משנה בתו' 
לפליטה גדולה להוציא את כל אסירי המלך שהם  הניצה"ק ולתקן העולם, 
כי זה הסדר שצריך לרדת לזה העולם ולעשות "פליטה" לחזור למעלה, לברר 
גדולת ה'. ולכן בכל מצב של הסתרה צריך לזכור שהכל משמים, והוא דווקא 
ירידה לצורך פליטה גדולה, בהשגחה פרטית בחי'  בי אדוני, וזהו עיקר אור 

הצדיק שנתגלית האמונה, ונתבטל כל הצער והטעות.

יוסף נתרצו כל הקושיות שהיה להם, כי יש לאדם  וע"י שאומר הצדיק אני 
כמה וכמה ספיקות וקושיות, והתשובה אחת היא שהוא צריך לבא אל בחי' 
אני יוסף, היינו להתקשר לצדיק כראוי, ואין אנו צריכים כלום רק לשמוע אני 
יוסף, כי כל מה שעובר על האדם, התירוץ על הכל הוא אני יוסף, היינו להיכנס 
לאמונה ושמחה, שישמח שהוא ממשיך את אור האבה"ק. וכל מה שהיה הוא 

למחיה שלחני.

 ואנכי ארד עמך, ואנכי אעלך גם עלה, ויש שם קדוש שיוצא מהפסוק הזה, בג' 
מדרגות ארד, אעלך, גם עלה, שבתחילה יש הסתרת הדעת וקטנות המוחין, 
וכל המדרגות כלולים זה מזה. כי בתוך הירידה צריך למצוא את האנכי עמך, 
ואעלך גם עלה, שמזה יהא עיקר גילוי האלקות, שדוקא ע"י הירידה למצרים 
שירדו  ע"י  שנתגלו  התפילין  אור  המוחין  קדושת  בעולם.  האלקות  נתגלה 
למצרים ויצאו משם. שעי"ז נתגלה שינוי הטבע, נפלאות ה'  וגדולת הבורא. 
לירידה,  "נופל"  האדם  ואין  שעובר,  מצב  בכל  השי"ת  את  למצא  ומוכרחים 
אלא הוא "משולח" לשם, והשי"ת רואהו שם ומשגיח עליו בפרטיות, שסוד 
הידיעה והבחירה אשר א"א לע"ע להבינו, והכלל שידע שה' אתו שם בשאול 
תשובה,  הרהור  באיזה  להשי"ת,  וקרוב  סמוך  להיות  יכול  שם  וגם  תחתית, 
להתקרב במצבו להשי"ת, ועי"ז גם מעלה ניצוצין משם וזה כל הסוד שהוצרך 
יוסף להיות נפרד מאביו כ"ב שנים, כי אם היה יוסף מתגלה תמיד לא היה דרך 
להקטנות, ודווקא ע"י כ"ב שנים שהיה יוסף טמיר ונעלם, לתקן כ"ב אותיות, 

שימצאו דרך בתוך הקטנות.

וזלה"ק בהל' שלוח הקן ה' כג: וזה בחי' מה שהבטיח הש"י ליעקב אנכי ארד 
כל  מרמז  הפסוק  שבזה  בספרים  ומובן  עלה  גם  אעלך  ואנכי  מצרימה  עמך 
סוד גלות ישראל ועיקר הוא גלות הנפש כל העליות והירידות העוברים על 
והגאולה שהכל בבחי' אנכי ארד עמך  סוד הגלות  איש הישראל שזה עיקר 
מצרימה ואנכי אעלך גם עלה שזהו בחי' ירידה תכלית העלי' כמובא והעיקר 
הוא התחזקות שצריכין להתחזק מאד מאד בתוקף התגברות מרירות הירידה 
עד שנדמה שמעט כמעט ח"ו, שדייקא משם ירחם עליו הש"י וישיעו ויקרבו 
אלי וכי לא יטוש ה' את עמו וכו'. וכ"ש אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני 
וכו' וכתיב ואומר אב נצחי ותוחלתי מה' זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל חסדי 
ה' כי לא תמנו כי אל כלו רחמיו חדשים לבקרים וכו' וכנ"ל. וכן בפסוקים רבים 
ובפרט בדברי רז"ל מבואר שדייקא כשישראל הם בתכלית הדחקות והצרה 
ח"ו אז דייקא יש סבר ותקוה לישועה גדולה וכמ"ש במדרש על פ' ועלה מן 
הארץ דייקא ע"ש. וכן הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן כי הש"י מהפך המכה 

לרפואה כשרז"ל וכל זה מרומז בפסוק אנכי ארד וכו' הנ"ל: 

אות כד ולבאר הדבר יותר. כי איתא שיש שם שיוצא מפסוק זה אנכי ארד 

עמך מצרימה כמובא בתפילות שבס' שע"צ ובתפילות שאומרים בלילה הו"ר 
אחר תהלים שתקנו לבקש ולהתפלל להנצל מכל מיני צרות בכח השם הקדוש 
היוצא מפסוק זה אנכי ארד עמך וכו' הוא אמ"י נצ"א וכו' ע"ש. וענין יציאת 
השם הקדוש הזה הוא כך כי בפסוק זה יש שלשלים אותיות מן אנכי עד גם 
עלה ומחלקים אותם לשלשה חלקים של יוד יוד אותות דהיינו אנכי ארד עמך 
יוד אותיות ואח"כ  וכן מצרימה ואנכי עד היוד של ואנכי הם  יוד אותות  הוא 
יוד אותיות ומחברין או  היוד של ואנכי ותיבות שלאחריו אעלך גם עלה הם 
תאחד מכל חלק וחלק מג' חלקים הנ"ל ועי"ז יוצא השם הנ"ל דהיינו האלף 
של אנכי והמם של מצרימה והיוד של ואנכי הנ"ל ויוצא השם אמי וכן אח"כ 
הנון של אנכי והצ' של מצרימה והא' של אעלך וכן כולם והסדר הוא כך )אנשי 
ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה(. והמשים לב יוכל להבין מזה רמזים 
אשר  בכל  גדולה  לישועה  מצפה  להיות  תמיד  להתחזק  הנ"ל  לענין  נפלאים 
יעבור עלי וכי יש בפסוק הזה ג' חלקים שהם בחי' הירידה לתוך הגלות והגלות 
בעצמה והעלי' מתוך הגלות שזה בחי' ג' חלקים שהם אנכי ארד עמך שהוא 
בחי' הירידה לתוך הגלות. וצריכין לידע ולהאמין שגם בעת הירידה בעצמה 
הש"י עמו בבחי' אנכי בעצמי כביכול ארד עמך ואח"כ החלק הב' הוא מצרימה 
ואנכ עד היוד לרמז על הגלות בעצמה שהוא בחי' מצרימה שכולל כל הגליות. 
ותיכף כשבאים בתוך הגלות שהוא הירידה מתחיל העלי' וע"כ נכתב מיד ואנכי 
אעלך. נמצא שאנכי הראשון מרמז על הירידה לתוך הגלות ואנכי הב' מרמז על 
העלי' מתוך הגלות אך שבשעת הגלות והירידה כשמתחיל צמיחת קרן ישועה 
שנמשך מבחי' ואנכי הב' שהוא בחי' העלי' בחי' ואנכי אעלך וכו' אזי הבעל דבר 
רוצה להתגבר ביותר כדרך שני אנשים הנלחמים זה בזה שכשרואה שהאחד 
מתגבר כנגדו אזי הוא מתחזק כנגדו בתגרות והתגברות יותר כמובא בדברינו 
וזה עיקר תוקף מרירת הגלות של עכשיו מחמת שהוא עכשיו  כמה פעמים 
בעבקות משיחא והש"י מצפה בכל יום למהר לגאלינו. וזה מרמז בסוד השם 
של הפסוק הנ"ל שמרמז על כל הגליות וגאולתם בכלל ובפרט כנ"ל. כי החלק 
הב' הוא מצרימה ואנכ עד היוד האחרונה של ואנכי. כי ואנכי הב' הוא בחי' 
התקוה לישועה בחי' ואנכי אעלך גם עלה. אך תיכף כשמתחיל בתוך הגלות 
צמיחת קרן ישועה שנמשך מן ואנכי הב' אזי הס"א והבע"ד מתגברין להעלים 
גם זאת ורוצים לתפוס גם בחי' זאת לתוך הגלות בסוד גלות השכינה שזהו בחי' 
שאותיות האמצעים הם מצרימה ואנכ כי גלות מצרים שכולל כל הגליות רוצה 
להתגבר גם על ואנכ הב' להעלים הצמיחת קרן ישועה שנמשך משם. ומגודל 
התגברותם מאד מאד עד שמעלימין ומסתירין הכל הי' כמעט אפס תקוה ח"ו. 
לולא ה' עזרתה לנו שכשמתפשטין ביותר על הקדושה ורוצים להעלים לגמרי 
בבחי' צופה רשע לצדיק ומבקשין להמיתו אזי דייקא ה' לא יעזבנו בידו. וכ"ש 
בסי' ר"ח על פסוק זה ע"ש מ"ש שהסט"א והחולקים רוצים להתפשט לכסות 
הצדיק לגמרי וכו' עד שלא יוכל להנשים ח"ו. אבל הש"י לא יעזבנו בידו. וזה 
ואנכי הב' שהוא שייכה לחלק הג' ומצטרפת לתיבות  סוד היוד אחרונה של 
אעלך גם עלה. לרמז שכשמתפשטין גם על ואנכי הב' ורוצים להעלים הצמיחת 
יעזבנו  בגלות ח"ו. אבל הש"י לא  כדי שישתקעו  ישועה הנמשך משם  קרן 
מלכותו  לגמור  מספיק  שאינו  פרש"י  כתיבו  עשו  בעקב  אוחזת  ידו  כי  בידם 
עד שבא יעקב ונוטלה הימנו כי היוד של יעקב שהוא בחי' היוד אחרונה של 
ואנכי הב' הנ"ל כשרוצים להתגבר ולהתפשט גם עליה ח"ו להעלים הכל ח"ו 
אזי זאת היו"ד מתגברת ומצטרפת לתיבת אעלך גם עלה שעי"ז נתהפך הכל 
לעלי' גדולה וכנ"ל והבן הדבר היטב. כי אע"פ שמחלקים הפסוק לג' חלקים 
כנ"ל שהם הירידה לתוך הגלות והגלות בעצמו העלי' מתוך הגלות. אבל באמת 
הכל נכלל בב' בחינות כי תיכף כשבאים בתוך הגלות תיכף מתחיל צמיחת קרן 
ישועה כי מתחיל מיד העלי' שזהו בחי' מילוי פגימת הלבנה שתיכף כשבאה 
לתכלית המיעוט מתחלת להתמלאות מיד שזה מרמז על הגאולה מתוך תוקף 
הגלות כידוע וכ"ש כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב וכו' ראו עתה כי אני 
אני כו' ובאמת לאמתו הכל אחד כי הירידה בעצמה היא העלי' בבחי' ירידה 
ולהעלים  להסתיר  שרוצה  הדעת  גלות  הוא  הגלות  עיקר  אך  העלי'  תכלית 
הדעת לגמרי כאלו אפס תקוה ח"ו. כ"ש ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם 
אלי כל היום איה אלקיך וכו' וכן בפסוקים הרבה עד שרוצים להעלים גם ואנכי 
הב' שהוא התחלת צמיחת קרן ישועה כנ"ל. אבל כשרוצה להעלים ולהסתיר 
לגמרי ה' לא יעזבנו בידו כי היוד אחרונה שבואנכי הב' מתגברת ומצטרפת עם 
תיבות אעלך גם עלה ונתהפך הכל לעלי' גדולה כנ"ל. כי באמת הכל להיפך כי 
הש"י עמנו תמיד בין בעת הירידה בין בהגלות בעצמה בין בעת העלי' כמפורש 
בפסוק זה בעצמו ואנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך וכו' וכ"ש אתי מלבנון 
כלה אתי מלבנון תבואי וכו'. ועי' פרש"י שם שפירש מה שלא כתיב אתי ללבנון 
תבוא לומר משעת יציאתם מכאן עד שעת ביאתכם לכאן אנכי עמכם בכל 
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אשר תצאו ותבואו היינו כנ"ל. והבן היטב: 

ואם תדקדק יותר תראה נפלאות. כי הלא היוד של ואנכי הנ"ל שהיא מצטרפת 
ולאבותינו  לנו  שעמדה  הוא  כי  העליה  עיקר  שמשם  עלה  גם  אעלך  לתיבת 
היוד  זאת  וכנ"ל  וכו'  עליה  גם  הסט"א  שתתפשט  מנחת  שאינה  בגלותינו 
בעצמה מצטרפת בהשם הראשון היוצא מפסוק זה שהוא אמ"י שהוא האלף 
של "אנכי הראשון והמם של "מצרימה והיוד הזאת הנ"ל כנ"ל. נמצא שגם 
בהתחלת הירידה לתוך הגלות שהוא בחי' אנכי ארד עמך ומהתחלת הגלות 
שהוא  מצרימה  של  הראשון  אות  שהיא  המם  בחי'  שהוא  בעצמו  הראשון 
התחלת הגלות תיכף ומיד נצטרף עמם היוד הנ"ל שהיא יוד האחרונה של ואנכי 
ב' הנ"ל שמשם התקוה והעלי' כנ"ל ונעשה השם אמי כנ"ל. כל זה להודיע 
ולהורות שגם בתחילת הירידה לתוך הגלות ובהתחלת הגלות תיכף עמדה לנו 
היוד הנ"ל שמשם העליה והיא בעצמה עמדה לנו בהתחלת הירידה והגלות 
כי הש"י מגיד מראשית  ולהצילנו שלא נשתקע שם ח"ו.  בעצמה לשמרינו 
אחרית וכ"ש במדרש ע"פ ויהי בעת ההיא וירד יהודה וכו' שעד שלא התחיל 

הגלות הראשון נולד הגואל האחרון שהוא פרץ וכו' ע"ש היינו כנ"ל והבן: 

ואחר שנתגלה אמר להם מהרו ועלו אל אבי וגו' שמני אלקים לאדון לכל מצרים 
וגו' שיספרו לו את כל כבודו, כי עיקר התיקון בערות הארץ, הוא לשמור על 
כבוד דקדושה, וכל קיום ישראל בגלות היה ע"י שלא שינו את לבושם שמם 
ולשונם, היינו התגלות הכבוד בחיצוניות, וגילה יוסף שאכן העלה את הכבוד 
והעשירות, עד שביטל את קלי' מצרים, כי העוונות הוא ביטול הכבוד וכשנתגלה 
פאר ויופי הצדיק ומאיר בהתעלות הכבוד, עי"ז נופלים כל הקליפות. ולכן כבר 

יכל יעקב לירד למצרים. 

וכדאי' בחז"ל שראוי היה יעקב לירד למצרים בשלשלאות של ברזל שאז לא 
היה יכול לצאת משם ח"ו, כבלי ברזל הם הכחות שהקליפות נאחזים באחורי 
קדושה, אלא שזכה וירד בכבוד ובגדולה, ועי"ז נתגלה ביצי"מ יד הגדולה. ויד 

הרמה ויד החזקה בשלימות כי תיקן יוסף בחי' הכבוד בתוך האי כבוד.

בציעת הפת ה’ מג ‘ מלך הכבוד וכנ"ל. וזה שאמר יוסף והגדתם לאבי את כל 
כבודי במצרים, ‘כבודי’ דיקא שזכה להעלות הכבוד דקדשה במצרים. ועל כן 
‘ומהרתם והורדתם את אבי הנה’. כי אין לו להתירא עוד מזהמת מצרים שלא 
יתגברו על בניו. מאחר שכבר הקדמתי לפניהם וזכיתי להעלות הכבוד מזילותא 
)דגלותא( על כן בודאי מעתה יוכלו בני ישראל להתקים שם עד שיצאו משם 
ויעלו את הכבוד, כי עיקר הגלות הוא מה שהכבוד דקדשה נפל אליהם כמו 
שמבאר בהתורה הנ"ל. ועל כן אמר להם: והגדתם לאבי את כל כבודי וכו’ שגם 
עתה זכיתי להעלות הכבוד. ועל ידי זה אין להתירא מהם עוד. כי בכחו יוכלו 

להתקים עד הגאולה עד שיחזר הכבוד לישראל בשלמות:

יוכל יעקב  ואכלכל אתכם שם שאע"ג שמצרים אינו מקום התפילה, והאיך 
להיות שם, אעפ"כ ימשיך שם יוסף תפילה מנוקבא דפרדשקא, להמשיך שפע 

הרחמים שיהא בימות המשיח שאז יהא בחי' תפילה אפי' במצרים.

והנה עיניכם רואות כי פי המדבר אליכם, שהראה להם שהוא מדבר בלשון 
הקודש, ויובן ע"פ תו' י"ט, שע"י קדושת לשון הקודש מבררים הטוב מן הרע, 
ופי המדבר הוא לשון הקודש,  יוסף שבירר את הנגה בשלימות.  וגילה להם 
שהבריאה היא לשון תרגום, וכשמעלים איזה ענין מעוה"ז ועושים עמה פעולה 
לשם שמים נעשה ממנה קדושת לשה"ק. וזהו והנה עיניכם רואות ועיני בנימין 
כי ע"י זה המחפש את הצדיק יכולים גם אתם לראות שיש ענין בעבודת תיקון 

הנגה.. !

הרי שעיקר הקיום בתוך מצרים הוא לעסוק בגילוי הכבוד, והכנעת רע ועסק 
בתפילה להמשיך רחמים מנוקדפ"ר ובירור הטוב מן הרע, וזהו והגדתם לאבי 

את כל כבודי במצרים.

ותחי רוח יעקב אביהם. כי בעוה"ז נופלים לחסרון הרוח הקודש כמו שיעקב 
אבינו נעלם ממנו רוח הקודש, ובעוה"ז נופלים לחסרון הרוח בחי' אנפין חשוכין 
וכדי  הרחמים,  שפע  המשכת  שהוא  דקדושה,  פנים  ונאבד  ממון,  תאות  ע"י 

שיתקן יעקב אבינו את רוח השמחה מתוך גלות מצרים, לכן היה מקודם במצב 
של חסרון הרוח, ואח"כ ותחי רוח יעקב, לתקן הרוח, ע"י עוד יוסף בני חי..

 אלכה ואראנו בטרם אמות, כי כשאדם נפטר עולה לעולם יותר עליון, וכיון 
שיש כבר יוסף שמתקן העולם לכן כבר יכול לעלות לעולם יותר עליון, כי כבר 

תיקן ענינו בשלימות ע"י יוסף הצדיק. 

וזלה"ק בהל' בה"ר א': וזה בחינת מה שאמר יעקב ליוסף אמותה הפעם אחרי 
ראותי את פניך וכו'. כי יעקב זה בחינת כלליות ישראל, כי כל ישראל נקראים 
בית  נפשות  כל  כלליות  הוא  יעקב  כי  ישראל,  שמו  שנקרא  יעקב  שם  על 
ישראל, כמו שכתב רבנו זכרונו לברכה במקום אחר. ויוסף הוא בחינת צדיק 
הדור כמובא, ועל כן בעת שרואין את עצמם כלל ישראל עם הצדיק האמת 
שהוא בחינת יוסף, אזי הוא בחינת ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי 
ראותי את פניך, ופרש רש"י סבור הייתי למות שתי מיתות בעולם הזה ובעולם 
הבא, עכשו לא אמות רק פעם אחת, הינו כנ"ל כי על ידי שישראל רואין את 
עצמן עם הצדיק שהוא בחינת יוסף, על ידי זה זוכין לחיים נצחיים בחינת תחית 
המתים, ועל כן אזי בטוחים בודאי שלא ימותו רק פעם אחת, כי בעולם הבא 
יזכו לחיים נצחיים ויחיו בתחית המתים, כי על ידי ראית הצדיק זוכין לתחיית 
המתים בחינת חיים נצחיים כנ"ל, בחינת ותחי רוח יעקב כשנתבשר לו בשורת 
יוסף. כי עיקר חיות ישראל על ידי הצדיק האמת בחינת יוסף, כי על ידי שרואין 

את עצמם עמו על ידי זה נעשה תחית המתים בחינת חיים נצחיים כנ"ל: 

 ולכן כששאל פרעה את יעקב כמה ימי "שני" חייך שכבר השגת את השנים 
כי  לרדת לחשכת מצרים לתקנם,  תוכל  לא  ולכן  גבוהות,  קדמוניות- השגות 
היו  ורעים  מעט  יעקב  לו  ענה  ולכן  מצרים,  שפלות  מלרדת  גבוה  מדי  אתה 
ימי שני חיי ק"ל שנים ק"ל הם תיקון מוחין המלכות בגי' ע"ין, כי מאד יגעתי 
בעוה"ז להמשיך דעת בדרגות נמוכות, ומאד יגעתי בזה ולכן יתקן גם את גלות 
מצרים. ונתן לו ברכה לפרעה שהנילוס יעלה לפניו, כי כל השפע הגיע מיעקב, 
וכל הגלות היה מנילוס זה, כי כדי שיעקב יתקן את פרעה, לכן כל הע"ז של 

פרעה שהיה הנילוס שרשו מברכת יעקב, ולכן יכל יעקב להכניעו בשרשו! 

וירא את העגלות כי ידע פרעה שהנהגת העולם הוא בסוד המרכבה, שאחד 
מרכבה לשני וכן הלאה, ולכן בקש פרעה שישלח יוסף את העגלות שלו כדי 
שהשפע ישתלשל אליו, אבל יוסף היה לו מרכבות דקדושה ולכן כתיב וירא את 
העגלות אשר שלח יוסף,שהיו בסדר הקדושה ועבודת ה', כי העגלות הם סדר 
חנוכת המזבח, כל סדר העבודה של התחדשות בעבודת ה' בי"ב דרכים, וזהו 
סדר עגלות המשכן וסוד זה למד יעקב עם יוסף בשעה שנפרד ממנו לפני כ"ב 
שנה, שגילה לו הסוד האיך לישא את המשכן, היינו האיך מתקנים את הארץ 
והמזבח  ועי"ז מאיר קדושת המשכן  ומסלקים את כחות הרע,  ציה ושממה, 
אפי' בחו"ל, וזהו וירא את העגלות כי לימד אותו יעקב לעשות מרכבה לשכינה 
אפי' בחוץ לארץ  ולכן שמח יעקב, כי כל כח העגלות לישא את הארון בחוץ 
הוא ע"י קדושת יוסף, ואז נתגלה אפי' בחו"ל שלפעמים צריך לרדת כדי לתקן 

בחי' מצרים.

וזלה"ק בהל' נטי ו' נ"ג: וזה בחינת מה שנאמר ביעקב וירא את העגלות אשר 
שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם. כי כשנשאו את יעקב נשאו 
אותו בבחינת המשכן, כמו שמבאר בפרשת הדגלים שהיו מסדרים כמו שצוה 
להם יעקב לשאת אותו אחר הסתלקותו, כמובא בדברי רבותינו זכרונם לברכה 
ובודאי גם בחיי יעקב היו כל נסיעותיו בבחינה זאת בבחינת  ובפרוש רש"י, 
היום  בבחינת  בחייו  לזה  לזכות  הוא  העיקר  כי  נסיעת השבטים עם המשכן 
לעשותם, ומי שטרח בערב שבת וכו'. ועל כן יעקב אבינו קדש את עצמו כל 
כך עד שזכה בחייו לזה שכל נסיעותיו היו בבחינה הנ"ל בבחינת נסיעת ישראל 
עם המשכן שזה הסוד ידע יוסף כי יעקב מסר לו כל חכמתו, על כן כאשר ראה 
את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו אז ותחי רוח יעקב, כי הבין שזה הסוד 
אינו יודע רק יוסף, כי הוא סוד העגלות של הנשיאים שנשאו את המשכן שכל 
סדר נסיעתם עם הדגלים קבלו מיעקב אביהם כנ"ל. שעל ידי הסוד הזה של 
מעשה המשכן וישראל נשאו אותו עם סדר הדגלים על העגלות והשורים וכו' 
על ידי כל זה עיקר תקון האמונה לבטל חטא העגל שהוא פגם האמונה. כי על 
ידי כל התקונים של המשכן עם העגלות וכו' כנ"ל על ידי זה ממשיכין שכינתו 
למטה בקשר אמיץ וחזק שלא ינתק ולא יהרס לעולם שאפלו עתה באחרית 



טו

דרכי נועם

הימים האלה בסוף הגלות בעקבות משיחא במרירות דמרירות גלות הנפש של 
העתים הללו אף על פי כן יאירו בנו הצדיקי אמת שנדע גם עתה איך להתחזק 
יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל  בכל עת בבחינת ומבני יששכר 

וכנ"ל: 

ויחלק יוסף לכ"א חליפות שמלות בסוד תיקון המלבוש שהצדיק מתקן כ"א 
ומוציאו מגהינם ונותן לו מלבוש דקדושה בחי' וילבש אותו מחלצות, ולבנימין 
נתן חמש חליפות שמלות, בסוד עבודת יום הכיפורים שבו חמש תפילות, כי 
המקושר לצדיק יש אצלו עבודת יוה"כ בכל יום ויום, להמשיך כלי לאור עתיק. 
ושלש מאות  קולות עליונים שממשיכים רחמים עליונים,  ביה"כ, חמש  כמו 
כסף הוא תיקון המדמה ושכל הנקנה, כי זה שמחפש מאד את הצדיק, אפי' 
אחר שנעשה שלום עם השבטים, אבל "ר' נתן ור' נפתלי" הם ענין אחר לגמרי, 

שזוכים לחמש חליפות שמלות וג' מאות כסף תיקון הדעת.

ויוסף נתן להם את עיר גשן לגור בה, כי גושן הוא מלשון ויגש, סוד ההתחזקות, 
בעזות,  דקדושה  בגבורה  רק  כי  גושן.  ר"ת  גבורה  שערי  נון  דקדושה,  עזות 
יכולים בתוך מצרים מאד להתחזק, וזהו לשון גשן -לגשת לצדיק אפי' בחו"ל 

ובמקומות הנמוכים.

 כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים כוחות הקדושה, חילי השכינה, 
ששרשם י"ב טבעי הנפש שמתחלק לשבעים, וכדאי' בתו' ל"ו שעיקר בירור 
הנפש מישראל שמושרש בשבעים נפש דבית יעקב ובע' פנים של תורה, וע"י 
השגות  היינו  חדתין,  נשמתין  נולדים  אומות,  ע'  תאות  של  בגלות  שמזדככת 

אלקות והתחזקות בעבודת ה'.

ופרשה זו סתומה עם ויחי ביחד, כי קשור זה בזה, שע"י שיוסף תיקן את מצרים 
וגייר את כולם, וגם קירב את אחיו, וקנה את הגויים להכניע את הרע ע"י שקנה 
היה התיקון הראשון של  רב, שאז  נתקרבו הערב  אותם  ועי"ז שגייר  אותם. 

הנשמות במצרים.

כי אם תם הכסף.. הבעש"ט פי' שכשבא אדם למצב שאין לו אפי' הרצונות 
בחי' תם הכסף, אזי הצדיק פודה אותו בפדיון שזהו ענין מה שיוסף קנה אותם, 
וע"י שעובר על האדם בעולם, עי"ז נעשה פדיון נפשו, ויה"ר שנזכה לכיסופין 
דקדושה, ואת הכמרים המפורסמים של שקר נעזוב ואי"צ לקנותם, ואת אדמת 
הכהנים לא קנה, ואת השאר קונה הצדיק וא"ל הא לכם זרע, ה' הדעת- אור 
הדעת שפע רב טוב,שנותן הצדיק עצות וכחות נפלאות ועי"ז ויפרו וירבו מאד 

אז מ'קען זיך דערהאלטן אמן.       


