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סימן י שיעור יא – יום ד' פרשת בשלח – י שבט תשעו

רבינו אומר שהתורה היא גם בחי' ידיים ורגליים, התורה היא 
חיינו, זה התכלית בעוה"ז ובעוה"ב, תורה צריך ללמוד ולעשות. 
ידיים  לנו במה שאומרים שהתורה היא  ומלמד  זה מבטא  מה 

ורגליים. וגם צריך לקשר כל בנין המאמר הזה. 

המאמר זה אינו פשוט, יש אומרים תלמד תורה, תתפלל, תעשה 
תשובה, פה יש נושא של ריקודין, מחיאת כפיים, מצד שני יש 
הכל  וכפירה,  ואפיקורסות  מינות  כאלה,  חריפים  ביטויים  פה 
כך  כזה,  רוח  שנותן  הצדיק  ע"י  ורק  הגאוה.  ענין  על  מתלבש 

מתבטל הגאוה.

רבינו מתחיל את המאמר 'כשיש דינים על ישראל', ע"י ריקודים 
לבטל  אלינו  שייך  זה  איך  הדינים,  מתבטלים  כף  והמחאת 
דינים, אכן צריך בכל יום בכמה בחינות שיתבטלו הדינים, מתי 
הריקוד, הרי צריך לזה אנשים חברים טובים, בנושא הזה רבינו 
נכנס להסביר שיש יסוד, כמו יתרו, כשהוא בא להתגייר, ראה 
קריעת ים סוף הוא בא להתגייר, כשבא יתרו, נתייקר ונתעלה 

שמא עלאה ונעשה נחת רוח הכי גדול.

הש"ס,  כל  לדעת  ולגדול  לשאוף  צריך  אדם  שבפשטות  כמו 
,לפחות  בכוונה  להתפלל  בבקיאות,  אפי'  מסכת,  איזה  לפחות 
רבינו  אך  גדול.  הכי  שזה  הכללי  תיקון  ולומר  לאומן  ליסוע 
כמ"ש  אשריך,  שבור,  יותר  שאתה  יודע  שאתה  שכמה  אומר, 

רבינו, אם אתה יודע שאתה מקלקל, אתה יכול לתקן.

רבינו אומר שכמה שאתה יותר רחוק, יש יותר שעשועים מכל 
תנועה שאתה עושה לה'. כשיתרו בא, נעשה השמחה הכי גדולה, 
מה שנתגלה במאמר הזה.הוא שיש חיות ושמחה אחרת ממה 
ולומד  מצליח  כשהוא  רק  לשמוח  רגילים  בעולם  שרגילים, 
ומתפלל ויש פרנסה ובריאות, אך כשלא הולך, קשה לו מאד, יש 
לו צער והוא שבור, ממש מאד שבור, אין לו רוח חיים, וכך גם 
ברוחניות. וכך אדם עולה ויורד בחיים, פעם טוב ועולה, אח"כ 

יורד. ולא מבין האם יש כזה דבר לשמוח עם ה'

יש  איפה  בה',  השמחה  זה  האמונה  שעיקר  מבינים  כולם 
ולומד,  בישיבה  יושב  הזה  המסכן  תסתכל  אומר,  שמחה,הגוי 
איך הוא נראה שבור, רבי נחום פרצופיץ היה לו חיוך גדול על 
מדי  יותר  אתה  חסיד,  אתה  מה  שאלו  מחייך,  תמיד  הפנים, 
מחייך, לא ענה, פעם אחת הוא ענה, כי שמע פעם שנכנסו אנשים 
בישיבה והסתכלו על הלומדים, אמרו תראה איך הוא עצוב אפי' 
שהוא לומד, מאז תפס שזה חילול השם שזה עון בלתי נסלח, 

מיד הבין שצריך תמיד לחיות עם חיוך.

אנשים מחפשים איפה השמחה, זה נושא המאמר, רבינו ילביש 
לנו היום חיוך כזה כמו שצריך, אוי איזה חיוך. אנשים שואלים 
מה זה מצוה גדולה להיות בשמחה, לא בא לי, איך, ומה, ונדמה 
שזה רק חומרא, כאילו אפשר לחיות בלי זה. כמובן שמי שלא 
מציית לרבינו והוא לא בשמחה, הוא נענש מיד, שאינו בשמחה. 

אלא שאינו מבין שזה עונש.

במאמר זה רבינו מגלה לנו שאתה בחי' יתרו, יתרו היה עובד כל 
העבודה זרה, לא דברים יפים כלל, כשהוא בא, נהיה נחת הכי 
גדול, תדע שזה אתה, אפי' שאתה הכי גרוע, יש ממך נחת הכי 
גדול, זה מה שהבעש"ט הכניס בעולם ורבינו מכניס גם היום, יש 
צורה אחרת של עבודת ה', נכון שצריך להיות נורמלי ושאיפה 
קרוב  להיות  השאיפה  עיקר  אך   כראוי,  להיות  והתעוררות 

שדה,  הר,  שנקרא  עבודה  יש  בית.  בחי'  לזה  קורא  רבינו  לה'. 
שמים  כבוד  את  להעלות  אבל  ויצחק,  אברהם  ויראה,  אהבה 
העמים  לכל  יקרא  תפילה  בית  ביתי  בית,  בחי'  צריך  מעוה"ז 
שאתה מכניס את ה' בבית שלך, להיות דבוק בה' בכל מקום. 
מוצא  אתה  שמרתי',  מצות  ותרי"ג  גרתי  לבן  'עם  מציאות  זה 
את ה' תמיד בכל מצב, לא עולה ויורד, יורד ועולה וחי בכל מיני 
לו  אטמוספרות כל חצי שעה, מצב רוח מכל פלאפון, אומרים 
רוצה  לו טעיתי,  לגג, אח"כ אומרים  עולה  קיבלת שישי, אתה 

להרוג את עצמו. יש עוד דברים כאלה.

מלא  הבריאה  כל  בעוה"ז  שהדרך  רבינו  מראה  דבריו  ובתוך 
גאוה, תפגע במישהו הוא נפגע ובורח לעד, כועס עליך, בין בבית 
בין עם חברים, בין בנפש האדם בעצמו, 'אני הייתי צריך להיות 
נוסע לאומן גם התבודדות גם  כך וכך ואני לא ככה'. אני כבר 
של  הגאוה  זהו  אפיקורס.  בקיצור  לכלום,  הגעתי  לא  לומד, 

האדם.

מדברים מזה יותר מדי, זה גאוה וזה לא גאוה, זה שיחות לילה 
של בחורים שלא עוזר הרבה, באמת צריך להיות גאוה, שורש 

הנפש, אלא שצריך להפוך את זה לאהבה ויראה, ס'י' ס"ז.

מה  על  לו  אין  ה',  עם  שמח  לא  חיות,  לו  שאין  גורמת  הגאוה 
אחרת,  דרך  יש  רבינו  אומר  ששבור.  או  שמצליח  או  לרקוד. 
שהצדיק  העליונים  הרחמים  מדות  הוא  רוח,  מכניס  הצדיק 
מייחד  הצדיק  טוב,  ויום  שבת  כמו  המוחין,  שפע  לנו  מביא 

למעלה תיקון גדול ויוצא רוח חדשה, בחי' תפארת. 

ורבינו מאריך בענין ידיין ורגלין, במאמר התיקוני זהר בתיקון 
בתיק"ז,  מאד  ארוך  מאמר  ורגלין,  ידין  של  רוח  שיש  כ"א, 
כחות  מיני  כל  והרשעים,  הקליפות  מכניעים  איך  מבואר  שם 
רוחין  שיש  מפרש  רבינו  רוח.  ע"י  הכל  יכנעו,  הם  איך  רע,  של 
דנשיב בשית פרקין, הסברנו קצת הענין בפנימיות. רבינו מבאר 
גאוה,  רגל  תביאני  אל  בחי'  הגאוה,  מתבטל  שבלב  רוח  שע"י 
וצריך שיהיה  ע"ז.  על  רגליכם  זרה. כמ"ש רחצו  עבודה  שהוא 
רגלי חסידיו ישמור, חסדים. וכן מסיים ענין הרגלין שזה הפוך 

מ'כמעט נטיו רגלי'. ואח"כ עובר לענין הידיים. 

ומחאת  ריקודין  סודות,  הרבה  בזה  ויש  ריקודין  שיש  שמענו 
כפיים זה לא הולך בדיוק, ציצת ותפילין זה דברים מדוייקים, 
ריקוד והמחאת כף, זה אחד עושה כך ואחד כך, לא מדייקים 

בזה מרובע, זה ענין של יחודים.

רבינו עובר כאן לענין התורה שיש בה נגלה ונסתר, יש בתורה 
זה"ק  של  'עניינים'  נסתר  ויש  בפשטות,  שעושים  מצוות 
והצדיקים, יש בתורה שני דרכי שמחה וחיות, נגלה ונסתר. וכאן 

רבינו מביא לנו כמה פסוקים, נעמוד על פירוש הקטע הזה.

]ז[ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ָיַדִין ְוַרְגַלִין, ִּכי ֵיׁש ְּבַהּתֹוָרה ִנְגֶלה 
ָידֹו  ָׁשַלח  "ּדֹוִדי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ָיַדִים,  ְּבִחיַנת  הּוא  ִנְגֶלה  ְוִנְסָּתר: 
ל"ב(,  )ְׁשמֹות  ַהּלּוחֹות  ַעל  ָחרּות  ַהְינּו  ַהחֹור',  'ִמן  ַהחֹור"  ִמן 
ֲחָכֵמינּו,  ְּכַמֲאַמר  ַרְגַלִין,  ְּבִחינֹות  ֵהם  ְוִנְסָּתר  ְּבִנְגֶלה;  ֶׁשהּוא 
ַּבֵּסֶתר'  ָיֵרְך  'ַמה  ְיֵרַכִיְך"  מט:(:"ַחּמּוֵקי  )ֻסָּכה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ּוְמַסֶּיֶמת  ְּב"ֵּבית"  ֶׁשַּמְתֶחֶלת  ֵלב,  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ּוְכָלִלּיּות  ְוכּו'. 
ֶּב"ָלֶמד", ֶׁשָּׁשם ִמְׁשַּכן ָהרּוַח ְּדָנִׁשיב ְּבִׁשית ִּפְרִקין ִּדְדרֹוִעין ְוִׁשית 

ִּפְרִקין ְּדַרְגַלִין, ַהְינּו ְּבִנְגֶלה ּוְבִנְסָּתר:

להבין כלל הענין, הרי נושא המאמר הוא להנצל ממינות וכפירות 
שזה דבר רציני, כל אחד אומר על השני שהוא מין וכופר, אני 
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אבל  והתלהבות,  ושמחה  תפילה  בתורה  במועט  מסתפק  ב"ה 
אינני כופר. רבינו מביא 'כמעט נטיו רגלי' כתוב שם 'כי קנאתי 
כתוב  ברגלין  מינות,  נקרא  זה  בהוללים שלום רשעים אראה', 

מינות, בידין כפירה, אח"כ הזכיר שניהם ברגלין.

זהו יסוד הבעש"ט, הצדיקים גילו כל אחד לפי מדרגתו שצריך 
אדם להיות נקי מכל פניה ומחשבה של כבוד עצמו, לעשות כל 
מצוה לשם שמים, לכבוד ה', להיות יהודי ולדעת שה' מסתכל 
עלי, לעשות כל מצוה ולזכור כמה יש לה' נחת ממני, שיהיה לו 
תדע  השמיכה,  תחת  מסתכל  לא  אחד  אף  בבית,  שמים  יראת 
שמישהו מסתכל עליך, יש עבודה לפני ה' בבית, כי ה' מלך על כל 
הארץ, מלא כל הארץ כבודו, ה' נמצא בכל דבר, צריך לכבד את 
ה' בכל דבר במחשבה דיבור ומעשה, הצדיקים יש להם הרבה 

מדרגות בזה. איפה אנו אוחזים? מה המצב שלנו בזה?

רבינו מזכיר את הפסוק בתהלים ע"ג, אסף, כמעט נטיו רגלי, 
אנו  נזהרים מגאוה, אך אצלינו  למינות. הצדיקים  לבו  השיאו 
נופלים, בזה 'כי קנאתי בהוללים', אין לי כח לעמוד, אין חשק 
כמעט  לשיעור,  לבא  כנסת  לבית  ללכת  לתפילה  בבוקר  לעמוד 
נטיו רגלי, אדם שבור לגמרי, לא יכול לעמוד על הרגליים, מה 
קרה? כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה, נו, קצת עגמת 
נפש, לא נורא? הלו, זה מינות! הקצת עגמת נפש הזה, אם זה 
נכנס לך בלב, אף אחד לא יודע, אבל למעשה זה אחיזת המינות. 
זה מה שהמאמר הזה מודיע לנו. אדם יכול להיות מונח בזה יותר 
ממה שהוא טובל במקוה,כל מיני דברים, זה קרה לי וזה נעשה 
לי, מה עם אמונה בהשגחה פרטית, מה עם מצוות תמידיות שה' 
נמצא בעולם, לאהבה וליראה את ה', ולהדבק בה'? אבל תראה 
יודע כמה אחוזים אנשים  לי. אלא שאדם לא  מה שהוא עשה 
לוקחים,  אנשים  כמה  ראש,  לכאב  תרופות  יש  בזה,  נמצאים 
יש תרופות לדלקות, כמה אנשים לוקחים את זה, ויש תרופות 
אמריקה,  העצבים  מדינת  של  התרופות  רוב  נפשיים,  ללחצים 
תשעים אחוז של התרופות זה ללחץ נפשי, הרי שכולם מונחים 
בבור הזה. בשביל זה באת ללמוד לקוטי מוהר"ן, לא להשאר 

מין וכופר. 

פעם  עוד  אותך  שיטבילו  דין  לבית  באתי  לא  אל תחמיר,  הלו, 
שנהיית מין וחוזר בתשובה, אבל חיים של יהודי אין לך, כשיש 
ריקודין של שמחה וחיות זהו טעם יהדות, אם אתה חושב שזה 
איזה מנהג וחומרא, ואתה לא בא לשיר לפני ה' , אשירה לה' כי 
גאה גאה, הרי שאתה עסוק עם הקליפות עם פרעה המן ועמלק, 
נטיית  נקרא  זה  אדמות.  עלי  הגהינם  זהו  שחת,  של  בור  זהו 

רגליים, אין רוח שהגיע לרגליים, ונופל למינות.

מה זה כפירה. אנו לא רוצה לומר פירוש מה זה כפירה, רק מתוך 
שרבינו מפרש מה זה מינות, לא נאריך, אבל מציאות עבודה זרה 
כשזה יורד אלינו, הינו כשאתה לא עובד את ה' רק באופן שזה 
זר אצלך, היום רוב הגויים אטאיסטים, לא מאמינים בכלום, 
רק בתאוות וכסף בזוהמת העולם, כמה עלינו לשמוח שה' בחר 

בנו, שבת מצוות ותורה, כשנופל לע"ז, לא רואה מלך בכלל. 

איזה עבודות זרות יש לו? חז"ל אומרים שאאע"ה היה לו מסכת 
ע"ז עם כמה מאות פרקים, הע"ז זה תאוות, אתה נמשך אחרי 
משהו שמושך לך את הראש, מאכל הזה, תאוה הזה, זה עבודה 
זרה, מה זה שבירת התאוות, כשאתה מכיר שזה עבודה זרה, 
אל תעשה מציאות מדבר שאין בו כלום, זהו הביטול כשאומרים 
,ובוכים, הרי שם כבוד מלכותך נמצא  וברוך שם  שמע ישראל 

בעולם, איך אני מונח בדברים כאלה, לא יכול להתרחק מה'.

למדנו  ה',  בעבודת  עסק  לו  שאין  האדם,  שנופל  ראשון  דבר 

הבית שלי  בבית,  עבודה  לו  היינו שיש  בית,  בחי'  מקודם שיש 
בית חרושת לעבודת ה', כי יש פה מזוזה, יש פה ספרי קודש, בית 
יהודי, נזהרים שם בכשרות, מלשה"ר ומחנכים ילדים לעבודת 
ה', זה בית קדוש מאד, בית עם סבלנות, בלי כעס והקפדות, רק 
לקבל כל דבר באהבה ושלום, ה' נמצא בכל דבר, ולעשות ברכה 

ותפילה ולאכול כמו יהודי, זה הכל עבודת ה'.

מצוות  שיש  היינו  לבית,  שדה  מהר  התפילה  העלאת  ענין  זהו 
מציאות  הוא  לבן  שמרתי,  מצות  ותריג  גרתי  לבן  עם  בבית, 
נתן לי מצוות.  וה'  נגה, בלבול שרוצה לעקור את הכל,  קליפת 
מציאות פשטות תפילה ומעשה המצוות, ותורה כפשוטו, זה כח 
אדיר שיורד למציאות הכי ממשי בעוה"ז, אפי' אדם הכי גרוע, 
תעשה מצוה, אפי' מחלל שבת צריך לטול מים אחרונים אפי' 

שכולך מים אחרונים, תקיים מצוה.

נמצא  שה'  בית,  בחי'  הוא  המצוה  כזאת,  שמחה  זה  מצוה  כל 
בביתך, זהו ביטול ע"ז, שיש לי עבודה לעשות. אל תאמר שאני 
זה  הישיבה,  עוזב את  לכן  עשרה שעות  ללמוד שתים  יכול  לא 
מתחיל מע"ז, יש לך מה לעשות, המלך נמצא ותעבוד אותו הוא 
משלם שכר טוב, יש לך מה לעשות. כשאין לאדם מה לעושת, 
לאן הוא נוסע? לתוך דאגות. כי אדם הוא עסוק, אך כשחושב 
שהמלך נמצא פה, אז כל דבר עושה לשם שמים, מחיה את עצמו 

שיש פה איזה דבר לכבוד ה'. 

חיים,  רוח  בו  ה' הוא אמונה שיש  עבודת  שורש המציאות של 
זהו שורש הדביקות בה', אמונה פשוטה, אי נמצא בבית הכנסת, 
יושב ליד הספר, יש לי ציצית, אם יש לו מראה הוא רואה שיש 
לו גם זקן אמיתי לא מודבק ולא תיש, זה אמיתי לשם שמים, יש 
לי פאות ב"ה, יש לי יראת שמים, כך מחיה את עצמו, ב"ה אני 

עובד אותך רבונו של עולם, יש לי אמונה.

מה מוחק את כל זה, כששכחתי את האמונה, נעלמה, נחלשה, 
נעממה האמונה. זה נקרא אצלינו עבודה זרה, כי לקחת את זה 
להיות  חייב  שהוא  הגויים  כל  של  החיים  דרך  של  מהמציאות 
או  אחר,  שגעון  יש  מדינה  כל  מכובד,  אדם  יפה,  אוטו  גדול, 
כל  ותפילה,  לתורה  גם  זה  את  שהכניסו  מאנשים  שלקחת 
הכוונות לשם המצוה אך כאילו אסור לכוון לכבוד הקב"ה. מה 
הפועל יוצא של זה, שפתאום אין לך בוס, אין לך בעל הבית. וזה 

פוגע בכל ענין שבעולם.

כשיש עבודה זרה יש חרון אף, לזה צריך המתקת הדינים, מה 
זה חרון אף, צרות, יש צרה הכי גדולה תסתכל על האף שלך, 
יש לך חרון אף, אתה כועס על ה', כל היום חמוץ, עם החוטם 
אין  חרון,  מיד  יש  זרה  עבודה  כשיש  אף.  חרון  זה  מטה,  כלפי 
אע"פ  לה'.  לברוח  לאן  לך  אין  באהבה,  הכל  לקבל  אמונה  לך 
שהאמונה מאד פשוט שה' נהנה ממני, ויש בכל דבר תכלית, אבל 
לי  גדול, אך לא הסתדרו  להיות מקובל אלקי חסיד  אני צריך 
דברים, וכל מיני חשבונות. אני לא בסדר. זה הצרה של בנאדם, 
לא כולם יש להם פרנסה, אחד אין לו, התגרש, הילדים ברחו לו, 
אין לו כסף, מסתובב בקור בגשם, עם כובע גרב, אין לו עבודה, 
אין לו כלום, וצועק רבונו של עולם, ב"ה זכיתי לעשות תשובה, 
מלה  המזון  ברכת  ברכתי  היומי,  דף  למדתי  היום,  התפללתי 
במלה, ולמדתי הרבה היום, אבל אין לי כלום, רוצה להתאבד. 

כל שבוע יש לי כזה טלפון.

ב"ה  הכל,  לו  שיש  רואה  בסדר,  שהכל  רואה  לה',  כשמודה 
שהילדים ברחו, הם לא על הראש, יש בית כנסת עם כוס תה, 

ודף גמרא. מה חסר לי?
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מכות,  שלוש  על  מוהר"ן  לקוטי  ע"פ  פירוש  לומדים  אנו  היום 
מינות  רגלין  כפירה,  כתוב  ידין  וכפירות.  מינות,  זרה,  עבודה 
וכפירות. זהו כלל הנושא, גישה ליהדות בצורה שאין שם שמחה 
וחיות בבחי' כד אתי יתרו. אנו הולכים לראות איך זה אצלינו 

ולמה אין לנו את השמחה הזאת של כד אתי יתרו.

כלל הענין הוא שעבודה זרה הוא שורש הבעיה, במקום לחיות 
עם אמונה, הוא לא מצליח לבא אל החיות הזה, נדמה לך כדבר 
זר.  מה שצריך להיות זה 'עבודה לא זרה', אני עובד את ה' בכל 
לו  היה  אאע"ה  ה'.  לכבוד  לעשות  מה  לי  יש  תמיד  ורגע,  רגע 
כל  הרבה משניות.  בו  יש  פרק  כל  ע"ז,  במס'  פרקים  ד' מאות 
דבר צריך שיהיה לשם שמים, אם אני אוכל, לפחות אני אומר 
אבא,  ברכה,  עושה  הרבה,  אוכל  שאני  אפי'  שמים,  לשם  שזה 
אני רוצה להיות יותר טוב, אבל אני אצלך, הולך ברחוב, עושה 
הע"ז  את  שהוצאת  נקרא  זה  בחוץ.  חסד  בבית  חסד  מצוות, 

מהבית, אנכי פיניתי הבית.

אע"פ שיש ירידות, אל תסתכל על זה, רבינו דורש מאיתנו שתהיה 
בשמחה תמיד, ובזה תזכה לתשובה וכל טוב, נכון שצריך לצעוק 
לה', בלילה תצעק לה' שעה באמת, לא יותר, רוב היום בשמחה, 
רבינו אומר שמי שהוא בשמחה יוכל לצעוק ולשוב בתשובה, אם 
אדם עצוב כל היום, לא יוכל לצעוק בהתבודדות. לכן היציאה 
אלא  ההצלחה,  לפי  הולכים  לא  ושמחה.  בריקודין  הוא  מע"ז 

גמרנו עם העבודה זרה.

אחד  כל  כופרים,  הרבה  יש  כפירה,  זה  מה  כפירה,  מביא  ע"ז 
אומר על השני שהוא כופר, פה אנו רואים את המושג של כפירה 
בידיים לעומת 'ויהי ידיו אמונה'. נתחיל מענין הרגליים 'מינות'. 
הולכים לזרוק מפה את כל הכופרים. 'השיאו לבו למינות' הינו 
בצורה  רק  לא  מזה,  לדבר  קשה  לטענות,  בעוה"ז  נופל  שאדם 
שהזכרנו 'כי קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה,' אלא שזה 
טענות  ואכזבות,  אשליות  של  זמנים  במציאות  באדם  מונח 
ודיבורים, זה מינות. רבינו קורא לו מין, אין לו כבר דרך להחיות 

את עצמו, המלחמה שם כ"כ קשה, מאד קשה.

כפירות זה קשור לבחי' ידיים, שאתה כופר שיש אהבה ויראה 
במקומך, בחי' אברהם יצחק ויעקב בחי' הידיים, אם אתה כופר 
זה  ידיים  החור,  מן  ידו  דודי שלח  הכח של התורה,  במציאות 

בחי' אהבה ויראה. 

זה מצב של הירידות, האמונה נעלמה ממנו, כאילו אין מצוות 
אהבה  יש  נפולה,  אהבה  לעשות,  מה  יש  דבר  כל  והרי  לעשות, 
קדושה, פחדים, מה יש לפחד, אל תכפור בה', תקח את הפחד 
הזה ותשבר את הכפירה, אפי' שאתה לא יכול ,מה אכפת לך, 

תעשה את זה. 

ידיים,  בחי'  זה  מעוה"ז,  והתפעלות  נפולות  אהבות  כשיש 
אברהם יצחק ויעקב להעלות כל ההרגשות האלה.

אחד כופר בכל זה, כי עצם ע"ז כאילו אין מצוות לעבוד את ה', 
ענין כפירה הוא שלא מאמין שיכול להתדבק בה' מהמצב הזה. 
מינות, אתה פשוט נמחק, לא  אח"כ יש ירידה יותר גדולה של 
מתחבר, אתה עסוק עם עצמך ובעיות שלך, וגם התורה ותפילה 

והרוחני והגשמי הכל תוך זה, וזהו מינות. ג' מדרגות. 

אך כשמתרומם, ויצא מגהינם הזה, הנה מוצא שיש לו כל טוב, 
וחי עם ה'. 

חושב  דברים,  ועוד   , כבוד  כסף,  האדם,  את  מפתה  עוה"ז  כי 
של  הנשמה  באמת,  אבל  יתפוצץ.  ביום  שעות   12 ילמד  שאם 
האדם חי לעולם, מה שאםד עושה, עושה לעצמו, זה נשאר לו, 

צריך לתקן את זה אח"כ, עבודת ה' זה קל מאד, בכל דבר עובדי 
םאת ה', לשבר את היצר הרע, לצעוק לה' תן לי כח להתגבר, 
לחזור לתוה"ק בדרך שרבינו מלמד, תקרא את התורה, התורה 
תתן לך חשק, היא תחיה אותך, תצליח מאד בעוה"ז, בעוה"ז 
בעולם,  כלום  לאדם  אין  תורה  בלי  תורה,  עם  רק  מצליחים 
לא נפשי ולא רוח, רץ ועושה כסף אח"כ מאבד את הכל, ככה 

מתגלגל, וכשהוא בן תשעים מתחיל לעשות פרנסה.

הצפון תלאביבי הזה, לא יודע כלום, אומר לה', תודה, הסתדרתי 
לבד. כך אדם אין לו שום חיות, אפי' שמלביש את עצמו פרצוף 
מביא  הע"ז  כזה.  גהינם  זה  רח"ל  אבל  עבודה,  לו  יש  כי  שמח 
שאין תכלית. וכן אהבה ויראה שזה עיקר השמחה בה' ,הוא לא 

יודע מה זה טוב בכלל, אח"כ נופל למינות לגמרי.

כשיוצאים מהמינות, נהיה רגלי עמדה במישור במקהלים אברך 
שמכבדים  חושב  הרשע  כי  גאוה,  רגל  תביאני  אל  ואז  ה',  את 
אותו, הוא נראה כמו משוגע, אבל נדמה לו כך, דוחו ולא יכלו 
את  להוריד  היינו  רגליכם,  רחצו  צריך  לזה  הגאוה.  ע"י  קום, 
הגאוה ולתקן שיהיה 'רגלי עמדה במישור' במקום להיות בלחץ 
כזה, כל היום מודה לה'. במקום לבכות כל היום שלא מרגיש 
והודאה  שמחה  רק  לגמרי,  אחר  ענין  נהיה  מזה,  כשיצא  טוב, 
לה'. אפי' אין לו הרגשה, הוא מתחיל מילתא דשטותא ומודה 

לה', עד שבאמת מודה לה', זהו ענין הריקודין ברגליים.

מה עושים עם הכפירה, הרי הגאוה ע"ז שאין לי מה לעבוד לפני 
ה', אני לבד בעולם, זה מביא שאין לך הרגשת אמונה, התיקון 
הוא, דודי שלח ידו מן החור, אני רואה שה' כן מתגלה אלי בכל 
פעם, זה הארה שיש בכל פעם בתורה ותפילה, הנה ה' כן נמצא 

איתי, ובזה מתבטל הכפירה וחוזר לאמונה.

ובאות ז' אומר שהתורה היא גם ידין ורגלין, כי כל מה שנתברר 
שיש בעולם רוח חיים כזה, מציאות שנמשך אלקות משבת ויום 
חדשה  שירה  יציא"מ,  הבינה,  הארת  שזהו  חיות,  נמשך  טוב, 
שבחו גאולים, נמשך חיות כזה, שעושה אותו אדם אחר, התורה 
צריכה להביא לך את הרוח הזה, אור הצדייקם נתגלה אצלינו 

ע"י התורה, התורה צ"ל אצלינו ע"י ידיים ורגליים.

התורה צריכה להפיח בנו רוח חיים, אין שום ע"ז, הנה ה' נתן 
בזיון,  על  לשתוק  או  לילד,  בקבוק  לתת  בעולם,  שליחות  לי 
ואח"כ ללמוד משהו ולעשות חצי שעה ריקוד, משלמים על זה 
מביא  התורה  הריקוד,  מציאות  הוא  התורה  ובבא,  בזה  שכר 
לנו את הרוח דקדוש,ה זהו הריקוד שאנו עושים כל היום, זהו 
הרוח של הצדיק. וכמובן שזה כשניגשים לתורה ברוח הצדיקים 

והכשרים, עם השמחה הזאת.

]ז[ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת ָיַדִין ְוַרְגַלִין, ִּכי ֵיׁש ְּבַהּתֹוָרה ִנְגֶלה 
ָידֹו  ָׁשַלח  "ּדֹוִדי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ָיַדִים,  ְּבִחיַנת  הּוא  ִנְגֶלה  ְוִנְסָּתר: 
ִמן ַהחֹור" לעיל מזה כתוב 'קול דודי דופק', ביציא"מ הגיע עת 
הרוח  זה  דופק  במדבר,  אחרי  ללכת  לצאת  תתעוררו  הגאולה, 
חיים, כמו דפק, אח"כ כתוב דודי שלח ידו מן החור ומעי המו 
בתוך  כשהיינו  אלינו  התגלה  שהקב"ה  הפסוק  פירוש  עליו, 
מעי  אחריו  לרוץ  התעוררתי  ואני  גלותנו,  בור  והחושך  הגלות 
המו עליו. וכאן רבינו מפרש 'ִמן ַהחֹור',  ַהְינּו ָחרּות ַעל ַהּלּוחֹות 
אמרו חז"ל אל תקרי חרות אלא  ְּבִנְגֶלה;  )ְׁשמֹות ל"ב(, ֶׁשהּוא 
חירות, חז"ל אומרים , למה היה העגל, כי התורה ניתנה בגלוי, 
נגלה לכל, היה עין הרע. בפשטות הפירוש ככה, דודי שלח ידו מן 
החור, זה ענין של ידיים, חור זה חרות. נגלה. לוחות התורה הם 

בנגלה, חרות על הלוחות זהו הרוח של הידיים.

בקיום  גדול  חיות  של  רוח  הוא  הידיים  שענין  מובן  בפשטות 
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יש רוח  התורה בפשטות, כמ"ש בהמשך בענין מרדכי ואסתר, 
גדול שאדם רואה ממש שה' נמצא איתו, לא צריך התבוננות, 
זה ממש מציאות, שמרתי שבת, התפללתי היום, השני לא, זה 
כנראה  ידיים.  שנקרא  התורה  של  ושמחה  חיות  משהו,  משהו 
נצטרך לפרש פעם את תמונה זאת ע"פ קבלה, קשה להתקדם 
שבא  ויראה  אהבה  המלכות,  האמונה,  ידי  שהם  פירשנו  בזה. 
לי מצוות,  ה' שנתן  לאדם במצב האמונה הפשוטה, אוהב את 
מצוות זה מציאות של יראה שה' נמצא איתי, זה נקרא ידיים 

של אמונה. זהו השמחה שלנו בפשטות.

ְוִנְסָּתר ֵהם ְּבִחינֹות ַרְגַלִין, ְּכַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֻסָּכה 
מט:(:"ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך" 'ַמה ָיֵרְך ַּבֵּסֶתר' ְוכּו'. חז"ל דורשים שיש 
תורה שצריך ללמוד את זה בסתר, לא בגלוי, פנימיות התורה, 
חמוקי ירכיך.  ּוְכָלִלּיּות ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת ֵלב, ֶׁשַּמְתֶחֶלת ְּב"ֵּבית" 
ִּפְרִקין  ְּבִׁשית  ְּדָנִׁשיב  ָהרּוַח  ִמְׁשַּכן  ֶׁשָּׁשם  ֶּב"ָלֶמד",  ּוְמַסֶּיֶמת 

ִּדְדרֹוִעין ְוִׁשית ִּפְרִקין ְּדַרְגַלִין, ַהְינּו ְּבִנְגֶלה ּוְבִנְסָּתר:

בענין  ועמוקים  נוראים  סודות  כאן  יש  אך  בפשטות,  נתחיל 
הרוח, כשאדם יודע מאיזה ענין הוא בשמחה ומחיה את עצמו 
שמח  אני  בפשטות  כזה,  חיות  לנו  להביא  צריך  התורה  ברוח, 
עם המצוה, להחיות את עצמי בשמחה גדולה , זה נורא ואיום, 
וכן רוח שברגלין, שזהו חיות בסתר, בתוך הלב בפנים אני מבין 
איזה נחת רוח יש בתפילין ואתה זוכר איזה ענין, זכרון יציא"מ 

וכן בכל מצוה זוכר איזה ענין אפי' שאינו מקובל גדול

רבינו אומר, הרי יש לך איזה קשר לתורה, תגיד לי, למה מכסף 
וכבוד אתה בשמחה וכשאין לך אתה שבור ועובר עליך, ואילו 
התורה לא עובדת כך, הרי התורה הוא בחי' ידין, בחי' בית הוא 
מציאות שאני חי עם ה' בתכלית האושר והמילוי והסיפוק יש 
לי חיות כזה שה' הוא המלך, אין עבודה זרה, יש לי מה לעשות. 
ובכל היום אני מעלה את המדות, כל דבר שאני עושה פה, אני 
ממליך את ה', מגלה גדולת ה' בכל מצוה ומבטל את הכפירה, 
ומגלה מציאות שה' נמצא פה בעולם הוא המלך ואני עובד לפניו, 
אני מלא שמחה וחיות, אין לי עסק מה שכעסתי אתמול או קרה 
אלף  ובאמצע  תפילה  וקצת  תורה  קצת  עם  עסוק  רק  משהו, 
שעות של שמחה ביום אחד. כך צריך לבלות את היום, להיות 
אנשים שמחים. הנה יש לי איזה דבר בפשטות, ואח"כ נזכר שוב 

שה' נמצא פה, ב"ה אני יהודי שומר שבת, שוכח מהבעיות.

הכח של נגלה להחיות את האדם, להכיר שה' נמצא איתי, יש 
לי נקודות טובות, הנגלה שבתורה יש לו כח להביא לאדם חיות 

נפלא. 

כח הנסתר שבתורה יש לו כח יותר גדול, זה יכול להגיע איפה 
לתוך  הבעיות,  לתוך  נכנס  זה  להגיע,  יכול  לא  שלך  שהשמחה 
חימוץ הלב, סיפורי הכעס והיאוש והמעברים הקשים, כשאתה 
זה  הצדיק,  של  דיבור  התורה,  פנימיות  של  ענין  איזה  תופס 
שם,  לך  יש  ופתאום  והמינות,  הכפירה  למקום  רוח  לך  מכניס 
והודאה  שמחה  נעשה   ,' אברך  במקהלים  במישור  עמדה  רגלי 
לה', אז ישיר משה, שירה חדשה שבחו גאולים. רגע רגע. הרי 
מקודם היה לך בעיות. הנה חשבתי איזה ענין פנימי, אין כבר 
דיבור  באיזה  דבוק  כשהוא  לי,  קרה  מה  יודע  לא  בעיה,  שום 

וחיות של הצדיקים, תפס אותו, וגמרנו עם כל השטויות.

כל  את  מהאדם  לעקור  רגלין  לבחי'  נכנס  שבנסתר  התורה 
אין  הכפירה כאילו  עוקר מהאדם את  המינות. תורה שבנגלה 
מה לעשות, כי יש לך תמיד מה לעשות. ושניהם ביחד עוקרים 

את העבודה זרה, כי ה' כן נמצא איתך, זהו כלל הענין.

איך  וסיפוק,  שמחה  מלא  היום  שנהיה  המאמר  נושא  כלל 
מגיעים לזה? העולם היום לא כמו פעם, פעם דאגו על פרנסה 
נהיה ש'קים חודשיים, היום כבר  יום או של שבוע, אח"כ  של 
דואגים לנכדים, כ"כ הרבה דאגות על הראש, איך יוצאים מזה? 
איך נהיה יהודי עובד ה'. הרי אנו בגלות מצרים ממש. וימררו 

את חייהם בחומר ובלבנים, מה שעובר על האדם מרירות כזה.

והכל מתקשר לזה שאין שירה חדשה, אין שיר ושבח לה' להודות 
ולהלל לשם ה' להיות דבוק בה'. למה, לא רק הבעיות שעוברים 
על האדם, זה החסרונות שלו בעבודת ה',אם היה מתפלל ולומד, 

היה יכול לחיות. 

בא נתבונן בפסוקים האלה, נראה מה רבינו רוצה ללמד אותנו, 
מה  רגלין,  בחי'  ירכיך  חמוקי  הפסוק  נצליח.  אם  נראה  קשה, 
כתוב שם, מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך, שובי 
ה'  עבודת  לדרכי  הולך  אתה  מה  מינות,  זה  השולמית,  שובי 
בשמחה, תבא אצלינו נתן לך עבודה, רח"ל יש נסיונות שרוצים 
לעקור אותו מהשורש. זהו נסיונות המינות, כי קנאתי בהוללים, 
אח"כ כתוב, כלל ישראל עונים, מה יפו בנעלים בת נדיב, ב"ה 

אני שומר יום טוב עולה לרגל. 

מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב חמוקי ירכיך כמו חלאים, פרש"י 
כמו מזבח הירכיך זה כמו שיתין של מזבח שנבראו מששת ימי 
כמו  הילדים,  זה  ירכיך  פשוט,  יותר  כתוב  בתרגום  בראשית. 
חלאים זה יש להם חלי עד ציץ הקודש, מעשה ידי אמן, בצלאל 
שעשה את כלי המקדש. ורש"י אומר שזה אומנותו של הקב"ה 
יורד  שעשה את השיתין, כי עולים לרגל ומנסכים נסכים שזה 

לשיתין, זה אומרים תשובה כנגד שובי שובי שולמית.

כי כל המציאות שהיצר הרע לוקח מאיתנו את השמחה וחיות 
כל  להיות  יכול  בצדייקם,  שמאמין  חסיד  יהודי  של  והסיפוק 
היום מלא מלא ממש מלא משמעות, ויש לו כח לעבור כל הרוח 
גם  בעיה,  עוד  נו,  נו  עוה"ז,  על  מסתכל  הבלבולים,  וכל  סערה 
זה יעבור, בשביל מה להשבר, בשביל מה להתעצבן, וגם כשיש 
בלאגן ילדים ולא יכול ללמוד הרבה, הוא מלא שמחה יום יום, 
השולמית,  שובי  שובי  ומינות,  כפירה  זה  לזה,  שמפריע  מה 
אין  הוא מקנא באחרים מצליחים, אצלי  כי  רגלי,  נטיו  כמעט 
יסורים  לקבל  זה  אדם  עיקר  נוראים,  יסורים  איזה  כלום,  לי 
באהבה, רבינו אומר, אם מטגנים את האדם ביסורים, אם הוא 
שמח מטגנים אותו קצת, כשמקבל באהבה, זה מספיק, אם לא 
מקבל, נותנים לו הרבה ה' ירחם. זה לא פילוסופיה. אלא פשוט, 
כשאין לך בחי' כד אתי יתרו, לצאת ממצרים, ורק שיר ושבח 
לה' שבחר בי ורוצה בי, תדע כמה אתה פועל בעולמות עליונים, 
הנה  החושך,  נגמר  הנה  שירה,  אומרים  ישראל  עם  נהיה  הנה 

התגלות ימות המשיח, זה יש בכל יום בתורה ותפילה.

אלא שהגוי אומר  'שובי שובי השולמית', כאילו שזה כלום, זהו 
המן עמלק מינות שתופס את האדם בכל יום, פה הבית ספר, פה 
הילד חולה, פה פרנסה, כל יום חדשות, יש כסף או אין כסף, וגם 
התורה ותפילה, לא מצליח לא מרגיש, לא למדתי מספיק . הלו, 
מה בעיה, גלגל כשאין רוח, הולכים לתחנת דלק מכניסים רוח, 
שבנסתר.  מתורה  מקבלים  רוח  מהצדיק,  רוח  תמלא  תגש  לך 
בת  בנעלים  פעמיך  יפו  הוא מה  לזה,  וכו' התשובה  שובי  שובי 
את  להוציא  קשה  בזה"ק  כמ"ש  רגליכם,  רחצו  בחי'  זה  נדיב, 
ברחצו  הוא  יציא"מ  של  הסוד  לקבלה,  להכנס  לא  כדי  הענין 
רגליכם, שנמשך מדות הרחמים, עולם הבינה, חסדים, מקוה, 
ביבשה,  עוברים  ואנו  הקלי',  של  הזידונים  המים  ים  שנקרע 
רחצו  זהו  הדעת.  השגת  אלקות,  השגות  תורה,  חידושי  ונעשה 

רגליכם, כמ"ש בזה"ק.



ו

דרכי נועם
רגלי  מציאות  כי  בזה"ק  פי'  רגליכם,  רחצו  להם  אמר  אאע"ה 
ובריאה, בחי  יציאה  עולם   - וסנדל'  'מלאך מטט  הקדושה הוא 
שהוא  בעוה"ז,  אדם  על  שעובר  המקום  נמוך,  מקום  רגליכם, 
נפרד מה', אין שם התגלות אור, יש שם מלאך מטט וסנדל בחי' 
המן  אחיזת  ושם  השפע,  סוף  המלאכים,  סוף  בנעלים,  נעליים, 

עמלק כי יש שם פירוד.

מלאך מטט בחי' עוף השמם יוליך את הקול, אפי' שאתה רחוק 
מה' בתכלית הריחוק, יש מלאך שממונה להעלות התפילה שלך 
לוקח  רון,  נקרא  למעלה  מטט,  להקרא  למטה  יורד  הוא  לה', 
מצוה פשוטה שלך ומעלה, מלאך סנדל שומר אותך בכל מקום 
גם בסוף עולם העשיה, אך שם אחיזת עבודה זרה, בחי' רגלין, 

לא מרגיש כבוד ה'.

כשיש אחדות ה', אדם מרגיש חיות בתורה ותפילה, מרגיש את 
בחי'  יש  בעוה"ז  שלי,  החיים  כל  זה  יכול,  כן  אני  הזה,  האמת 
רגלין, האור של מלאך מטט וסנדל, יורד למטה למטה, ה' נמצא 

פה, אך האדם אומר ,התורה ותפילה שלי לא שווים.

אתה  מה  אומר,  הכופר  בנעלים,  פעמיך  יפו  מה  אומר  הפסוק 
לומד תורה ומתבודד, לך תעשה כסף, תסתובב קצת, וכן שאר 
נעשה  ונחזה בך  ירחם, שובי  ה'  הנסיונות, תראה עולם, כפירה 
הגוי הכי משוגע,  נשיא ארצו ת הברית  או  ממך ראש ממשלה, 

ככה כל הדמיונות,

לרגל,  עלייה  של  הפאר  יופי  מה  פעמייך,  יפו  מה  עונים,  לזה 
אור של שבת ויום טוב, תיקון הרגלין הוא רחצו רגליכם, נגמר 
הסיפור הזה של כן לומד או לא לומד, זהו, קבלתי גן עדן, הנה 
יופי ופא,ר שזה יותר יפה מכל דבר בעולם,  אני מתחיל לרואת 

ואני רואה את זה מתוך המצוות הפשוטות שלי.

כאן נבין מהו ענין הרוח, נעלים, בחי' חשמל, אור הבינה שמלביש 
באמת  כשיודע  בלבבו,  אמת  דובר  ל"ה,  בסי'  כמ"ש  העולמות, 
שה' נמצא איתי ונהנה ממני, זה הממשות, הדבר הכי יקר, טוב 

סחרה מכל סחורה, כזה מתיקות, זה נקרא המשכת הרוח.

רוח  יש  התורה,  הפנימיות  ענין  נבין  בזה  רוח,  סוגי  שני  יש 
שנקרא מה יפו פעמייך, שהוא בחי' רחצו רגליכם, כשיש שמירה 
פעימה,  כל   ,, פעמייך  יפו  מה  חסד,  להמשך  יכול  מהחיצונים, 
נקודה טובה, נעל בגימ' מקוה, יש לי ציצת ותפילין, אני כן יכול 
מהכפירה,  רחצת  הרגליים,  רחיצת  זהו  לה'.  לחזור  להתחזק 
מהקליפות שרוצים לעשות ממך חברהמן, אתה מתחמק מהם 

ועולה לאמונה.

ירכיך כמו חלאים, שזה בחי' תורה  המשך הפסוק הוא חמוקי 
תבינו  מהאדם,  נסתר  מה  שנסתרים,  דברים  היינו  שבנסתר, 
פשוט, שמציאות האדם שיש בלבו משוה שנסתר שם, המחשבות 
של האדם זה נסתר מאנשם, אבל זה על האף שלו, מאחד נסתר 
האמונה בה' שאינו יודע שה' נמצא פה, נסתר מלבו אמונה, לכן 
אינו שמח מכל נקודה שזכה, שכח גן עדן וגהינם. רבינו בונה לכל 
אחד בתוך הנסתר שבלבו, מאיר לו את האמת, אתה יודע לאיזה 
אבדון אתה יכול ללכת, ואתה יודע כמה קל לחזור לה', תצעק 

ותתחזק, רבינו מכניס חיזוק שה' איתך.

זהו תורה שבנסתר, שיודע איזה ענין שמחיה אותו, אפי' שהוא 
כבוי ימים ושנים, שום דבר לא מאיר לו, אם הוא יתחזק קצת, 
נפשו.  בסתרי  הרוח  את  יקבל  אז  דלתתא,  באתערותא  יתחיל 
ונהיה שיר ושבח, רגלי עמדה במישור, כי הגיע לו הארה נסתרת 

כזה.

זה יותר משמירת החשמל, אח"כ יש שפע החסדים של הבינה, 

כמו  כתוב,  בתיקונים  עמוק,  מאד  ענין  נהורין,  ש"ע  ונתגלה 
חלאים זה היכל של עצם השמים, בברכת יוצר יש היכלות, אל 
גדול ברוך דעה, הוא היכל עצם השמים, שם אורפניא"ל, התגלות 
אור הפנים, ש"ע נהורין, מתחלק לכמה סוגי חלקים, כשה' מאיר 
ממש,  המלכות  מדת  עד  להאירם  צריך  לו.  טוב  למישהו,  פנים 
זה הדבר היחידי שמאיר רחמים עד למטה, שלמטה נהיה כמו 
למעלה, עוה"ז מלא רחמים, זה עיקר הארת השמחה של האדם, 
זה מעשה ידי אמן, אומן מופלא זה כתר, אמן למטה זה המלכות. 

מעשה ידי אמן, עניית אמן מחבר את שניהם, כמ"ש בזה"ק.

מעשה ידי אמן, להגיע להיכל המלכות, במלכות יש היכלות, רצון 
נכלל למעלה, היכל האהבה והיכל הזכות, נכללים, היכל הראשון 
ב',  א'  כל  אומרים  עולה, שם  עצם השמים  השני  ליצירה,  יורד 
הוד ונצח, שם אומרים קדוש קדוש, כל בירורי האדם ועבודתם, 
עולים לשם ונהיה אלקות, כל דבר שאתה עושה משפיע למעלה, 
אפי' רשע הכי גדול, יש אחד שאין לו חיות מזה. אל ברוך כוו' 

הוא ש"ע נהורין שיורד הכי למטה.

זהו חמוקי ירכיך בחי' נצח והוד, היכל עצם השמים, זהו סתר 
אמונה בלב של האדם, שומע שם קדוש קדוש, זהו עיקר הארה 

שיכול לרדת לכל האדם, להאיר לו כמה ה' נמצא איתו.

ונחזור לראות את זה בפשטות יותר. רבינו מביא שני פסוקים, 
זה  קשר,  לזה  אין  בפשטות  ירכיך,  חמוקי  הלוחות,  על  חרות 
לגבי ידין זה לגבי רגלין, אך חז"ל חברו הענין, ללמוד תורה בלי 
פרסום, והעגל היה כי היה תורה בגלוי עין הרע. חמוקי ירכיך, 
זה כשלמד משהו בסתר. מה אתה לומד בסתר? זה הלימוד של 
הזה"ק שמגלה בסתר איך ה' נמצא בכל דבר, מבטל כל כפירה 
פתאום  עלי,  שעובר  מה  בכל  שלימה  באמונה  ומאמין  ומינות 
יודע שעובדים את ה' בכל דבר, פתאום מאמין בשכר הגדול שיש 
בעוה"ז ובעוה"ב, ולא מתייאש, ותופס את עצמו להתחיל מחדש, 
יכול  ואני  כחות,  לי  שיש  רואה  התור,ה  פנימיות  אור  כשתופס 

לתקן את הכל.

הנסתר,  הזה"ק  התורה   סודות  כל  שלוקח  רבינו,  פעולת  זהו 
ומכניס למקום שלנו, ר' נתן מכניס לכל מציאות, יש לך נקודה 
טובה, גם כשאתה חושב שאין לך כח, ונמשך אחרי מה שנפלת, 
כעס, פגמים, מתייאש וגמרנו, אך כשתופסים דיבור של סודות 
מלא  אתה  חלאים,  כמו  איתך,  ,שמדבר  נתן  ר'  של  התרוה 
חולאים, חולה אנוש, אך זה מתהפך להיות תכשיט, עדי וחלי, 
אתה חולה אבל תפסת דיבור של ר' נתן הוא עשה אותך בריא 

ושמח. 

ירכיך, נצח והוד, לנצח הרע, לצאת מעצבות כל היום דוה, שני 
ירכין זה נצח והוד, ושם מאיר הש"ע נהורין, זהו אור הצדיקים 
שמאיר אור ה' לאדם, פתאום הוא לא חולה, מעשה ידי אמן זה 
הציץ נזר הקודש, אור הפנים, ש"ע נהורין, מעשה ידי אמן, שאור 
אלקי כתר עליון נמצא למטה בהיכל עצם השמים שזה חמוקי 

ירכיך, המקום הכי נמוך אצלך.

וזהו בחי' רחצו רגליכם, שהארת הש"ע נהורין הגיע למטה, ויש 
שני סוגי רוח, יש מציאות הרוח שנמשך עלינו האמת, כמ"ש סי' 
טובות,  נקודות  לי  יש  באמת  חשמ"ל,  בלבבו,  אמת  דובר  ל"ה, 
באמת אני רוצה לשוב, תצעק אפי' מבטן שאול, העיקר שועתי, 
אתה כן עושה, תתפוס איזה צדקה שאתה כן יכול, ישלמו לך, אל 
תישבר, תכניע יצר הרע אחד, ועוד אחד ועוד אחד, כל דבר עולה 

למעל,ה, זהו דובר אמת בלבבו.

ואז ה' יאיר פניו אליך, יתן לך הצלחה וחיות, מתוק מכל מיני 
דבש וחלב שבעולם, גן עדן והצלחה בכל דבר, זה הארה שנקרא 
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שאתה  נעלים  התחלה,  היינו  פעימה,  בנעלים',  פעמייך  יפו  'מה 
רחצו  נתן,  מר'  חיזוק  הארת  ע"י  הרע,  מיצר  להשמר  מתחיל 
רגליכם, רוחץ ממך את הקליפות ואת החיצוניות. הכל מקושר 
בזה שאתה בבחי' בית. כי הרוח הוא הבחינת בית. שאתה במצב 
שלך, עם לבן גרתי, אתה חי במצב של לבן, רוצה לעקור את הכל, 
עובר מה שעובר, אך תרי"ג מצות שמרתי, הן בנגלה הן בנסתר, 

שזה בחי' בית.

מה  בכל  עצמו  את  מחיה  פעמיך,  יפו  מה  הוא  שבנסתר  תורה 
ששומר על עצמו, כמ"ש בזה"ק שענין הנעליים הוא הארת הבינה 
שמקיף ושומר על הכל, ויש עוד סוג רוח, שזה חמוקי יריכך, מה 
שעובר עליך נפש, והתחזקת קצת. כמו חלאים, רש"י אומר שזה 
שיתין שירדו מהמזבח עד התהום, ענין השיתין נורא ואיום שיש 
דבר כזה, מציאות ממש, יורד עד התהום, לבה של אמצע כדור 
ניסוך המים  יכולים לרדת כ"כ עמוק,  הארץ, כל החוקרים לא 
והיין יורד עד שם, זהו יסוד שבירת הכלים הוא התהום, מציאות 
למה יש יצר הרע כזה קשה, כי יש שבירת הכלים, מציאות של 
עבודה,  דבר  בכל  שיש  יודע  כופר,  לא  כשאדם  שבורים,  דברים 
כשנכנס לגאוה, או שאני יודע ללמוד או שלא, אני גדול או קטן, 
לתקן  יום,  בכל  שליחות  שיש  מבין  בפנימיות  כשמסתכל  אך 
שיעזור  רבי  יש  יכול,  אני  רוצה,  אני  אם  איך?  שלי,  המצב  את 
לך, תתחיל לצעוק, תפילה וחיזוק, בזה יצא שירה חדשה, סוס 

ורוכבו רמה בים.

ברא  ה'  אמן,  ידי  מעשה  יריכיך,  חמוקי  הוא  הזאת  השמחה 
מתחילה שיש שביה"כ עד התהום, עומק המציאות של עוה"ז, 
מה  מבין  אני  עכשיו  ירכיך,  חמוקי  כאלה,  נסיונות  כאלה  שיש 
אני מתקן, כשאדם מבין איזה ענין כזה, מתוך דברי ר' נתן, מבין 

כמה ה' איתו.

דבר כזה אי אפשר לשבר, אף אחד לא יכול לשבור את זה, זהו 
הרוח חיים, שזהו עצם הארת ש"ע נהורין, כי קיבל את הרוח עד 

התהום שלו.

מה אנו עושים כשמדברים קבלה, ואין לי רוח חיים? היצר הרע 
תופס אותו במפלסים, הופ, לא יודע איזה רוח יתפוס אותו מחר. 
לכן צריך תורה שבנגלה, לזה כתוב קול דודי דופק, ודודי שלח 
ידו מן החור, שה' מתגלה אלי במקום הכי נמוך, כמו אחד יצא 

מחור בעוה"ז, הנה, שלום, איפה היית מקודם? מעי המו עליו.

צריך הסבר, מה זה קשור לחרות על הלוחות, חור זה רוח, מה זה 
חרות, אלא שאמרו חז"ל כיון שניתנו הלוחות בהתגלות לכן היה 
עגל, הרי היה עגל להורות תשובה לרבים, מה זה. אלא שה' נתן 
את המצוות בגלוי, נהיה מזה 'אני למדן גדול', אני עושה מצוות, 
חרות  שתהיה  לך  אומר  הלוחות,  על  חרות  גאוה.  מזה  נהיה 
מהגאוה, זהו סוד לוחות, קשר של עוה"ז לה', עשרת הדברות, 
כל האורות דקדושה, שנכנסים לתוך היום הזה, וה' נמצא איתי 
ואצלי, זה לוחות האבן, תורה. התורה יכולה להיות לוחות שהיא 
רוח חיים, או יכול להיות שברון לוחות, שברון לב, כיון שניתן 
בגלוי, כל הלימוד שלך שאנשים ידעו שאתה לומד יפה כ"כ, אני 

רוצה להיות מוצלח בגלוי, זה הבעיה, בשביל זה יש עגל.

צריך לרוץ לחמוקי ירכיך, זה הקשר בין שניהם, לכן תרד לדברים 
נסתרים יותר, כח התיקון הוא להפוך את החרות ע"י דודי שלח 
ידו מן החור, ה' מאיר לי שבאמת אני נמצא אצלך במצוות שלך. 
סוד הדבר הוא ביטול הכפירה, כי ידין זה ביטול הכפירה, קול 
דודי דופק, זה הרוח חיים, פתחי לי, כי ה' מאיר לי לאדם תמיד 

איזה אור, דפק דקדושה, איזה רוח קטן, ורוצים ממך שתתעורר 
באתערותא דלתתא.

זה הפסוק שעיקר עניינו הוא אתערותא דלתתא, פתחי לי, תפתח 
את הלב שלך לה', תתעורר מהעצבות והקרירות, תהיה בשמחה, 
אחותי רעיתי יונתי תמתי, אתה יודע מי אתה? אתה הכי קרוב 
לה'. כשאדם מתעורר, אח"כ כתוב דודי שלח ידו מן החור, כתוב 
וזה  חסדים  היה  הנל  הפסוק  כי  ר"ה.  בחי'  הארה  שזה  בזה"ק 
גבורות. כי בנין המלכות בר"ה הוא מגבורות, דודי שלח ידו מן 
החור הוא סוד הנסירה ותיקון הנסירה, שמתגלה ידי האמונה, 

הרגשה כזאת באלקותו ית'.

באתערותא  מתעורר  ,אדם  לי  פתחי  דופק,  דודי  קול  כשיש 
דלתתא, אח"כ יש דודי שלח, שערה עליונה בחי' הארת התפילין 
לאמונה  חדשה  חיות  שיש  כזה,  אחוריים  במציאות  שמאיר 
פשוטה שנפל לגמרי, והאמונה חוזרת להבנות מחדש, ויש לאדם 
גבורה וכח גדול, בתוך חשכת החושך שלו, בחי' חור, הוא מקבל 

שם כחות אדירים

זהו כח גילוי אלקות וקבלת התורה שהוא התגלות השיר, שפע 
ידיים,  הרגשה,  מקבלת  שהאמונה  שפירשנו  כמו  ידין,  שנקרא 
הרגלין הוא ענין שפע פנימיות הסוד, שרגלי הבינה עושה רגלין 

להרים אותי.

ה'  שלך,  מהעצבות  תצא  דופק,  דודי  קול  מצרים,  יציאת  זהו 
מנהיג כל אדם, בפרנסה, בבית ברחוב, מתי כן הולך לך מתי לא, 
גדול, יש מדות הרחמים  יהודי, אפי' שאתה בגלות  אתה תמיד 
לך  יציא"מ, תתעורר, תתחזק,  כמו  לאדם  העליונים שמאירים 
תעשה את עצמך שמח, כי זהו נושא המאמר, זה גאוה אם אתה 
לא בשמחה, 'אפי' שזה ככה וזה ככה' אתה משוגע לגמרי, חבל, 
אתה יכול להיות שמח ואתה שבור, 'אבל אין לי אבל יש לי', נו 
שזה  וחושבים  ככה  כולנו  נפש.  חולה  אתה  המרחם,  ירחם   , נו 
נורמלי, הרי אתה לא גוי, אתה שומר שבת. אין עושר כזה בעולם, 
אין  העולם  כל  מליארד,  שמונה  מתוך  שבת  שומרי  אחד  מליון 
להם כלום כלום, כל הכסף נמצא אצל שמונים אנשים בעולם, 
חוץ מהם כולם עובדים כמו חמורים, מי שיש לו כב,ר הוא הכי 
חולה. ואנו זוכים לשמור שבת, כ"ש כשזוכה ללמוד תורה, וכ"ש 

כשיודע מצדיקים, 

את  להחיות  דרך  איזה  שיהיה  צריך  החור,  מן  ידו  שלח  דוד 
של  רוח  אין  כלום,  מבינים  ולא  הגאוה,  לתוך  שנפלה  המלכות 
ה'  בהתחלה  נמצא,  ה'  שרק  יציא"מ  של  אלקות  התגלות  אמת 
ממצרים,  מוציאאותך  דופק,  דודי  קול  האמת,  את  לך  מאיר 
החור  בתוך  חיים  הרוח  את  לקבל  מלמטה  שיתעורר  לי,  פתחי 
האמונה  את  להחיוות  באחוריים,  המלכות  את  לבנות  שלך, 
ותקיף שכן  עז  להיות  דקדושה,  בגבורה  אותך  להחיות  שנפלה, 
האדם  אצל  מתגלה  וזה  בשמחה.  לרקוד  להתחיל  חיות,  לי  יש 

בקול גדול.

נסיונות,  מתחיל  כבר  העומר,  ספירת  של  ראשון  שבוע  כשעבר 
זה  כתות,  ושלוש  אימים,  פחד  ובים  למצרים,  נשוב  וכו',  מרה, 
אומר לשוב וכו', אך האמינו בה' ובמשה עבדו, אפי' שמשה רבינו 
ויחנו פי החירות', למה יצאנו, למה לשוב, פרעה  'וישובו  אומר 
על כל אדם, הוא  עובר  זה  אומר שהע"ז שלו תפס אותם, ככה 
מתחיל לשוב, אח"כ נופל עוד פעם, וישובו ויחנו, עוד פעם ירידות 
ומרירות כאילו לא עשיתי כלום, שום דבר לא הולך לו, זהו נסיון 
האדם, שובי שובי השולמית, רציתי להיות עשיר גדול, ולא הולך 
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לי.

אך ויאמינו בה' ובמשה עבדו קפצו למים, כך בכל יום, אדם קופץ 
בירורים  סדר  זה  ניגון  שיר,  ונתגלה  איתי,  שה'  האמונה  לתוך 
שממשיך רוח עליון, כמו שאי אפשר לרקוד כשלא שומעים ניגון 
טוב, כמו חרש שמסתכל בחתונה עושים תנועות משוגעות ולא 

יודע למה, כשתשמע את הנגון גם אתה תקפוץ.

שיר מרובע, בירורים לנצח המינות, ויש לנצח הכפירה, בירורים 
להמשיך אהבה ויראה, יש בירורים להמשיך המוחין, לשבר ע"ז, 
ויש ניגון בירורים מעשה ידי אמן, אור הכתר. רחמי ה'. כשיניקת 
הקלי' מתבטל, רואה פאר גוון הכי יפה ששייך להיות, פאר שאין 
במקהלים  במישור,  עמדה  רגלי  ריקוד,  ע"י  נעשה  הכל  בעולם, 

אברך ה', 

והקול דודי דופק מתחדש, כי התעלית במדות, התקרבת לשיר 
בנקודות  עצמו  את  מחיה  שאדם  ע"י  זה  וכל  והפשוט,  הכפול 
טובות בכל מצוה. זהו סדר היום שלנו, לקום בבוקר, מודה אני, 
בי  ידיים, ריקוד כמה דקות, לחשוב כמה ה' איתי שבחר  נוטל 
זה  ידיים  נטילת  עכשיו,  העולם  את  תיקנתי  אני  ידיים,  ליטול 
כלליות התורה, אח"כ אשר יצר, זה כפשוטו, ה' ירחם כשכואב 
הבטן ויש שם חלל הפנוי, לא נעים, כשה' נותן רפואה, איי, אני 
מברך את ה' , אשר יצר את האדם בחכמה, אין כפירה, ה' עוזר 
מן  שמירה  משמרה,  אתה  בראת,  אתה  נשמה,  גם  לי  ויש  לי, 

החיצונים גם בג' עולמות, מטט וסנדל, אתה שומר עלי. 

שאתה  להחזירה,  ועתיד  המ"ן  עליית  היינו  ליטלה  עתיד  אתה 
יורד ועולה.

לשכוי בינה, קצת שכל, רוח חיים שמתחיל קוקוריקו, מילתות, 
דבר,  אותו  קוקוריקו,  אומרים  יש  נח,  נ  אומרים  יש  שכוי,  של 
ובין  יום  בין  לעצבות,  שמחה  בין  להבחין  שמחה,  קצת  העיקר 
לילה, הרי אתה לא גוי, אתה כן מרוויח עולם הבא היום, יש לך 

גג על הראש, אתה לא בסוריה, ב"ה

 שלא עשני גוי עבד, ב"ה, אין לך מוחין דאשה קטנות המוחין, 
נשים עד נפח, נהיה אשה עד האף, תקנה תעשה, תשמח עם ה', 
מלביש  אח"כ  וכו'  עוורים,  פוקח  אסורים  מתיר  שטויות.  עזוב 

ערומים ונעליים שעשה לי כל צרכי, שזה שמירה הנל.

ואח"כ מרוויח ציצית ותפילין, בקיצור צריך לרקוד כמה חדשים 
בשביל הפתיחה של היום, והמקוה בכלל, זה חסדי הבינה, שם 

הרוח הזה, לכן במקוה אדם מתעורר.

זרה,  עבודה  לא  אמונה,  עם  אותו  שנעבוד  רוצה  שה'  והעיקר 
פירוש אמונה היינו שאתה זז ושמח, אם אתה לא שמח, תעשה 
את עצמך שמח, צריך שיהיה רוח בידין ורגלין, כי התורה מביאה 
לך את הרוח הזה, הכח של הצדיק, הוא קול דודי דופק, מעלה 
את הבירורים וכך נשלם הרוח, אור שלימות הבינה שית פרקין 
מישהו,אלא  על  חושב  שאתה  לא  לצדיק,  התקשרות  זהו  כנ,ל, 
זה הרוח של  בוודאי,  פועל  שאתה מקבל את הדעת שלו, שאני 

הצדיק.

היום היה יארציט של הרש"ש שמראה לנו מה שהולך בעולם, כל 
ברכה כמה דפים, מתעייפים רק מלהפוך את הדפים, ואני עשיתי 
שרפים,  ומלאכים  ומימן,  אטום  פצצות  ברכה,  בכל  היום  הכל 
להרגיש,  יכול  אדם  זה  ממש,  נעשה  זה  השמים  עצם  בהיכל 
אני עושה את כל זה, זהו התקשרות לצדיק, שיש לך רוח בתוך 
למה  וכו',  ציצית  ה',  מצוות  אוחז  שאני  בידיים  הרוח  התורה, 
התרחקתי מזה, כי חרות על הלוחות, נתפסתי לפרסומת גלויה, 
אני  אותי,  תעזבו  החירות,  עולם  הוא  התקון  לי,  אין  או  לי  יש 
בן חורין, עובד את ה'. וההמשך הוא קול דודי דפק, אתערותא 
בזה  מרמז  השנה,  ראש  בחי'  הזה  הרוח  עלי  ונמשך  דלתתא, 
, לא פשוט, אני לא אוהב לדבר סודות כ"כ,  'מעשה ידי  אומן' 
אומאן היה מקודם פולין, בזמן רבינו זה עבר לרוסיה, היהודים 

תמיד קראו לזה אימן, השם הקודם היה אמן. מעשה ידי אמן.

מתקן,  שאתה  דע  אדם,  של  אומנותו  שיש  תלמד  מלמד,  רבינו 
מרדכי,  שבנגלה,  תורה  זהו  מתקן,  בוודאי  אתה  פה,  נמצא  ה' 
מר דרור, תרוה שבנגלה, ריח טוב שבמצוה, כי מרדכי הוא בחי' 
הנסירה, שהאור מגיע למטה בדרך של פורים, שזה מאיר האור 
ה'  הצדיקים,  כח  המשך  הוא  הענין,  כל  מתקשר  כך  גדול,  הכי 

איתנו וניצולים מעמלק.

היינו  ממינות,  לצאת  תתחיל  ברגלין,  הוא  השמחה  וגילוי 
את  תחיה  בתפילה,  מינוס  בתורה  מינוס  בבנק,  שלך  מהמינוס 
עצמך בדיבור של הרבי, שיורד למקום שלך, ומגלה את הנקודות 
טובות בלבך פנימה, שזה המשכת היציאת מצרים שנעשה מזה 
שירה חדשה, שיר ושבח, רבינו אמר בספומ"ע במעשה האחרון, 
סיום תורת רבינו תמיד היה בענין קריע"ס, ספומ"ע, וכן לקות 
ה'  סיפור חדש,  יום  כל  כמו קקריע"ס,  כי החיים שלנו  ח',  סי' 
איך  סוכות,  מרעמסס  שעפנו  כמו  שנעוף  נס,  לעשות  יכול  היה 
להמשיך  יכול  היה  הרי  הרודפים,  המצריים  פחד  צריך  פתאום 
שתתעורר  רוצה  ה'  העיקר,  שזה  אלא  המעופף.  השטיח  את 
באתערותא דלתתא מהמקום הזה, באמצע יש שבוע קשה כזה, 
אח"כ יאיר עליך הניגון, שמרקיד את הרגליים, מה יפו פעמייך 
אני  חלאים,  כמו  עלי,  שומר  ה'  החיצונים  עם  גמרנו  בנעלים, 

מרגיש ציץ נזר הקודש, איזה אור.

למדנו קצת ביאור כזה היום, כי הרבה מחפשים מה רבינו מזכיר 
כמה פסוקים, הזכרנו קצת דברים עמוקים, אבל מי שיצא מפה 
בלי לצחוק יקבל עונש, העונש יהיה שהוא לא יצחק. זה לא דרך 
להיות  שלימה,  בתשובה  נחזור  ישראל,  וכלל  והבעש"ט,  רבינו 

כמו יהודי מקורי ,תמיד שמח, זה היהדות.

רבינו  לה',  ונרנן  נשיר  שירה,  שבת  של  הגדולה  לשמחה  נחזור 
אומר שחייב מילתא דשטותא, העיקר שנהיה בשמחה, ה' יזכנו 
להיות בשמחה תמיד, ונקבל רוח הצדיק בתוך הבית, עיר אלקינו 
הר קדשו, החיים שלי בית המקדש, ה' שורה אצלי, זה לא עבודה 
זרה, יש למי לעבוד, אין כפירה, יש תיקון בכל מצוה, וממשיכים 

לבטל המינות. ה' יזכנו לחדש ימינו אמן



ט

דרכי נועם

תורה נד שיעור ו' יום ה' פרשת בשלח, יא שבט תשעו

רביה"ק מכניס אותנו לעולם יפה של זכרון עלמא דאתי, 
על  ועומד  תלוי  שהכל  רביה"ק  מזכיר  המאמר  בסוף 
בלי  מעמד.  להחזיק  יכולים  כך  והתבודדות,  ההתחזקות 
זה, הראש נמצא במקום אחר לגמרי. מלא קנאה ורע עין, 

ומדמה. 

לעשות,  באמת  שצריכים  מה  רביה"ק  לנו  מראה  כאן 
באדם  מטפל  רביה"ק  של  מאמר  כל  דאתי.  עלמא  זכרון 
לחיות.  בכלליות איך שצריכים  כאן מתגלה  באופן אחר, 
יש  האמת,  את  לנו  אומר  שרביה"ק  כללי  מאמר  הוא 
טובות  נקודות  עם  לחיות  מלמד  שרבינו  מאמרים  כמה 
טובה,  הרוח  לעורר  בלילה,  נגינתי  אזכרה  ולהתחזק, 
ולצאת מרוח נכאה, ובהתבודדות לעורר את הטוב, לחזור 
לעצמו. וזהו יוסף ישית ידו על עיניך, יד של יוסף, הניגון 

הזה.

כשלמה'  אור  עוטה  מאד  גדלת  אלקי  'ה'  פותח  רביה"ק 
ובזה מגלה מהו עיקר היהודי, מהו עיקר ההתבודדות. יש 
לנו רבי. רבי לוי יצחק היה אומר שיש לנו רבי של פעם, 
וחסידים של פעם, היום מרמים אותנו, כל העולם מרמה, 
בזה העולם דבוק  להיות  יכול  לא  אומרים לאדם שאתה 
בה'. כך מרמים אותו. מוכרח שתראה את העולם מגושם, 
תהיה נפרד מה', אסור שיהיה לך אמונה ובטחון, לחשוב 

שה' איתך ואצלך, זה מדי גבוה בשבילך.

הנה יש לנו רבי שמלמד אותנו, אדרבה הפוך מזה, צריך 
זכרון  לזכור  לשמור מאד את הזכרון, מאד מאד לשמור 
עלמא דאתי. כבר הארכנו לעיל מהו עלמא דאתי. בפשטות 
הכונה לזכור שיש עולם הבא, גן עדן, גואלד כמה יכולים 
להרוויח בזה העולם או להפסיד חלילה, אין העולם אלא 
כאן  עוה"ז,  ע"י  הוא  הרווח  לבד,  עוה"ב  רק  לא  אחד, 
מרוויחים כל כך בכל תפילת ערבית, כל רצון ה', כל ברכה, 
זה  קר,  דבר  אינו  העוה"ז  שיעור.  בלי  להרוויח  יכולים 

אוצר גדול.

ישראלי, תיכף  בהמשך כתוב, כך ראוי להיות מנהג איש 
בהמשך  ובפרטיות,  בכלליות  יחשוב  בבוקר,  בהקימו 
דבר  כל  כי  מאד,  גדלת  דאתי,  עלמא  זכרון  מהו  מבואר 
בעולם הקב"ה מקיים, העיקר הוא לזכור שה' נמצא כאן, 
עיקר המצוה לזכור אנכי ה' אלקיך, אין משהו אחר, כל 
, ה' עשה את זה, ויש התלבשות של הוד והדר  דבר שיש 
לבשת, לזכור שיש משהו שה' רוצה וצריך ממני, ממילא 
אני יכול לסבול כל דבר, להבין שהעוה"ז אינו סתם כסף 
כל  כי  ח"ו,  סתם,  וארץ  סתם  שמים  ושינה,  אוכל  כבוד 
ועיקר  ומקיים בשביל הבחירה שלנו,  דבר הקב"ה מחיה 

הבחירה הוא האמונה בעלמא דאתי.

כמו  השכל,  את  להגדיל  צריך  שאדם  היינו  מאד,  גדלת 
שביארנו ג' ד' בחינות בהגדלת השכל, דבר ראשון למצוא 
רמזים בכל דבר, לא רק הכונה רמז מה שיעשה בעבודת 
ה',אלא כשלומדים ספרי רבינו יש רמז כזה שה' רוצה בי, 
אני מרגיש פירוש התפילה, אני רואה גדולת ה', אני רואה 
ויש  רמזים.  זהו  בי.  רוצה  באמת  ה'  והתעוררות,  יראה 
לחיות  אותנו  להכניס  רוצה  שרביה"ק  רמזים  מיני  כמה 

חיים של התעוררות. 

הן  החכמה, מקיפים,  ידיים שבים  ז'  סי'  בלקו"ת  כמ"ש 
לדרי מטה חיזוק והתעוררות והתחלה חדשה, כי ה' ממש 

נחת  ממני  ונעשה  שמים,  כבוד  מעורר  אני  כאן,  נמצא 
למעלה, ולדרי מעלה מסתמא יש רמזים אחרים, כל אחד 

והרמזים שלו.

רבינו ממשיך שצריך להגדיל בינתו להתבונן בזה, מדרגה 
נמצא  שה'  למצוא  טרדות,  ומתן  במשא  אפי'  שלישית 
בזה, הוא המתבאר בסי' א' להסתכל בשכל של כל דבר, 
כי טהרת המחשבה הוא עיקר תכלית הכל, תכלית תורה 
ותפילה, כך מקבלים כח של מחשבה חזק, לא רק מחשבה, 
אלא להיות דבוק במחשבה שהוא האמת, האמת הוא מה 
מהזה"ק  הדברים  מקור  צמצום,  אותנו  מלמד  נתן  שר' 
מלמד  הבעש"ט  לטעות,  יכולים  ששם  אלא  והאריז"ל 
למעשה, בעולם מדברים מענין ניצה"ק, רבינו מפרש שזה 
להמון העם, שיאמינו בניצוצין בכלליות, מי שיודע יותר, 
לא מסתכל שיש בזה ניצוצין, אלא שהדבר הזה, ה' ברא 
אותו, אך למה זה בא אלי, למה אני צריך לאכול לישון, 
סור  יצר הרע, בעש"ט מלמד  רע, הכל  לומר שהכל  האם 
מרע ועשה טוב, תתקן את הרע תעשה ממנו טוב, אל תפחד 
מהעוה"ז, כי העוה"ז הוא המציאות שאתה מוצא בכל יום 
את המחשבה שה' מנהיג בך, וכן הדיבור ומעשה, כל ענין 
דומם צומח חי מדבר, הכל הוא השי"ת לבדו, אא"ס מאיר 
בך, לית אתר פנוי מיניה, ממלא וסובב כל עלמין, כביכול 
לבד,  יכול  לא  שהוא  כביכול  משהו,  ממך  צריך  הקב"ה 

צריך אותך,זה נקרא ניצוצין.

כשלא אוחזים באלו הלימודים, האדם הוא מגושם, ובזה 
גם לומדים איך מתפללים מעריב, להיות בשמחה מתפילת 
אחד  ערבית  בתפילת  נתן,  לר'  פעם  אמר  רבינו  ערבית, 
כגל  ואמונה  ישראל,  שמע  נשמה,  ליציאת  לבא  יכולים 

זאת. להיות אדם אחר לגמרי. 

בזה לומדים מה זה שבת, מה זה תפילה, כל שבת זה ענין 
לזכור  דאתי,  לעמא  לזכרון  לזכות,  צריכים  לזה  אחר, 
והדר לשבת,  הוד  כמו שרבינו מאריך  עליונים,  העולמות 
שאפשר להרגיש את זה, זה מצא יותר אמיתי ממה שהעץ 

והאדמה נמצאת, זה ממשי ממש.

גדלת  שלי,  ה'  הוא   , ואימא  אבא  יחוד  הוא  אלקי  ה' 
מאד, היינו להגדיל הדעת בתוך המדה, לא לצאת מגבול 
הקדושה, כי הגדלת הדעת הוא בדברי הצדיקים, מצומצם 

על אור הזה"ק, לא חקירות וסברות עצמיות.

הבעש"ט נתן לנו קיצור מזה"ק וכתבי אריז"ל, ר' נתן נותן 
זמן,  לוקח הרבה  וזה  נופלים מזה,  גם שאנו  זה,  לנו את 
אך ר' נתן מכניס אותנו לזה, ורבינו באות ג' גם מתייחס 
לעצבים החלשים שלנו, המון עם, זוכים ע"י שינה, השאר 

, תתפוס מה שאתה יכול.

הברית,  תיקון  הוא  הדעת  בעולם,  שיש  עדן  הגן  זהו 
וסובב  עלמין  כל  ממלא  מה',  ולחשוב  הדעת  התרוממות 
כל עלמין, ה' נמצא ומחיה הכל, וכל מה שאנו עושים, אנו 

ממשיכים את ה' בתוך האותיות והצמצומים.

תחילה  מקדימים  אנו  לזה  קשה,  בשטיקל  אוחזים  אנו 
יותר גבוה ממקום  בכלליות. גדלת מאד, היינו לא ללכת 
שלך, לא הכונה שאסור לכסוף לגבוה, כי כל ענין רביה"ק 
קרוב  להיות  לכסוף  אדרבה  במיעוט,  מסתפק  להיות  לא 
לה', שהאמונה תאיר כ"כ, בכללי, וכן בפרטי, לעשות כל 
דבר באופן שזה עבודת ה', הן אמת שצריך לכסוף להכי 

גבוה, אך אל תלך למעלה ממדרגתך.
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להבינו כפשטו,  דרך שיכולים  יש  ה',  בעבודת  ענין  כל  כי 
כמו ילד שמבין שהסוכריה מתוק, כך התורה מאד מתוק, 
אני אוהב את ה', אתה יכול להבין את זה, כל דבר מלובש 
במציאות של אהבה פשוטה יראה פשוטה, אמונה פשוטה, 
בכל  אנושי  שכל  יש  כך  מה',  רק  פלוני  מדבר  תפחד  אל 
דבר, ר' נתן יורד לשכל אנושי שלנו, לא להיות שבור, רק 

בשמחה. דברים פשוטים כאלה.

ניצה"ק,  שמים,  כבוד  נמצא  הזה,  אנושי  השכל  בתוך 
יותר  ענין  יכולים להבין  זה בשכל אנושי,  כשמבינים את 
הקודש,  שמות  עמוקים,  לדברים  שנכנס  אחד  עמוק. 
בגדר  זה  הצדיקים  לשון  ]כי  העמוקים,  וסודות  קבלה 
חסידות ולא קבלה, רבינו בכל מאמר מזכיר כמה דיבורים 
לא  אנו  בזה,  לאחוז  שנוכל  באופן  ומלביש  מהבעש"ט 
אומרים,  אנשים  היום  ברביה"ק,  בבעש"ט אלא  אוחזים 
יש לי עשר רבי'ס, לומד כל הספרים, צריך לאחוז בעצות 
שיעורי  לימוד  ופשיטות  תמימות  חיות  שמחה  רבינו,  של 
וכיסופין והתבודדות ולחשוב רק אמונה ודביקות  תורה, 
בה', אח"כ תוכל לקחת דברי הבעש"ט בכלי, בשכל אנושי, 
אחרת יהיה לך קושיות, אם להעלות המדות או לא, אנו 
אוחזים עצמינו ברבינו, שהווא נותן לנו יהדות בתוך שכל 
הרגשה  לפי  אחד  כל  ואח"כ  בירידות.  אפי'  שלנו,  אנושי 

שלו, אחד בבעש"ט אחד לא. אך זה האמת.[

פשוט,  מאד  והדבר  לבשת.  והדר  הוד  מאד,  גדלת  זהו 
מנהג,  אומר שזהו  ריבנו  ה',  לפני  שצריך להתבטל תמיד 
לא בודק אם אני אוחז בזה או לא, זה מנהג. ה' ברא את 
העולם הזה, פרוזדור לפני הטרקלין, ונעשה בעולם דברים 
שמקושר למעלה עם ה', ועוה"ז מאד מורדם, הכל קליפת 

נגה.

שביקש  הארמי  לבן  זה  העיניים,  לפני  רואה  שאתה  מה 
אמת,  שאינו  הבריאה  על  שנפרש  הוד  הכל,  את  לעקור 
אלא הזדמנות לעבודת ה', רבינו אמר שכל מה שה' ברא 
זה למען הבחירה והנסיון, אצל כל אחד לפי עניינו, מאד 
לבדו  ה'  אמונה.  רק  שטות,  לא  כעס,  לא  העיקר  פשוט, 

נמצא בזה. 

פרטי האמונה הזאת הוא מה שרביה"ק מדבר, בתחילה 
בכלליות ואח"כ בפרטיות, כל דבר ודבר, מה יש שם, זהו 
ויכולים  ר' נתן מלביש את זה,  דברי חז"ל, תורה מסיני, 
לאחוז בזה. בתוך הלבוש נמצא ענייני הבעש"ט, סך הכל 

כמאה ידיעות. נכנסים בזה, ומתחיל לחיות עם ה'. 

על זאת צריך יגיעה של התפילה והתבודדדות, כי חוזרים 
ונופלים מזה עוד פעם ועוד פעם, 'עד שיכנס לקדושה', יש 
נחשים  אותו,  וזרקו  הקדושה  לשערי  סמוך  שהיה  אחד 
עגמת  שנאה  קנאה  טרדות,  דעתו,  מבלבלים  ועקרבים 
או  עובד,  לא  המח  והנה  שבור,  והוא  בכבודו  שפגעו  נפש 
בלבולים,  מיני  כל  מזה,  אוחזים  שלא  אותו  שמבלבלים 
מזה  דברו  שאנ"ש  ומה  מלמד,  שרבינו  מה  יודע  ולא 
הרבה. שהעיקר הוא ה', מציאות אלקות, תיזכר עוד פעם 
מדי  ולא  רואה,  שאני  דבר  כל  הבריאה,  את  מחיה  שה' 
עמוק, רק גדלת מאד, לפי השכל האנושי שלך. והוא ע"י 
למוד  דרך  לומדים  שכל,  קצת  יש  עי"ז  תורה,  שלומדים 
של רבנו, טועמים גם זה"ק וכו', ובעש"ט, כל דבר בעיתו 
ובזמנו, אח"כ לומד ז"ה,ק וכך לומד בכל דבר מהו עבודת 
ה'. לא לשבר תאוה שיהיה מזה שני תאוות. אלא לעשות 

דבר ולהאמין שה' ברא את הדבר הזה ממש, והוא צריך 
אותי כאן שאני אכניס את האא"ס לתוך השבירות האלה.

הבעש"ט אומר משלים כאלה שתבין שאתה פודה את בן 
המלך שהוא ששת אלף שנה בכלא, ומענים אותו ביסורי 
מות, בן יחיד אהוב מאד של המלך, לכן הזמין לך ה' את 
צריך  שאתה  דיבור  קנאה,  טעויות,  מחשבות,  הפרנסה, 
לדבר, או מעשה שאתה צריך לעשות, או מחשבות אחרים. 
וכן ענייני דברי רשות שאתה צריך לעשות, הילוך שמיעה 
וכן כל י"ב טבעי הנפש, ובעיקר הדברים שיש בהם תאוות. 

זה עיקר עבודת ה'.

עושה  נופלים מהאמונה, כשאינך  זה,  עושים את  אם לא 
בכלליות, אתה שוכח את הפרטיות. אם אתה איש המוני, 
נורא.  בתמימות  מאד  הלזהר  צריך  בפרנסה,  שעסוק 
אתה  הולך,  שלא  מה  הולך,  ולא  עמוק  לדבר  כשנכנס  כי 
לא צריך, רק תמימות שה' איתך, וגם תמימות שייך עם 
הניצה"ק כמ"ש רביה"ק להלן. שידע שבכל דבר יש צורך 
עליון. ותהיה בשמחה, להסיח דעת ממשיכת עוה"ז, ובכח 

הברכות והתפילות והתבודדות יכול להיות איש כשר.

עוטה אור כשלמה, בזה"ק מבואר שם שזה הפסוק מדבר 
מיחוד שם ה', מאמר הסבא וכו', אחדות ה' הוא מוחין, 
גדלת חסד, מאד, גבורה, הוד והדר נצח והוד, מי יבין את 
זה, חסר שם תפארת, אומר הזה"ק שהתפארת ברח, כי 
נתיירא מהגבורה, לכן חוזר לומר עוטה אור כשלמה נוטה 

שמים כיריעה וכו', שם מתגלה שלימות אחדות ה'.

כל הפרק ברכי נפשי מגלה גדולת ה', בראש חודש שנתחדש 
הבריאה ונכלל בהשי"ת.

רק  לעסוק  ירצה  בזה,  אוחז  אדם  שאם  מבאר  רביה"ק 
שהרי  קדושים,  יחודים  לעשות  ברחוב  להסתובב  בזה, 
כזה,  לשון  מזכיר  רבינו  בהם,  מרמז  שה'  הרמזים  מבין 
שנבין איפה אדם צריך להבין, כי באמת יכולים לעבוד את 
ה' בכל דבר, כמ"ש בסי' פ"ו שיכולים לעבוד את ה' בכל 
דבר, שזה עיקר התמימות, אלא שלא יעסוק רק בזה. וזה 
העולם  מזה  להסתפק  הסתפקות,  לאדם  שיהיה  שצריך 
רק מה שצריך לו בהכרחיות. מחמת ב' טעמים, אחד שזה 
באותם  ה'  את  לעבוד  שצריך  והשני  מהחיצונים,  סכנה 

העבודות הגבוהים מזה. התורה והמצוות. 

ְוַהִהְסַּתְּפקּות הּוא ְּבִחיַנת עֹוֶטה אֹור ַּכַּשְֹלָמה, ַהְינּו ְּבִחיַנת 
ִּכי ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִהְסַּתְּפקּות,  אור מלא,  אֹור ָמֵלא. 
מתחיל  במועט,  הסתפקות  לו  ואין  עצמו,  את  עוזב  אדם 
לאכול ולוקח עוד, כסף ועוד קצת, כך בכל התאוה, שוכח, 
)ִמְׁשֵלי י"ג( "ּוֶבֶטן  ִּבְבִחיַנת  ומושך את עצמו לגמרי בזה, 
אין  אין שובע דקדושה,  לו,  תמיד חסר  ֶּתְחָסר",  ְרָׁשִעים 
מח ולב, כי הוא קצת מגושם ֶאְצָלם ְמֹאֹרת ָחֵסר. ִּבְבִחיַנת 
)ָׁשם ג( "ְמֵאַרת ה' ְּבֵבית ָרָׁשע". בלי ו' אינו מאור ו' אלא 
אל  כלי  לך  אין  לכן  כזה,  בית  לך  שיש  כיון  קללה,  לשון 

הברכה כמ"ש בסי' ל"ו.

"ַצִּדיק  ִּבְבִחיַנת:  ַהִהְסַּתְּפקּות,  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ַּבַּצִּדיִקים  ֲאָבל 
ָמֵלא.  אֹור  הּוא  ֶאְצָלם  י"ג(,  )ָׁשם  ַנְפׁשֹו"  ְלֹשַבע  ֹאֵכל 
ִּבְבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית א( "ַוַּיְרא ֱאֹלִקים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב", כך 
כתוב בבריאת העולם, רבינו לא מביא פסוק אחר, בדיוק 
זה הפסוק מבריאת העולם אור כי טוב, בזה מפרש מהו 
אור מלא, וירא אלקים את האור כי טוב, וזה עוטה אור 
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ֵאין טֹוב ֶאָּלא ַצִּדיק, ֶׁשֶּנֱאַמר )ְיַׁשְעָיה ג(:"ִאְמרּו  כשלמה,, 
ַצִּדיק ִּכי טֹוב" )יֹוָמא ל"ח:(: ַוֲאִפּלּו ִמֶּזה ַהִהְסַּתְּפקּות ּגּוֵפּה, 
ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ִמֶּמּנּו ִלְצָדָקה. כל אחד אחרת בהסתפקות, 
אחד צריך לישון שלש שעות, השני חמש שעות, השלישי 
שמונה ועוד שמונה, מה שאדם צריך הוא צריך, ר' נפתלי 
כהן היה צדיק גדול, בעת זקנותו היה חלש מאד, לא היה 
בתכלית  והיה  בבוקר,  בעשר  רק  מהמטה  לצאת  מותר 
השמחה, וכן באכילה, אחד אוכל קצת, השני נחלש צריך 

לאכול עוד קצת.

הסתפקות במועט יש ב"ה בתפילה ובתורה, וכן בצדקה, 
אך באכילה ושינה, זה קצת קשה. רבינו אומר לתת צדקה 
מההסתפקות עצמה, מה הכונה? אתה לא עובד, ואין לך 
כלום, ותתן גם מזה צדקה? קשה להאמין שזה כך, ומה 
ונתבונן  אחר.  משהו  שהמכוון  הרי  מלא,  לאור  קשור  זה 
נזכור את העלמא דאתי באלו  ואיך  מהו קשר המציאות 
בכל  שיש  שמים  כבוד  התלבשות  לזכור  האופנים,  שני 
דבר, ולהגדיל הדעת, וכן להסתפק במועט ולהפריש ממנו 

צדקה.

ְוֶזה ְּבִחיַנת: נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה. ִּכי ֲארֹון ַהְּבִרית, ֶׁשהּוא 
הוא  היריעה  בביהמ"ק  ַהְיִריָעה,  ַּתַחת  ִהיא  ָעִני,  ְּבִחיַנת 
פרוכת הקודש, מכונה יריעה, יש כמה סוגי יריעות, יריעות 
עזים ויריעות המשכן ְוַהְיִריָעה ַמְׁשִּפיַע ַלֲארֹון ַהְּבִרית, מובן 
זהו  ְצָדָקה  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ושכינתיה  קוב"ה  יחוד  בחי'  שזה 
ֶׁשַּמְׁשִּפיַע  ְצָדָקה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ]ֵּפרּוׁש,  לתת  שצריך  הצדקה 
ּוְכֶנֶסת  ַצִּדיק  ִיחּוד  ה  ַנֲעֹשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְלַהְמַקֵּבל,  ַהּנֹוֵתן 
ִלְכֶנֶסת  ַמְׁשִּפיַע  ַצִּדיק  ֶׁשְּבִחיַנת  מלכות,  בחי'  ָרֵאל,  ִיֹשְ
ַהְּבִרית,  ַלֲארֹון  ַהְיִריָעה  ַהְׁשָּפַעת  ְּבִחיַנת  ֶׁשֶּזה  ָרֵאל,  ִיֹשְ

ְּבִחיַנת: "נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה" ַּכַּנ"ל[:

מה  וכן  בזה,  הזהר  לפירוש  לכאו'  מתייחס  אין  רביה"ק 
שדיבר  כנראה  דבריו,  ביאר  ולא  בסוף,  כאן  שמזכיר 
לו  שיש  טוב  שלא,  מי  מבין,  שמבין  מי  גבוהים,  לאנשים 
לאנשים  דיבר  באמת  כי  להבין,  צריך  לא  אתה  קושיות, 

גבוהים. 

מזכיר  רבינו  הענין,  בזה  למעשה  לעובדא  כשנתבונן  אך 
תחסר,  רשעים  בטן  ענין  ומזכיר  הסתפקות,  שצריך 
לכאו' אין לזה כ"כ שייכות למדרגה שמדבר כאן, כי עוד 
מאחד  מדובר  כאן   , בטן  להם  שיש  עם  מהמון  דיבר  לא 
שעוסק להגדיל השכל במדה כראוי וחושב מהשי"ת, ויש 
לו הרגשה במתיקות השכל דקדושה, שכל מציאותו אור 
צריך  לזה  הרי  תחסר.  רשעים  בטן  כאן  אין  וא"כ  מלא, 
לזכור עלמא דאתי, כדי שלא יהיה תחסר בטנו בדמיונות, 
אנו מונחים איפה שאנו מונחים, אך רבינו הרי כאן מדבר 

לגבוהים במעלה ולא להמון עם.

מנהג,  להיות  צריך  שכך  פתח  הרי  שוב,  כשנתבונן  אלא 
מנהג שייך לכל יהודי, ומדבר מענין שכל אחד צריך לזכות 
לזה, אעפ שאני בקושי יהודי המוני, אך אומר שכל אחד 
יכל לזכות בתכלית המתיקות הזה, אח"כ אומר שתיזהר 
עם  היום  כל  להסתובב  גדול,  צדיק  כבר  אתה  שבאמת 
קדוש  ואתה  ומלאכה  בעבודה  ולעסוק  ולצחוק,  אנשים 
וטהור, אני מודה שאתה כבר אוחז בזה, הרי רבינו מודה 
שאתה כבר אוחז בזה, אפי' שאתה עוד לא הצדיק האמת. 
וממשיך שזה האדם צריך הסתפקות במועט, אע"פ שזה 

עיקר עבודת זה האדם שישבר הרע שבכל דבר, א"כ הרי יש 
לו כבר שובע, א"F מה שייך להזהיר אותו על הסתפקות. 

אלא מאי שרבנו מדבר מכל המדרגות, כי בזה המציאות 
יש מדרגות בלי שיעור, אין הכונה למדרגות בשמים, אלא 
רבינו,  בספרי  היטב  ויסתכל  יום  כל  יתבודד  אחד  שאם 
כראוי, וישמע מאנ”ש מהביאור, ויבין שזה תורה מסיני, 
ויכניס בלבו איך לחשוב היטב שה’ לבדו נמצא, רק אחדות 
ריבוי  בלי  ובמשקל  במדה  זה  כל  בלבו  מיושב  ויהיה  ה’, 

אור. הרי יזכה לאור אמת כזה, שאין לשער. 

וכשנתבונן כמה מדרגות יש בזה, הרי יש בזה התקדמות, 
וזה  נכנס  שאדם  זמנין  יש  ויורד,  עולה  אחד,  ביום  לא 
וגמרנו,  קנאקים  כמה  בומבה,  שוב  אח”כ  נוראות,  נורא 
מחזק  רבינו  הטובים,  האברכים  לכל  קורה  וזה  מיואש. 
שלא תתייאש, יש לך נקודות טובות, יש לך כחות נפלאים, 
אל  חוזרים  כשמתחזקים  איתך,  שה’  עצמך  את  תחיה 
כמה  בזה  יש  בקטנות.  פעמים  בגדלות  פעמים  המח. 
מדרגות, זכרון ושכחה. לכאו’ יש בזה הרבה מדרגות. עד 

שזוכה להכנס לשערי הקדושה.

וכבר  התחיל,  שכבר  מאדם  שמדבר  משמע  מתחילה  אך 
דבוק  ולהיות  בזה  לעסוק  יכול  היה  שבאמת  בזה,  אוחז 

בה’ בכל זה.

עוד יש להבין, אם צריך להסתפק, ולעסוק בתורה ותפילה, 
יכול  כמה  ופרנסה,  בית  לו  שיש  ממוצע  אדם  סליחה, 
מצות  קצת  עושה  אח”כ  ג’,  או  שעות  ב’  שחרית  ללמוד, 
הפצה וצדקה וחסד, כל היום הוא עסוק, והנה עבר היום, 
כמה  אופן   בכל  הסתפקות,  שייך  ותופסים, מה  חוטפים 
הוא כבר לומד ומתפלל, האם הכונה שיתפלל יותר שעות. 

ובעיקר צ”ע מה כינה לזה רבינו לשון של הסתפקות?

כוסף  ואתה  לך,  עזר  ה’  אלינו,  מדבר  שרביה”ק  אלא 
לה’, אתה תפסת את האור האמת, אור הפנימיות. להבין 
שיש בכל דבר עבדוה, בכל מצוה, בכל דבר הרשות, אתה 
יכול להגדיל את השכל להבין את התפילה, אהבה ויראה 
והרגשה, התפעלות וחיות. כשאםד נכנס לזה, באמת צריך 
שידע שיכולים לעבוד את ה’ בכל דבר, אפי’ בקוצר רוח 
אמונה  שע”י  קנ”ה  בסי’  כמ”ש  הדעת.  בקטנות  ,אפי’ 
, לא אכפת ליה כלל, עתה אני בקטנות,  עוברים על הכל 

לא נורא. זהו עיקר נשמת האדם. לזה צריך רבי.

למעשה,  לעובדא  מהו  הסתפקות,  ענין  מוסיף  רבינו  כאן 
כבר קיימתי ה’ אלקי גדלת מאד, הוד והדר לבשת, מהו 
המדרגות.  לכל  מדבר  שרבינו  אלא  כשלמה,  אור  עוטה 
לו,  מאיר  זכה,  שבאמת  מי  יפה,  הכי  מהמדרגה  נתחיל 
ויכול לעשות כל דבר בקדושה, הוא איש כשר, כי באמת 
שמחה  מלא  להיות  בקדושה,  העולם  בזה  לאחוז  יכולים 
ולעבוד את ה’ בכל מדה ומדה, וא ם לא הצליח,  וחיות, 

בוכה לפני ה’ בלילה.

הסתפקות  הזכיר  לא  רבינו  אצלו,  הסתפקות  מהו  א”כ 
במועט, במועט זה לשון שלנו, הסתפקות היינו להשתמש 
עם העולם, אני לא צריך אכילה ושינה, פעמם שאדם לא 
מרגיש טוב, ונכנס לדביקות מי צריך עולם, וככה משתגע 
קצת, לזה האדם הגדול, רבינו מזהיר שמוכרח הסתפקות, 
לרדת למקום של עון עקבי יסובני, לרדת בזה האופן, כי 
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יש דרך של שבת כולו קודש כולו אלקות, בחי’ שבת, כך 
המוחין אומרים לו, רבינו אומר תיכנס למקום כזה, היינו 
ישלחו אותך לשם, לאו דווקא ברצונך, תסתפק שם, בדיוק 
הסתפקות  קח  מוכן,  לא  עוד  כשאני  לאכול  צריך  עכשיו 
שתתקן את העולם, ותדע שזה לא בחי’ שבת, כי עדיין יש 

עון עקבי יסובני.

כי בשבת קודש אכלו היום, מן, דעת גדול, אין רע, בימות 
רוצה  לא  בעיה,  פה  שיש  לחשוב  להבדיל,  צריך  החול 
הנקודה  בתוך  טוב,  יותר  רוצה  אני  המאוס,  הרע  את 
שאתה יכול, בגבול הנכון, כך תמאס ברע, אם לא, צריך 
לא  אמר  רבינו  בלבולים,  בלי  העיקר  בזה.  הסתפקות 
וכף  כף  בכל  וכך  איבערטראכטן,  נישט  פעם,  עוד  לחשוב 
ולהאמין שה’ ראה שאתה ממאס ברע. בלי  תמאס ברע, 
ספקות ושגיונות. זהו הסתפקות, תרד לעוה”ז ותדע שיש 

עון עקבי יסובני.

עוד טעם, עוד ידיעה אתה צריך לדעת, כיון שאנו במציאות 
המקום  ועיקר  ושכחה,  קטנות  של  גדולים  נסיונות  של 
כי  ותפילה,  בתורה  הוא  מאד  גדלת  אלקי  ה’  את  לבנות 
יותר גבוהים שיש בזה, הוא הכיסופין והדביקות  דברים 

וחיפוש, והצדיק. זהו היותר גבוה שבזה. 

דברים  עליך  יעבור  בעוהז,  שאתה  תזכור  מדבר,  רבינו 
שאתה לא מוכן להם, תיזהר מהקטנות מה שיפילו אותך 

מבחי’ עון עקבי, ירושלים הרים סביב לה. 

שבת,  בחי’  הוא  ות”ח  דבר,  בכל  נמצא  ה’  באמת  כי 
ענין  היינו  ברע,  למאס  דרך  שצריך  אלא  אלקות,  הכל 
זהו  נכון,  גבול  של  באופן  בעוה”ז  שנכנס  ההסתפקות, 
הסתפקות במועט, כי איש כשר, עובד ומצא שיש לו כבר 
כסף להיום, גמרנו, הולכים ללמוד, היום זה מסתמא לא 
לא  לאכול,  מה  כבר  לי  יש  שייך,  היה  זה  פעם  כך,  שייך 

צריך יותר. וכן באכילה, אכלתי, זהו ,שבעתי.

עיקר הדרך, לקחת מה שאני צריך, אם יש ספק, טוב, קח 
עוד קצת, עוד ספק, קח עוד קצת, אבל לא חמש ספקות, 
ככה ראיתי את רבי לוי יצחק אוכל, רבי שמואל, עוד קצת 
חלב חם, רבע כוס, החזו”א היה באמצע הלמוד מוריד את 
הראש ועשה סדר, מה אני הולך לעשות עכשיו. זה עיקר 

האדם.

עשרים  יהודי,  רבי  ממש,  ממשלה  ראשי  עסוקים,  כולנו 
עשר  כאן,  דקות  חמש  ליהדות,  תחטוף  שעה  מכל  דקות 
דקות כאן, ועוד חמש דקות. גם כשאתה בקטנות, תעשה 
במוחין  שאתה  יודע  אתה  אז  דקטנות,  ומוחין  ריקוד 
כמ”ש  קטנות  לא  כבר  וזה  הדין  נמתק  ואז  דקטנות 

הבעש”ט.

שאתה  מה  מגושם,  הדבר  זה,  את  תעצור  דבר  בכל  כך 
צריך אתה צריך, כי כל דבר גשמי, צריך לדעת כמה אני 
צריך, מה שאני צריך זה מצוה, כי ה’ רוצה שתסתפק מזה 
העולם, שתברר בירורים מהעוה”ז בזה האופן, אתה רואה 

לפי הבריאות שלך, כי ה’ רוצה שתסתפק מזה העולם.

אך יזהר מעון עקבי יסובני, לכן אתה נזהר ועוצר באמצע. 
אם לא הולך בדרך הזאת, יש בלבול גדול. 

כל  תחסר,  רשעים  בטן  בעולם  יש  הרי  רבינו  מפרש  כך 
המלחמה שלנו להגדיל הזכרון הוא ללחום בבטן רשעים 

שרוצה להפיל אותך, כי אתה עושה דברי םבעוה”ז באופן 
שאין לך יראה, היה לך עליה, המח בוער, והולך לך טוב, 
ואינך יורד לתקן מדת הגבורה, רק כולו חסדים, יום טוב 
ושבת, א מחיה, ואינו חושב שיש להזהר, לכן אומר רבינו, 
תשים לב שצריך להזהר. כך רבינו מדבר לאנשים גבוהים.

אצלינו, שבירת הרע הוא כל רגע ורגע, מי שיותר בשמחה, 
לרדת  מוכרח  אתה  קל.  יותר  זה  ביום,  פעמיים  רק  זה 
תורה  גבוה,  יותר  שהוא  בדבר  לעסוק  ואח”כ  למציאות, 

ותפילה.

כשנדבר איך נראה דבר הזה באיש חזק שאוחז עצמו חזק, 
תעלה יותר לתורה הכונה להתלהבות חדש, תורה ותפילה 

יתנו לך התלהבות חדש.

כשמפרשים כל זה על רביה”ק וצדיקים גדולים, הסתפקות 
יושב ליד הלקוטי  היינו שהצדיק סובל שאני אדם כמוני 
איזה  עליו  רחמנות  שלו,  הקדוש  הציון  ליד  או  מוהרן, 
חסידים יש לו, אך רבינו מסתפק, אני יורד לעוה”ז באתי 

לעזור לך, זהו העליה שהצדיקים מעלה אותך לזה.

כי ההסתפקות והתורה ותפילה הולך ביחד, כשאדם יורד 
לזה העולם, אח”כ צריך לעלות, ומקבל התחדשות המח 

בתורה ותפילה. 

כמ”ש  מניצה”ק,  מדבר  שרבינו  המאמר  המשך  כל  וזהו 
מפורש שזהו ענין עוטה אור כשלמה, כלל ענין הניצה”ק 
שעולים ומתתקנים. זהו קשר המאמר, לענין זכרון עלמא 
וזהירות מקנאה ומיתת הלב, רע עין, השני יש לו  דאתי, 
ולי אין, רע עין כזה. רבינו אומר שיש כח  ופרנסה,  כבוד 
שהוא  הינו  מדמה  תאוות.  נפולות.  אהבות  היינו  מדמה, 
ולכן  עין,  ברע  ומונח  חזק,  מאד  הדמיון  בזה,  מונח  כבר 
אינו דבוק באלקות. כי הלשון הרע, ושברון לב וצער ועגמת 

נפש, נורא נוראות.

הוא שאין  כח מדמה, תאוות, ההתחלה של המדמה  ויש 
לו  כשאין  עין,  לרע  נופלים  כך  במועט,  הסתפקות  לו 
הסתפקות במועט, כשיש הסתפקות במועט ושומע שהשני 
נהיה ראש ישיבה או זכה בלוטו וכבוד, הוא שמח, ב”ה לא 
אני, יש לי דירה בירושלים מטר וחצי עם עשר ילדים, ואני 

שמח, לא חסר לי כלום. 

שכל  הרי  לו.  שאין  מה  את  צריך  לא  הסתפקות  כשיש 
המאמר מתוקן, זהו ענין יסוד צדיק שהוא עושה הניגון, 

לתקן הרע עין. 

נחזור לעיל, הרי שהכל מקושר לענין ההסתפקות, כי אדם 
ושנאה,  בקנאה  נזכה  ואח”כ  בא”ס,  דבוק  להיות  רוצה 
ראיתי אנשים בוערים בחסידות, לא נזהר, ולמחרת נשבר 

והתרסק, כי חשב שיכולים לפרוח בלי זהירות.

נחזור לפרש באופן שרבינו מדבר אלינו אנשים פשוטים, 
וחושב  זכו,  הולך ברחוב  זכית קצת, טועמיה חיים  ב”ה 
שה’ ברא את העולם, ויכול להגדיל את הדעת באהבת ה’, 
יום, ומבין מהו להגדיל בינתו,  אלף נקודות ורמזים בכל 
ומוצא כל מיני דרכים בעבודת ה’, מעין עולם הבא, אומר 
את  הכין  וקטנות,  גדלות  בזה  יש  כי  מאד,  תיזהר  רבינו 
עצמך לירידה, זה הכל מה שכתוב פה. לכן תתחזק בתורה 
ובכל  שלי.  המח  את  מחדש  אני  ששם  להבין  ותפילה, 
דבר שיש שם עון עקבי יסובני, שאינו אור מלא, רק בטן 
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רשעים, תיזהר שם מאד.

אדם שואל, התחלתי בדביקות ונפלתי, אומר רבינו, הנה 
לזה,  לזכות  יכולים  אני מדבר מזה, אפי’ אנו, המון עם, 
קצת  לומד  התורה,  לימוד  זה  עם  המון  אצל  הסתפקות 
והוא שמח, אין להם זה ההסתפקות של כן  חומש רש”י 

להשתמש מזה העולם לברר ניצה”ק כנל.

אל  שזוכים  לפני  התקופות  כל  האמצעי,  המצב  יש  אך 
השלימות, לאחר שכבר זכית כמה וכמה פעמים להרגיש 
אלקות, הנה עתה ממשיך לבאר מה שכתוב בזה”ק. לפרש 
מה שעובר עליך, כי בזה”ק כתוב ‘ה’ אלקי’ מדבר מיחוד 
כל העולמות, שפע חכמה ובינה, גדלת מאד, להגדיל המח, 
שהעולם  להרגיש  לשבת,  והדר  הוד  נכון,  בצמצום  מאד 
הוא ממש ממש התלבשות אלקות, להבין כי שכל והשגה 
זה יותר ממשי מאבן ועץ, גדלת מאד, הוד והדר הוא נצח 

והוד.

הזה”ק,  אומר  התפארת,  הלך  איפה  הזה”ק  שואל 
התפארת ברח, כיון שיש שם מדת הדין גבורה, זה מפריע 
עוטה  הוא  שהתיקון  הזה”ק  והמשך  פלא,  דבר  והוא  לו. 
אור,  איזה  האור,  את  מעורר  שהקב”ה  כשלמה,  אור 

כשלמה. אז זוכים לשלימות היחוד.

אומר רבינו שהזה”ק מדבר שם ממה שעובר עליך, אדם 
חסר  מספיק,  אוכל  אינו  כי  היחוד,  שלימות  לו  אין  גדול 
צריך שנבא אליו  רבינו הוא  ציונו של  זהו  לו הסתפקות, 
עם שברון שלנו, כך צדייקם צריכים לרדת לקחת ניצה”ק, 
ואצלינו מוכרח לעבור עליך הנסיונות שעוברים עליך, בזה 
תתקן מדת ההסתפקות, שאפי’ כשאתה יורד, תיזהר מאד 
לכן  עון,  מכל  גרוע  יותר  ספק  כי  ספק,  אסור  הגבול.  על 
לי כבר אוכל  יש  גמרנו,  ותפסיק,  ותפסיק, תעשה  תעשה 
זהו  הדעת,  ישוב  גמרנו,  חבר,  עם  קצת  דברתי  ופרנסה, 
חלק מעבודת ה’, בלי זה אין לך ישוב הדעת, כי מוכרח לך 

לרדת להאי עלמא. להזהר מעון עקבי יסובני.

נוטה שמים כיריעה,  נהיה  רבינו ממשיך את הענין, שכך 
בזה  יש  עליויתיו,  במים  המקרה  בשלימות,  נעשה  הכל 
בדבר הזה הרבה מאד עניינים, רבינו רק הזכיר בקיצור, 

לך תחפש את ההמשך.

רביה”ק אומר שיש יחוד שאנשים מאד מיוחדים להשי”ת, 
אומר הזה”ק, התפארת לא נמצא שם, שיהיה מאוחד אצל 
זה  למעלה,  נכלל  יהיה  שעוה”ז  והשמאל,  הימין  האדם 
בטן רשעים,  יהיה? כשתבין שיש  כן  זה  עדיין חסר, מתי 
אוכל  צדיק  בחי’  להיות  המקום,  לזה  לרדת  לך  מוכרח 
רשעים,  מבטן  נזהר  שאתה  המצב  בתוך  נפשו  לשובע 
וצריך  רשעים,  בטן  של  קשה  התגברות  לאדם  שיש  או 
התספקות, שיבין כמה צריך לקחת מעוה”ז, כי אין עולם 

הבא אלא אחד, ואני עושה מה שאני צריך בלי ספקות.

זהו יסוד פשוט, וזה כלול מדרכי עבודת ה’ עד אין שיעור.  
והעיקר הוא אור מלא, הפוך מגבורה ודינים של מארת ה’ 
בבית רשע. רק יהיה מאורות מלא, עוטה אור לבשת, אדם 
צריך לדעת שיש בעוה”ז רשעות, נסיונות, רע עין, מדמה, 

ותיזהר מהם.

בדיוק  טוב,  כי  האור  אלקים את  וירא  מזכיר  רבינו  כאן 
על  שהכונה  כשלמה  אור  עוטה  לפרש  כדי  הזה,  הפסוק 

הצדיק, אמרו צדיק כי טוב. 

באמת  כאן  שנעשה  מה  הענין  במציאות  נכנסים  וכאן 
בפנימיות כשאנו מתחזקים קצת בעבודת ה’, בכל התאוות 
העצבים,  ותאוות  והיאוש,  עצבות  בתאוות  וכן  שבעולם, 
והפחדים, ומה היה אתמול, כל פעם שאדם משבר איזה 
דבר מעוה”ז, ואומר רק בטחון, אני לא דואג, זהו הענין 

שכתוב כאן, שנהיה עוטה אור כשלמה.

כמ”ש בזה”ק שהוא אור קדמאה, אור דאזיל עם שבעה 
יומין, חסדים שבדעת, כמ”ש שם בתיקון ה’ בתיקוני זהר, 

יריעה וצדיק הם עניינים גבוהים מאד.

רבינו בעמוד ב’ ממשיך לדבר בענין הניצה”ק לגבי המון 
מחיה  ה’  אלקות,  מציאות  הוא  הזה  העולם  כי  עם, 
יש  לכן  הכלים,  שבירת  בגלל  ככה  נראה  והעולם  הכל, 
שבת  לקבל  ומניעות  כזה,  וקרירות  כאלה,  מחשבות  לנו 
עם  להתייגע  וצריך  דבר שבקדושה,  ומניעות מכל  קודש, 
התבודדות ורצונות וכיסופין, אנו מבררים השבירה, עי”ז 
יודעי  וכן בסי’ ל”ה  אותיות בולטות ומאירות בסי’ ל”ג, 

תרועה.

הבירור שלנו גורם נחת ושעשועים, המתקת את מציאות 
הדין שעשה ה’, כל נסיון הוא מחמת דין שעשה ה’, עצבות 
ומרה שחורה, וכל משיכות היצר הרע שבכל יום, כל נקודה 
שאתה עושה בזה, מה שרבינו מכניס ואתנו לכסוף לה’, 
נעשה עוטה אור כשלמה, הכנסת את האור מלא, לא נדבר 
עליונים,  הרחמים  מדת  הוא  האור  כל  שורש  גבוה,  מדי 
כי  האור  את  אלקים  וירא  סתימאה,  מוחא  עליון,  כתר 
אור,  שנקרא  אויר  כבר,  שהיה  אור  הזה”ק,  אומר  טוב, 
אח”כ נתגלה האור ונקרא חסד דאזיל עם כולא יומא, כמו 

יום א’ דסוכות, חסדים דדעת עליון, שורש כל החסדים.

בירורי כל הניצה”ק שאנו עושים, עולה לאט לאט, כשאדם 
דבר  כזה  עשה  רבינו  נוראות,  עליות  יש  ברביה”ק,  דבוק 
שיש לנו שייכות עם דברים גבוהים, שעל ידו העבודה שלנו 
עולה אל השכינה, ואח”כ עולה יותר גבוה, היינו שהארון 
ומשפיע  יסוד  הוא  יריעה  בתחילה  היריעה,  אל  משפיע 
נכלל  והתפארת  בתפארת  נכלל  היסוד  אח”כ  למלכות, 

בדעת. זה מה שכתוב שם בתיקוני זהר להדיא.

וזהו שיר כפול וכו’, העליה שיש מהעבודה שלנו, ולכן רבינו 
מזכיר ‘את האור כי טוב’, כי עוטה אור, כשהתפארת ברח 
כי צריך להמתיק את הדינים, כשיש עוטה אור, שיש אור 
מלא, שלמה ממשרקה הוא מלך של נצח והוד, שזהו עיקר 
השבירה שיש בעוה”ז, כי יש בעולם נסיונות וצריך להזהר, 
וכיסופין  ורצונות  התבודדות  ועבודה  בתורה  לעסוק 

להמשיך מח יותר גבוה.

להתקשר  קשה  מאד  מסתפק  הוא  אלינו,  עד  יורד  רבינו 
לאנשים קשים כמונו, אח”כ התפילה של רבינו מעלה כל 
כך,  עושים  אנו  גם  שלנו,   האותיות  כל  שלנו,  הניצה”ק 
מתחילים ונזהרים, נעשה עוטה אור, כשלמה, היינו לבושי 

עוה”ז, נצוצי אהבות נפולות ויראו תנפולות.

בתורה  לעסוק  גאון,  סעדיה  רבי  בשם  הבעש”ט  כמ”ש 
ותפילה ולהרגיש אלקות מתוך ההרגשים בעוה”ז, ולהזהר 
רבינו  המדות  עליית  וזהירות.  בהסתפקות  ולהכנס  בזה 
עושה, אתה תעשה את החלק שלך, תהיה מקושר, לבדך 
להעלות המדות. כמ”ש בהמשך המאמר שלזה  תוכל  לא 

צריך בחי’ יוסף ישית וכו’.
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ולזה צריך עוטה אור, אור מלא, שיש בי ברכה, כשלמה, 
המדות  כל  לוקח  האור  עי”ז  השלמה,  את  שתיקנתי 
מזה  ונעשה  הכלליות,  התפארת  התגלות  וזהו  השבורות, 

נוטה שמים כיריעה, יסוד.

אין טוב אלא צדיק, הוא אור קדמאה, אור הגנוז, התגלות 
לצדיק,  שייך  וזה  ולספר,  לשער  שאין  גדולים  החסדים 
אמרו צדיק כי טוב, כי הטוב הוא הדעת, החסדים שבדעת.

האנשים,  מכל  שמתפשט  צדיק,  יסוד  אור  הוא  היריעה 
קדושה  של  נקודה  רק  יריעה,  אינו  בקטנות  כשהצדיק 
שמתרחב,  צדיק  יסוד  מלא,  אור  היינו  יריעה  ותענוג, 
לארון  משפיע  וזה  שבת,  ליל  שלומך,  סוכת  עלינו  ופרוש 

הברית וזה בחי’ צדקה.

הענין  כל  להשלים  אפשר  אי  בקיצור,  ענין  הזכיר  רבינו 
הז,ה שיש בו ג’ וד’ מדרגות, י’ מיני נגינה. אך כלל הדבר 
מאד פשוט, כששואלים אדם, מה אתה פועל כשאתה זוכר 
עלמא דאתי, מי צריך להיות חסיד של פעם, התירוץ הוא 
נחת  לעשות  ושלימות,  קוב”ה  יחוד  לגרום  צריך  שהרי 
עושים  איך  בגלותא,  והשכינה  העולם  ברא  ה’  לה’,  רוח 
נחת. אומרים לשם יחוד ולומדים ומתפללים, אך לפעמים 
ומהעגמת  שלך,  והתאוות  מהירידות  הוא  העליון  היחוד 
נמצא  שם  המתחדשים,  הנפולין  בניצוצין  שם  שלך,  נפש 

כל הדבר הזה.

ואתה צריך לקחת את הניצה”ק האלה ולהעלותם, שיהיה 
בכלליות  כיריעה,  שמים  נוטה  של  מציאות  מהם  נעשה 
הכונה שאור הצדיק, אור השפע העליון מאיר בתוך ארון 

הברית, בשכינה הקדושה, ונעשה התגלות אלקות.

אי  רגע,  רגע  בדביקות,  הולך  אתה  מאד,  גדלת  אלקי  ה’ 
אפשר לגלות אחדות ה’, רק שיש לו ירידה ומוריד עצמו 
נשלם  ואז  הדין  ומשבר  נזהר  ושם  בעוה”ז  בהסתפקות 
רק  לבד,  נעשה  לא  וזה  תפארת,  ושמאל  ימין  כלליות 
דדעת,  חסדים  טוב,  כי  אור  גבוה,  יותר  אור  כשממשיך 
ה’ אלפין המתלבשים בכל אותיות, הוא אור אלקי שבכל 
כל  מחזיר  שאדם  הדבר  עצמו  הוא  שבבריאה,  האותיות 

דבר לה’, כמ”ש בסי’ י”ט, לא ניכנס לזה הסוד. 

לצורך כך מוכרח לעורר עוטה אור, שיהיה נעשה מציאות 
מה’,  התפעלות  אצלך  שמתגלה  רביה”ק,  כח  של  הארה 
כמ”ש בסי’ י”ז שמתגלה אהבה ויראה ואתה רואה שכל 

העולם מלובש, והכל נהיה אחד ממש.

מאד,  גדלת  ה’,  אחדות  יש  מתי  הזה”ק,  פי’  נבין  עתה 
כשאתה יורד לעוטה אור כשלמה, לברר הניצה”ק במקום 
הנפילה, כי מי שהולך במוחין גדולים, אצלו הדבר שמוריד 

עצמו אלינו, אצלינו זה באלפי אופנים שאנו מבררים.

שפע  שהקב”המשפיע  כיריע,ה  שמים  נוטה  נעשה  עי”ז 
שמשמת  היינו  רוח.  הנחת  עיקר  שזה  הק’,  להשכינה 
האדם מאירה, בסוף אות ג’, שע”יז מתנוצץ נפש האדם, 
והארת האותיות האלה שנשלמו מאיר בשורש נפשו ביחוד 

צדיק וכנסת ישראל.

כאן רבנו מדבר מאור יותר גבוה, עתה נבין שצריך לעורר 
יותר גבוה מזה, שהוא סיום כל הענין, כל החשק והרצון 
רק  הוא  המח,  ולשמור  בה’  דבוק  להיות  וההתעוררות 

בשביל זה, שהרי מוכרח שיהיה כבוד שמים, נוטה שמים 
שפע  שפע,  צריך  לזה  שלימה,  לישועה  לזכות  כיריעה, 
אחדות , שפע התעוררות. לעמוד נגד עון עקבי יסובני, לזה 
צריך לעורר ארון הברית והלוחות, שאור הנקודה מתקן 

הכל. כמ”ש בסי’ ל”ד. ג’ הנקודות שיאירו בי.

שם בתקוני זהר כתוב מפורש כל סדר הדברים, כי למעשה, 
להשכינה,  עולה  זה  דבר  עושה  כשיהודי  כך,  הוא  באמת 
והנה,  עולים,  שהבירורים  היינו  להשי”ת  עולה  והשכינה 
והיריעה למעשה היה בבית המקדש, עליית  ארון הברית 
ויש  ביהמ”ק,  בחי’  הבריאה,  לעולם  הם  הבירורים  כל 
יריעות  יש  מבדיל,  יריעה  כל  החיצון,  פרוכת  בביהמ”ק 
עזים נגה, כמה בחינות, כי בחי’ המקדש הוא כלליות עשיה 
ביצירה, יצירה בבריאה, ובריאה באצי’ בקודש הקדשים.

לא מבין אבל תכלית הדבר הוא בערך כך, להבין דברי ריבנו 
שהארון  מציאות  נעשה  בתחילה  מתעורר  כשיהודי  כאן, 
נעשה  כי  היריעה,  אל  דלתתא  אתערותא  מעורר  הברית 
אור מלא, ומתקן שברון הלוחות והלב, וחוזר לה’. אח”כ 
עולים הבירורים שאתה בררת, כמ”ש בזה”ק, הבירורים 
רפ”ח וד’ חלקים שיש בזה, היום כולם מקבלים מכוונים 
את זה בכל ברכה שהכל נהיה בדברו, כל ענין שאדם עושה, 
מעורר אתערותא דלתתא יותר ויותר גבוה, וצריך הבירור 
להתעלות לעשות נחת רוח חדש לה’, כביכול חזרה לא”ס. 
כי כשיש עבודה קטנה, ה’ ירחם עליך קצת, היסוד מאיר 
מתרחב  הצדיק  שאור  היינו  היריעה  יריעה,  בבחי’  ולא 
כשאתה  זכו,  חיים  טועמיה  מרגיש  ואתה  שלום  כסוכת 
ונכלל זה מזה,  יותר, היסוד מקבל מהתפארת  נכנס בזה 
אמרו צדיק כי טוב, וכן נכלל בשורש הדעת, אור דאזיל עם 
כולא יומא, ועיקר מקום הבירורים עולה לראש מוח”ס, 
רחמים ממש, לזה צריך התקשרות לרביה”ק, בלעדיו לא 
עלית שם, כשכן התקשרת, נושעת כי עלו הבירורים שלך 

עד שם.

כי  האור  את  ויראאלקים  שצריך  מזכיר,  שרבינו  מה  זה 
שהסיבה  ותבין  ה’,  בעבודת  יותר  שמתחזק  כמה  טוב, 
יותר נחת רוח, כי דייקא  שעובר עליך, כי ה’ רוצה ממך 
עין,  מרע  תיהזר  עליך,  שעוברים  האלה  מהבירורים 
עולה  ועי”ז  לה’,  רוח  הנחת  עיקר  שם  מהמדמה,  תיזהר 
מתייגעים  שאנו  היגיעה  עליונים  הרחמים  המדות  לפני 

בבירורים.

אור  הרחמים  מדות  כשיש  הבירורים,  עליית  סדר  והנה 
כנשברו  זה  וכל  קוב”הו,  יחוד  להמלכות,  משפיע  היסוד 
הדינים וזכו לתכלית האחדות. אך תכלית האחדות הוא 
מלכות  אינו  הברית  ארון  ליריעה,  משפיע  הברית  שארון 
ממש, אלא סוד עטרת היסוד. שם הבירורים נכללים, וזה 
מתרחב  והיריעה  ליריעה,  משפיע  הברית  ארון  כי  הפוך, 
יותר, כמ”ש שם בתיקוני זהר, יכולים ללמוד שם התיקון 
שיודעים  טוב  כמה  לנו  נודע  ועי”ז  שלימה,  שנה  הזה 
כזה.  קשה  יום  עלי  עבר  למה  מבינים  ועי”ז  מרביה”ק. 
עון עקבי יסובני, ולמה צריך לברוח לתורה ותפילה ששם 
אתה ממשיך אהבה שבדעת ואהבה שבימים, אור כי טוב, 
יוסף ישית  ואין אור אלא צדיק,  ותפילה,  שמונח בתורה 
ידו על עיניךם, שמאיר בך נקודות טובות, אזכרה נגינתי 

וכו’.

להתייגע,  צריך  הרי  טובה,  נקודה  שמספיק  אומר  מי 
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אלא שמשה רבינו אמר ה’ רחום וחנון, זה נמשך ממוחא 
סתימאה, איך תאמין בזה, כיון שאתה מתייגע ורוצה את 
האמת, מציאות הבירורים שלנו, זהו מציאות ארון הברית 
לת”ת,  עולה  והיסוד  ליריע,ה  חזרה   להשפיע  שממשיך 
אור  ונעשה  החסד,  שפע  ונמשך  אלפין,  ה’  להאיר  וחוזר 

ואויר ואור נפלא.

עתה מובן מה נעים קטע הזה בדיוק כאן בלקו,מ, כשמלמד 
אותנו מהו גדלות עבודת ה’, לכן לימד אותנו בדיוק מה 
אפי’  מה’,  לחשוב  הכוונה  ה’  אחדות  בזה”ק,  שכתוב 
לחדש  כשלמה,  אור,  עוטה  צריך  לזה  ברח,  כשהתפארת 

אור חדש לשבר את הרע, ועי”ז נעשה נוטה שמים.

מזכיר  רבינו  אוכל,  לעני  שיהיה  חושב  אדם  צדקה,  זהו 
צדקה מהסתפקות, היינו שאתה צריך לרדת לזה העולם, 
ולהאיר לחזק יהודי שבור, או מצב שבור, והעיקר שיהיה 
מזה צדקה לשכינה, והוא ע”י שתבין שמה שעובר עליך זה 
צדקה ,עוטה אור כשלמה, מוכרח לעבור, זה לא נורא כ”כ, 
נעשה  ע”י הביררים האלה, בתחילה  כי  נקרא צדקה,  זה 
אור חדש, עוטה אור, ואתה שומר עצמך מליפול לרע עין, 
לא מעניין אותי מאף אחד, וכן מברר המדמה, בזה משבר 
הבירורים  אור  עוטה  כי  לשכינה,  צדקה  זהו  הגבורות, 

כשלמה.

וכדי להמשיך דעת עליון מהשורש, בסוכות יש לולב, מה 
יהיה כל השנה, לזה תתחיל עם צדקה, נתון תתן, פעם ועוד 
פעם, ואח”כ מקבל הארת רביה”ק, נוטה שמים כיריעה, 

היינו שיש קדשי קדשים, ארון הברית והיריעה, 

ביוה”כ יש הזאות אחת למעלה ושבע למטה, שאדם יודע 
שיש צדיק שממשיך עלי מחילה וסליחה, וה’ איתי ואצלי, 
כאן  נמצא  ממש  ה’  שבעולם,  הטוב  מציאות  הוא  קה”ק 

איתך, זהו צדקה.

 ארון הברית תחת היריעה, אתה גר אצל רביה”ק, רביה”ק 
מחיה אותך, אל תדאג מהירידות, לא קרה כלום, היריעה 
היריעה  היינו  ידו,  ישית  יוסף  תענוג.  לך  ויש  מתרחבת. 
שאתה לא רואה מה שעובר עליך, אתה בשמחה בתכלית. 

פרוש עלינו סוכת שלומך, לא נשבר מזה כלל.

אלקי  לה’  חוזר  שאתה  הק’,  להשכינה  הצדקה  והמשך 
גדלת מאד, אפי’ שנפלת, אתה מתחיל מחדש, ואזי ארון 
הברית משפיע חזרה ליריעה, כי תחילה היה שיר מרובע, 
וצריך עוד שיר משולש, יסוד עולה לתפארת, אח”כ לדעת, 

שיר כפול, עד מדות הרחמים עליונים שיר פשוט.

ונתגלה  רכובו,  עבים  השם  עליותיו,  במים  המקרה  זהו 
השראה השכינה הק’ בעולם.

כל הבחינה הזאת הוא ענין קריעת ים סוף, שהעולם נהיה 
עולם של ניסים ונפלאות, נורא נוראות, זהו קריאת שמע 
שידוד  בעולם חסדים חדשים מתגלה  בתפילה, שממשיך 
הטבע אין טבע בכלל, ונתגלה הניגון, כמ”ש להלן, י’ מיני 
נגינה, כי בכל מצוה יש ניגון הזה. זהו עיקר רפואת האדם, 

אז ישיר, כשמשיח יבא, יתגלה השיר שיתער לעתיד לב,א 
ואנו ממשיכים השיר כבר היום ע”י שאדם מתחזק.

אז ישיר הוא תיקון היצירה, ח”י, שם מתחברים בריאה 
ויבא  ויסע  בק”ש,  וכן  היריעה,  תחת  ארון  בחי’  ויצירה, 

ויט, בק”ש והיה אם שמוע, סוד קריע”ס.

אנו  הזדונים,  מים  ודינים  מגבורות  להנצל  התכלית  זהו 
מהפכים אותם להיות י”ב שבילין, דרכי עבודת ה’, ביבשה 
ויוכל  האדם,  בלב  המאירים  תורה  חידושי  הים,  בתוך 

לזמר ולנגן לה’, כי זוכה להשגת הדעת.

והנה כל התכלית ה’ אלקי, חכמה בינה, אימתי הוא זה 
היחוד, כאן הוא נוטה שמים כיריעה, כי ע”י יחוד קוב”ה 
ה’  עלאה.  או”א  יחוד  נתעורר  אח”כ  למטה,  ושכינתיה 

אלקי. חכמה בינה.

כל זה כתוב להדיא בתיקוני זהר, אני לא מבין כל זה, יש 
רבי, זה העיקר, הנה חצות, אזכרה נגינתי בלילה, בשבת 
נוסע אלינו, להסתפק בעוה”ז מאיתנו,  שירה, רבינו היה 
רבינו מסיים לקו”ת סי’ ח’ בעין קריע”ס, וכן סוף ספומ”ע 

בענין קריע”ס, מים, איך הייל זיא.

נופלים  החירות,  פי  לפני  ויחנו  וישובו  שלנו,  המצב  זה 
יש  מעמד.  להחזיק  דרך  אין  רבינו  בלי  באמת  חזרה, 
לא  שאם  מלמד,  רבינו  הדעת,  וגדלות  חסידות  שמבינים 
נופל, לזה מוכרח אזכרה  ושוב,  יודעים איך לכלול רצוא 
נגינתי בלילה, יחד עם חיזוק, זהו עיקר הצדקה לשכינה 
הק’, מה שעובר עלינו, זהו צדקה לשכינה, מוכרח לתקן 

את העולם.

ירחם ה’ שנזכה שירה חדשה שבחו גאולים, ונזכה לביאת 
משיח צדקנו ברחמים במהרה אמן.



טז

דרכי נועם


