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דרכי נועם

סימן י שיעור ה – יום ד' פ' וישלח, יג כסליו עו

מפסיד  הגאוה  כזה,  בדמיון  עוברים  החיים  בתשובה,  שנשוב  בלי 
מהאדם את כל השכל שלו. אין לו שכל.

יש אור בעולם, מתיקות התורה, דביקות, יראה ושמחה, עם הגאוה 
פה.  רק  שם,  לא  כזה,  גהינם  לעצמו  בונה  ואדם  הכל,  את  מפסידים 
כל הצער ויסורים ובלבולים, כל מציאות, כל מה שמרגיש שלא יכול 
זה  יכול להיות בשמחה,  זה, כל מה שלא  לעבוד את ה’ עכשיו ברגע 

רק מחמת שאנו אוחזים בגאוה, זה המקום שלנו. איך יוצאים מזה?

רוח  חיים,  הרוח  את  לנו  מטעים  שרביה”ק  הזה,  המאמר  נושא  זהו 
אותנו  מוציאים  אמיתיים  שהצדיקים  בעולם,  הכניס  שהבעש”ט 

מעולם הדמיון, ומשנים אותנו, זהו כל הריב פה בעולם.

יש גאוה דקדושה סביב התורה, כבוד התורה, הוא חלק של התורה, 
גאוה דקדושה שיהיה כלי לראות את החן, את  הכבוד של ה’, צריך 
החשיבות של ישראל, רואים כבוד, רואים סדר. אבל זה צריך להיות 
כלי, שברגע שאדם רוצה ומשתוקק לה’, אז צריך להעביר לו את כל 
הכבוד, זה יהיה רק כשמשיח יבא. עד אז עובר מה שעובר, זה גאוה 
שלו שהוא לא צריך שום כבוד, הכבוד הוא רק ה’. שמרגיש גדולת ה’, 
ויודע שאין בעולם שוטה כמו השטות שרוצה כבוד, מי שרוצה כבוד 
הוא שוטה. ברגע שאתה חושב איך מסתכלים עלי, כי עושים תמונה, 

אתה שוטה.

רבינו אומר שאלו בעלי הגאוה מעכבים תאוותם של השי”ת. התענוג, 
משתוקק  הוא  ה’,  של  התענוג  כזאת,  מלה  זה  השי”ת,  של  התאווה 
כל מי שלא מקבל את הלימוד של בחי’  רוצה משהו בעולם,  ורוצה, 
בית, ה’ שפתי תפתח, להתחיל עם המצב שלו, להמתיק את המצב שלו 

עם אמונה, הבעלי גאוה מעכבים תאותו של ה’.

מהצדיק,  לבקש  צריך  ביתו  בתוך  חולה  לו  שיש  מי  הזכיר  רבינו 
כשאדם מבין מבקש מהצדיק שיתפלל עלי, שיהיה לי כח, משהו לא 
בסדר אצלי, אני הולך כבר, אני גמור, רבינו, תתפלל עלי. אך יש גאוה 
עלינו  ולהאיר  דין,  להמתיק  יכול  שלא מבקשים מהצדיקים, הצדיק 
שכל, חיות והתחדשות. בעלי גאוה אין מבקשים, יש לו הרבה דברים 
לפני זה, יש תורה, יש צדקה וחסד, יש קהילות קדושות, יש מח ויש 
יש הרבה דברים, ואדם לא תופס שכל הדברים האלה אצלו  חכמה, 
הוא גהינם, חכמות שלו, הם חכמות, אבל לא מביא לידי מעשה, לכן 

תמיד סובל ועובר עליו. 

זהו הנושא שרבינו במאמר הזה מכניס אותנו במציאות של רוח חיים, 
ומציאות  הדעת,  גדלות  דקוב”ה,  שמא  אתייקר  כדין  יתרו,  אתי  כד 
המתקת הדין, אור של גדלות הדעת ושפע, שזה מה שמעלים את כבוד 
אותי,  ורוצה  אותי,  צריך  שה’  יודע  אדם  שכל  המציאות  בעולם,  ה’ 
זהו גדלות ה’. ואדם בא ליראה ואהבה ודביקות. הוא בא להבין איך 
עובדים את ה’ תמיד בכל דבר, בבית, ובכל ענין. הדבר הזה שזה פשוט 
בתכלית הפשיטות והתמימות. אצלינו זה גבוה מעל גבוה, הכי רחוק 
מאיתנו שיכול להיות. לך תשכנע אדם שה’ איתו, שיהיה בשמחה עם 
לכבוד,  רצון  עם  שקוע  הוא  תשכנע,  לך  ותפילין,  ציצית  עם  הברכה, 
להגיע למשהו, והוא שקוע במצב שהוא עוד לא הגיע. צריך את הכלי 
של רצון להגיע, אלא מיד לעזוב את זה, להכנס שיהיה לו סדר בעבודת 
בין אדם  יש הלכה  לה’,  כדי להתקרב  בעולם  כמו שצריך הלכה  ה’. 
לחבירו, דרך ארץ קדמה לתורה, עיקר אדם שיכיר טובה לשני, שיהיה 
חסד, ואמיתי. בלי זה, התורה לא בעוה”ז, הכל תלוי במדות של האדם.

יכולים  בבית,  בעבודה  למעשה  שזה  והצמצום,  גבול  של  הענין  בתוך 
אדם  בין  גם  זה  המדה,  את  שברתי  ה’,  את  עבדתי  דבר  בכל  לדעת 

לחבירו, לשונאו, לפוליטיקו.

לך תשכנע בן אדם שהוא שוה משהו, הרי לא הולך לו להתפלל ולא 
הגיע  רואה שהשני  להתפלל,  יודע  שכן  או  יכול,  לא  יכול  לא  ללמוד, 
והם  טוב,  להם  כאילו  האלה,  בשפיצים  מקנאים  כולם  גבוה,  ליותר 
השני,  של  באוטו  קנאה,  מלאים  כולם  בעוה”ז  ככה  לגמרי,  חולים 
בשידוך של השני, בבית של השני, רוצה זה ורוצה זה, עד שיש לו את 

הכל, הוא מיואש כי אין לו כבר מה לרצות. זהו הדמיון של עוה”ז.

רבינו מכניס לנו תרצה לעבוד את ה’, תורה בכונה אמיתית, תפילה, 

שזהו עבודה של בית. מי שיש לו דעת ושכל, לב וכו’, ולומד תורה כדי 
להעמיד את השכינה, להביא בעולם השראת השכינה, חכמה דקדושה, 
להתקרב  הצדיק,  לאור  זה  את  לבטל  מיד  אמיתי,  בשכל  להתדבק 

לצדיק.

מי שאין לו שכל, יודע שה’ איתי ואצלי, לא צריך שום דבר שאין לי. 
לה’.  זה  ומוסר את  לקרוא,  בלי  ה’  לקרוא, אעבוד את  יכול  לא  אם 
מתי שיהיה לי זמן, אלמד. בלי זה, החיים זה מירוץ מכוניות, מירוץ 
סוסים, אני הסוס, יש לי יחוס, מירוצי סוסים זה ענין של יחוס. בחוץ 
לארץ יש חנויות של הימורים על הסוסים, הימורים. סוס שיכול לרוץ 
שיודעים  סוסים  של  סוגים  דורות,,  דורות  של  יחס  זה  שצריך  כמו 
שהסבא שלהם היה סוס משהו משהו. אל תצחקו, אנחנו במשחק הזה 

בכמה דברים. ה’ ירחם.

ה’ ירחם שנשתמש עם הרוח חיים של הצדיק כדי שנדע את התכלית, 
יהיה  שיהודי  ה’  של  התענוג  וצער,  מרירות  אין  ממילא  האמת,  את 
מצוות  יתפוס  אחד  שכל  ה’  של  התענוג  אדם,  בן  תשמח  לך  שמח, 
תגדיל  חכם,  תהיה  ומתפלל,  לומד  כבר  אתה  ואם  טובים,  ומעשים 
את השכל, תכיר יותר את ה’, מה זה כבוד ה’ מתעלה ומכבד למעלה 
ולמטה, תכיר כבוד שמים. תכיר את מה שאתה צריך באמת. לצעוק 
ולהתפלל לה’ ולשוב בתשובה, לתקן כל מעשה, לעשות הכל בקדושה, 

זה בין לגדולים בין לקטנים, זה החיים.

חמש  עשר,  לוקח  לרבינו,  שהתקרבו  אנשים  רוב  תקועים.  ואנחנו 
אתה  ואומרים,  מהמרירות,  להתייאש  שמתחילים  עד  שנה,  עשרה 
לעזוב,  רוצה  לא  שחורה,  והמרה  העצבות  עם  כבר  מספיק  צודק, 
כאילו רוכב על משהו יקר. אך מי שנכנס לרוח חיים של לקוטי הלכות 
ורבינו, לומדים שיעורים קבועים, ותופסים מצוות ובשמחה, אהה זהו 
חייים. יש כאלה שתופסים איזה רוח של בן אדם, רוח. צריך רוח של 
נגלה ונסתר. רוח של הצדיקים. רוח של מרדכי ואסתר נגלה יחד עם 
פנימיות הענין, זה נקרא רוח של צדיקים כראוי. אם זה סתם רוח, זה 

רוח. יש הרבה רוחות. יש רוח מצויה, יש רוח שאינה מצויה.

חושבים  'כי  טוב.  טוב  בנו  ונכנס  נפשינו,  את  לרפאות  נכנס  רבינו 
יודע מה הם חושבים? הלואי  וסגפו את עצמם', איך רבינו  שהתענו 
שיהיה אנשים כאלה היום, פעם היה סיגופים, תענית, תענית זה מעלה 
חושבים  שהם  לזה,  נכנס  רבינו  מלאך.  נהיה  אדם  שיש,  גדולה  הכי 
הם  שבזה  'שחושבים  הוא  שהטעות  אלא  עצמם,  את  וסגפו  שהתענו 

צדיקים', כאן הטעות, חושבים שבזה לבד הם צדיקים.

אצלינו הכל שחור לבן, מי נגד מי, רבינו ברסלב, נכנס בכולם, כולם 
משוגעים, לא רק אלה שלומדים תורה, שבאמת מול עוה"ז זה עיקר 
לצדיק,  ולהתקרב  לשמה,  תורה  זה  החשיבות  עיקר  אך  החשיבות, 
יש  בעולם  צריך.  שהשני  מה  לא  לעשות,  צריך  שאתה  מה  ולעשות 
נכנס  רבינו  בקיצור.  עשירים,  רבי מכבד  לעשירים,  לרבנים,  חשיבות 
בכולם. כשאתה מבטל את העולם, מה נשאר, רק רבינו. זה הדמיון של 

העולם שחושבים כך. 

רבינו תופס את השפיץ, אפי' כאלה שהתענו, מתכופפים, רואים את 
משל  אומר  רבינו  כלום,  התעניות  כל  באמת,  אבל  שלהם,  העצמות 
כמו שק של הרבה חורים, אדם צריך שק קמח למצות, ריחיים של יד, 
מביא שק, פתאום יש לשק חור, זה מחמיץ את הכל, רטיבות, אוי צריך 
לתקן את הקמח, זה בעיה. צריך שק טוב. בלי שק טוב אין שום דרך 

להביא שפע לעולם. שק סוכר וכו'.

בשו"ע יש הלכות יין נסך, והלכות הכלים של היין נסך, שזה הבעיה 
של כשרות הוודקה, פעם היה קשה לעשות כלים, עשו מעץ וזפת, היה 
טעם עתיק יומין מלא זבל, העיקר הוא הכלי של הדבר. בחי' שק. אם 
מלאו את זה עם טריפות ושקצים ורמשים, אם יש לך סחורה, אתה 
צריך כלי. יש על זה כמה סימנים בשו"ע, הוא למד את זה פעם בגלגול 

הקודם, אך כשלומדים בדרך רבינו, לומדים את זה כמה פעמים...

ְוֵאיָנם  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ֶׁשל  ַּתֲאָותֹו  ְמַעְּכִבים  ַּגֲאָוה  ַהַּבֲעֵלי  ֵאּלּו  ֲאָבל 
ְוִסְּגפּו  ֶׁשִהְתַעּנּו  חֹוְׁשִבים  ִּכי  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ִמַּצִּדיִקים  ְמַבְקִׁשים 
ַהַּתֲעִניִתים  ָּכל  ִּכי  ֵּכן  ֵאינֹו  ָהֱאֶמת  ֲאָבל  ַצִּדיִקים  ֵהם  ּוָבֶזה  ַעְצָמם,  ֶאת 
ֶׁשִהְתַעּנּו ֵאין ֶזה ֶאָּלא ְּכמֹו ַׂשק ֶׁשֵּיׁש ּבֹו חֹוִרים ַהְרֵּבה. ּוְכֶׁשְּמִריִקים ֶאת 
ַהַּׂשק ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִנְׁשֲארּו ּבֹו ַהחֹוִרים, ְוַהּגּוף ִנְקָרא ַׂשק ְּכַמֲאַמר ַהַּתָּנא: 
עדיף  אח"כ  שנה,  ארבעים  עד  תאכל  קנב(  )ַׁשָּבת  ַׂשָּקְך  ְׁשֵרי  ִׁשיְנָנא, 
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שיתבוננו  הלוואי  ְּבַעְצָמן  ִהְתּבֹוְננּו  ְוִאם  יותר.  לשתות  פחות,  לאכול 
היינו לקבל אור הבעש"ט, דרך אחרת לגמרי, להתחיל להבין עסק, אז 
היו רואים שהתענית לא הביא אותך למה שצריך להביא, ָהיּו רֹוִאים 
ְּבַׂשָּקם,  ְקׁשּוִרים  ַּתֲאָוָתם  ָּכל  ֶאְצָלם  ִנְׁשֲארּו  ֲעַדִין  ַהַּתֲעֵניִתים  ָּכל  ַאַחר 
היינו שנשארת אותו גוף, עם אותם משיכות ורצונות, אין לך שום דרך 
לצאת מהמרירות והכבוד, ַהְינּו ְּבגּוָפם ְולא ַּתֲאָוָתם ִּבְלַבד ִנְׁשַאר ָקׁשּור 
ַּתֲאַות  ַּגם  ִּכי ִאם  נותן בשיניים, לא רק זה אלא גם זה,  רבינו  ְּבגּוָפם 
ֲאִביֶהם ֶׁשֵּיׁש ֶאְצָלם ִמְּׁשַעת ַההֹוָלָדה ֵמֲחַמת ֶׁשּלא ִנְתַקֵּדׁש ָאִביו ִּבְׁשַעת 
של  לבוש  בלי  רצונות  בלי  מקיף,  בלי  מגושם,  אדם  כזה  נולדת  ִזּוּוג 
קדושה, לכאו' היה צ"ל הפוך, אין לך כחות דקדושה, וגם אתה נשארת 
בהמה, למה רבינו איחר את זה אח"כ, לא רק שאתה בהמה אלא גם 
אבא, ועוד צ"ע מה צריך לעשות אם אבא שלי כזה, אדרבה, זה עיקר 
מעלת האדם, כד את יתרו, כמ"ש השטמ"ק שהחוזים בכוכבים אמרו 
על משה רבינו שהיה לו מדות הכי מושחתות בעולם, ואמרו הצדיקים 
על  שעבד  אלא  רעות,  המדות  כל  ככה,  היה  שלו  הגוף  מצד  שבאמת 
עצמו ונהיה תכלית קדושת משה רבינו, שכינה מדברת מתוך גרונו. ַּגם 
ֶזה ָקׁשּור ְּבגּוָפם ֲעַדִין א"כ מה אני צריך לעשות? ּוְבַוַּדאי ִאּלּו ָהיּו רֹוִאים 
זה התיקון, שנופל עליהם  ֲעֵליֶהם  נֹוֵפל  ָהָיה  ְּגדֹוָלה  ֲחָרָדה  ֶזה  ָּכל  ֶאת 
פחד ואימה לפני ה', איזה טעות אני חי, זה הרהור תשובה כזה. ִּכי ָהיּו 
רֹוִאים ֵאיְך ֵהם עֹוְמִדים ְּבַמְדֵרָגה ְּפחּוָתה ּוְׁשָפָלה היו מבינים שנמצאים 
במדרגה פחות ושפלה. אלא שלא יודעים כלל מהו מדרגה, מי אכפת 
לי מה זה מדרגה, העיקר שיהיה לי כמה חברה שיבואו לשיעור שלי, 
יש לי עם מי לדבר, מישהו מביא פדיון, שלום והכל בסדר, מה יש לי 
שייכות עם מדרגות. אך כשיפול עליו חרדה, שהוא מעכב תאוותו של 

הקב"ה, אזי יתעורר

 ְוֶזה ֵּפרּוׁש )ְּבֵראִׁשית מב( :הספור שמכרו את יוסף הצדיק, יוסף הכיר 
את האחים שמכרו אותו, והתחיל לעשות להם תיקונים, דבר ראשון 

החזיר להם צרור כספם, לא רוצה כסף מאחים שלו.

ָּכל  ַאַחר  ְּבַׂשקֹו''  ַּכְסּפֹו  ְצרֹור  ִאיׁש  ְוִהֵּנה  ַׂשֵּקיֶהם  ְמִריִקים  ֵהם  ''ַוְיִהי 
ַהַּתֲעִניִתים ֶׁשהּוא ֲהָרַקת ַהַּׂשק, ְּבִחיַנת ַהּגּוף אדם מתענה, מוציא את 
הזבל, רוצה לשבור את היצר הרע, שזהו עיקר רצון אדם בנפשו, לעזוב 
את הצרות של הגוף ומשיכת הרע והשגיונות, להפסיק עם הבהמיות 
הזה, זה לא שייך לי, תוציא את זה, זה הדרך היחידי לכאו', לעבוד 
בתורה ותפילה ולהתייגע, וכדי להרגיש שהשתנה, לא אוכלים, להרגיש 
יסורים, זה מקדש אותו, יודע שלא רוצה את עוה"ז, ומתבייש לפני ה', 
זה האמת שצריך לעשות, רוצה תשובה בלב שלם, וגם כשצריך לאכול, 
ֶׁשָּקׁשּור  ַּכְסּפֹו  ְצרֹור  ִאיׁש  ְוִהֵּנה  ֲעַדִין  עב,  בסי'  כמ"ש  בבושה.  אוכל 
חסד,  בחי'  כסף  נפולים,  חסדים  רצון,  כיסופין,  לשון  ַּכְסּפֹו  ְוָצרּור 
ַהְינּו,  ַוֲאִביֶהם  ֵהָּמה  ַּכְסֵּפיֶהם  ְצררֹות  ֶאת  ַוִּיְראּו  ְוגּופֹו  ְּבַׂשּקֹו  ְוַתֲאָותֹו 
לא ַּדי ְצרֹורֹות ַּכְסֵּפיֶהם, ֶׁשהּוא ַּתֲאוֹות ַעְצָמן ִּכי ִאם ַּגם ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם 
ַהְינּו ַהַּתֲאוֹות ֶׁשל ֲאִביֶהם ַּגם ֵהָּמה לא ָנְפלּו ֵמֶהם לכן רבינו היה מוכרח 
לקוטי  מבינים  ככה  הפסוק,  את  לפרש  כדי  הזה,  הענין  את  להכניס 
מוהר"ן? ַוִּייָראּו ִּכי ֲחָרָדה ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ַוֲאַזי לא ָהיּו רֹוִצים ְלִהְׂשָּתֵרר 

ְוִלְמלְך אני לא אדמו"ר, אינ מתחיל מחדש, ללכת להתבודדות וכו'.

כאן,  הפירוש  אבינו, מה  יעקב  מי האבא,  בשבטים,  כאן  מדובר  הרי 
את  לקח  בוודאי  רבינו  האבות,  בחיר  על  כזה  דבר  מפרש  ריבנו  איך 
זה בחשבון, ְוֶזה ֵּפרּוׁש: ַוּיאֶמר ָלֶהם ַיֲעקב ֲאִביֶהם אִתי ִׁשַּכְלֶּתם, יֹוֵסף 
ֵאיֶנּנּו ְוכּו ֶזה ֶרֶמז ַעל ּתֹוַכַחת ַהֵּׂשֶכל ִּכי ַהֵּׂשֶכל מֹוִכיַח ֶאת ַהַּבֲעֵלי ַּגֲאָוה 
אּוְנְקלֹוס  ֶׁשִּתְרֵּגם  ְּכמֹו  ַהֵּׂשֶכל  ְּבִחיַנת  הּוא  ַיֲעקב  ְלִהְתַּגֵּדל,  ָהרֹוִצים 
)מגילה  ְּבָחְכָמה  ָאב  ִּכי  ֲאִביֶהם,  ְוַחְּכַמִני  ''ַוַּיְעְקֵבִני''   : כז(  )ְּבֵראִׁשית 
ָּכל  ִּכי  ִׁשַּכְלֶּתם,  אִתי  ָלֶהם.  ְואֹוֵמר  מֹוִכיָחם  ֶׁשַהֵּׂשֶכל  ְוַהְינּו  י''ג( 
השכל,  את  הרגת  סו:(  )ְּפָסִחים  ִמֶּמּנּו  ִמְסַּתֶּלֶקת  ָחְכָמתֹו  ַהִּמְתָּגֶאה 
ֵאיֶנּנּו  יֹוֵסף  את ההסתכלות בפנימיות של כל דבר, אין לך עסק בזה, 
ְלֶחְרָּפה  ַהְמֻעָּות ֶׁשהּוא  ִּתַּקְנֶּתם  ֲעַדִין לא  ַהְינּו  ַהְמֻעָּות  ְּבִחיַנת ִּתּקּון  ֶזה 
ּוְלָקלֹון ְוֵיׁש ָלֶכם ְלִהְתַּבֵּיׁש ֵמֲחָמתֹו ִּכי ִּתּקּון ַהְמֻעָּות הּוא ְּבִחיַנת יֹוֵסף ַעל 
ֵׁשם )ְּבֵראִׁשית ל( : ''ָאַסף ֱאלִקים ֶאת ֶחְרָּפִתי'' איך מתקנים תיקונים? 
לא יודע. הצדיק הוא זה שאוסף חרפות, על שם מה שהוא מתקן. אותי 
ְוִׁשְמעֹון  יוסף איננו,  לך,  ה' אין  עבודת  שכלתם, איבדתם את השכל, 
אני  ִׁשְמעֹון  ְּבִחינֹות  ְלָך  ֵאין  יֹוֵסף  ְּבִחיַנת  ְלָך  ֶׁשֵאין  ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ֵאיֶנּנּו 
הייתי מפרש, ששומעים ממני, שאני ראש ישיבה, ויש תמונות ממני, 
מפרש  רבינו  אבל  תמונות,  ממך  אין  בטלן,  כזה  אתה  איננו,  שמעון 
הפוך... ְוִׁשְמעֹון הּוא ְּבִחיַנת )ָׁשם כ''ט( ''ִּכי ָׁשַמע ה' ִּכי ְׂשנּוָאה ָאנִכי'' 
ִּכי ַאָּתה ֵאיְנָך ָׂשנּוא ִּכי ֵמֲחַמת ֶׁשּלא ִּתַּקְנָּת ֶאת ַעְצְמָך ְּבַוַּדאי ֵאיְנָך ָיכֹול 
ְלהֹוִכיַח ֲאֵחִרים ִּכי יאְמרּו ְלָך ְקׁשט ַעְצְמָך ְּתִחָּלה וכּו )ב''מ קז:( ְוַעל ֵּכן 
ֵאיְנָך ָׂשנּוא ִּכי ַהּמֹוִכיַח הּוא ָׂשנּוא ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ִמּׁשּום  ָלאו  ָמָתא,  ְּבֵני  ֵלּה  ִּדְמַרֲחֵמי  ֵמַרָּבָנן  צּוְרָבא  ַהאי  קה:(  )ְּכֻתּבֹות 
ְּדַמֲעֵלי ְטֵפי, ֶאָּלא ִמּׁשּום ְּדָלא מֹוַכח ְלהּו ְּבִמֵּלי ִּדְׁשַמָּיא ִנְמָצא ֶׁשַהּמֹוִכיַח 
שמעון זה לצעוק לה', הצילני, אני שנוא, אין לי אף אחד  ָׂשנּוא  הּוא 
ולהתבטל  תורה  דברי  לשמוע  שמעון,  עולם,  של  מרבונו  חוץ  בעולם 
לתורה, לצעוק לה', שמע בקולי, אין לי אף אחד בעולם, לשמוע דברי 
תורה, ולהחיות את הנשמה ולקבל חיות. זהו שמעון, ששונאים אותך 
כי אתה מוכיח אמיתי. מי שאומר אמת בעולם, שונאים אותו, תמיד 
ישנאו אותו. יעשו בלאגן. תן לזרם לעבוד פה, מה אתה עושה סיפורי 

ברסלב. 

כיון שלא תקנת את עצמך, אתה לא יכול לדבר דיבורים של אמת, כי 
מי אתה, קשוט עצמך, 

הרי  שלך,  לקישקעס  נכנס  לא  הוא  כי  אותו,  אוהב  שאתה  מי 
ובפנימיות  בחכמה  להסתכל  שכלתם,  אותי  שנוא.  הוא  שהמוכיח 
אין לך, יוסף איננו, אינך עוסק בתקון נשמתך, שמעון איננו, אין לך 
בזיונות ומחלוקות. זה מדרגה גדולה כפי הנראה. את בנימין תקחו? 
)בראשית לה(  ַרִׁש''י  ֵּפֵרׁש  ִּכי  ַּגְדלּות  ַעל  ֶזה מֹוֶרה  ִּתָּקחּו  ִּבְנָיִמין  ְוֶאת 
להתרומם  רוצה  עוד  אתה  ָיִמין,  ֶּבן  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֵׁשם  ַעל  ִּבְנָיִמין,   :
ולהיות גבוה? ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל הּוא ָּגבֹוַּה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות )ְזָבִחים נד:( ְוַהְינּו, 
לא ַּדי ֶׁשֵאין ָלֶכם ָּכל ַהְּבִחינֹות ַהָּללּו ִעם ָּכל ֶזה ְוֶאת ִּבְנָיִמין ִּתָּקחּו ֶׁשַאֶּתם 
ָהיּו  'ָעַלי  ַהּמֹוִכיַח אֹוָתם  ַהֵּׂשֶכל  ְּדִסֵּים  ְוַהְינּו  ַּגְדלּות  ְלַעְצְמֶכם  לֹוְקִחים 
ֻכָּלָנה' ִּכי ַהּכל נֹוֵפל ָעַלי על כח השכל ִּכי ָּכל ַהִּמְתָּגֶאה ָחְכָמתֹו ִמְסַּתֶּלֶקת 
ִמֶּמּנּו כח השכל שמביא לך שמחה וחיות, הכל הולך לך, כי כל המתגאה 

מסתלקת חכמתו. 

לא  ה',  תאות  מעכבים  גאוה,  בעלי  אלו  בכולם,  נכנס  רבינו  בקיצור 
באים אלי שאתפלל, והתעניות שלהם רק שק עם חורים, הוצאת את 
הרע מהשק, נהיה שק עם חורים, לא שוה כלום, אם תתבונן תראה 

שנשארו התאוות שלך ושל אבא שלך. 

כפי הנראה שמי ששומע את זה בנוסח שאני אמרתי את זה, כנראה 
לשוב  שרוצה  מי  אדם,  של  הכובע  לפי  זה  בזיונות  תמיד  לו.  מגיע 
קושיות  כמה  יש  המכוון,  עיקר  זה  אחר.  משהו  פה  שומע  בתשובה, 

שעוררנו, מה רבינו רוצה כאן? 

כן. רבינו אומר 'אלו הבעלי גאוה מעכבים תאותו של השי"ת', רבינו 
כלליות  זהו  התורה.  של  חיים  הרוח  הוא  שהעיקר  מקודם  הזכיר 
מצוה  כל  שבנגלה,  תורה  זה  בפשטות  כזה,  חיים  רוח  שיש  המאמר 
שעושים, יכול לקבל עשירות מליונר כזה, שמרתי שבת, הנחתי תפילין, 
רוח של תורה שבנגלה, שמח עם המצוות. וכן הרוח של תורה שבנסתר, 
שזה הענין שמובן לך, עשיתי תיקון כזה, אוהו, מלא חיות. זהו הרוח 
של חיות שמחיה את האדם, אפי' יתרו, מיותר לגמרי בעולם, הכי גרוע 
בעולם, הוא מכיר, אדרבה, ממני מתעלה ומתייקר שם ה' יותר ויותר, 
וממני נעשה היחוד הגדול, נחת רוח, ואתערותא דלתתא, שבזה נשלם 

התגדלות העולמות, רוח של שית פרקין.

להתפלל,  בית,  בבחי'  שהוא  העבודה  מציאות  את  להעלות  צריך  כי 
רבנו של עולם, אתה איתי ועמי ואצלי תמיד, תמיד אתה מקבל כבוד 
ממני, תמיד אני עובד את ה', תן לי לחיות חיים טובים, עם רוח חיים 
דקדושה, כדי שתקבל את הדבר הזה אתה חייב ענין שידוע רק לצדיקי 

הדור, הוא צריך להראות לך את זה.

שרוצה  ברגע  האדם,  גלות  עיקר  בגלות,  שלך  המצב  הזה,  הענין  בלי 
משהו, תורה ותפילה שיאן שם אור הצדיקים, אע"פ שזהו הכלי של 
הקדושה, התורה, וסדר ומדות טובות, זה כלי, אבל ברגע שזה נהיה 
אצלך משהו, אתה חי בעצבות ומרה שחורה, ואין לך שום דרך לצאת 
מזה, המרירות זה הפולחן שלך, שהרי אתה צריך להגיע, חייב להיות 
כך וכך, ואני לא כך, לא יודע לקרוא, או אין לי אוטו כמו השני, השני 
יש לו מטוס, והשני מקובל, ואני לא מטוס ולא מקובל. עזוב שטויות, 
הזאת.  בצורה  לזה  זוכים  אנשים  כמה  ה'.  מעבודת  לדבר  תיכנס 
מחיים  בעולם,  אמת  מגלים  הצדיקים  תיקון.  צריך  אצלם  גם  אבל 
ומלמדים לעוביד ה' שילמדו תורה לשמה, גם אם אתה  את העולם, 
מתענה, תעשה עם זה משהו. חז"ל אומרים מי שיושב בתענית נקרא 
חוטא, פי' רבינו, שאתה יושב במקומך ולא מתקדם, תתענה ותתקדם 
שכח  אח"כ,  הצום  את  לשבור  איך  זה  שהעיקר  אמר  רבינו  זה,  עם 

השכל ישלוט עליך.

אדם  ה',  מציאות  שמכיר  אדם  אמת,  של  מציאות  הוא  הצדיקים 



ד

דרכי נועם
יכול ללמוד בכולל, וללמוד עיון, אם לא יכול, אז לא צריך, לא מקנא 
בלומדים,  לקנאות  שלא  כדי  חריף,  לשון  דיבר  רבינו  לכן  אחד,  אף 
צחוק  עושים  היו  קליסקער,  אברהם  רבי  הראשונים,  החסידים 
הבטן  עם  הולך  הוא  איך  מראים  המתנגדים,  מהלומדים  ברחובות, 
שלו, כזה סתום מצחיק, זה לא מה שאנו צריכים לעשות, עדיף תעשה 
צצחוק מעצמך, השני יושב ולומד, מה אתה עושה. אך העיקר למצוא 
קרבת ה', שזהו עיקר תיקון אדם, גם שאתה מצליח בתורה ועבודה, 
תמצא דרך שהשכל ישלוט עליך, שיהיה לך רוח חיים, כח הבעש"ט, 
ברצוא,  בקי  אם  אחד  כל  ממש,  ואחד  אחד  בכל  מכניס  שהרבי  כח 

מצליח, שיהיה שם כבוד ה', ביטול לה', זהו כלל הנושא.

רבינו נכנס שבעלי גאוה מעכבים תאוותו של ה', זה לא מילים פשוטות, 
זה תענוג, ציפיה שה' מצפה כמעט ששת אלפים שנה, יושב ומצפה לך, 
לנו, היום, ברגע זה, לקבל מאיתנו תענוג, ממש תענוג עצום אצל ה', 
ומה התענוג, שתפס אותך מרירות, ואתה צועק, יש לי תורה, ללמוד 
משהו לשם שמים, ציצית ותפילין, זהו התענוג של ה'. וכן מה שאתה 
עושה ברכה, ואוכל עם רצונות לה', זה תענוג, וכן שאתה נזכר שאין 
עוד מלבדו, רק בהשגחה פרטית. ומודה לה' שפודה ומציל אותנו מכל 

הצרות, מתחזק באמונה ובטחןו ולא מפחד, זהו התענוגים לפני ה'.

צדיקים  התפארות.  נקרא  זה  י"ז  בסי'  יחודים,  נקרא  תענוג  בזה"ק 
אין להם עסק בעולם רק התענוג של ה' בלבד. הם מגלים לנו, כל ניצוץ 
סוהר  בבית  יחיד  בן  לך  שהיה  כמו  למעלה,  התענוג  זהו  שמתברר, 
והוציא אותו, ככה מציאות אלקי,  וכמעט הורגים אותו, בא מישהו 
כל המאכלים, כל דצח"מ, יש בו ניצוץ דקדושה שה' מחכה לך שאתה 
אלקים  אור  מאירים  שלומדים,  לימוד  כל  דבר,  בכל  ה'  את  תעבוד 

בעולם, איזה תענוגים יש למעלה.

מעכבים  ונהרגת,  אחד  ציק  האדם,  את  הורגים  שפשוט  מציאות  יש 
סיני,  הנ', הר  דרך שלא בא משער  ה', איזה חכמה'לע, איזה  תאוות 
קבלת את התורה מדי מהר, לפני הר סיני, עקפת, זה לא תורה, תורה 
זה שער החמישים, תורה זה שעובידם את ה' בדרך שעובר עלי, אם 
נקרא להעלות התפילה לבחי'  זה  זה בהשגחה פרטית.  ה' רצה,  ככה 
בית, תפילה דייקא, שאני לא יכול לעשות כלום, רק תפילה, בעלי גאוה 

מעכבים, שאין מבקשים מצדיקים שיתפללו עליהם. 

מקודם רבינו אמר שיש לו חולה בתוך ביתו, איך רבינו אומר שאינו 
שיצא  עליו,  שיתפללו  צריך  הוא  כי  עליו,  שיתפלל  מהצדיק  מבקש 
מהכבוד, והפגיעות, מישהו רואה אותי או לא, הרי העיקר לשיר לה' 
זה  כבוד  כבוד,  לך  שיש  לפני  זה,  על  תחשוב  שמים,  לשם  אחד  ניגון 
שהוא  ממה  חיותו  בחיים  בגהינם  חי  אדם  שבועות.  כמה  גהנם  רק 
מלמד  רבינו  יכול,  שאינו  בדרך  דווקא  ללמוד  רוצה  בדווקא,  רוצה 
דרך הלימוד, תפתח גמרא ותלמד, מה אתה מסתובב. אלא שמעכבים 
תאוות ה', הרגו את דרך הלימוד של רבינו, הרגו אנשים, כאילו אין 
כלום רק לקוטי מוהרן בעיון. רבינו מלמד ריקוד, צדקה וחסד, תלמד 
מיד, תהיה בשמחה שתפסת נקודות טובות, תרקוד, קח נקודה שאתה 
מבין בדברי רבינו, ושמח את עצמך, אל תרצה מה שאין לך, אם זה 
לא הכח שלך, לא צריך, זה המות הכי קשה שיש, יכולים להרגו אדם, 
שש  כבר  זה  בשבוע  ביום,  פעמים  מליון  אותו  להרוג  אבל  ירחם,  ה' 
ירחם,  ה'  עוד,  אותו  שיהרגו  ומוכן  חי,  עוד  הוא  שואה.  הנה  מליון, 
איזה יסורים. אלמלא נגדוה לחנניה וכו', אנחנו חיים ביסורים כאלה, 
לכן היו צריכים לבא לרבינו, תתפלל עלי שיהיה לי שכל, מספיק כבר. 

אח"כ הוא נופל עוד פעם.

להיות  צריכים  היו  בבהמ"ק  גאוה.  עוה"ז,  של  שטות  של  הדבק  זהו 
תורה  זה  אהה,  בה',  דבוק  רק  מגאוה,  נקי  טהור,  זה  מה  טהור, 
אמיתית. בלי זה, הסיפור לא עובד בכלל, . ההתעלות והכבוד שעולה 
מכל אדם, ה' מחכה לך, רוצה שתהה בשמחה, תחייך לי כבר, מה אתה 
שלנו,  גאוה   – דגדלות  המוחין  זה  שם,  לי  כואב  פה,  לי  כואב  בוכה, 
ותפילה.  חצות  רק  כלום,  יעזור  לא  השיעור  נשתנה?  מתי  חיים.  לא 
כי להעלות הר ושדה לבית, זה צריך תפילה, היינו רבינו תברך אותי, 
רבינו תאיר לי חכמה וביטול. להבין איך ממני נתגדל שם ה', אדרבה 
כמה שאני יותר גרוע, אני עושה נחת רוח יותר לה'. זהו חיים אחרים.

אלא שמצאיות של העולם מעכב את זה, הסתרה שבתוך הסתרה, שלא 
יודעים אפי' שזה נסתר. רבינו נכנס כאן לסיפור של תעניות וסיגופים, 

שק ואבא של השק. מה קורה פה? מה אתה מדבר מאנשים שהתענו, 

אותו  שמו  בונים,  ב"ר  בער  רבי  קברו  גנוז  ויבסקער  מנדלע  רבי  ליד 
תחת הגשר, כולם דורכים עליו שם בגשר בטבריה, צריך לבקש מחילה 

הוא  בוודאי,  רבנו,  אמר  מלאך,  שהוא  עליו  אמרו  שם,  כשעוברים 
התענה הוא מלאך, אך צריך שאדם יעשה תשובה. 

כל  מה  תבינו,  שק.  ענין  מהו  וכן  התעניות.  ענין  על  מזכיר  רבינו  מה 
הסיפור של יעקב עם יוסף, מי זה יוסף. יוסף הצדיק מוכרים אותו. זה 
הדרך שהצדיקים מתקנים באמת את האדם, זהו הדעת והמח, כאילו 
ה',  עבודת  יש הרבה דרכים של  ה',  עובד את  לא  הוא לא שוה, הוא 
זה כלול בתעניות וסיגופים, יגיעה ועבודה, מוכרים אותו. יוסף יורד 
למצרים, נהיה מלך עולה לגדולה, באים האחים, הוא אומר, תביאו 
את בנימין, בנימין זה החיים של אבא, הוא משתעשע איתו כל יום, בלי 

בנימין, אתם מרגלים. פעמייים שיחק איתם. מה זה בנימין?

תחתון,  וצדיק  עליון  צדיק  ובנימין,  יוסף  נקרא  האדם,  של  העבודה 
של  נקודות  זה  שלנו  העבודה  יתבא,  צדיקייא  תרין  בין  שכינתא 
אתערותא דלתתא, לימוד התורה זה אתערותא דלתתא, עיקר העלאת 
המ"ן, תפילה מביא את הברכה, זהו בנימין בחי' אתערותא דלתת,א 
אני קטן ורוצה להיות גדול, משתוקק לכבוד ה'. אלא שלא יכול להגיע, 

רק ע"י רבינו, הצדיק עליון,

בסי' י"ב אומר רבינו כשאתה לומד ומזכיר שם של תנא, מתחבר עם 
הצדיק שחידש את ההלכה, אתה בונה את השכינה איתו ביחד, זהו 
שפתותיו דובבות,ו כן כשלומדים דברי רבינו, איזה נחת נהיה למעלה, 
השכינה נמצאת, הלואי שנלמד עם תשובה והתעורות. רבינו אמר כל 
פעם שנזכרים בי, נהיה כמו תינוק שנולד, נקי צח ומלובן, כן, למה, כי 

הצדיק עליון מתחבר עם צדיק תחתון.

יוסף,  שם  על  קרואים  שלו  הבנים  יוסף,  על  היום  כל  חשב  בנימין 
הוא לא קיים, רק הצדיק. משתוקק לצדיק. יוסף ה' לי בן אחר. זה 
עיקר הקדושה, הצדיק והמקושרים אליו, כך מתגלה מלכות ה', לנו 
הכל,  את  אוסף  הצדיק  ותשבוות,  דיבורים  של  ונקודות  שערות  יש 
נהיה, שיר פשוט כפול וכו' זהו סדר שעובד, ונעשים תיקונים ויחודים 
נפלאים מאד, כל אדם יש לו כחות נפלאים, התפילה שלך עולה, אפי' 
שאתה מתפלל על הפיגומים, מנחה, תפסת מנין, התבודדות, זה עולה. 
אפי' שאין לך ישוב הדעת, תחכה לישוב הדעת, אולי אחרי מאה אלף 

שנה. תעשה עכשיו משהו אחר, יהיה לך מיד ישוב הדעת. וגם בקבר.

זהו רצון ה' אמיתי בדרך שרבינו מגלה, יש נסיונות להרחיק את האדם 
מהצדיק, בכל דרך שיש, אדם מסתכל על ברסלב, נונו, קצת עבודת ה', 
לא תופסים את זה, או תופסים את זה יותר מדי באופן שמבלבל, יש 
יוסף אומר אני צריך את בנימין, בלי בנימין אתם לא  צדיק תחתון, 
זה  יששכר  דיבור,  זה  יהודה  עבודה,  דרכי  זה  אותי, שבטים  מבינים 
שכל גדול, גד זה אנשי מעשה, מישהו שיכול להזיז משהו, בלי בנימין 
הוא  מה  בעולם,  צדיק  שיש  שיכירו  רצה  יוסף  כלום,  לשבטים  אין 
בפעם  וכך  הראשונה  בפעם  כמו  הכסף,  את  להם  מחזיר  הוא  עושה, 

השניה, הגביע אצל בנימין, שמעון אסר אותו. הפריד בינו לבין לוי.

את  קח  משמים,  ברכה  זה  הרי  הכסף,  את  להחזיר  בזה  הענין  מה 
הכסף, ותספור. אלא שרבינו פותח לנו את העיניים בכל מה שהולך פה. 

הוא מחזיר את הכסף שיתפסו שאין להם דרך בעבודת ה,' הם חייבים 
ללמוד ממנו מה זה דרך בעבודת ה'. הגבי"ע, י"ג ע"ב, שם ע"ב שמקבל 
את השפע מי"ג מדות הרחמים. יוסף הראה שיש לי גביע, כוס ישועות 
עליונים  לרחמים  כלי  התעורר  מזה  למעלה,  שעולה  השכינה  שזה 
שנקרא גביע. אתה גונב את זה, ואומר שלך יש גביע. זהו בנימין, הכח 

לעשות אתערותא דלתתא. אתה רוצה להראות שגם אתה יכול.

ובזה ניכנס לענין של שק עם חורים, מה בעיה שיש חור, תופרים את 
מה  פלסטיק,  זה  היום  יקר,  יוטא  היה  פעם  טוב,  שק  ויש  החורים 
הבעיה, עושים עוד שק? מיהו שטנו של עשיו הרשע, ממנו כל הדינים 
הקש  את  ושורף  אחד  ניצוץ  יוצא  להבה,  יוסף  שנולד  כיון  והצרות, 
של עשיו. לשרוף את הדינים והיוונים והצרות שעובר על עם ישראל, 
דינים, למה אין כח להמתיק את הדינים. למה אצל האדם  יש  למה 
יש דינים בראש, פחדים ויראות נפולות, למה אינו בשמחה, שכל זה 
אחד קשור לשני, כי כל הדינים שבעולם שלא קשורים לצדיק, אנשי 

הצדיק מבוזים. 

יעקב בא, שולח מלאכים, רוצה לבדוק מה המלאכים אומרים לו, הוא 
מגיע עם ארבע מאות איש, חברה מגולים כאלה, כל אחד שתי מטר 
גבוה עם קעקועים כאלה, יעקב עם המשפוחה שלעפערים, ויירא יעקב 
מאד וייצר לו. מה הכח של עשיו, ארבע מאות איש, ארבע מאות גימ' 



ה

דרכי נועם

ש"ק, כח של קליפות זה שק, לכן צריך שק ואפר, שזה בחי' תעניות 
וסיגופים, רבינו מזכיר שני דברים, יש אחד שמסגף את עצמו, שורף 
את האצבע קצת, מקוה קר, גלגול שלג, לא מתגרד, תענוגים כאלה. 
משאיר מהאוכל, זה בחי' תענית כשמשאירים קצת מהאוכל. זה בחי' 
ואפר.  עפר  ביטול.  אפר,  בחי'  זה  וסיגופים.  האוכל,  נקודת  תענית. 
להתבטל לה'. להגיע לזה צריך שק. שק הוא בחי' תענית, תיקון מוחין 

דקטנות.

בחצות יש שלובשים שק על המתניים, שק של עזים, עם חורים, שק 
מיוחד שמביאים אותו מעשיו הרשע ממש. 

שה'  שפע  עליונים,  הרחמים  מדות  של  שפע  זה  עשיו,  של  כחו  עיקר 
גדולים  חסדים  חיצוני,  יחוד  בחי'  מסתכל,  ולא  בחסד  עולמו  מנהיג 
מאד, ה' עשה שהצדיקים ביררו את העולם, צדיקים מבררים, יעקב 
בחי' התגלות השכל, שהוא מקבל את המדות הרחמים בתוך הגביע, 
עם אתערותא דלתתא, כשאנו מתעוררים, וה' רואה את היגיעה שלנו, 
עם  יפני  צלחת  בדיוק  חיים  לו  שילך  אוהב  אדם  להתייגע,  צריך  מה 
הולך  לא  זה  וכבוד.  ופרנסה  כולל  מסביב,  חתוך  פלפל  גורמה,  סושי 
לפי  אחד  כל  אדם,  של  התיקון  זה  מסודר,  כן  שזה  תקופה  יש  ככה. 

התיקון שלו.

התיקון העליון הוא להתעורר לה' מכל מקום שהוא נמצא, משם הוא 
מתעלה צדיק תחתון והצדיק העליון, ומזה עולה הצדיק לעורר שיר 
ה',  של  תענוג  נתגלה  ואז  הגדולים,  הרחמים  את  להמשיך  כו'  פשוט 
תענוג של עבודת ה' באמת, שזהו מציאות של עבודת ה' בדרך שרבינו 
מונח  ואדם  ושמחה,  ה',  בעבודת  חיות  ורגלין,  שבידיין  רוח  רוצה, 

בשמחה גדולה.

נפלת לתוך הש"ק, שק אשים  עיקר הנפילה הוא בחי' ש"ק.  בעוה"ז 
הנהגת  י"ז,  בסי'  ה',  ואהבת  יראה  מרגיש  שלא  השק  עיקר  כסותם, 
גדולים, אך  מדות הרחמים העליונים שמקיים את העולם, בחסדים 
התברר,  לא  שזה  העשיה,  עולם  עשיו,  של  הכח  זהו  בקדוש,ה,  אינו 
יעקב התברר כבר, עולם האצילות, עולם הקדושה התברר כבר, שם 
מוחין  עוה"ב,  שפע  כסף,  שקל  מאות  ארבע  הרחמים  מדות  ההנהגה 
קדישין שמתתגלים ממדות הרחמים ד' יודין, חיות כזה של אהבת ה' 
והגוף מעשיו,  ויעקב, הנשמה שלנו משם, מיעקב,  יצחק  של אברהם 
האדם הוא שני שקים, נפש הרוחנים מש"ק העליון, כלי לקדושה לברר 
הניצה"ק, ארבע מאות שקל כסף, שק מתוקן בלי חורים, ש"קי בגימ' 

קדוש . והגוף הוא השק עם החורים.

כאן מתגלה כל מכוון התורה, ריבנו אומר שהדרך של העלאת התפילה 
מהר שדה לבחי' בית יכולים רק הצדיקיןם, מה המכוון, עיקר המכוווןן 
בחי' ש"ק, פרשת השבוע  לברר את הבירורים מתוך שבירת הכלים, 
וישלח, אלופי עשיו והמלכים שמלכו בארץ אדום, הזה"ק אומר שזה 
ממש מה שהולך פה, לפני עינינו תמיד, כשאתה פותח עיניים ורואה 
עוהז, אתה רואה או קליפות או ניסים, אם אתה יושב כאן, למה אתה 
לא שוקע למטה, טיסה בחינם לסין, אדמה מחזיקה אותי, מי עושה 
את האבן קשה, ה' עושה את זה בכל רגע, הכל ניסים ונפלאות. מעשה 
זה הדרך של הצדיקים, שמגלים  פה.  נמצא  לזכור שה'  צריך  ניסים, 
לנו, שמה שאתה רואה זה שבירת הכלים, לא צריך להבין הרבה, זה 
ותדע ששלחו  בזה  בכל אדם, תאמין  כללים פשוטים שהצדיק מאיר 
אותך משמים, אתה נשמה קדושה מאד, לתוך גוף שק, כדי לתקן את 

החורים של השק. זה העבודה שלך.

לעשות כלי, מד' עולמות שלא מבורר שנקרא שק, לברר אותו כי חלק 
המבורר נקרא קדוש, כן בוכים בחצות עם שק, על החלק שלא נתברר, 

מה גורם שלא נברר, הגאוה של עשיו, שק עם חורים. 

עיקר עבודת האדם בעולם, שאם הוא מתענה, מסתגף, בחי' שק ואפר, 
תענית  ואפר,  שק  בבחי'  ה'  את  לעבוד  איך  מזה  להבין  להגיע  צריך 
וסגוף, הנה אני מתענה להשאיר בצלחת, בחי' יעקב, מרמה את העולם 
בשכל, חושבים שאני בהמה, אני לא בהמה, אני אדם, יהודי, הגאוה 
מרמה  אותך  הגאוה  מגושם,  לא  אתה  מגושם,  שאתה  אותך  מרמה 
שתסתכל על אתמול, לכן התיקון הוא תענית, היינו עבודה אחד של 
קדושה. זה צריך להביא אותך שתעלה לגדלות. כי תענית הוא תיקון 
קטנות כדי להגיע לגדלות. אפר הוא תשובה שמבטל את עצמו, ע' פר, 
לקבל  היינו  סיגופים  בתשובה,  ולשוב  הדין  להמתיק  דינים,  פ"ר  א' 
באהבה כל מה שעובר. לא צריך להזמין סיגופים, איפה יש שלג, יאלה, 
בא לחרמון, יש לך, מזמינים לך, יש לך כבר סיגופים, מוכן ומזומן, 

עצבות, עצלות, מדות ופחדים, זה שק ואפר.

אני  למה  לו  וייצר  מאד,  יעקב  ויירא  בך,  שלוחם  עשיו  של  קול  זהו 
ה',  של  שליח  אני  מלאכים,  לי  יש  החכמה,  את  לי  יש  הרי  מפחד, 
ה'.  כי אתה שליח של  יכולים לשלוח מלאכים,  מלאכים תחתי, איך 
אתה  אם  אפי'  עוה"ז,  של  הגאוה  הוא  שעשיו  אלא  תחתיך.  המלאך 
עושה מה שאתה עושה, אם אינך מתקדם למצוא את הנקודה, שתכיר 
יתפלל  שהצדיק  תחפש  ותאוות,  בגשמיות  מונח  שאתה  חסרונך  את 
השגת  לך  יתן  עליך,  מתפלל  הצדיק  ה',  בעבודת  דרך  שתמצא  עליך, 
הדעת, בהירות הדברים, מה שביה"כ, זה לא צחוק ולא כאילו, יש לנו 
שליחות לברר כל יום. אני מברר בירורים כל יום. בכל מה שעובר עלי, 
זה בירורים כאלה. בכל רגע ורגע. אני מוציא את הקליפות מהש"ק, 

ומתקן את החורים. 

של  התפילה  את  צריך  לזה  ה',  של  התענוג  הקב"ה,  של  תאוותו  זהו 
או  מתענה  אתה  אז  הזאת,  מהקדושה  חלק  להיות  שנזכה  הצדיק, 
עושה משהו, לחזור לנקודה של מח ודעת, אם לא, תקבל את הכלליות, 
ד'  הקליפות,  מציאות  שזהו  וישות,  מגאוה  לצאת  שחייב  פשוט  דרך 

מאות איש עמו, שמסתירים אורו של הצדיק.

מאיפה מגיע השק שלנו? מאביהם, מחטא אדם הראשון, המה ואביהם, 
זה האבא הראשון, פגם חטא עץ הדעת, מזה תפסו, צרורות כספיהם, 
אהבות נפולות, המה, איפה שזה נופל אצלהם בעולם הפירוד, שבטים 
עשיו,  של  הנהגה  השק,  הנהגת  כאן  ששולט  היינו  אביהם,  בבריאה, 
שלא  והפחד  היראה  את  תמתיק  וייראו,  התיקון,  מה  העשיה.  עולם 
לפחד  צריך  רק  לפחד מכלום,  זמן  לי  אין  חיצוניות,  יראות  לך  יהיה 
למה אני דואג, והנה עשיו מתחיל נורא ואיום, החייים לא חיים עם 

עצבות וכו', זהו וייראו, למה אני מפחד, זהו בחי' עשיו. 

כשאתה תופס שיש שביה"כ, ומלכים, בחי' שק.

לכן רבינו דיבר בלשון כזה, שחושבים שהתענו וסגפו, היינו אדרבה, 
אל תחשוב שאתה  מזה,  אל תחשוב  שיותר, אבל  ותסתגף מה  תענה 
זה  לעולם המחשבה, לחשוב מה'.  כלי להגיע  זה רק  לבד,  עי"ז  מגיע 
לבד כלום, כל עבוד,ה לימוד, תורה, יגיעה, אם זה לעצמו, זה להתייגע, 
נפלא ונורא, צריך להתייגע, אבל אם אתה עושה מזה עסק, אתה בתוך 

השק, לא יצאת משבירת הכלים. 

ועל אחרים נהיה סיפור, העשיר של השכונה, אני רוצה להיות כמוהו, 
איזה אוטו משהו, איזה בית, העיניים יוצאים, משהו, כסף, כסף, כבוד 

אוהו, או אוכל, איזה שוארמה יש לו כל היום, כל אחד מקנא בשני. 

מתענה,  קדוש,  צדיק,  מקובל,  או  ללמוד,  שיודע  מי  מקנאים  ככה 
שאתה  אלא  ה',  לעבודת  אותך  לקרב  רוצה  רבינו  גדול,  הוא  הוא 
עסוק באמצע עם מישהו שהוא גדול, הוא צדיק, הוא עושה נפלאות. 
מצאתי  רגע,  רגע  אומר  לך,  לעזור  רוצה  אני  רבינו,  אומר  טוב,  הכל 
פה מישהו, כולם טובים, אבל תבקש מרבינו שיתפלל עליך. כי צריך 
נשמה, צריך שתצא מהשק, לצאת משבירת הכלים. רבינו נותן דרך, 
בכמה וכמה דרכים, גבוה ופנימיות, פשטות ושמחה, חכמות של האדם 

משגעים אותו אין סוף, אין סוף לשטויות. זה לא זה.

פחדים  הרשע,  מעשיו  לצאת  שנוושע,  עלינו  יתפלל  שהצדיק  צריך 
עיקר  עצה,  מחפש  אחד  כל  וגזירות,  מדינים  לצאת  נפולות,  ויראות 
שלך,  השק  את  תתקן  הוא  שק  ביטול,  זה  אפר  ואפר,  שק  זה  העצה 
המה ואביהם, תיקון המדות שלך, מהחטא של עץ הדעת, לכן יש קושי 
לברר, אם היה דעת להעלות את השבירה, כיון שיש ערבוב טוב ורע, 
אין כבר דעת, הכל מבולבל, יש רב זה ורב זה, ולא יודעים מה לעשות.

הרי שענין השק הוא עשיו הרשע, ושבירת הכלים, ומובן שרבינו לא 
התפילה  להעלות  המכוון  מהו  מלמד  הוא  אדרבה  אחד,  לאף  מכניס 
בנימין אתערותא  וצריך  י"ב שבטים,  יש מדות,  כי בבית  לבחי' בית, 
לאדם,  מראה  תמיד  יוסף  בשקו,  כספו  צרור  מכניס  והוא  דלתתא, 
שהצרור הכסף עוד נשאר לך בשק, יש לך עוד כיסופין ורצונות לאיזה 
דבר, שאתה צרור שם. קשור למשהו. מה העצה? להשליט את החכמה 

על הקשר הזה. זה בחי' בית. 

כזה,  וחיות  שמחה  תרגיש  הצדיק,  באור  לה'  ותתקרב  כשתתבודד 
להיות צרור וקשור בשכל, ואז השכל שולט, אם לא מגיעים לזה, תהיה 
צרור וקשור לבחי' בנימין, להיות בשמחה שאני עושה מה שאני יכול, 

זה מה שיוסף רוצה להראות להם, שיש גביע, 



ו

דרכי נועם
בלי  שק  שיש  כלי,  לתוך  מאיר  כשזה  הרחמים,  מדות  שפע  הוא  שק 
דינים,  עשיו,  זה  כלי,  בלי  רחמים  מדות  כשיש  קדושה,  זה  חורים, 
כשאדם חוזר בתשובה, לוקח את האור מבין החורים שבשערות השק, 
עושה שערות לאורות, הוא בחי' צמצום האור. לעשות שק היינו צמצום 
לאור . כי בקלי' הוא חי ברוח של ריבוי אור, רבינו מצמצם אותו, כל 
שערה של זקן, כל ברכה, כל התחלה, ה' איתך, זה צמצום, בחי' שק של 
עזים, שקשה לך, אתה רוצה להיות עז, שבבניק כזה, שובב היינו בעל 

גאוה, הדינים משגעים אותו.

לאחר שהסביר רבינו בחי' בית, הוא מזכיר ענין העבודה שבבחי' בית, 
בחי'  דבר  שבכל  בשכל  להסתכל  ה',  עבודת  דרכי  עיקר  מתגלה  כאן 
וחכמני, שתהיה רמאי דקדושה, להבין שאני עובד את ה' בכל  יעקב, 
רגע, אפי' אף אחד לא יודע, גם אני לא יודע, נדמה שאני עז, אין לי זקן 
וחכמני, תתחכם, הצדיק  ה'. מרמה,  עובד את  כן  אני  איתי,  ה'  תיש, 

נותן לך חכמה, זהו הרוח חיים.

יעקב  ואביהם,  המה  הזכיר  מקודם  התיקון,  היינו  אביהם,  ויעקב 
אביהם הוא תיקון אביהם הראשון. שזה אדה"ר. וככה זה נמשך מדור 
לדור, שאנשים לא נולדים בקדושה, ממילא לא מתבטלים לצדיק, רבי 
שמעון בר יוחאי, בזכות אביו בר יוחאי, משה בן עמרם, כתוב בזה"ק 
רבי  הצדיק  מאביו  נולד  רביה"ק  גבוהה,  בקדושה  התלבש  שעמרם 

שמחה, אנשים נקיים. 

עבודתך  זה  רבינו,  את  לך  יש  האבא,  את  לתקן  בידך  לא  שזה  נכון 
להתקשר לרבינו, הוא אבא גדול של כולנו. אומר אדם לרבינו, רגע, אני 
צריך קודם לסדר את הכבוד שלי, ברסלב לא מסתדר, רדיפות צרות 
בזיונות ובלאגן, ויאמר להם יעקב, אותי שיכלתם, תבין, שבכל נקודה 
ונקודה של מרירות שיש לך, ממשהו שלא מסתדר לך, כי איבדת את 
רבנו שם, רבינו רוצה לעזור לך, אותי שכלתם, אתה מתרחק מצדיק 
אתה הורג את השכל שלך עם העצבות שלך, תבין, אני מוכן לעזור לך, 
בחי' בית, שתדע שה' מתעלה ומתקדש על ידי, אלא שאתה מאבד את 
השכל כל רגע. למה, כי יוסף איננו, אתה לא מתקשר לצדיק לחשוב על 

התכלית.

אדם צריך לחשוב על תיקון המעוות. מה זה, סיגופים ותיקוני האריז"ל, 
הוא  התענית  שעיקר  שוכחם,  אבל  שובבי"ם,  מתחילים  חנוכה  אחרי 
יחד עם הכוונות, זה רק כדי להעלות את הכונה. תיקון המעוות, הוא 
יום,  כל  והתבודדות  יום,  כל  הכללי  תיקון  לומר  לאומן,  לרבינו  לבא 

ולקבל באהבה מה שעובר, זהו תיקון המעוות.

את  מקבלים  לא  עדיין  והם  איתם,  כספם  שצרור  להם,  מראה  יוסף 
הרמזים מיוסף אפילו. כי יוסף אוסף את החרפה, כמ"ש בסי' נ"ד שזהו 
החיזוק, אין לך חיזוק, יוסף איננו אצלך, אתה חי בחרפות ובושות. מה 
התיקון. תעבוד על עצמך. תתקן את המעוות. איך? ע"י לימוד משנה, 
דף גמ', לחטוף, זה תקון המעוות, להיות בבושה, רבונו של עולם אני לא 
יכול כלום, רק זה אני יכול, לתפוס מצוות ומעשים טובים, זה ישאר 

ממני בעולם, אסף אלקים את חרפתי ע"י איש אשר רוח אלקים בו.

שמעון איננו, בפשטות שאתה לא שומע מהצדיק, מי ששומע מהצדיק 
שלא  דרבנן  צורבא  אותו,  שונאים  שמוכיח  מי  בזיונות.  מתנה,  לו  יש 
מעבודת  לדבר  מתחיל  לרבינו,  שמתקרב  מי  אותו,  אוהבים  מוכיח, 
ה', אחי, שמחה, בקיצור זורקים אותו, אין לו מקום בעולם. כמו עם 
ישראל בין הגויים, אותו סיפור. כמו שהגויים מתייחסים לעם ישראל, 
זהו תיקון המעוות, לקבל באהבה ושמחה,  כך מתייחסים לברסלבר. 
שומע אור הצדיק, עוסק בתפילה והתבודדות. ואם בזיונות גם בתוך 
זה  איתך,  נמצא  שה'  טוב  תשמע  שמעון,  זה  החברים,  בתוך  ברסלב, 
היפך הגאוה, ישמע בזיונו וישתוק, יש כבוד אלקי, עיקר האמת, וכבר 

צוחק מכולם.

כששמעון איננו, אין לך תיקון הגאוה, בנימין תקחו, בפשטות הכונה, 
שיש  לומר  רוצה  עוד  אתה  פנימיות,  גאוה,  להיות  רוצה  עוד  שאתה 
אצלך אתערותא דלתתא, זה עבודת ה'? כי כך נדמה להם, שזהו עיקר 
עבודת ה', כסף, מדפיסים הכל, וכו', השכל מוכיח את האדם, שיפול 

עליו אימה ופחד, מה תעשה ליום הדין.

שעם  נכון  הסוף,  עד  אמת  הוא  שהאמת  מאד,  להתעורר  צריכים  אנו 
ישראל מלא חן בעיני ה', כל הישבות, וכו', אבל אתה זוכה לדעת את 
האמת, תדע שהגביע אצלך, זכינו לדעת מרבי אמת, אנו צריכים לאסוף 
כאלה, מליונים, תזיז את החיים שלך, רוח חיים, תתחיל לחיות, תבין 
חן,  עם  האו  בעשיו  ללחום  בעשיו,  נלחם  איך  זה,  בלי  רבינו,  זה  מה 

התגלות השכל של יעקב, אסור להחלש.

ה' יזכנו לקחת את בנימין, לתקן צרור כספו, לתקן כל החורים, להביא 
עלינו  חורי השק, שזה מביא  רבינו שבין  דברי  את האור של צמצומי 

רחמים וחסדים, ויבא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.



ז

דרכי נועם
תורה נג שיעור א', יום ה' פרשת וישלח, יד כסליו תשע"ו

עיקר ההולדה תלוי בה', איזה ה'? ביוסף כשנתן זרע לזרוע במצרים, 
כתוב הא לכם זרע. אברהם אבינו היה תחילה אברם, שרה היתה 

שרה, הוסיפו ה' ונושעו. אך למה נושעו ע"י הוספת ה'? שהגיעו לאיזה 
מדרגה שנקרא ה'. 

]ְלׁשֹון ַרֵּבנּו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה[ ִעַּקר הֹוָלָדה ָּתלּוי ְּבֵה''א, ִּבְבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית 
מ''ז( : ''ֵהא ָלֶכם ֶזַרע'' ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה לא הֹוִלידּו, ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ַלֵה''א 
ַהּזאת )עיין ז''ח שה''ש ע''פ נאוו לחייך( ִּכי ִעַּקר הֹוָלָדה ַעל ְיֵדי ַהַּדַעת 
ִּבְבִחיַנת )ָׁשם ד( ''ַוֵּיַדע ָאָדם'' ְוכּו, ְוָקָטן ֵאינֹו מֹוִליד )ַסְנֶהְדִרין ס''ח:( 
סבא שלי רבי אפרים נהיה חתן כשהיה בן עשר שנים, אצל הטריסקער 
מגיד, והחתונה היה כשהיה בן י"ג. ְוִעַּקר ַהַּדַעת, ַהְינּו ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש ְּבַדְעּתֹו 
ַהְינּו ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ִׂשְכלֹו ִמּכַח ֶאל ַהּפַעל. ִּכי ַּגם ְלָקָטן ֵיׁש ַּדַעת תינוק יש 
לו דעת, מסתכל על שמש ולבנה, אך זה דעת שאין לו שייכות למעשה, 
ְּבַדְעּתֹו,  ִהְׁשַּתֵּמׁש  לא  ִּכי  ְּבפַעל  ְולא  ְּבכַח  ַהַּדַעת  ֲעַדִין  ַהָּקָטן  ֵאֶצל  ֲאָבל 
ְולא הֹוִציא אֹותֹו ִמּכַח ֶאל ַהּפַעל ּוִמי ֶׁשהּוא ָׁשֵלם ְּבַדְעּתֹו ֶׁשהֹוִציא אֹותֹו 
ִמּכַח ֶאל ַהּפַעל ְוִהִּׂשיג ְּבַדְעּתֹו ַמה ֶּׁשֶאְפָׁשר ְלַדַעת ָהָאָדם ְלַהִּׂשיג ְּבַדְעּתֹו 
לשון  ֲאַזי הּוא ָקרֹוב ְלַדַעת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוך הּוא.  מה שאדם יכול להשיג, 
מופלג כזה. ְוֵאין ִחּלּוק ֵּבין ַּדַעת ָהָאָדם ְלַדַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך הפסוק אומר 
וכו' כן גבהו מחשבותי  וכו' לא מחשבותי מחשבותיכם,  כגבוה שמים 
ְוָאז  סך הכל חמש דברים.  ַּכּמּוָבא  ְּדָבִרים  ֲחִמָּׁשה  ֶאָּלא  ממחשבותיכם 

ַּדְעּתֹו יֹוֵנק ִמַּדַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֵה''א, ְוָאז מֹוִליד.

ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְּבַדַעת  ָׁשֵלם  ֶׁשְּיֵהא  ַּדְעּתֹו,  ֶאת  ּוְלַהְׁשִלים 
ִנְׁשָלם  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִיְתָּבַרך  ַהֵּׁשם  ַלֲעבֹוַדת  ְלָקְרָבם  ָאָדם  ְּבֵני  ִעם  ֶׁשעֹוֵסק 
י(  )ַמּכֹות  ִמֻּכָּלן  יֹוֵתר  ּוִמַּתְלִמיַדי  ִּבְבִחינֹות  ַּדְעּתֹו,  ְמַחְּדִדין  ֵהם  ִּכי  ַּדְעּתֹו 
ָּפסּוק  ַעל  ָוֶאְתַחַנן  ָּפָרַׁשת  )ִסְפִרי  ָּבִנים  ִנְקָרִאים  ַּתְלִמיִדים  ֶזה  ּוִבְׁשִביל 
תורה  דברי  שיהיו  ושננתם  ַההֹוָלָדה   ָּבא  ָיָדם  ַעל  ִּכי  ְלָבֶניָך(,  ְוִׁשַּנְנָּתם 
מחודדים בפיך, לשון מחדדים דעתו, ּוִבְׁשִביל ֶזה ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ָטְרחּו 
ַלֵה''א  ְוִנְתָקְרבּו  ַּדְעָּתם,  ִהְׁשִלימּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ֵּגִרים  ְלַגֵּיר  ַעְצָמן  ֶאת 
ִנְתַּגֵּדל  ֵּגִרים  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ְלָבִנים,  ְוָזכּו  ִיְתָּבַרך  ַהֵּׁשם  ְלַדַעת  ַהְינּו  ַהּזאת 

ַּדְעָּתם, ִּבְבִחיַנת ּוִמַּתְלִמיַדי יֹוֵתר ִמֻּכָּלם. 

ִמַּדַעת  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ָהָאָדם  ִמַּדַעת  ָרחֹוק  ְוהּוא  ְּבַדְעּתֹו,  ָׁשֵלם  ֶׁשֵאין  ִמי  ֲאָבל 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֵה''א ַוֲאַזי הּוא ָקָטן ְוֵאין מֹוִליד. 

ָאָדם  ְּבֵני  ַאַחר  ְורֹוְדִפים  ַעְצָמן  ֶאת  ְמַיְּגִעים  ֶׁשַהַּצִּדיִקים  ַהַּטַעם  ְוֶזה 
ְוָׁשלֹום ֶאָּלא  ְלַהְרּבֹות ְּכבֹוָדם ַחס  ְּכֵדי  ִיְתָּבַרך, ֵאין ֶזה  ַלֲעבֹוָדתֹו  ְלָקְרָבם 
ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ַּדְעָּתם ִּבְבִחינֹות ּוִמַּתְלִמיַדי יֹוֵתר ִמֻּכָּלם. ּוִבְׁשִביל ֶזה ְּבַיד 
ַהַּצִּדיִקים ִלְפקד ֲעָקרֹות ִּכי ֵהם ְׁשֵלִמים ְּבַדַעת ּוְקרֹוִבים ְלַדַעת ֶעְליֹון ְוֵאין 
ֵּבין ַּדְעָּתם ְלַדַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ֶאָּלא ֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים ַּכַּנ''ל ַוֲחִמָּׁשה ְּדָבִרים, 
ִהיא ִהיא ַּדַעת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ֶׁשִּמָּׁשם ַההֹוָלָדה ְוֶזה )ְּבָרכֹות נ''ז:( ְׁשלָׁשה 
ְּדָבִרים ַמְרִחיִבין ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם, ִאָּׁשה ָנָאה, ְוִדיָרה, ְוֵכִלים ִאָּׁשה, ַהְינּו 
ַהֹחֶמר ְמֻכֶּנה ְּבֵׁשם ִאָּׁשה ֶׁשְּיֵהא לֹו ֹחֶמר ְמֻמָּזג ַּבֶּמֶזג ַהָּׁשֶוה, ֶׁשְּיֵהא ָראּוי 
ַּכַּמֲאָמר  ַהִּיְרָאה,  ַהְינּו  ָנָאה,  ְוִדיָרה  החומר,  היינו שמזכך  ֵׂשֶכל.  ְלַקֵּבל 
)ַׁשָּבת ל''א:( : ֲחָבל ַעל ָמאן ְּדֵלית ֵלּה ַּדְרָתא ִּכי ָצִריך ֶׁשְּיֵהא ִיְרַאת ֶחְטאֹו 
קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו )ָאבֹות ֶּפֶרק ג( ְוֵכִלים, ַהְינּו ַּתְלִמיִדים ֲהגּוִנים ֶׁשְּיַקְּבלּו 

ִמֶּמּנּו ּוְכֶׁשֵּיׁש לֹו ָּכל ֵאּלּו ֲהָכנֹות, ָיכֹול ָלבֹוא ִלְׁשֵלמּות ַהַּדַעת. 

שיקרב  לקרב  שרוצה  מי  אלינו,  שייך  לא  כ"כ  הזה  המאמר  לכאו' 
אנשים, מהו השלמת הדעת, ובחי' ה', ולהיות כמו הדעת של השי"ת. 
זה נס שיש ספר גדול של לקוטי מוהרן, הכניסו את זה באמצע בתו' נ"ג, 
ויעבור... בקיצור, רבינו מתנצל למה הוא  אף אחד לא מסתכל, בדיל 

מדבר איתנו כדי לזכות לבחי' ה'. מה נעשה כאן?

של  הנושא  שכלל  נבין  הדעת,  ובנין  ההולדה  ענין  להבין  ניכנס  טרם 
בנין הדעת, זהו עיקר מציאות התורה, הקב"ה ברא עולם, וברא אדם, 
ומזלות  כוכבים  בעולם, דעת. לא הר,  יש דבר שאין לאף אחד  לאדם 
יש להם השגה, אך בעוה"ז כאן אין להם דעת, כשאנו רואים כוכבים 
של  השגה  לו  אין  לה',  לבעור  שכל  לו  יש  דעת,  לו  שיש  דבר  רואים   ,
דעת, כל הגלגלים יש להם השגות, כאן על פני האדמה אין הרגשת דעת. 
שום  לו  אין  גבוה,  גי'ראף  ענק,  פיל  בהמה,  של  הרגשה  לה  יש  בהמה 
השגה, ושום הרגשה. הקב"ה ברא את העוה"ז, תיקון העולם הוא דעת. 
, הוא דעתו של השי"ת.  לנו  מותר אדם מן הבהמה. הדעת הזה שיש 

אחדות ה'.

ויפח באפיו נשמת חיים, מאן דנפח מתוכו נפח, זהו שפע האלקי שיש 

באדם, ה' כ"כ אוהב נשמות ישראל שנתן לנו שכל, שאינו פשוט, אלא 
הוא חלק מאלקות. אלא שאדה"ר קלקל את הדעת, נהיה ערבוב דעת 
טוב ורע, שאדם יודע איך לעבוד ואיך לפעול דברים, אך לא יודע מה'. 
אשרינו מה טוב חלקינו, שיש ליהודי דעת, שזה הכי יקר שיש בעולם 
בשמים ובארץ, אור אלקי, נר נשמת האדם, שהיוונים מבקשים לכבותו, 
לבלבל דעת האדם. בדעת הזה אנו כובשים את העולם, ממליכים את 

ה', הדעת הזה כשלעצמו הוא הכח הכי גדול.

ה' נתן לנו מצוות במעשה דיבור ומחשבה, מחשבה זה הרבה יותר גבוה, 
יד  עם  גובה,  קילומטר  חצי  בועטים  רגל  עם  משל,  זה  על  אמר  רבינו 
זורקים יותר גבוה, עם קול צועקים למקום יותר גבוה, העין רואה את 
השמש הגבוהה מאד, את הכוכבים ומזלות, מליארדי קילומטר מפה, 

ורואים את זה בעין. כ"ש מחשבה שהיא עולה למעלה גבוה ביותר.

לנו, שכל מחשבה שאדם חושב שה'  המחשבה הוא חלק האלקי שיש 
ברא את הארץ שאני עומד עליה, את הדומם, את האש מים רוח, את 
דומם  הויה,  שם  חמימות,  אש  מים,  לחות,  יש  האויר  בתוך  האויר, 
צומח חי ומדבר, כל מחשבה ממלייכם את ה', זהו תכלית העבודה. יש 
כל מה שעושים  פרטית.  והשגחה  בה',  הרבה מצוות תמדיות, אמונה 
זהו  מה'.  לחשוב  הצדיקים, שהעיקר  דעת  זהו  דעת.  עם  שיהיה  צריך 

עיקר כח הדעת. 

לעלות  זוכה  לפי מה שהוא  כל אחד  גבוה,  ומתקן מאד  והדעת מעלה 
וכלשון  אל הדעת. זהו מותר האדם מן בהמה, עיקר שליחות האדם, 
ית'  אלקותו  כח  הדעת,  כח  לו  ונתן  האדם  את  אוהב  שה'  הרמב"ם 

בשכלו.

את  להשיג  אדם  כח  מהו  פרקים,  ובח'  התורה  יסודי  בהל'  הרמב"ם 
השי"ת בשכלו.

מאבד  בעוונות,  שמתגשם  אדם  מדעת.  רחוקים  מאד  אנו  למעשה, 
אפיקורסים  של  בעולם  שאנו  כמה  מבולבל,  מאד  הראש  הראש,  את 
וכופרים, ר' נתן אומר שיש שני סוגי כופרים בלעם ובלק, בלק מחטיא 
את האדם ומלקק עוונותיו, בלעם הוא רשע ירא, חסידישער פרומער, 
רצונות  בלי  הנחש.  מצח  זהו  מה',  לחשוב  צריך  שלא  שאומר  אלא 
שאנשים  האדם  צרת  עיקר  זהו  הנחש.   מצח  זהו  ודביקות,  וכיסופין 
מתלבשים בדברי הבעש"ט, ועוד גם מרביה"ק, ומבלבלים את האדם, 

זהו עיקר נפילת האדם מאור הדעת, שאין לדעת ערך.

הדעת  פעולת  ועיקר  הדעת,  את  להגביר  הוא  האדם  עבודת  עיקר  כל 
הוא להוליד מכח אל הפועל, כי עצם החכמה הוא נקודה שיש באדם, 
קדושת הנשמה הוא חלק אלוק ממעל, מושרש בחכמה עליונה אלקות 
ממש, מאן דנפח מתוכו נפח, כביכול הקב"ה בעצמו נכנס בך. בהזה"ק 
מבואר שזהו נמשך מאור החכמה. מתוכו נפח, ממש מתוכו. ובזה"ק 

מבואר כל דרגה שיש בזה. 

ובתוך זה יש גם דרגת הבינה, בחי' ה', מה שאנו צריכים להשיג, שער 
החמישים דבינה.

והנה השגת הדעת , עיקר מציאות האדם, הוא המחשבה והלב, כמ"ש 
בסי' ס', זהו נשמת היהודי, יש לנו כח שאין לאף אחד בעולם, בזה הכח 
אנו יכולים לשלוט על החומר, על היצר הרע, אפי' יכולים לשלוט על 
על השני לשמח אותו.  יכולים לשלוט  ולהיות בשמחה, דאפי'  עצבות, 

עם חכמה יכולים לשלוט על דברים.

זה  שם  התורה,  את  שם  מקבל  שאדם  הכח  עיקר  הוא  דעת  של  כח 
על  ומתבודד  זה,  עם  יודע מהדבר, כמה שהוא מתבשל  חכמה, שהוא 
זה, זה נהיה למעשה, ואז הוא בחי' דעת. הדעת שהוא למעשה, שכל מה 

שאתה עושה, אתה עושה עם קצת שכל. 

עצם הדבר שאתה קם בבוקר ואתה חי, דע שאתה שליח מה', זה משמח 
ומחיה אותך, מאיר לך ,ממתיק לך, גישמאק כזה, אפי' שאני לא לומד 
ומתפלל עכשיו, אני ממליך את ה' בעולם, כמה פעמים ביום? בכלליות 
כשתגדיל  נמצא,  שה'  פעם,  עוד  תיזכר  היום,  ובכל  ומעריב,  ת  שחרי 

השכל, תבין יותר. 

כשאין לאדם כח השכל, אינו יודע להעריך כח השכל, מהו פועל עם זה, 
כמו  הוא  אדם  דעת,  בלי  ביחוד,  מאמין  ולא  כלום,  שהוא  חושב  הוא 
שיכור, לא רק זה, אלא שהוא טועה, ומבלבלים אותו שהוא כלום, ולא 
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שוה, מרמים אותו לגמרי.

למוד  זהו  הקדושה,  אל  ויכנס  הדעת  עם  שישתמש  האדם  עבודת 
התורה, חומש, שו"ע, גמ', אז יודעים מה שנעשה כאן. ולמעשה צריך 
תמיד,  בתשובה  ולשוב  ה',  מצוות  לעשות  מעשיו,  על  לשלוט  תחילה 
שצריך  הדעת  פשטות  זהו  להתחזק,  רק  להתייאש,  ולא  השבר  ולאל 

לשלוט על האדם.

יש  למעשה  אדם,  בן  נהיה  הוא  הפועל  אל  מכח  הדעת  את  כשמוציא 
כחות נפלאים בדעת, אלא שאין אנו יודעים מזה, לא יכולים לדעת מה 
זה הכח שאדם יכול להוציא לפועל שהכל בדעתו. יש לאדם אלף דברים 
להיות שבור, השני יש לו כסף ושידוך ורוחניות ואוכל, ולי אין כלום, כל 
אחד מכניס בראש משהו אחר, בלון החיים, אוכל, כסף, כבוד, תאוות, 
הרי שהכניס בדעת משהו שהוא מעורב טב ורע, ואין הדעת יכול לגדול. 
משמש  אינו  כי  להוליד,  יכול  הדעת  אין  אז  בדעת,  זר  דבר  הכניס  כי 
את הנשמה, זה אחיזת הקליפות, שאנו תמיד במצב הזה ולא יכולים 

לצאת.

בעיה יותר גדולה מזו, ברגע שכן רוצים לעורר הארת הדעת, שמקבלים 
מרבינו או מספר אחר, אז נהיה ריבוי אור, ואין ל וכלים לזה, נשאר 
שלו,  הכחות  מה  יודע  אינך  ושוב  למעשה,  עובד  ולא  חכמות.  מזה 
דרך  הוא  כך  קוועטש,  איזה  עוד  ומחפש  משהו,  שיודע  החכמה'לאך 
הדעת, כשיודע קצת, אח"כ לומד ורוצה להבין עוד יותר, כמה חדשים 
סוגיה, באמצע הוא שכח את ההתחלה, לומדים בישיבה עוד קצת ועוד 
קצת, נבנה השכל, עד שמבין קצת גמרא. אם אתה מסתבך, בסברות 

עקומות, אתה נופל לגמרי. 

עיקום, הבעש"ט  בזה  ניגשים לחכמת הבעש"ט, אך אומר  כמ"ש אם 
אומר שה' איתך, ממילא אתה יכול לדעת עתידות, אתה רוצה לדעת 
לצדייקם  שייך  השאר  איתך,  שה'  קודם,  הקדים  הרי  הוא  עתידות, 
שאוחזים בזה, כשהם השלימו את אות ה', יוכל לפעול יותר, בינתיים 
תקח רק את החצי הראשון שה' איתך. אולי תגיד לי בחמש דקות איך 
משלימים את האות ה', כל זמן שאינך מבין כחות הדעת, ודרגות איך 
הדעת הוא מציאות ממש, שהוא פועל עם זה, אדם אוהב כסף, כבוד, 
יעשה  ,זה משהו משהו. אבל שאני  משרה, בלון, הבלון מתנפח, אוהו 
יודע מי רואה. אך כשיש  רוח לה', חמש דקות לחשוב ממנו, מי  נחת 
שעשיתי  מה  משא"כ  אחד,  ברגע  מפוצץ  אויר  הבלון  שכל  יודע  דעת, 
לכבוד ה' אף אחד לא ידע, אך זה הרצון נשאר לנצח נצחים. תפילין, 

מצוה, זה לעולם ועד. כשיש דעת, לא צריך יותר מזה כלום בחיים.

דברים  הרבה  רוצה  דעת,  כשאין  מאד.   בשמחה  האדם  דעת,  כשיש 
ולא יודע מה. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה יש לך שם, אלא 
שבעולם אין יודעים ערך הדעת, יש הרבה דברים באור הדעת, לייחד 
יחודים, להמשיך השפעות, להמתיק פדיונות, זה עדיין כלום, כי יותר 
מזה, יכולים לעשות נחת רוח לה' בכל פעם, ומבין מה שפעל, וממש גן 

עדן, ומתענג בתורתו ועבודתו. 

אלא שאדם רחוק רחוק רחוק מאד, כי גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי 
מדרכיכם, אנו מונחים בפוליטיקות של מרה שחורה, כן הצלחתי לא 
להיות  צריך  אדם  הרי  שכזה,  משוגע  עצבות,  כן  עצבות  לא  הצלחתי, 
בשמחה כזאת, ה' נתן לך נשמת אלוה ממעל, אשרינו מה טוב חלקינו, 
אפי'  אחד,  ערבית  תפילת  זה  מה  אחד,  שבת  שמירת  מה  יודע  אתה 
כי כח האדם הוא הדעת האמת, האמת  יודע, אך תאמין,  שאתה לא 
הוא השי"ת, הוא נתן לנו נשמה, חלק אלוה ממעל ממש, זה מאד קדוש, 

יש לנו כחות כאלה, פועלים כ"כ הרבה, אלא שאין יודעים .

לכן צריך תחילה להוציא את העצבות, אתה הכי גדול בעולם, תדבר עם 
המלך, עם ה', אפי' שאתה לא רואה, זהו הנסיון של עצבות, וא"כ יש 
יותר נחת ממך שאתה מתחזק ללמוד לפני ה', אף אחד לא רואה, ואתה 

מחיה עצמך שה' צריך אותך ממש, ואתה בשמחה.

וגמ', לוקח  בנין הדעת זה מאד קשה, כמו להבין חומש רש"י, משנה 
הרבה זמן, כך להכנס לדעת דקדושה ,לוקח זמן רב עד שיודע מה שזה.

רבינו בסי' זה, אומר לנו מיד באופן כזה, שמי שאינ וראוי, פשוט לא 
מבין מה מדובר כאן, שדעתו יהיה קרוב לדעתו יתברך, רק יהיה חילוק 
קצת  בהמה,  חצי  אנחנו  הקב"ה,  הוא  הקב"ה  זה?  מה  דברים.  חמש 
יצאנו מבהמיות. איזה דיבור זה? מה זה ה' להוליד, מה זה דעת כדעתו 
, רבינו  נוכל לכסות את הבנק עם זה, או שידוך טוב  יתברך. סליחה, 
אלא  טוב.  וכל  פרנסה  בזה  וכלול  השידוכים,  כל  משדך  שדעת  אומר 

שאנו רחוקים מאד מכל זה.

מגיד  יש  בגמ'  הדעת,  קדושת  לתוך  אותנו  שיכניס  מי  אין  כי  למה, 
שיעור שאין לו פרנסה והוא נהיה מגיד שיעור, שיעור א' שיעור ב', יש 
ב"ה שיודעים ללמוד טוב, וכו', עד שמכניסים קצת גמ' בראש הבחור, 
לוקח זמן. יש אחד שתופס יותר מהר, יש אחר שלוקח לו כמה שנים. 
כ"ש לגבי ללמד אדם כח הנשמה שלו, אור אלקי, מה יעשה, מאיפה 
לוקחים את זה, מאור הצדיקים, תפתח בעש"ט, רבי אלימלך, תניא, 
הכל מסודר כמו רמב"ם, ברור, ככה מתחיל לדעת, אחדות ה', באמצע 
יש איזה בעיה, ר' נוגה, קליפת נגה, מי זה, לא יודע. איך מתקנים את 
זה, לא יודע. הוא אומר שם, שזה בעיה, אך לא אומר מה לעשות. טוב, 
נפלתי כבר. נהיה בינוני ורשע, אדם מסתכל, יודע איפה הוא שייך, מה 

עושים? תביא עוד ספר. 

ה',  ועבודת  דביקות  להבין קצת אמונה,  עד שנכנס  דעת,  לבנות  קשה 
אז נהיה מצב אצל האדם, לבנות שכל האדם שיבין גמ' ושו"ע, זה דבר 
אור  זהו  הבהמה,  מן  האדם  מותר  לנו,  נתן  שה'  הכח  כל  מאד,  קשה 
שה'  המציאות  זהו  העולם,  את  כובשים  אנו  שבזה  אלקי  אור  הדעת, 
נתן לנו תורה, לקבל עול מלכות שמים, לקיים את התורה, ובזה אנו 
תופסים מה שנעשה כאן, אלא שדעת האדם תפוס, ואינו יכול להגדיל 

דעתו, איך זוכים לגרום לו להגדיל דעתו

ודברים  זה"ק,  שלומד  מי  דרכים,  גילה  הבעש"ט  זוכים,  יחידים 
עמוקים, גם בזה יש בעיה, גם שיודע אריז"ל ורש"ש, אך מה יש לזה 
עם  להשתמש  דעת,  עם  מה  אך  והבנה,  חכמה  זה  הדעת,  עם  שייכות 
מה שאתה יודע, להתקרב לה' למעשה, וידעת היום והשבות אל לבבך, 
על הדברים  הלב,  על  זה  ומעלה את  זה  דעת, כשאתה מחבר את  זהו 
שיש על הלב, לא לדאוג, לא לפחד רק מהשי"ת לבדו. גם כשנמשך הלב 
לדרכי עוה"ז, לוקח כח מהדעת, ושולט על הדבר ועושה אותו בקדושה 
דביקות וכונה, ויודע שיש ניצה"ק, ה' עשה את זה, ובזה אנו עובדים 
אותו, וכך יודע מהו כל תיבה של תפילה, מה זה גדול ה', תכניס את 
זה בראש, אל תאמר שלא נהיה מזה כלום, כאפיקורס, יהודי שמכניס 

בראש את ה', מתנענעים כל העולמות, זהו דעת. 

אלא שכל דבר נהיה לך מבולבל, איך בונים את הדעת, דעת קנית מה 
חסרת, עושר הכי גדול, חיים נצחיים, כשיש לך דעת, אתה יותר מכל 
העשירים, הם עניים ואביונים, מליארדים הכי גדול, אין לו אושר של 

יהודי פשוט עם דגים ורוטב בליל שבת.

רביה"ק רוצה להכניס אותנו בדרכי הדעת, רבינו בחכמתו הגדולה הבין 
שהעיקר תמימות ופשיטות, אם תרצה לבנות דעת, תיזהר מאד להיות 
בתמימות, כי עיקר החכמה הוא לדעת שה' נמצא איתי תמיד, זה דבר 
מאד פשוט. הדעת מגלה לך, מהו שבת, מהו מעריב, מהו זקן ופיאות, 
יהדות ובית כנסת. תחילה אי אפשר להשיג הדעת, וכן אח"כ שאתה כן 
משיג, תוכל ליפול מזה, לכן תתחיל בתמימות, לדבר אליו כדבר איש 
אל רעהו, גם כשאינו מבין, כל דיבור שאתה מדבר, שומעים אותך, בזה 
תתחיל  בכונה,  להתפלל  תתחזק  כאלה,  ותיקונים  יחודים  פועל  אתה 

מחדש לחשוב משויתי ה', בזה תהיה החכם הכי גדול לבנות הדעת.

שהוא  מדגיש  רבינו  מאמר  ובכל  התמימות.  דרכי  אותנו  מלמד  רבינו 
רוצה לבנות לנו את הדעת, 'אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם', 
היינו, אשרי ההולכים בתמימות כדי לבא לשכל ודעת, אם התמימות 
לא מוליך אותך לשכל שאתה צריך, הרי התמימות מוליך אותך לשכל 
תחילה  הרש"ש,  כונות  לכוון  צריך  שאתה  תשתגע  אל  צריך,  שאתה 
לפני  שחיטה  בהלכות  שאלות  לפסוק  רב  תהיה  אולי  מה',  תחשוב 
שראית סכין בחיים שלך, הרי צריך לאט לאט, רוצה להיות דיין, ברגע 
אחד? גדר הדעת הוא שאדם יודע שאינו יכול לפסוק לבד שאלה בבית, 
רק לשאול מי שיודע. וכן ללמוד גמ' ממי שיודע, כ"ש בעיקר האדם, 
מרביהק  ללמוד  ה',  וידיעת  אלקים  קרבת  הק',  האמונה  את  לבנות 

מאור הצדיקים, הבעש"ט הכניס את הדעת האמת בעולם.

במשך הדורות נהיה מצב שאין דרך להכניס את זה, הבעש"ט והמגיד 
ותלמידיהם וכו' היו קדושים וטהורים, ורואים מהם רמזים ופסוקים, 
נשאר  דעת,  להכניס  אותם,  לחקות  יכול  לא  אתה  ומופתים,  ניסים 
רביה"ק, הוא הרבי של העולם, רוצה להציל אותנו, ויש לו דרך שלמה 
איך לבנות לנו את הדעת, ע"י תמימות ופשיטות דייקא. באמת האמיתי 
ונורא, ה' נמצא, תלמד בזריזות ובבקיאות והרבה התבודדות, כך יבנה 

לך הדעת.

רבינו מוליך אותנו בכל תורה, לאט לאט באור הדעת, ר' נתן בלקוטי 
הלכות בונה את הדעת של האדם, הפלא ופלא, הוא תופס את האדם, 
לפני  גם  יכולים לשמוח,  להודיעך שבכח הדעת  לו,  דבר ראשון אומר 
שיש לך פרנסה וכבוד, כבר תהיה בשמחה,  דע שיש צדיק על מי לסמוך, 
יש אמת בעולם, כשאדם טועם טעם האמת הזה, וכן דע שיש מחלוקות 
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האדם,  את  מרמה  מאד  העוה"ז  כי  נפש,  במסירות  ותעמוד  ורדיפות 
כלום,  עם  פורחים  השנים  וככה  סיפורים,  כבוד,  מנופח.  בלון  כמו 
רבינו אומר, עוד דף גמ' לפני ה', עוד תפילה והתבודדות. תתפוס, אתה 

מרוויח , בלי בלבולים. רק בתמימות ופשיטות.

מניצה"ק, אמונה  הוא מדבר  ומתן,  לקו"ה, מתחיל משא  כשפותחים 
ודברי האריז"ל, בזה לומדים את המושגים האלה, ע"י לקוטי הלכות, 
ה',  כן, הוא מלמד איך לעבוד את  כן  שייכים לך כל ספרי הצדיקים! 
לה'  יש  מזה  מה',  לחשוב  צריך  שאתה  מה  לך,  מגלה  שהבעש"ט  מה 
נחת ממך, ור' נתן משלים את כל התמונה. כי כל דיבור של הבעש"ט 
הדבר  נהיה  ועי"ז  פה,  מה' שהוא  הדעת שבעולם, תחשוב  שורש  הוא 
ההוא, והחלק של פועל ישועות עדיין לא שייך אליך, אך אצל ר' נתן 
זה ברור, אני עוד לא אוחז בפעולות מופתים, אך הרבי כן פועל, זהו 
שלימות הדעת, שבאמת ע"י הנקודות טובות שלי יש תיקונים נוראים, 
רואים מתוך הקושיא כמה שכל  וכו',  על אומן  ואז מבין, מי ששואל 
שיש לו נעביך, אולי גמרא הוא מבין אבל פנימיות הוא רחוק מאד. כן 

אחזו מזה או לא, תבדוק בספה"ק, וכו'.

ומרה  עצבות  עובר  אדם  כל  על  הרי  חיים,  בדרך  אותנו  מוליך  רבינו 
חיזוק  רבינו, כמה  שחורה, אוי כמה שצריך היום את אור הדעת של 
שצריך בכל גיל ותקופה בחיים, כל דבר נפוח בסוף מתפוצץ. צריך דברי 
חיזוק, זה כתוב בלקוטי הלכות, בתחילה כשלומדים את זה, מבינים 
נתן  ר'  בלקו"מ,  וכ"ש  הדברים,  את  לקשר  יכולים  לא  קטעים,  רק 
מסביר עוד קצת ועוד קצת. למה אינך אוכל היום אוכל לחצי שנה, יום 
אחד לשתות לחצי שנה, ימלא את הבטן ואח"כ לצום ארבעים יום, אי 
אפשר, כי אין לך כח לעכל את זה. ככה ר' נתן הולך איתנו לאט לאט. 
ובאמצע מכניס לך כל השכליים, מה זה ברכת השחר, מה זה ציצית. 

וכל הכוונות כלולים בזה.

לוקח  רבינו,  של  דיבור  שנה,  אלפי  כמה  לוקח  נתן  ר'  בדברי  להבין   
זהו  האדם  דעת  לבנות  הדעת,  באור  להכנס  שזוכים  עד  שנה,  מליוני 
עיקר הרחמנות. אשרי משכיל אל דל, תן שכל ליהודי, זה מצוה הכי 
עם  התחיל  הוא  ה',  לעבודת  נכנס  שלא  מי  שכל.  בו  להכניס  גדול, 
התחזקות,  של  דעת  לו  אין  כי  מעמד,  להחזיק  יכול  ולא  התלהבות, 
אין לו דרך להתגבר על התאוות, הרי צריך אוכל ובית, ופרנסה, אלא 
שתלמד תעשה את הדבר עם קרבת ה', והדעת מלמד שגם אם נפלת, 
תתחזק להתחיל מחדש. לא קרה כלום, זהו אור הצדיק שהולך איתנו. 
בעש"ט גילה וזה נעלם. אך זהו המציאות האמיתי, תרצה או לא תרצה.

רבינו מבקש להוליך אותנו לתוך הדעת, הבע"ד לא שותק, אצל אנ"ש 
היו תמיד אנשים גבוהים מאד מאד, תלמידי רבנו היה שישים אנשים 
בדרגות הבעש"ט'סקער, אנשים בקיאים בכל מכמני התורה, גם בדור 
אחרון, רבי מתתיהו כהן, בר"ה היו באים אל הקיבוץ, לומדים גדולים 
שלמדו אצל רבי שמעון שקאפ, הכינו קושיות לשאול את רבי מתתיהו 
בערב ר"ה, היה עומד ברגל אחד על הכסא, והוא היה עונה כל השאלות, 
מרפסין איגרא, היה יושב בקלויז ולומד, אם הסתכלו איך הוא לומד, 

היה מחזיק בקבוקי בירה מתחת לרגליים, שיחשבו שהוא משוגע. 

ר'  גדולה,  אצל אנ"ש היו מקובלים, אנשים גבהים מאד, בעלי השגה 
לוי ייצחק, היה בעלי רוח הקודש, ר' אהרן, שאמר לר' לוי"צ ורא"ח 
רוח  בעל  להיות  יכולי  רבינו  אצל  לא"י.  דרך  שזה  לתפיסה  כשהלכו 
הקודש ולא להיות כלום, לא מנהיג, רק תכלית אדם פשוט, באחדות 

עם כולם באהבה ושלום, ידעו לומר מתי שאני לא יודע, לא יודע. 

בשנים אחרונות נהיה סיפור, כאילו אין מעלה בדעת ושכל, צריך רק 
תמימות ופשטות, יש בזה משהו שהוא ממש מצח הנחש, פרומער רשע, 
כך רבי נתן קורא לזה. רבינו מלמד שהדעת עם תמימות, ולא רק לדבר 

חסידות גג על גג, ההסבר לא יעזור לך, רק ההתבודדות על זה.

זה גלות חדש, מעשה בעל דבר, כי זה סיפור חדש, אנ"ש היו מקובלים 
גדולים, היו גם תמימים, רבינו בנה לכל אחד את הדעת כפי יכלתו.

אנו צריכים לבנות את הדעת שלנו, לצאת מעשיו הרשע ומקליפת יון 
ששורפים את מח האדם שהעולם לא עולם, ואין שום עצה בעבודת ה' 
לצאת מהעצבות. יעקב כבש את עשיו בחן, באור השכל האלקי שבכל 
דבר, בחי' יעקב. ויעקבני, וחכמני, רבינו מלמד לכל אחד, לאט לאט, 
ומחודד,  מיוחד  כשרוני  להיות  צריך  לא  לנו,  ששייך  דרך  לנו  שיהיה 
או מקובל, רק לבנות דרכי הדעת לאט לאט. פשוט להזכר תמיד שיש 
בורא, אין עוד מלבדו, אמונה הקדושה להכניס בלב, שה' מחדש בכל 
העולם,  מחידוש  לחשוב  רביה"ק  צוואת  עיקר  בראשית,  מעשה  רגע 

לשוב בתשבוה ולקבל עול מלכות שמים, הכל בהשגחה, אל תיפגע מאף 
אחד, גם דבר קשה, ה' מנהיג כך, הן בבית הן בחוץ.

ויסודות האמונה לעשות דבר עם דעת, ה' נהנה ממך בכל ק"ש, כשאתה 
יודע יותר, אדרבה, אבל בלבוש שאתה מכניס את זה בתוך מה שאני 
עושה, פרנסה, אוכל, לא רוצה משהו אחר, אם ה' מנהיג כך, כך צריך 
זה התקון שלי, תקבל את המציאות, לחיות עם אמונה,  להיות. ב"ה 
תיכנס עם חיות ושמחה, לא צריך מה שיש לשני, אני שמח עם מה שיש 
,לבנות את הדעת,  ולהכנס מדרגא לדרגא  על החומר,  וכך לשלוט  לי, 

להמשיך ללמוד, ולהכניס את זה לעובדא למעשה. 

רבינו אומר שעיקר ההולדה תלוי באות ה'. כי קטן אינו מוליד וכו'. עד 
שלא יהיה חילוק בינו לבין דעת ה' רק חמשה דברים, הרי רבינו אומר 
בחי' אשה  גבוה.   גבוה מעל  הכי  עד  עולה  איך  עצמו,  שצריך לצמצם 
נאה, כי כשלא מזכך החומר אין דעת, דירה נאה לבנות היראה רק כך 

יש דעת, וכלים הוא תלמידים,.

סדר,  בליל  יושבים  פסח  בליל  הנה  זה.  הוא  ה  בחי'  איזה  להבין  יש 
וקבלת  שבועות  הוא  הדעת  שלימות  במצה,  ונכנסים  מחמץ  יוצאים 
התורה, שהמצה והחמץ מתאחדים, משא"כ בפסח אסור לאכול חמץ, 

בשבועות מביאים שני הלחם, בכח התורה לא מפחדים מחמץ.

תחילת ההגדה, הא לחמא עניא, פי' האריז"ל, ה' לחמא עניא, כי כל 
גלות מצרים הוא גלות הדעת, מ"ט שערי טומאה, שתופס את האדם 
שלא יוכל להשיג שום דעת, זה המקום שאנו נמצאים שם, לא משנה 
איזה כובע יש לך, לא משנה איזה חסיד אתה, איזה ליטפיק אתה, יש 
מ"ט שערי טומאה, כן כן, אנו מבינים את זה יותר מקבלה, זה לעובדא 
למעשה, כל אחד בירידה שלו בעצבות, זה עוד שערי טומאה שמסבבים 
את האדם, שיהיה בעניות ודלות ודחקות, כי הוא בחי' ה' הדעת כשהוא 

בדחקות אתה בדחקות.

הא לחמא עניא, די אכלו, רבינו הזכיר כאן הא במילוי א', ולא במילוי 
י' הי, ולא במילוי הה'. בזהר חדש כתוב כשביא משיח, מה נאוו לחייך 
משיח,  כשיבא  יפה  יהיה  כמה  הק'  לשכינה  אומר  ה'  וכו',  בתורים, 
מה נאוו לחייך בתורים, להעלות ולתקן את השכינה הק' שתתרומם, 
פשוט.  ה  בחי'  בקטנות  כשאדם  הדעת  זהו  האמונה,  היא  השכינה 
מרים  וברכה,  הצלחה  אין  שפע,  אין  ועניות,  בדלות  ד'  הוא  בתחילה 
עיניו לה', עיקר עליית השכינה, הוא מה נאוו לחייך בתורים, שהקב"ה 
סיום  הוא  בהו"ר  שלה.  מאתעדל"ת  הה',  מזאת  רוח  נחת  מקבל 
עד שמחת תורה בשלימות.  בנין השכינה הק'  עיקר כח  תיקון מר"ה, 
בהושענא אומרים, הא לכם זרע, זרע בגימ' ערבה, זהו כח אתערותא 
דעת  הוא מציאות שיש  כח  האתעדל"ת.  הוא  גבורות  ה'  כי  דלתתא. 
שיודעים שה' נמצא בכל ירידה. הוא הנהיג אצלי ירידה שיהיה ממני 
אתערותא דלתתא. זהו שורש הדעת שזוכים בהו"ר. להמליך את ה', 
לומר תמיד אבא תעזור, הושע נא, אלו המקיפים נמצאים תמיד, בכל 
יש  מצב  בכל  ריח,  ובלי  טעם  בלי  לפה  דומה  הערבה  שחובטים  מצב 
הכנה  שזהו  בכוונת,  שם  כמ"ש  דלתתא.  אתערותא  בחי'  אורות  ט"ל 

לשלימות שמחת תורה למחרת.

תיקון ה' שיכלל למעלה חזרה לשורש, מה נאוו לחייך שמתחלק לשני 
ההין, זהו התיקון שזה חוזר לשורש, בתחילה הוא אות ם', כח המדות 
שלוקחים מתבונה בחי' ם' , בתחילה הוא בקטנות, מה נאוו כשזה עולה 
לגדלות לבחי' ה', עולם הבינה.  הוא האור של ה' חומשי תורה, שהשיג 

משה רבינו בהסתלקותו בהר נבו ,נ' בו זהו בחי' ה'.

בתחילה  צדיק,  מיסוד  לקבל  צריכים  שאנו  השפע  עניא,  לחמא  הא 
ו' הוא  ד' עם  די אכלו,  י',  ד' עם  צריך להעלות השכינה שתהיה בחי' 
דרגות  ה'.  באות  בחי'  כמה  ואפיקומן,  יחץ  יש  פסח  בליל  השלימות, 
להרים  וההמשך  הדעת,  אל  קצת  העלאה  בתחילה  השכינה,  העלאת 
את עצמו, בכל מקום שאני ,יש מלכות ה', בתמימות ופשיטות, ומרים 
ה',  עבודת  של  נקודה  זה,  את  עושה  כשאדם  הדעת,  אל  המלכות  את 
נהיה כזה נחת למעלה, ומזה צריך להיות נחת, מח, שפע, ברכה, כי זה 
מוליד. מתקן. הא לחמא עניא, בגימ' רי"ו, שם ע"ב, הוא ענין ההולדה, 
בחי' קריע"ס, שם ע"ב. רי"ו אותיות, בגימ' הא לחמא עניא. שגם בתוך 
של  מציאות  ונעשה  שפע,  לקבל  דרך  למעשה  נמשך  והטבע,  הכוכבים 
ימות המשיח, כל המצרים נטבעים, וכלל ישראל עוברים ונמשכים כל 

הישועות הנפלאות, זה בחי' הולדה.

בזה נבין מהו ענין ההולדה, בחי' אות ה' כשהיא בשלימות. אלא שהיום 
הוא לחמא עניא, ופי' האריז"ל ,כי אמר יוסף הא לכם זרע, בפשטות 



י

דרכי נועם

יוסף  שאמר  כתוב,  בזה"ק  האלה,  הזרעים  שיטעו  למצרים  שם  דיבר 
יעקב אבינו  כי  לערב רב שהוא מקבל אותם, כך קירב את הערב רב, 
ירד למצרים עם השבטים, הגוייים היו חוקרים מלומדים עמוק בשערי 
טומאה, מצרים היה מדינה ותיקה שש מאות שנה, כל מה שיש היום, 
כל הרפואות ומטוסים, הכל היה שם. לא היו פרימיטיוים , והנה ראו 
יעקב ובניו הולכים לבית כנסת בשבת, איזה חן, לכן רצו להתגייר, בחי' 
ערב רב, אלא שלא משתנה לגמרי, כך גם היום, אחד רוצה להתקרב, 
אלא שרוצה את הכבוד, אי אפשר לקרב את הערב רב, שנדמה לו שעוד 
באיטליה,  אצלינו   , אומר  שגוי  כמו  כך,  נהגו  אצלינו  הצלחה,  לו  יש 
באוגנדה, אי אפשר לקרב אותו ,הוא ערב רב. כשיש רצון כזה, אבל אין 

רצון אמיתי לקרבו. יוסף כן קירב אותם.

משה רבינו מסר נפשו להאיר דעת בעולם, שידעו בעולם מה', לכבוד ה', 
רבינו אומר כאן שעיקר הכונה להשלים הדעת של הצדיק, אין הכונה 

שישלים את עצמו, אלא להשלים את מציאות הדעת. כמ"ש להלן.

יוסף קירב את הערב רב, ואמר להם הא לכם זרע, קחו ברית קודש, 
וציוה שכולם ימולו, ומזה נהיה לחמא עניא, כדי לתקן ערב רב, צריך 
אלא  בדעת,  מושרשים  כן  ישראל  נשמות  המשיח,  ימות  עד  להמתין 
שנהיה תערובת, ערב רב מתערב בנו, ועובר עלינו חלישות הדעת ויאוש, 
מצח הנחש, אחד אומר שדעת לא שוה, אחד אומר שתמימות לא שוה. 

לעובדא  כשבא  מציאות  בה',  תלוי  ההולדה  שעיקר  מהו  נבין  עכשיו 
למעשה בעבודת ה', תרים את האמונה פשוטה לשורש השכל והדעת, 
ה' זאת הוא שורש נשמתך, מאן דנפח מתוכו נפח, שורש הנשמה הוא 
ה',  נהיית  והיא   ' ם  נקראת  תחילה  ה'.  בחי'  בבינה,  מלובש  מחכמה, 
עולם התבונה עם הארה של חירות. ובזה תלוי הולדה שתתחיל להיות 
דבר  בכל  לעובדא למעשה. שתוכל להשתמש עם המח  בר דעת. קיום 

שאתה עושה.

כי אצלנו, כשבא למעשה בזמן האכילה, אפי' שיודע דברים, אך למעשה 
זה לא בא להולדה, עדיין לא מקדש מטהר עצמו, עדיין שבור, לא משמח 
את עצמו, אך כשיש התגלות החסד, פשוט כפול כו' רי"ו אותיות, יוצא 
מבחי הא לחמא עניא, ע"י ד"י אכלו אבהתנא, עי"ז יש קצת שפע של 
לשנה  גאולה.  ונהיה  ד"ו  בחי'  גם  שנמשך  עד  ושכינתיה,  קוב"ה  יחוד 

הבאה בארעא דישראל.

לזכור שה'  כי עיקר הגאולה הוא הולדת הדעת, לצאת מכל הסתרה, 
נמצא כאן, גם באתערל"ת, ה' תתאה יתעלה לה' עלאה. ובזהר חדש פ' 
חקת מבאר שזאת הגאולה יתעורר בביאת המשיח, כולם ידעו אותי, 
לא ישאלו אחד את השני למדני חכמה, כי כולם ידעו אותי, זהו הרוח. 
כמ"ש באידרא שיש ו' רוחות, רוח של מדות הרחמים שמאיר באדם, 
ממדת  הארה  נמשך  הבינה  עולם  כשיש  ה'.  באות  שיש  ההארה  זהו 

הרחמים, רוח העליון והתבודדות ותפילות.

הרי שבגלל הא לכם זרע דיוסף, נהיה הא לחמא עניא, הא לכם זרע, 
היינו להחזיר את האדם לברית שיקבל דעת, כדי לתקן זאת ,מוכרח 
אברהם  בחי'  והוא  הדעת,  את  לבנות  לחזור  וצריך  האדם,  על  לעבור 
יצאו  שעי"ז  מבאר  בזה"ק  ה',  אות  להם  שהיה  אחר  שהולידו  ושרה, 
מהטבע, תחילה אדם נמצא בטבע, פרנסה, ובריאות, כח הדעת מוציא 
מטבע.  לצאת  יכולים  הדעת  שע"י  הדעת  כח  זהו  מטבע.  האדם  את 
כשאין דעת, נדמה לו שזה לא כך, אינו מוליד, ונשאר בטבע, כח הדעת 
בה',  תלוי  זה  שלנו,  היגיעה  עיקר  כך,והוא  שזה  ותאמין  שתדע  היינו 
להתרומם  שמו,  וקדוש  מרום  עד  שוכן  עלאה,  לה'  תתאה  ה'  לחבר 
אלוה  חלק  לנו  נתן  ישראל,  נשמות  אותנו,  אוהב  ה'  הנשמה.  לשורש 
ממעל שהוא ה' עליון, שפע הבינה, שבפנימיותו ממש מתוכו ממש ממש 
נפח. ה' בתוכי ממש, איזה כח יש לכל יהודי, הדעת תלוי בזה שתקבל 

מזה הדעת שיש בך. 

אלא  הכל.  לתקן  תוכל  הדעת  באור  כי  כחות,  לך  קח  זרע,  לכם  הא 
גם  בגלות  אנו  שעדיין  עניא,  לחמא  הא  טעות,  אצלינו  נעשה  שעי"ז 
לאחר יציא"מ, בלי ערב רב היינו יוצאים ונגאלים בשלימות, אך כדי 
לתקן הניצה"ק של ערב רב, זה לוקח זמן רב, אך די אכלו אבהתנא, 
יש גם שפע בזה, כשיודע שיש בכל דבר אלקות. אפי' בתוך הגשמי, כי 
היה שביה"כ, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, יש שקר בעולם 
מה  הכלים,  שבירת  סתם  שזה  דעת  לומדים  התורה  עם  אך  הזה, 
שאתה רואה, זה מציאות אלקות שנשבר כדי שאתה תתקן, זה נקרא 
ניצה"ק ואותיות. איך אתה מתקן? במחשבה אחת שה' ברא את זה, 
כשצריך לתקן יותר, תעשה גם ברכה. זהו דרכי הבעש"ט , תורת אמת. 
כשלומדים הלכה מאיזה דבר, משלימים את הדבר אפי' שאתה לא יכול 

לעשות את זה. זהו אור הדעת.

כשיש ה', הינו שמעלה האמונה הפשוטה לביטול אמת שהצדיק מלמד, 
אך  זרע,  לכם  הא  רב,  ערב  בגלל  דעת,  לנו  שאין  מה  כי  להוליד,  יוכל 
כי  בחי' מצרים,  ,די אכלו אבהתנא בתוך  גם במצרים אוכלים משהו 

הצדיק ממשיך יחוד שנקרא ד"י אח"כ ממשיך ד"ו. 

,ו'  ה'  עם  י'  ב"ה,  הויה  שני חלקים שמחברים, שם  לו  יש  ה'  אות  כי 
עם ה', זהו מציאות אלקות, בתחילה נפרד ד' ממש, ואנו חוזרים לה' 
ונעשה ה' , ובזה מתתקן הא לכם זרע, בגימ' רי"ו, שזה גבורות ודינם, 

ההמתקה הוא שלימות החסד.

וכן שרי, תחילה הכל דינים, בגימ' ש' ור', אלקים, אח"כ נעשה שרה, 
חיי שרה, חיים טובים, אברהם נעשה בחי' מ"ה, אבר מ"ה, מ' דאברהם 
נעשה ה', אב"ר ה', פעמים מ' פעמים ה'. כשהוא מ' מקבל מוחין יותר 

פשוטים מבחי' תבונה, כשהוא ה' מקבל מוחין ממש דבינה.

זהו יהודי, מי אני, יש לי את השי"ת. אברם אינו מוליד, הוא היה עקר 
והיא עקרה, כל החיים שלנו מהשי"ת לבד, צא מאצטגנוניות שלך, אנו 
יותר גבוהים מהכוכבים, כ י עיקר ההולדה וההצלחה, בא מזה שאתה 

מרים עיניים לה' לגמרי מעל הטבע.

רבינו ממשיך שעיקר הדעת הוא להוציא הדעת מכח אל הפועל, זה שתי 
מילים, המרחק ביניהם ,כרחוק מזרח ממערב. יש לנו קצת דעת בכח, 
הבע"ד רוצה גם לבטל את הכח, רק תמימות רק שגעון, זהו מצח הנחש 
ממש, יש להזהר שלא להורות בתורה שלא כהלכה, להזהר מאד, צריך 
מאד להתחזק לרבנו, לבעש"ט, לת"ח, ללמוד תורה הק', הלכה, ואמת. 
להוציא מכח אל הפועל, כח היינו שתדע את הכחות שלך, תלמד דברי 
דעת, לא צריך להיות עמוק וכל הסודות, לדעת כל רז סודיך זה לאט 

לאט, בהתחלה כמה עניינים ותקיים למעשה.

זהו ענין לקרב אנשים, לא רק להניח תפילין לחייל ירוק בכותל, אפשר 
לקרב גם את עצמינו, להוציא הדעת שלך מכח אל הפועל, אל תתייאש, 
תלמד סדרי לימוד, ותדע שכן יש דרך להחיות עצמך, להתחיל להשלים 
את האמונה בהשגחה פרטית, תדבר עם ה', יש עצות, תקרב את עצמך. 

זה  בפשטות  לכאן,  שייך  זה  איך  אדם,  של  דעתו  מרחיבים  דברים  ג' 
בחי' כלים נאים, תלמידים, אך רבינו הקדים חומר ויראה, כי בכל אדם 
זה כך, שצריך לקרב את עצמך, תחילה אשה היינו להאיר בדעת לזכך 
הגוף,  כי עיקר סגולת כח הדעת והשכל, הוא דבר שאתה לומד ויודע, ר' 
נתן מוליך אותנו בעסק הזה, תלמד כמה עניינים מר' נתן וכמה ידיעות 
זה,  את  תקיים  זה,  על  תחזור  עכשיו  מספיק,  מספיק  זה  מהבעש"ט, 
שיהיה חומר זך, נאה, קצת לאט, תתבודד, רבונו של עולם, כך אוכלים? 
מתחרט וועד פעם מתחרט, עד שנמאס לו התאווה. רבינו מלמד אותנו 
אדם,  של  דעתו  להרחיב  שיזכה  עד  מעמד,  להחזיק  שיכולים  האמת. 
מתפוצץ  שהוא  עד  חדרים,  וחמש  עשרים  יפה,  דירה  הדעת,  הרחבת 
התאפק  האדם,  של  הגוף  שבחי'  נאה  אשה  בחי'  הדעת.  מהרחבת 
קצת, עשה ברכה אחרת, יצא מעצבות, והאמין שה' כן איתי, זהו בחי' 
בכח.  השכל  והלאה,  מכאן  להתאפק  שרוצה  או  נאה,  נהיה  שהחומר 
השכל.  בדרך  ללכת  רוצה  בפועל.  משכל  התייאשתי  לא  בפועל.  רוצה 
כל אחד יש לו גבול אחר בשכל, אצל כל אחד זה קבלת עול, בתמימות 
להחזיק בדברים הפשוטים, כמו שר' נתן מלמד בדבר פשוט באופן שזה 

שייך אל הדעת, לא כמו הטועים תמימות ושוטה גמור.

רבינו בחיי כותב כמו שחמור לא יכול לעלות למעלה, כך אי אפשר עם 
וספרי  ושו"ע  גמ'  של  שכל  דקדושה,  חכמה  צריך  להתרומם,  כסילות 
יראה, אפי' ספרים פשוטים, מהר"ל, ראשונים, חת"ס, ערוגות הבושם, 
תשמע משהו, אך תקיים את זה. למה אי אפשר לקיים, קח דיבור של 
הבעש"ט, וקח מרבינו שזה שייך אליך, הנה הכח נהיה פועל, עתה באת 
לגדר הדעת. אחרת, יש לך רק בכח בלי פועל, זה ערב רב, אומרים לך 

הא לכם זרע, הוא אומר, יש לנו דעות אחרות, לא אחזו מברסלב...

דירה נאה, לדור עם ה', יראה, לחשוב תמיד שה' נמצא כאן, זהו בנין 
בלקו"ה,  מביא  נתן  שר'  מרבינו, מהבעש"ט מהצדיקים,  לקבל  הדעת 
נהיה  זה  כל  תמימות  בלי  השכל,  לבנות  לקו"מ,  מהו  לומדים  מזה 
של  החיבור  ע"י  רק  יוכל,  לא  בנסיון,  לעמוד  רוצים  אם  חכמה'לאך, 

התמימות והחכמה.

כלים נאים, היינו לדבר עם עוד יהודי, כך אתה מתקן את המח, את 
הנשמה שלך, רבינו אמר שכל אחד צריך לדבר עם אנשים, משל לאחד 
שעשה גמח"ים, הלוואות, כנראה היה גר בירושלים, שיש שנהגו שלא 
מתביש  הוא  שם,  נשאר  אחד  נורמלי  יעשה,  מה  הלוואות.  להחזיר 
להסתכל לו בפנים, אומר לו, אדוני, אני חייב לך כסף, אולי ה' יעזור, 



יי

דרכי נועם

בינתיים אין לי, מה אוכל לעשות בינתיים, ענה לו המלווה, אתה חייב 
ובכך  לי, תגבה מהם,  יש מליוני אנשים שחיייבים  לי אלף דולר, הרי 

תשלם לי.

דל,  אל  משכיל  אשרי  הדעת,  זהו  האדם,  את  בולעים  רב  שהערב  מה 
גובה של השי"ת, ה' החבטות של הושענא  כשאתה מאיר בשני, אתה 

רבא, גבורה שנהיה חסד, שיהיה שמחת תורה. 

רבינו בסי' י"ד אומר שעיקר התעלות כבוד, לעשות גרים ובעלי תשובה, 
ומלאה הארץ דעה את ה', לא רק שבעל תשובה יהיה לו אמונה, מותר 
לעשות בעל תשובה שיהיה לו גם שכל, להכניס בו דעת תורה ותפילה,.

הרי  בחי' אשה דירה וכלים, כך תוכל לבנות את הדעת. רבינו מתחיל 
לזה צריך  ה',  לעלות אל אות  בנין דעת, צריך  את המאמר שמציאות 
להמשיך רחמים גדולים, רוח דעתיק יומין, ממדות הרחמים, וזה  אי 
אפשר רק כשמתקן את הערב רב, כי כדי לזכות לשלימות הדעת, הרי 
בתוך  קודש  שבת  אלא  תבונה,  רק  לא  העליון,  ה'  של  הארה  מוכרח 
ימות החול והירידות, זהו משפע מדות הרחמים, שלימות הדעת שיהיה 
שיוסף  מה  זרע,  לכם  הא  הוא  העצה  לזה,  זוכים  איך  משיח,  כשיבא 
ומשה עשו, שעי"ז יכול לברר הניצה"ק שזה המ"ן שנפל, בחי' חבטות 
דעתו,  מרחיבין  דברים  ג'  צריך  ולכן  להעלות,  לרדת  מוכרח  הערבה, 
לעבוד על החומר עצמו שלו, ואם נפל, יתחזק שוב, שה' איתו , דירה 

נאה, יראה, ומוכרח כלים נאים, תלמידים לקרבם.

כוםל  הנפולים,  הניצה"ק  החובות,  מחזיר  אתה  שעי"ז  אומר  רבינו 
חייבים למלך, מה שאתה שבור, ואין התבודדות, לך תגבה מאחרים, 
עם  לדבר  קשה  מאד  לכן  נפש.  במסירות  בתשובה,  אחרים  תחזיר 
אנשים, כי אתה נכנס למצב של כמעט ערב רב, כמ"ש בסי' נ,ט שצריך 

בחי' משפט, להזהר מליצנים, רק עי"ז מאיר אות ה' יותר עליון.

כשאנו  כך,  אצלינו  גם  ולמעשה  הפועל,  אל  מכח  להוציא  נקרא  זה 
העצבות  נגד  להתגבר  שיוכל  היינו  הפועל,  אל  מכח  להוציא  צריכים 
אהבה  עם  היינו  יראה  יראה,  עם  החומר  על  לעבוד  זרות.  ומחשבות 
אל  מכח  מוציא  זהו  החומר,  והכנעת  דביקות.  אחד,  הכל  ואמונה, 
הפועל. כמ"ש בסי' כ"ה, שכל בכח, שכל בפועל, שכל הנקנה. איך נזכה 

אנחנו. ע"י הכלים. שאתה בונה כלים.

חשבת  תחילה  חוזר,  ואור  ישר  אור  נהיה  אדם,  עם  מדבר  כשאתה 
שאתה לא יכול לשלוט על זה, אתה מדבר עם מישהו אחר, שהמשוגע 
הזה חושב שאינו יכול לשמור שבת, אתה תופס שהאדם הוא מבולבל, 
או  שם.  שבור  שאני  בדבר  להתחזק  יכול  אני  גם  א"כ  יכול,  כן  הוא 
כשאדם שבור, ואתה רואה את השני עם שגיונות כאלה, אתה משמח 
את עצמי ,שב"ה אתה קצת בשכל. מתוך הנפילה והרע, יש לך חיזוק. 
אחד  בכל  אלקות,  התגלות  נהיה  וכך  טוב,  דיבור  מקבל  שגם  פעמים 
שאתה מאיר בו, בנית את האדם, באופן שהוא צריך לברר, אפי' שזה 
יחזיק רק יום יומיים, אך בנית קצת את הנשמה, זה נשאר לנצח, בזה 
גילית כבוד שמים, והוצאת מכח אל הפועל, זה מאיר גם בך אור השכל.

שעושה  אדם  יש  פועל,  הוא  שבוודאי  יודע  שאדם  הוא  הדעת  גבול 
אלפי דברים, יושב בטרקטור, וחופר עושה עם הידיים, יאמר משוגע, 
בונה  עי"ז  וכך, אבל  מה אתה עושה, שום דבר, עושה עם הידיים כך 
בניינים, כי הוא רואה מה שהוא עושה, הוא שמח, אנו לא רואים מה 
אנו פועלים, אם היה יהודי יודע, מה שהוא פועל, כל מחשבה, לא היה 
שום בחירה. אם היה יודע מהו פועל בקירוב אנשים שלו, לא היה שום 

בחירה. זהו גדר הדעת כשלעצמו.

למשל, הבעש"ט מדבר שיש ניצה"ק, יש אפיקורסים שמבלבלים עיקרי 
כלים  יש  דבר  שבכל  לדעת  לזכות,  צריך  שאדם  מה  עיקר  האמונה, 
בצהריים,  שמש  כמו  בבהירות  להיות  צריך  זה  מתקן,  ואני  שבורים 
בוודאי  יודע  כך  להצטנן,  לא  נשמר  בבוץ,  נכנס  לא  שאני  פשוט,  יודע 
שה' נמצא, זהו התגלות הדעת. אם אתה לא בטוח, אין התגלות הדעת, 

כשמתפלל על זה הרבה , נולד הדעת.

ענין  איזה  עשה  אדם  ומעשה,  דיבור  מחשבה  בכל  נמצא  הזה  הדבר 
בעבודה, וחשב שזה כלום, אתה לא יודע, שבכל שמונה עשרה, שנכנס 
לך דביקות, אל תכתוב את החידוש, שם למעלה כותבים את זה, לנצח 
נצחים, יש דברים שכן צריך לכתוב, הדביקות שלך, נשאר לעולם וע,ד 
אף  ומתחזק',  אמונה,  או  תורה,  דברי  חושב  או  צדקה,  נותן  כשאדם 
אחד לא יודע ולא רואה, צריך דעת להבין שכן פעלת, וכמה שאני יודע 
יותר טוב, לא צריך כבוד מאף אחד, רק השי"ת לבדו. זה מה  פחות, 

רבינו מכניס לנו כאן.

של  ספרו  כל  של  הדברים  שורש  הזה,  המאמר  ענין  בכלליות  נקיף 
הק'.  האמונה  בנין  מציאות  עדן,  הגן  זהו  ג"ן,  באות  הכניס  רביה"ק, 
רבינו אומר שעי"ז באים שדעתו קרובה לדעתו של הקב"ה. מה זאת? 

מי צריך את זה? מה זה קרובה דעתו לדעת הקב"ה. מה זה?

זה  כראוי,  האלה  לעניינים  נכנסים  כשלא  רק  הוא  השאלה  כל  תבין, 
ידיעתו  ואין  בידיעתו,  שינוי  אין  בכח,  ידיעה  מדבר  ברמב"ם  לשון, 
רמבם  עי'  ובחירה,  ידיעה  לענייני  ניכנס  לא  מאפשרותו.  דבר  מוציא 
אבן בוחן, הלשון של חמש דברים כתוב מרבי יוסף איבן פקועא, אגרת 
החלומות, בלשונות הקדמונים כתוב לשון כזה, שהכניסו אמונה באותו 
דור, בספרד התחיל אפיקורסות, הם התחילו לכתוב יסודות האמונה. 
מתורה  רק  מדבר  שהרמב"ם  אע"פ  ברמב"ם.  כתוב  הדברים  קיצור 

והלכה, אך התחיל ספרו מיסודות האמונה.

רבי גדליה שארר היה אומר בישיבה, מדברים מהרמב"ם, הרי כשהוא 
היה מניח תפילין היה מתעלף מיראה. 

רבינו רוצה שנקרב יהודים ועי"ז נשלם דעתך, שאין בינו לבין ידיעתו 
יתברך, זה דבר נורא, מתוק סוכר. ומזה נבין שבזה הכח תתחיל להוציא 
השכל שלך מכח אל הפועל, כיון שאתה יונק מידיעתו ית', תוכל להוליד 

השכל שלך מכח אל הפועל.

יותר עמוק, למה אתה יכול כך, כי בעצם השכל שלך הוא אלקות גמור, 
זה כבר ידיעתו ית', שהרי ה' אוהב נשמות ישראל, נתן לנו מתנה הכי 
גדולה, דעת, דעת אין לאף אחד, עשיו וויתר על הבכורה הלך להר שעיר, 
בכח החן והשכל של יעקב, נעשה תיקון המלכים שבסוף פרשתן, לתקן 
אשה נאה ודירה נאה וכלים נאים. אז מתחילים לחיות כך בעולם, חיים 

טובים, עם חיות.

מה הם חמשה הדברים. 

ֶׁשְּבַמָּדעֹו  ָהִראׁשֹון,  ַמָּדֵענּו  ִמן  ַמָּדעֹו  ֶׁשִּנְבָּדל  ְּדָבִרים  ֲחִמָּׁשה  ֵהן  ְוֵאּלּו 
יכול לחשוב  כי אדם לא  ְּבַמָּדעֹו.  ִרּבּוי  ְוֵאין  ַרּבֹות,  ְיִדיעֹות  יֹוֵדַע  ָהֶאָחד 
עצה  זה  אחר,  משהו  תחשוב  רבינו,  שאמר  כמו  כאחד,  מחשבות  שני 
לא  רבות.  ידיעות  אחד  במדעו  יודע  ה'  זרות,  מחשבות  לגבי  נפלאה 
התעניין בזה, מה החילוק כביכול, זה בשביל פילוסופים שיבינו, הרי 
הדעת  מה  להבין  הפוך,  במשהו  מעוניין  אני  וכו',  מארץ  שמים  גבהו 
יסודות  ג'  כמו  הדעת,  בבנין  יסודות  חמש  כאן  לנו  מלמד  רבינו  שלי, 
הנ"ל ג' יסודות, הנה עוד יסוד גדול, בכל ידיעה אחת, שנכנס לי פירוש 
בתוס', בידיעה הזאת , ה' נמצא, שזה עוד יידעה שהיא חלק מהידיעות 
רבות של ה', אצל ה' כל התורה אחד, אני הבנתי נקודה אחת של לקוטי 
הלכות, ר' נתן שכנע אותי שאני יכול להביא חוט השני למשכן, ויש לי 
בנין הטוב, וזהו מדות הרחמים, תפסתי את זה, תתאמץ עד שתיכנס 
הידיעה בראש, יכול לתפוס עשר ידיעות עד שמתאחד, כשבחור צעיר, 
יודע ידיעה אחת, ועוד ידיעה, כשגודל, מקיף את הידיעות ונהיה אחד, 
אדם לא יודע עד היכן הדברים שידיעה זאת היה ידיעתו ית', אצלו ית' 
הכל אחד, בידיעה אחת שלך, נשלם אצל ה' כל העולמות, כי אצלו הכל 
אחד, אתה עושה רק עבודה קטנה, אצלו ית' הכל מתתקן, כל המקום 
והזמן, כל הרש"ש, אצלך זה ידיעה קטונה אחת, אך עוררת הכל, כל 

השרשרת. זהו החילוק. אתה יודע כבר איזה בולדוזר אתה?.

ַהֵּׁשִני, יֹוֵדַע ַהְּדָבִרים קֶדם ִהָּמְצָאם, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֵאין ָלֶהם ֲהָוָיה ְּכָלל אנחנו 
יודעים הדברים רק אחר המצאם, כשאני רואה שמים, ה' ברא שמים 
וארץ, זה ידיעה שה' ידע שאני ידע את זה עוד לפני שהיה הדבר, וזה 
רגע שאתה  נפח, ממילא תבין שכל  דנפח, מתוכו  כי מאן  ית',  ידיעתו 
לשונות  לכתוב  התעורר  רבינו  לכן  גדול.  מאוד  זה  מאמונה,  חושב 
הקדמונים כאלה, בדרך כלל לא כתבו בספה"ק כל ה' הדברים בסיכום, 
פה אחד פה עוד אחד, יש שכתוב י' דברים, בבן פקיע כתוב ה' דברים, 
ב"ה נאבדו היום הספרים שמאריכים לדבר מזה הלשון, אך כאן יוצא 
בנסתר  שבתורה,  בנגלות  לי  שיש  ידיעה  שכל  לדעת  האמונה,  עיקר 
שבתורה, ובמה שרבינו מזכה אותנו התבודדות וכיסופין, ובוודאי מי 
שהוא מח גדול, נשמות גדולות של הצדיקים, אוחז באות ה' בשלימות. 
ואנו מתקשרים לדעת הצדיק, אנו גם נזכה לזה בחי' אות ה'. אנו זוכים 
מה נאוו לחייך, שניהם ביחד, יש לנו ה' הדברים האלה. שאנו מבינים 
באמת מה התכלית שלי בעולם, הנה בא שבת, אני חושב משבת, וזה 
אחר  הדבר  את  לקחת  ועבודתי  הידיעות,  מכל  כלול  השם  בידיעת 
המצאם, ויודע מעלת הארת הדעת שהיה לי עכשיו, שה' ידע זאת קודם 

המצאם.



יב

דרכי נועם

ְוַהְּׁשִליִׁשי, ֶׁשַּמָּדעֹו ַמִּקיף ְּדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ַּתְכִלית. ידיעת הדבר מקיים 
ועוד  יודע דבר  לו תכלית, אך הדעת שלנו  וזה דבר שאין  את העולם, 
דבר, אין לו תכלית היינו הקב"ה, אין סוף, אצלו אין תכלית, אצלינו 
זה תכלית , נקודה אחת של חיזוק, התחלה חדשה פשוטה. אצלו ית' 
ואיכות,  כמות  וזמן  ממקיף  למעלה  תכלית,  לה  אין  הזאת  הידיעה 
זה נקודה של אלקות, הא לכם זרע, שמקבלים כל שנה בר"ה והו"ר, 

וחותם רביה"ק , מזה נמשך כל ההשפעה הא לחמא עניא. 

ְוַהְרִביִעי, ֶׁשֵאין ִׁשּנּוי ִּביִדיָעתֹו ְוֵאין ִׁשּנּוי ְּכֶׁשּיֹוֵדַע ַהָּדָבר ְּבכַח, ְוַאַחר ָּכך 
ׁשבּפַעל.  זה עיקר חיי האדם, כל הספה"ק מדברים מזה, שאין שינוי 
בידיעתו ית', לגבי התשובה, השם ידע קודם הכל, אין שינוי ביידעתו, 
הוא היה הוה ויהיה, יודע הכל, אין שינוי, כששאתה עשית את הדבר, 
לא השתנה, משהו ,הוא כבר ידע קודם גם שלא עשית כראוי. הכופרים 
נבוכים זה, אנו יודעים שאין שום שינוי, הוא היה הוא הוה והוא יהיה . 
זהו החילוק . כי אצלינו הוא תכלית השינוי, עבודה שלנו זה כן לשנות. 
כשיודע  אך  להשתנות.  יכול  שאינו  לו  שנדמה  האדם  ירידת  עיקר  כי 
שלי,  הרצון  את  לראות  רוצה  שלי,  לרצון  מחכה  ורק  הכל,  יודע  שה' 
כן הסביר ר' נתן, שעיקר השינוי אצלינו, הרצון לרחם על עצמך, זהו 
בשמחה,  להיות  עצמינו  את  משנים  שאנו  נקודה  כל  הדעת.  שלימות 
והוא  שינוי,  הוא  הרי  קצת,  שהשתניתי  הזה  הדבר  רצון,  קצת  עוד 
והירידה תהיה  יודע שאני אכנס לקדושה,  ית' העיקר שהוא  ביידעתו 
מ"ן להעלות עליה. אין שינוי בידיעתו, רק זה החילוק, היינו שנקודת 
והשינוי שלי, מתעלה להיות אצלו  ית',  השינוי שלך, הוא ממש אצלו 
ית' באופן שאינו שינוי כלל.  צפונה בגימ' בחירה, אדון יחיד בגי' צ"ג. 
צ"ג  כמנין  בעולם,  שיש  אטומים  סוגי  צ"ג  בעולם.  שיש  חומרים  צ"ג 
כלים שהוציאו בביהמ"ק כל יום. זהו מציאות הבריאה. כל דבר צפון 
לפני ה'. ואנו עושים שינוי, ואצלו ית' זה כבר צפון, ואין בו שינוי, היינו 

שהעבודה שלי כן לעשות שינוי בבחירה, זהו הדעת.

ְוַהֲחִמיִׁשי ֶׁשְּיִדיָעתֹו ֵאין מֹוִציא ַהָּדָבר ֵמֶאְפָׁשרּותֹו זהו ענין ידיעה ובחירה, 
כל העולם נבוך בזה, אני כזה, איך אשתנה, נדמה שאין בחירה, הכל 
ידיעה, השני אומר, רק בחירה, שניהם טועים, האמת הוא שמעכשיו 
לא  ובחירה,  יידעה  של  קושיא  שלך.  עסק  לא  שהיה,  מה  בחירה,  רק 
קושיא, כל חמשת הדברים הם תירוץ על קושיא זאת, כמ"ש הראב"ד 
שצועק למה הרמב,ם נכנס לזה, התשובה הוא פשוט, שהדעת של השם, 
והעבר  יש בחירה לבחור בטוב,  יודעים שתמיד  ואנו  אצלו הכל אחד. 
ית',  בידיעתו  חזרה  נכלל  אתה  ובזה  האדם,  בחירת  עיקר  זהו  אין. 
תכלית הידיעה. כי הבחירה שלך נכלל בידיעה. זהו עבודת הדעת.  ]ַעד 

ָּכאן ְלׁשֹונֹו, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה[ 

ה' יזכנו להתקרב לרביה"ק מחדש, להנצל מעשיו, ומד' מאות איש שלו, 
ולמצוא חן למעלה, ויתבטלו כל ההסתרות, נגלה את ה' בעולם, וננצל 
בביאת משיח צדקנו  והארץ האירה מכבודו  מכל מה שמשבר הדעת, 

בב"א.
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אדום,  שדה  שעיר  ארצה  אחיו  עשו  אל  מלאכים  יעקב  וישלח 
דקליפה  מרב  הנמשך  סערה  רוח  שיש  ח'  בתורה  מבאר  רביה"ק 
בחי' עשו דמסער גופיה דב"נ, והוא גדול בשעתו,  כי כן הוא הנהגת 
עוה"ז אחר חטא עה"ד עד ביאת המשיח, שיש שני אחים יעקב 
רוח חיים להחיות את העולם ברוח חדשה,  ויעקב ממשיך  ועשו, 
וממשיך חיות חדש מעין דלעתיד לבוא שיחדש השי"ת את העולם, 
ומלמד לנו לזכור שבכל יום השי"ת מחדש הבריאה מאין ליש, וכל 
הבריאה היא כעין סיפורי מעשיות שבאה ללמד את האדם האיך 
הבריאה  התחדשות  כי  השי"ת,  רחמנות  שיבין  בוראו,  את  לדעת 
האדם  אין  פעם  ואף  השי"ת,  את  תמיד  מגלה  שהבריאה  פירושו 

לבדו כי השי"ת איתו עמו ואצלו.
הדין  מדת  של  רוח  הוא  דקדושה,  חיים  רוח  התחדשות  והיפך   
שגורם שהעולם יראה ליש נפרד, והאדם נמצא לבדו מפוחד ובדד, 
במקום שיחיה עם השי"ת בשמחה תמיד, להתהלך לפני ה', לירא 
ממנו וכו', וזהו מלחמת עמלק לדור דור, וכשתיגמר מלחמת עמלק 
נגמר עולם הזה, כי עמלק הוא היניקה מחטא עה"ד מה שנשארו 
נצוצין נפולין ועבודותינו להתחדש בכל יום לברר ולתקן הניצוצות, 
כי נפילתם אצל ראשית גוים עמלק הבא לקרר האדם מעבודת ה', 
ועשו הוא רוח סערה, המבלבל ומטריד את דעת האדם, כ"א לפי 
טבעו ונסיונותיו וירידותיו, ובא לגנוב ממנו עוה"ז ועוה"ב, ורביה"ק 
מהצדיק  דקדושה  חיים  הרוח  לקבל  זוכים  אנחה  שע"י  מלמדינו 

הדבוק בהתורה, ואזי חי חיים נצחיים. 
כי הצדיק מאיר דעת נפלא, שלא ליפול בדעתו משום נסיון, כי אם 
אין עומדים איתן וחזק נגד הרוח סערה דמסער גופיה דב"נ, אזי כל 
משהו שאין הולך כסדר מיד נחלש בדעתו ונופל לגמרי ח"ו מעבודת 
ה', וכל דבר קטן מבלבל לגמרי את הדעת, בחי' אימת החלש על 
הגיבור, וככה הבע"ד גונב מאתנו תפילות, וחצות'ן והתבודדות וכו', 

וכל  וכו',  עלינו  עמד  בלבד  אחד  שלא  פרטי,  עשו  לו  יש  וכאו"א 
העבודה היא להכניע את הקליפות ולגלות את השכינה הקדושה, 
איש  מכל  שפע  לגנוב  רוצה  כי  דב"נ  ונפשיה  רוחיה  מסער  ועשו 
ישראל, ומסבב ראשו בטרחות וטרדות, וגונב הפרנסה והשפע, או 
הבריאות ח"ו, וכן גלות הדעת שהתורה בגלות, ועל זה צריך בעת 
רצון בחצות והתבודדות לבכות לפני השי"ת באנחות מעומק הלב, 

כדי לעורר רחמים עליונים להנצל מהדין והקטרוג.

והצדיקים ידעו ויגעו ללחום עם הרוח סערה הזה שבא בכל פעם 
העבודה,  ושורש  היסוד  על  וכדמסופר  וחדש,  אחר  בהתלבשות 
שפעם בא השדכן להציע לו שידוך מכובד ומוצלח עבוד בתו, והיה 
כמה דקות לפני תפילת מנחה וחשב בדעתו שאם ישמע את דבריו, 
הדבר יטרידנו בעת התפילה, וקפץ והבטיח שבשום פנים לא יעשה 
השידוך הזה ושלח את השדכן שילך לדרכו, הכל כדי להציל מנחה 

אחד מהרוח סערה!..

וכן מסופר על הבעש"ט שפ"א עישן את הלולקא ושאף את האש 
הרגיש  פתאום  ובפתע  הקדושה,  בעבודתו  ועסק  חלב,  של  מנר 
בדעתו  בדק  מיד  והזדעזע,  הטריפה  החלב  ריח  את  לפיו  ששאף 
ונדר  קפץ  ומיד  תיכף  תורה,  ע"פ  איסור  שום  בזה  שאין  ומצא 
כדי  וכ"ז  ויעשן,  נר של חלב  דווקא  לפניו  יביאו  ולעולם  שמהיום 

שלא יטרידו החומרא הזרה בעת התפילה.

כי בחי' עשו הוא רוח סערה שעובר על כאו"א דייקא ענינים כאלו 
שכמעט נטיו רגליו, ולולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי, 
שגדול  ברוח  האדם  דעת  שמבלבל  עוה"ז,   - עשו  מציאות  וזהו 
בשעתו, אבל יעקב הבר דעת שואב חיות מן התורה, ע"י האנחות 
דקדושה, כמו שלמדנו רביה"ק שכשהאדם רוצה לשוב אל ה', צריך 
לחדש את ימיו ע"י אנחה שמשברת את הגוף הישן ומקבל חיות 
חדש, להתאנח על ענינו, כי כשעשו הגנב עומד בפתח ורוצה לגנוב, 
שמוחה  מצבו,  על  להתאנח  רק  באריכות,  להתבודד  אז  הזמן  אין 

בפניו שלא יחזיק בו.

מי  )לז(  לתורות   השיכים  שיחות  מוהר"ן  בחיי  רביה"ק  וכלשון 
בריה  עצמו  לעשות  צריך  בודאי  יתברך  להשם  לשוב  שרוצה 
כי  ותדע שבאנחה שנאנח עושה את עצמו בריה חדשה.  חדשה. 
האדם אינו נח מהנשימה כי בכל עת הוא מנשים הינו שמוציא הבל 

ומכניס הבל וזה עקר חיותו, והבל הזה יש לו שרש למעלה. יש הבל 
טוב של הצדיק ויש הבל רע של הרשע, והצדיק ממשיך בכל עת 

הבל מהקדשה והרשע ממשיך הבל מהטמאה. 

הבל  שיפסיק  לראות  צריך  תשובה  לעשות  רוצה  כשאדם  נמצא 
הבל  שמאריך  הוא  ואנחה  יאנח,  כך  יעשה  בכן  בו.  מלבוא  הרע 
בביאתו וביציאתו וממשיך ההבל בהוספה. והוי ההוספה כמו תוסף 
רוחם יגועון, הינו כמו מיתה. כמו שקדם מיתה נתוסף באדם הרוח, 
ואחר-כך מת והולך ממנו הרוח, כן כשנאנח נתוסף בו ההבל ואחר 
הטמאה  ההבל  מקו  עצמו  את  שמתיר  הינו  ההבל,  מן  נפסק  כך 
מהבל  וחיות  הבל  ומקבל  הטהור.  ההבל  לקו  עצמו  את  ומקשר 
הטהור. נמצא שעל-ידי אנחה שנאנח על עוונותיו מתיר את עצמו 
בחינת  וזה  הקדשה.  לשרש  עצמו  את  ומקשר  הטמאה  משרש 
תשובה ששב מהטמאה להקדשה. נמצא שמקבל חיות חדש וגם 
הגוף נעשה חדש, כי ארז"ל: אנחה שוברת כל גופו של אדם נמצא 

שנעשה גוף חדש. 

וזה פרוש "יש הבל אשר נעשה על הארץ" וכו'. הינו יש צדיקים 
על  שתוהים  הינו  ההבל,  מחמת  וזה  גדולות  עברות  שעושים 
ועל-ידי  הטובים  מעשיהם  על  ונאנחו  הראשונים  מעשיהם 
אנחותיהם נפסקו משרש הבל הטהור ונתקשרו להבל הטמא והבל 
הזה החטיאם. והוא הדין להפך מה שרשעים עושים מצוות גדולות 
כמעשה הצדיקים גם זה הבל הינו גם זה מחמת ההבל. הינו מחמת 
עצמן  קשרו  אנחה  ועל-ידי  הרעים,  מעשיהם  על  שנאנחו  אנחה 
להבל הטוב כמו שכתבנו לעיל. )עד כאן לשון רבנו אות באות ממה 

שכתב בעת ילדותו( 

       

עוד מבאר שם רביה"ק שלהתגרות ברשעים א"א רק זה שתיקן ד' 
וענין התגרות ברשע היינו שרוצה להיות איש כשר  וכו',  המידות 
באמת, לצאת מהעצבות כי עשו הוא מציאות העצבות כדאי' עה"פ 
ויגע בכף ירכו כנגד תשעה באב בחי' עצבות, וגם גיד הנשה בחי' 
שכחה, ששוכח מהשי"ת בחי' קליפת יון - טיט היון, ששוכח ושוב 
שוכח, עכ"פ להתגרות ברשעים א"א רק ע"י שנלוה להצדיק, כי 
להמשיך אור רוח החיים דקדושה, התחדשות הבריאה, א"א רק אם 

צנורות הקדושה הם בשלימות, שאז אין להם יניקה.

ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה
שור הוא בחי' מדת הדין, וחמור הוא תוקף החומר שמפריע בעבודת 
ה', האכילה והשינה והבריאות, והחומר מתקיים על ג' התאוות בחי' 
ניאוף, עבד שהוא עבד לתאוות  ושפחה, שפחה תאוות  צאן עבד 
ממון, וצאן אוכל כל היום, וד' היסודות מתגברים, וצריך להשפילם 
ר"ת  ארץ  עדי  רשעים  משפיל  עה"פ  רביה"ק  כדרמז  ארץ  עדי 
שאם  הסוף  עד  להשפילם  צריך  כי  עפר,  מים  רוח  אש  ארמ"ע, 
ועיקר  יונקים,  הם  -מזה  מהשי"ת,  שכחה  של  משהו  איזה  נשאר 
המלחמה הוא ברצון, להגביר רצונות וכיסופים לצאת מהרע לגמרי, 
ומהיכן לוקחים תמיד הכח להתחדש ברצון והאמת לצאת מהרע, 
שהוא  באמת,  השלם  צדיק  מאוד,  המופלג  הצדיק  כח  ע"י  הוא 
מכניע הרע לגמרי בשרשם, כי יש בחי' רמאות בענין זה שעושה 
א"ע כאילו הוא בקדושה ואינו כלל הצדיק האמת, וכשכם בן חמור 
ואת  א"ע  ומל  אבינו,  יעקב  אצל  חתן  להיות  ב"צדקותו"  שביקש 
מרכבה  הוא  ובאמת  ב"תשובה",  כולם  את  והחזיר  וכו',  עירו  כל 
ולעומתו עומדים ראובן ושמעון  בן חמור,  לחומריות עוה"ז, שכם 
שהם בחי' הסתכלות בשכל דקדושה ושמיעת התוה"ק בקדושה, 
הרע  עם  הלוחם  הכח  והוא  השקר,  נגד  לוחמים  הכוחות  ב'  ע"י 

בשרשו.

וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר.

 שעיקר העצה הוא לשלוח מלאכים, מלאכים ממש הם המעשים 
אבינו  יעקב  עבודת  וכל  קדוש,  מלאך  בורא  עבודה  שכל  טובים 
בשלימות, שהכניע את לבן והוציא ממנו את האמונה וי"ב השבטים, 
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דרכי נועם

מכל זה נעשה מחנה אלוקים, שש מאות אלף מלאכים, והוא ענין 
הנחת רוח למעלה, כדפי' רביה"ק בתורה כ' שהצדיקים המתקנים 
להשתמש  מאדום  הכח  את  ולוקח   , דיקנא,  תיקוני  ט'  למעלה 

בגבורה דקדושה, בחי' מלאכים עירין קדישין.

נשבע  הסתלקותו  ביום  רשב"י  כי  ה'  לעבודת  שייך  מה  ונבאר   
שהוא  הדיקנא,  תיקון  לתקן  ימיו  כל  מתעסק  היה  זאת  שעבודה 
ההמתקה לכ"ד בתי דין, להמתיק את דיני עשו, ושם נתגלה הפסוק 
עיר וקדיש מן שמיא נחית, עיר הוא בחי' הדינים שרשב"י המתיק, 
וזה גם בחי' מלאכים ממש, עירין קדישין אשר בהם הצדיק ממתיק 
הדין וממשיך ידיעת ה' והארת הרחמים שנוכל לשוב בכל עת אל 

הקדושה.

 ומוהרנ"ת מבאר שכל כח עשו הוא לייאש את האדם ולהעציבו 
האמת  מאנחת  היפך  עצובה,  אנחה  באנחה,  ונשאר  אור,  בריבוי 
שו"ע  ללמוד  אח"כ  שילך  בתחיה,  להחיותו  חיים  רוח  המביאה 
ההולך,  מלאך  בחי'  הוא  ההלכה  ולימוד  הטוב,  מן  הרע  להפריד 
שיש  ורואה  בתורה  מסתכל  שהאדם  מלאכים,  יעקב  וישלח  וז"פ 
לו עשיה בקדושה, ב"ה שלחתי היום כמה מלאכים למעלה, בחי' 
לפי  לפני,  עכשיו  יש  מה  שרואה  לפניו,  מלאכים  יעקב  וישלח 
דרגתי מה אפשר לעשות איזה נחת רוח למעלה, לשלוח עוד מלאך 
ועוד מלאך, איזה ברכה, מאכל כשר וכו', כי עשו רוצה לייאש את 
האדם ומדמה בנפשו שבודאי שאינו כראוי ומונח בגשמיות עוה"ז 
צריך  ייאושו של עשו  ולעומת  כראוי,  והתפילה  ואין התורה  וכו', 
לחזק את נפשו, הרי מ"מ איזה מלאך שלחתי היום למעלה, כדאי' 
באריז"ל מעלה עשן כל שהו, שבכל עובדא קטנה טובה נעשה נחת 
רוח נורא למעלה, ועיקר הנחת רוח הוא דייקא אז שכ"כ מונח בידי 
עשו, אך בתוך מצב כזה זכה לשלוח מלאך למעלה, והוא תיקון עשו 
איש שעיר ששרשו מבחי' ריבוי אור, שצריך דווקא להלך בגדולות 
ועוד  מלאך  עוד  מלאכים,  שולח  יעקב  משא"כ  ממנו,  ובנפלאות 

מלאך, ובזה הוא לוחם עם בחי' ריבוי אור של עשיו.

ואנו ממשיכים עבודת יעקב אבינו שהוא גילה את אור יסוד דאבא 
-כח הצדיק האמת שמגלה דעת אמת וכולנו איברים וחלק מקומת 
וצריך  ורגליו,  ידיו  איבריו  ואנחנו  הראש  הוא  שהצדיק  הצדיק 
עה"ד,  חטא  בעת  עשו,  לידי  שנפלו  הנפולין  הניצוצות  להעלות 
ואנו  התיקון  שיושלם  עד  גלגולים  וכו"כ  שנים  אלפי  כמה  ולוקח 
ממש היום כולנו חיים ממשיכים את עבודת יעקב אבינו והצדיקים 
האמיתיים, ולכן התורה מספרת שיעקב הכניע את לבן, והאיר דרך 
של שלימות בעבודת ה', האיך לעסוק עם לבן בתפילין ותפילה, וכן 
במצב של עשו שהצדיק השלם אינו מפחד ממנו כלל, והוא שולח 
את המלאכים תמיד, בתפילה בבחי' דין המתקת הדין הקשה בסוד 
ר"ה של רביה"ק, ומה שעובר על המקורבים לצדיק הוא כ"א לפי 
ההמתקה שצריך, כי הצדיק המתיק את הדין מעליו, ועבודתינו אנו 
הוא לשלוח מלאכים'לאך, כל מצוה ודבר טוב, כל רצון, לית רעותא 
טבא דאתאבד, ואדרבה דייקא ממקום נמוך כזה זכיתי לשלוח מכאן 

מלאכים למעלה, וזהו המלחמה עם הריבוי אור.

וענין 'שעיר' הוא בחי' שערות מותרי המוחין, כי עצם המוחין הוא 
בחי' תורה ותפילה וכו', אך בחי' עשו, ארצה שעיר מלשון שערות 
שהוא יותר גבוה מהמח, ריבוי אור, כי כל הדברים המסתירים כבוד 
ה' אין מתקיימים בעולם רק ע"י החסד העליון הנשפע מלמעלה, 
והוא מחיה אפי' את שדה אדום, וזהו בחי' שערות של עשיו, ריבוי 
אור הנמשך מאור הכתר בחי' אי'ה שמחיה אפי' מקומות המטונפים. 
ועשו מבקש תמיד להגביר את הדינים בבחי' האדום האדום הזה, 

שעוסק להרבות גשמיות עוה"ז ומונע מלגלות אלקות וכבוד ה'.

 ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך, 

לכאו' ייפלא מה הוצרך יעקב למצוא חן בעיני עשו הרשע, כי דרך 
ההמתקה הוא לגלות שגם את זה עשה השי"ת, והבע"ד גם נברא 
עד  למטה  למטה  העולמות  שישתלשלו  סיבב  והשי"ת  מהשי"ת, 

עשיה דעשיה הגשמי, וצריך כ"א לאכול ולישון ולפרנס וכו', כ"ז 
הוא בהשגחת השם, והבע"ד בא לקטרג, והצדיק מגלה שאדרבה 
מזה דיקא נתגלה כבוד ה', והבע"ד בעצמו שמח כשמתקנים אותו, 
)כדפי' הבעש"ט שוחט משום מאי מחייב משום צובע, אבל בלא 
צביעותו גם הוא מקיים רצון ה'( וז"פ למצוא חן בעיניך שגם הבע"ד 
מוצא חן כשהצדיק מתקן הדין ובא לשלימותו, ולכן עולה אז לומר 
שירה, כי יעקב אבינו המתיק כוחות הרע והדמיונות ומלאכי חבלה 
והקליפות וכו', שאצל הצדיק הם בשלימות ולכן אמר יעקב ויהי לי 
שור וחמור צאן ועבד ושפחה, שיעקב תיקן את ריבוי האור של לבן, 
ותרי"ג מצות שמרתי שעשה צמצום דקדושה לצמצם האור כראוי, 

כי רוצה את ה' בצמצום הנכון בדיבורים ורצונות 

כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה 

עם לבן גרתי, שעסקתי לתקן הלובן העליון, ואחר עד עתה, ועתה 
מה  את  רק  הוא  מהאדם  ה'  רצון  כי  מעמך,  שואל  ה'  מה  ישראל 
עושה עכשיו בכל רגע, ואחר עד עתה שהמשיך את תיקון הרגלין 
עד ביאת המשיח, כי ָוֵאַחר הוא בחי' איחור עד סוף הגלות שהמשיך 
כי  דלבן,  אור  הריבוי  את  לתקן  הדורות  כל  סוף  עד  תיקון  יעקב 
השי"ת מלא כל הארץ כבודו ואין יודעים איך לעבדו ית' כי הרע 
רעיית  ע"י  הקדושה  להחזיק  האיך  גילה  יעקב  אבל  אחד,  והטוב 
הצאן ומפצל פצלים דקים, שחושב בכל דבר גדולת ה', מה נורא 
וכו' ומגלה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ואמר עם לבן 
גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, היינו ששמרתי תרי"ג מצוות בתמימות 
שכליים  עם  באים  אין  לעשו  וכשבאים  אור,  ריבוי  בלי  ופשיטות 
גבוהים כי עשו מסתיר את השכל ובולעו ח"ו, ולכן הדרך הוא רק 
בתמימות ופשיטות, ומציאת החן הוא מ"ש עם לבן גרתי ותרי"ג 
מצוות שמרתי, ואחר עד עתה שהמתיק את לובן העליון ריבוי אור, 
והמשיך בחי' עתה מה יש עתה לעשות, בחי' צמצום הנכון, דבר 
תורה, מעריב, מחשבה קדושה, ועוד ועוד, בלי חכמות, וצריך מאוד 
ליזהר בזה, כי זה עיקר הסנגוריא שהשי"ת יודע שיש לנו לתקן את 
הריבוי אור בבחי' ואחר עד עתה וזה לוקח הרבה זמן הצמצום נכון, 

ומעוררים רחמים עי"ז.

ואחר עד עתה..
מה  בח'י  וזה  כ"ב[  תו'  ]ע"פ  ס"ט  אות  ה"ה  מתנה  בהל'  וזלה"ק 
ששלח יעקב לאמר לעשו עם לבן גרתי ואחר עד עתה. כי יעקב 
ראה שעיקר התגברות עשו שהוא בחי' מלכות הרשעה הוא ע"י 
עזות דס"א שמשם עיקר כח של מלכות הרשעה שהוא בחי' עזות 
הי' אדמוני  וכש"כ שעשו  הנ"ל  כ"ש בהתורה  בלא תגא  מלכותא 
בחי'  שהם  ותפלה  לתורה  זכה  שכבר  יעקב  לו  שלח  ע"כ  וכעו'. 
זוכין לעזות דק' שעי"ז מכניעין עזות דס"א  נעשה ונשמע שעי"ז 
ותרי"ג  ודרז"ל  גרתי  לבן  עם  וזהו  כנ"ל.  עשו  מלכות  בחי'  שהוא 
זה בחי' תפלה היינו  זה בחי' תורה. ואחר עד עתה  מצות שמרתי 
שאמר לו אע"פ ששמרתי כל התרי"ג מצות וזכיתי לתורה, אעפ"כ 
חזקים  ברצונות  ומתגעגע  ומצפה  מחכה  ואני  בזה  מסתפק  איני 
ריבוי  ע"י  נעשה  מהנשמע  לעשות  לדרגא  מדרגא  לעלות  תמיד 
תפלות וכנ"ל. וזהו ואחר עד עתה שאני מתאחר ומתמהמה ברצונות 
חזקים עד שזכיתי לבחי' עתה שהוא בחי' תפלה בחי' נשמע בחי' 
ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כ"א ליראה שהוא בחי' 
אל תקרי  בחי'  כ"ש שם שזהו  היא תתהלל  ה'  יראת  בחי'  תפלה 
מה אלא מאה בחי' מאה ברכות שהם בחי' כלל התפלה כנ"ל. וזהו 
בחי' ועתה ישראל שמע אל החוקים שהוא ג"כ בחי' נשמע כ"ש 
במדרש על זה במשל שהביא שם כי היראה בחי' תפלה הוא בחי' 
עתה בחי' היום אם בקולו תשמעו המובא לעיל שזה עיקר העבודה 
תמה עיקר האריכות ימים וחיים אמתיים שזוכין ע"י היראה בבחי' 
יראת ה' תוסיף ימים. שהעיקר הוא ע"י שאין חושבין בדעתו כ"א 
אותה השעה והרגע שבאותו היום ואין חושבין מיום לחבירו ולא 
משעה לחברתה וכמובא לעיל מזה כי אינך יודע מה יולד יום וכו'. 
שזהו בחי' ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כ"א ליראה, 
ועתה דייקא וזהו בחי' ואחר עד עתה כנ"ל. נמצא שרמז לו שזכה 
לעשות  יוכל  בודאי  וע"כ  דקדושה  העזות  שמשם  ותפלה  לתורה 
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שהוא עזות דס"א וכנ"ל.
 וזהו ויהי לי שור וחמור בחי' משיח בן יוסף ומשיח בן דוד כמובא 
אמת  צדיקי  ע"י  ישראל  יזכו  בשלימות  הבחי'  זאת  כי  במדרש 
זוכין  שעי"ז  בישראל  ותפלה  תורה  שמכניסין  משיח  בחי'  שהם 
אם  היום  בחי'  עתה,  בחי'  הוא  שהעיקר  כנ"ל  דקדושה  לעזות 
בקולו תשמעו שיסתכל כ"א לקשר אותה העת והרגע שעומד בה 
להש"י להעלות הזמן לבחי' למעלה מהזמן וזה זוכין רק ע"י תורה 
ותפלה והעיקר ע"י תפלה שהיא בחי' רצונות וכיסופים וגעגועים 
טובים להש"י שזה צריכין הכל בכל דרגא ודרגא הן צדיקים גדולים 
המונחים  מאד  הנמוכים  ומכ"ש  לדרגא.  מדרגא  לעלות  שצריכים 
במקום שמונחים ר"ל, שצריכים להחיות עצמן בכח הצדיקי אמת 
ועתה ישראל שמע  וכו'  ישראל מ"ה  ועתה  זאת בבחי'  רק בבחי' 
וכו'. לחטוף בכל פעם איזה עת ורגע שבורחין מהרע וחוטפין אזיה 
נקודה טובה וכן בכל פעם. כי איש כזה אם ירצה לחשוב הרבה מה 
ממש  ולהשתגע  מדעתו  לצאת  יוכל  שיהי'  מה  על  ולדאוג  שעבר 
ח"ו וכל חיותו וקיומו הוא רק בחי' עתה הנ"ל בחי' היום אם בקולו 
ועבד  ישראל  אלו  וצאן  במדרש  שם  שכתב  וזה  וכנ"ל  תשמעו. 
ושפחה הנה כעיני עבדים אל יד וכו' חנינו ה' חנינו כי רב שבענו בוז 
וזהו וצאן אלו ישראל  עכ"ל המדרש. היינו בחי' תפלה ותחנונים, 
כ"ש ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם. כי צריכין לעשות עצמו 

כבהמה בחי' אדם ובהמה תושיע ה' ע"כ.

ויהי לי שור וחמור, לאור תו' צ"א תנינא וזלה"ק: "דע, כי ההתקשרות 
באמת לצדיקים אמתיים הוא תועלת גדול מאד מאד, כי על-ידי-זה 
זוכין לתשובה שלמה ולכפרת עוון, ונמתקין הדינין ונתבטלין לגמרי, 
ונעשה על-ידי-זה יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה, כי איתא בזהר 
הקדוש )ויגש דף רו:(: "כי הנה המלכים נועדו" 'תרין עלמין קדישין, 
עלמא עלאה ועלמא תתאה וכו', כד מתחברן כחדא כדין כל אנפין 
נהירין וכל חובין אתעברו וכו', עין שם כי דע, כי יש שני בחינות 
נמשך מחכמה  וחכמה תתאה  וחכמה תתאה  חכמה: חכמה עלאה 
כי מה שהרב  והתלמיד,  והוא כמו הרב  ומקבל משם  ויונק  עלאה, 
מלמד עם תלמידו והתלמיד מקבל ממנו, הוא בחינת חכמה עלאה 
וחכמה תתאה, וחכמה עלאה דהינו מה שהרב מלמד להתלמיד זה 
בחינת יוד, ומה שהתלמיד מקבל ממנו, שזה בחינת חכמה תתאה, 
כי הלב פורח  הוא בחינת למד, שהוא בחינת מגדל הפורח באויר 
באויר ושומע מה שהרב אומר, ועל-ידי-זה מבין האדם השומע, כי 
עיקר הבנת התלמיד הוא על-ידי הלב, כי הרב צריך לומר דברים 
שכתוב  וכמו  הרב,  שאמר  במה  ולהתבונן,  הלב  על  המתישבין 
בחינת  הוא  ועל-כן מה שהתלמיד מקבל  אין"  ולב  "לקנות חכמה 
למד, בחינת מגדל הפורח כנ"ל וזה בחינת למד, לשון תלמיד הלמד 
וחכמה  עלאה  חכמה  בחינת  שהם  והתלמיד,  שהרב  נמצא  מהרב 

תתאה, הם בחינת למד יוד ע"כ

וזהו ויהי לי.. ל"י הוא חכמה עלאה וחכמה תתאה, שיעקב אבינו 
העלה את החכמה תתאה דהיינו שמצא את השי"ת בכל דבר ממש, 
שהצדיק האמת מתקן בשלימות והוא לוחם עם הבע"ד, וכל פירוש 
הפסוקים האלו הם בין בענין הצדיק האמת בעצמו וכן בהמתקשר 
להצדיק שהוא עוזר לכל איש ישראל הבא ללחום בעשו, ועבודותינו 
ויהי  אומר  הצדיק  כי  יעקב,  עם  ולהתקשר  השי"ת  לפני  להתחנן 
עסק  האמת  הצדיק  כי  והחמור,  השור  בחי'  בשלימות  שתיקן  לי, 
ויגע מדרגא לדרגא לתקן מרכבה דקדושה שנקרא שור, מדת הדין 
במדת  אפי'  בתכלית  נקיים  הם  האמיתיים  הצדיקים  כי  והגבורה, 
וחמור,  שור  לי  ויהי  כלל,  עליהם  לקטרג  יכול  אינו  והבע"ד  הדין, 

שהכניע את החומר בשלימות.

ואכן אשרינו מה טוב חלקינו שאנו יודעים מרבי אמת כזה, שמאיר 
גם לנו שאנו גם נקשר חכמה תתאה עם חכמה עלאה, מי יקום לי 
עם מרעים, כי ז"ס התקשרות לצדיק כי להתגרות בעשו א"א רק 
הצדיק והנלווים אליו, ופי' ראבר"נ שע"י שנכללים בתורת הצדיק 
ומקבלים דעתו, אזי נוכל גם לומר ויהי לי שור וחמור, וההתחלה היא 
ברצונות, שידבר לפני השי"ת שרצונו לצאת ממדת הדין, הריחוק 
הוא  ההתקשרות  ועיקר  התאוות,  וג'  הכבידות  החומר,  והתגברות 
אצל  כי  שם!  ורצונו  נפשו  שאין  מאד  יתחזק  שם,  שנפל  שבכ"מ 
ההתקשרות  ע"י  הוא  המקורבים  ואצל  בשלימות,  התיקון  הצדיק 
וחטיפת מצוות ושליחת מלאכים, לשמוח בנקודות טובות, ולקיים 

המצוה בחי' ואחר עד עתה, לחיות עם צמצום ולא עם ריבוי אור, 
וחמור,  שור  לי  ויהי  לומר  יכול  כאו"א  ולכן  המלחמה,  עיקר  וזהו 
וכמאמר  התאוות  לשבר  כלל  להתחיל  א"א  התקשרות  בלא  כי 
העולם ששוברים תאוה נעשה ממנה שתים, אבל הצדיק מלמדינו 
להחזיר את הכל בחזרה להשי"ת, וזהו בחי' ויהי ל"י שלמד ויוד הוא 

המקושר והצדיק.

 והבעש"ט פי' איזהו גיבור הכובש את יצרו, ולא כתוב המבריח את 
למחרת  אבל  הבריחו,  ובעה"ב  לגנוב  לגנב שבא  אלא משל  יצרו, 
עי"ז  לבור  וזורקו  וקושרו  הגנב  את  כובש  החכם  אך  מחדש,  בא 
שוב לא יבוא לגנוב, כמו כן עם היצר, שצריך לכבשו, בחי' ויהי לי 
שור וחמור, לכבשו ולא ליפול בדעתו, לאז זיך נישט אראפווארפן, 
מהרוח סערה הגדול בשעתו שאין נותן לנו להכניע את הד' יסודות, 
וצריך להיכנס בגדר הצדיק שגילה בעולם שלכל דין יש המתקה, 
ממש,  המזבח  עבודת  הבורא  עבודת  בו  יש  שבעולם  גשמי  וכ"ד 
המקדש  בבית  כמו  הנ"ל(  חן  למצוא  )בחי'  טוב!  אלא  רע  ואינו 
וכשמאמין  הגשמיים,  הדברים  בכל  השי"ת  את  עובדים  ששם 
בהצדיק נעשה גם אצלו בחי' ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, 
ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך כי אדרבה, עיקר תכליתו 
של היצר הרע הוא שיכניעוהו בשלימות, כי השי"ת העמידו שינסה 
את האדם והאדם יכניעו, וזהו שליחותו האמיתי ולכן אומר יעקב 
לעשו ע"י שאני מכניע אותך אני מוצא חן בעיניך כי זהו תכליתו 

בשלימות שיכניעוהו.. 

עובד  בעצמו  מזה  שנפל  למקום  שנפל  שאפי'  הדין  המתקת  וזהו 
את ה' יותר, שהוא שמח שאפי' ממקום נמוך כזה עושה נחת רוח 
המקורב  וח'  נ'  ח"ן קשר  נעשה  ובזה  עי"ז,  יותר  ושמח  להשי"ת, 
ולמשל אדם שמתייגע להרגיש קדושת  והאור,  והצדיק, הצמצום 
שאני  חלקי  ואשרי  לי  אשרי  בשמחה  ומתחזק  זכה  ולא  שבת 
שומר שבת, ויודע מקדושת שבת, ומחיה א"ע במה ששומר שבת 
בפשטות, זהו הקשר מקום התחתון לעליון בחי' ח"ן, ועי"ז הכניעו 

יעקב בשלימות.

באנו אל   ובוודאי אינו הולך בנקל כי המלאכים חוזרים ומבשרים 
ביאת  עד  נמחק  לא  עמלק  כי  עמו,  איש  מאות  וארבע  וכו'  אחיך 
רע  עין  בחי'  יום  בכל  מתגבר  עוה"ז  ישות  ומציאות  המשיח, 
האלקות  את  רואים  שאין  היינו  רע  עין  מאות,  ארבע  בגימטריא 
ויש  אחדות,  אין  ולשה"ר,  המדמה  כח  שהוא  נ"ד,  בתו'  כדאי' 
להבע"ד הרבה דרכים, ולכן ויירא יעקב מאוד וייצר לו, פי' הצדיקים 
ויצר לו על שמתיירא, כי המתקת היראות חיצוניות הוא ע"י ויחץ 
שמחזק א"ע, ויחץ את הילדים לשני מחנות שבכ"מ שהאדם מונח 
ובחי' עם, שהם  וגמלים  ובקר  שם בתוך בהמיות עוה"ז בחי' צאן 
כנגד  צריכים התחזקות  זה  לכל  ירידות האדם,  בחי'  ד'  ד' מחנות, 

המדות לא טובות.

 וכדאי' ברמב"ן שמעשה אבות סימן לבנים ובעיקר בפרשת וישלח 
ה'  שעזבונו  שנדמה  האחרון  גלות  אדום,  עם  במלחמתינו  שעוסק 
בכל  ופועלים  כלל,  רחוקים  אנו  אין  שאדרבה  ומתגלה  חלילה, 
ואנו עובדים את ה' היום  ונצורות בשמים,  תנועה דקדושה, רבות 

בדיוק כמו בזמן הבית המקדש ממש.

לנפשו,  עצה  שימצא  האדם  שמוכרח  ה'  בעבודת  המלחמה  וזהו 
למצוא בכל נסיון מהי עצת נפשו, לנצח המלחמה בעצה נכונה, אך 
יש חלוקת העצה, ואינו יודע האיך להתפלל ולחטוף שיעורי תורה 
ושנותיו  ימיו  עוברים  וכן  ספק,  בגי'  עמלק  ימיו  כל  ומסתפק  וכו', 
מה  מסתפק  התורה  בלימוד  וכן  ה',  לעבודת  נכנס  ואינו  בספיקות 
ללמוד זה או זה, ומוהרנ"ת מלמד שבכל חלוקת העצה צריך לנקוט 
אחד משניהם ויראה אם מצליח ואם לאו יעבור לשני, וכן הלאה, 
ובכל ענין בעבודת ה' צריך ויחץ, כך או כך, יתחיל כאן וימשיך שם 
יודע שרצונו אחת לעשות  ואם לאו הפוך, וכל הדרכים טובים כי 
רצון השי"ת, וכל הספיקות בזה העולם שקשה לצאת מהם אם לא 
ע"י סבלנות, ועיקר הדרך הוא שיגיע בשניהם לשם שמים, וזה פי' 
ויחץ שני החצאים הטובים, אם לא מחנה זה, אז מחנה זה, אם יבוא 

עשו אל המחנה האחת והכהו והיה הנשאר לפליטה, 
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וזלה"ק בהל' ר"ח ז' נ"ב :" וזה בחינת ויחץ את העם אשר אתו ואת 
הצאן לשני מחנות וכו'. והיה המחנה הנשאר לפליטה. שכשרואין 
שקשה להשיג העצה השלימה. צריכין להתנהג לפי חלוקת העצה 
שלא  ח"ו.  לגמרי  נאבד  יהיה  ולא  לפליטה  הנשאר  פנים.  כל  על 
יאמר שילך ויתהנה וכו' רחמנא ליצלן. רק ישתדל שעל כל פנים 
היינו כשרואה אדם שהיצר הרע מתגבר  וכו'.  ישאר מה שישאר 
עליו כמו שמתגבר ונדמה לו שאין בכחו לעמוד כנגדו כראוי. וכל 
מה שחושב עצות ותחבולות אינו עולה בידו כראוי ומחמת זה עצתו 
חלוקה תמיד. אזי כל עצתו העקריית שיסמוך על כח הצדיק האמת 
שבאיזה דרך שילך ימצא בו השם יתברך כנ"ל. ולעת עתה יתנהג 
המחנה  והיה  וכו'  העם  את  ויחץ  בחינת  שזה  העצה.  חלוקת  כפי 
הנשאר לפליטה. היינו שיקבע בלבו שאיך שיהיה אף על פי כן אני 
ולא אייאש את  נסוג אחור לגמרי מהשם יתברך  חזק שלא אהיה 
עצמי לעולם. ולא אהיה ח"ו מהחסידים הנפולים שהם גרועים וכו' 
רחמנא ליצלן כמו ששמענו מצדיקים. רק אני על משמרתי אעמוד 

לחטוף מה שאוכל למען יהיה המחנה הנשאר הפליטה.

בהתבודדות  וירבה  ויתפלל  הרבה  שילמוד  חפץ  שהאדם  למשל   
וכו'.  עליו  שקשה  ורואה  וכו'  והרהור  חטא  מכל  מעתה  נקי  ויהיה 
בחיי אתייגע  פנים מה שאוכל לחטוף  כל  יהיה חזק בדעתו שעל 
אוכל  לא  ח"ו  ואם  חיי.  מימי  יום  כל  טוב  איזה  לחטוף  כוחי  בכל 
להתפלל כלל אראה לדבר אחר כך איזה דיבור של תחינה ובקשה 
וכו'. ואם ימנעני ח"ו גם מזה מה לעשות )כמו ששמעתי מפיו ז"ל(. 
אף על פי כן אלמוד מעט או הרבה ועל כל פנים אתגבר ברצונות 
חזקים להשם יתברך ואצעק על כל פנים רבונו של עולם הושיעה 
ואיני  בביתי,  לישב  או  ליסע  אם  חלוקה  עצתי  ואם  בזה  וכיוצא 
יכול לתת עצה לנפשי. על כל פנים אני חזק בדעתי. שבין בביתי 
בין בדרך אחטוף טוב מה שאוכל. וכן בשארי דברים שאי אפשר 
לפורטם. וכל זה בחינת והיה המחנה הנשאר לפליטה. וזה שפירש 
כרחו  שבעל  חזק  אני  בזה  כי  עמו.  אלחם  כי  כרחו  בעל  רש"י 
יהיה מוכרח להניחיני שיהיה נשאר לי על כל פנים מחנה הנשאר 
לפליטה כי אלחם עמו על זה בכחו של הצדיק וכו'. וכמו שפירש 
רש"י שם התקין עצמו לג' דברים לדורון ולתפלה ולמלחמה. לדורון 
הוא  הרע  היצר  מלחמת  ובענין  אליו  ששלח  המנחה  בחינת  זה 
בחינת סוד שעיר המשתלח וסוד מים האחרונים שהוא בחינת סוד 
המנחה ששלח יעקב לעשו שזהו בחינת דברה תורה כנגד יצר הרע 
וכו' לתפילה פירש רש"י אלקי אדוני אברהם וכו' זה בחינת שיחה 
וצעקה להשם יתברך שאני אצעק תמיד שיצילני בזכות אבותינו 
הנשאר  המחנה  והיה  למלחמה.  וכו'.  האמיתיים  הצדיקים  שהם 

לפליטה . ע"כ

ומציאות המלחמה עם עשו הוא בהעצבות והמניעות, והיא בדרך 
הזאת שלא יפחד ויסתפק כלל, רק יהא לבו בטוח בה' כי ממ"נ אחד 
מהדרכים ודאי יצליח, וימשיך בדרכו בטח, כי צריך מאוד להתעורר 
בזה, נגד עשו בחי' עשיה שמפיל את האדם בכ"מ מניעות, ועובר 
שעה אחר שעה, ואם זוכים לאור חידוש מע"ב, לזכור התחדשות 
העולם, ולהמשיך רוח חים מהתורה שמשם יודעים מה רצונו, וחוטף 
שעה אחר שעה עוד סדר ועוד סדר תורה ותפילה והתבודדות, אלא 
שעשו מכניס ספיקות בראש, וזה בחי' וירא ויצר, שמצטער למה 
שיש,  ספק  כל  ויחץ,  הצדיק  מייעץ  וע"ז  ונופל,  וכו'  מפחד  הוא 
תעמוד בשני הצדדים ושניהם לש"ש, וכשיבא הענין יתקיים אחד 
משניהם, וזהו מלחמת היצר, ללחום עם הפחדים והיראות נפולות, 
כדאי' בבעש"ט שכשבא לא' יראה נפולה היא מתנה מאת השי"ת 
לוקח עשו את המתנה  אזי  לוחם,  אינו  ואם  ליראת השם,  שיזכה 

ונעשה התגשמות יותר ח"ו.

 ויעקב אבינו מלמדינו האיך לחיות בזה העולם בתוך העשיה לשלוח 
בתמימות  טוב,  מעשה  עוד  תורה  דיבור  עוד  מלאכים'לאך,  הרבה 
ופשיטות, ואחר עד עתה, ועתה ישראל, כל רגע ורגע בלא ריבוי 
אור, ומשבר את השור והחמור מקצת אחר מקצת ואסור לומר איני 
עובד את ה', אדרבה אני כן עובד את ה' מקצת ועוד מקצת עד שיזכה 
לשלימות, ובירידות שור וחמור יתאנח לפני השי"ת על ג' התאוות, 
ויאמר לפניו ית' רבש"ע אין רצוני בכל אלו, ומבקש שיזכה לעשות 
בדיוק מה רצונו באמת, רבש"ע הרי בראת כל הבריאה בגשמיות 
כדי שנכניע את הרע, כמו ביה"כ שמשלחים את השעיר לעזאזל 
ומנוחה  ואכילה  לשינה  זמן  צריך  יום  בכל  כן  כמו  לקלי',  החלק 
וטרדות ופרנסה ופחדים וירידות, וכן לתת לו פסולת הגוף, ואזי הוא 

נח ואינו מקטרג, כדאי' בזה"ק בסוד הקרבן שיש חלק ששורפים, 
וכמו יוסף הצדיק שיורד לתוך המצרים, כי כשהאדם בעצמו יורד 
ונותן להם חלקם, עי"ז אין להם שליטה עליו, כי צריך לדעת דרכי 
המלחמה היטב האיך להתנהג בזה העולם, בתוך מצרים, והצדיקים 
יעקב  שלימות  וזהו  היצה"ר,  עם  לעסוק  האיך  בשלימות  יודעים 
הח"ן,  עיקר  והוא  דבר ממש,  כל  אבינו שהיה מסתכל בשכל של 
שמשיג האיך להסתדר עם עשו בעוה"ז בתוך פחדים וענן וערפל, 
ששמח בזה ששומר שבת ואוכל כשר, ולומד סעיף שו"ע ושמח, 
רצונות  ומגביר  בח"ע  ח"ת  מקשר  שעי"ז  לצדיק  בהתקשרות 
וכיסופין ועי"ז יוצא למלחמה, בידעו שכל המניעות הם עקב חסרון 
הרצון, אבל כשמגביר רצונות, וכוסף ומתבודד בכל יום, ושובר כל 
האמיתית  לישועתו  פתאום  שזוכה  עד  להתנהג  האיך  הספיקות 
ומוצא העצה לנפשו, והוא בחי' מקרה שניצל מהבע"ד, ונכנס אל 
הקדושה, ואין מפחד ממה שהבע"ד חוזר אליו שוב, כדפי' רביה"ק 
בתו' כ"ד שהחסידים טועים לומר שהירידה היא ירידה, וכל הנ"ל 
הם אורו של הצדיק שהאיר לנו דעת האיך להחזיק א"ע בזה העולם 
שלא לפחד כלל מעשו, כי יעקב כבר הכניעו והוציא את הברכות 
וכבר הודה הס"מ על הברכות בע"כ, עד שזכה לשם ישראל שכולם 
נקראים עש"ז ישראל אשר בך אתפאר, שיר-אל, כלליות הקדושה, 
שהשי"ת מתפאר מכ"א מישראל, ובהתקשרות לצדיק אינו מפחד 
קטנות,  בחי'  יבוק,  מעבר  בחי'  מאוד,  צר  הגשר  על  לעבור  כלל 
להגוף  לרדת  וצריכים  להראש  נכנסים  המוחין  כי  הצואר,  מקום 
דרך מקום צר, מעבר יבוק, והוא ע"י אמת, תוקף האמת ע"י הויחץ 

הנ"ל, שמוצא עצה אפי' במקום שאין עצה.

וגילה יעקב אבינו את פשטות התפילה, קטנתי מכל החסדים ומכל 
האמת, רבש"ע ראה באיזה קטנות אני מונח ואני צריך ללחום עם 
עשו, והיכן האמת והחסד שאין מאיר לי, ובכל זאת בצר הרחבת 
כן  הנה  מחנות,  לשני  הייתי  ועתה  הירדן  את  עברתי  שבמקלי  לי, 
הרווחת לי מאוד, אפי' שבא הס"מ ללחום אתי, אבל כן עזרת לי, 
הצילני  בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן  הצרה,  בתוך  לי  הרחבת  בצר 
אנא  ומפורטת בפשטות,  מיד עשו, תפילה מפורשת  מיד אחי  נא 
הצילני ראטעווע מיר, והוא תפילה בחי' דין כי ירא אנוכי אותו וכו', 
והמדות,  יגנוב ממני את המוחין  בנים, שלא  והכני אם על  יבא  פן 
ממעשי  ויונק  עלי  המקטרג  מהבע"ד  הצילני  בנים..  על  אם  בחי' 
הרעים ורוצה לגנוב את הטו"ת את התפילה וקדושת שב"ק, עזרני 
ההתבודדות,  בעת  להתחנן  צריכים  כאלו  בלשונות  ממנו,  שאנצל 
והתחילה היא בחי' אנחה בלא דיבורים ובהמשך נעשה מזה תפילה, 
הישראלי  איש  של  ונוה  גנוחי  יקר  הנה  ח'  בתו'  רביה"ק  וכדגילה 
כי זהו ההתחלה, ועי"ז נכנס אל התפילה, ומפסוקים הנ"ל אפשר 

ללמוד האיך לשפוך שיח לפניו ית'.
אח"כ שלח יעקב דורון לעשו, והוא ענין שנותנים לבע"ד את שלו, 
עיזים מאתיים ותיישים עשרים וכו', מנואין כאן שמונה בחי' כנגד 
שמונה מלכים דשבירת כלים, ונותן יעקב להרע את חלקו דעוה"ז 
ועי"ז נעשה ההמתקה, וע"פ עבודה הוא גודל האיסור דריבוי אור, 
שרוצה שלא לאכול ולא לישון, ואינו כן כי צריך לתת לו את שלו, 
וכשנותן את שלו, לבסוף נכנס הכל אל הקדושה, וזהו דרך המלחמה 

עם עשו.

זה  התאבקות  יעקב,  עם  עשו  של  שרו  נתאבק  הפרשה  ובהמשך 
עובר על כל אדם בכל יום, שמעלה אבק עד כסא הכבוד, כי אם 
כשר  איש  להיות  כשמבקש  מתגרה  הוא  במי  יודע  האדם  היה 
באמת, שצריך ללחום וללחום, עד שהאתערותא דלתתא עולה עד 
כסא הכבוד, שהשי"ת מסתכל בכל היגיעות והאנחות, ונעשה מהם 

עליות גדולות, ויעקב הכניעו בשלימות.

והוא צולע על ירכו, בחי' שכחה שאפי' אחר שלוחם הרי הוא שוכח 
ונופל, ולזה העבודה תמיד לבוא לזיכרון דקדושה, ולהזהר בכל יום 
בקומו משנתו מיד להזכר באמת, וכן לאחר שנופל ח"ו תיכף ומיד 
לחזור לזכרון דקדושה, כי בזה העולם יש בחי' גיד הנשה שמשכיח, 
וכן בשבת קודש  היגיעה תמיד להזכר,  ועיקר  נשני אלוקים,  בחי' 
שבכל רגע ורגע של ש"ק נשפעים ברכות וקדושות נפלאות, ואפי' 
לזיכרון  לחזור  העבודה  ועיקר  משבת,  לשכוח  ח"ו  אפשר  בשבת 
בשבת קודש, ראשון למקראי קודש, יום שעולה שעשועים ונחת 
למעלה מכל הבריאה, ועונג שבת הוא להשיג את העונג שהשי"ת 
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והמאכלים  מהדומם  מתענג  שהשי"ת  מהבריאה!  מתענג  כביכול 
וכו' וכלל ישראל.

התחלה  מחדש,  בזכרון  להתחדש  בעוה"ז  התמידית  העצה  וזו   
יבוק בחי' מעברתא של תפילין לעבור על כל  וז"ס מעבר  חדשה 
המעברים, ולהמשיך הלאה בהתחדשות חדשה, לעבור ולהמשיך, 
וכן יבוק בקי בשוב, לדעת הבקיאות הזאת שמה שעבר אין לו שום 

שייכות עמו.

תפילין  של  תיתורא  בחינת  "וזה  מא':  ה'  תפילין  בהל'  וזלה"ק 
מה  העיקר  וזה  המעברתא.  יוצא  ומשם  גשר.  לשון  שפירושו 
שמונח על הגוף. כי מהתפילין אין נוגעין בעור הראש והיד כי אם 
התיתורא והמעברתא. כי זה העיקר מה שאנו צריכין לקבל מאור 
לעבור  וגשר  תיתורא  בחינת  מהם  להמשיך  הקדושים  התפילין 
עליהם זה העולם בשלום. לעבור על כל המניעות והבלבולים וכו' 
וכו' ולהתקרב להשם יתברך באמת. כי תיתורא של תפילין שהוא 
בחינת גשר שמשם יוצא המעברתא, זה בחינת מה שנאמר ביעקב 
ויעבור את מעבר יב"ק ויעבר את אשר לו. ופירש רש"י עשה עצמו 
בחינת  זה  תפילין..  של  ותיתורא  מעברתא  בחינת  זה  וכו'.  כגשר 
תיתורא שהוא גשר. כי יעקב הוא בחינת אמת, כמו שכתוב  תתן 
אמת ליעקב. שהוא בחינת תפילין כמובא בדברי רבינו ז"ל )בסימן 
בחינת  שהיא  אמונה  בחינת  ידי  על  הם  התפילין  עיקר  כי  מ"ז(. 
אמת, בבחינת צדק כד אתחברת באמת אתעבידת אמונה כמבואר 
במקום אחר, וזהו בחינת מה שהביא רבינו ז"ל בהתורה של אריכת 
אפים דברי רבינו ז"ל שאמרו על פסוק ויקד ארצה מה ראה ארך 
אפים ראה וחד אמר אמת ראה ומא"ח ומא"ח ולא פליגי, כי אמת 
ואמונה כחדא חשיבי כנ"ל. וזה בחינת התיתורא של תפילין שהוא 
בחינת גשר. כי עיקר הגשר לעבור עליו בזה העולם הוא אמת. כי 
צריך  תנינא( שהאדם  ליקוטי  נ"א  )בסימן  ז"ל  רבינו  בדברי  איתא 
לעבור בזה העולם על גשר צר, והעיקר שלא יתפחד כלל. ולזכות 
לזה לעבור על הגשר של זה העולם. הוא על ידי בחינת גשר של 
יכולין  תפילין, שהם בחינת אמת כמו אומרים העולם שעם אמת 
הקדוש  של  חותמו  כי  האמת.  הוא  עיקר  כי  העולם.  כל  לעבור 
בראשית  שכתוב  כמו  וארץ.  שמים  נחתמו  ובו  אמת.  הוא  ברוך 
ומלואו.  העולם  כל  עומד  זה  שעל  אמת  תיבות  סופי  אלקים  ברא 
וכל הבלבולים והמניעות שיש להאדם מעבודת ה', שהעיקר הוא 
מניעות המוח. העיקר העצה לעבור עליהם הוא אמת. שהוא מורה 
דרך להאדם לעבור על הכל בבחינת שלח אורך ואמתך המה ינחוני 
וכו', וכמו שכתוב אהלך באמתך וכו'. כי האמת הוא הגשר דקדושה. 
בבחינת מה שנאמר ביעקב שהוא בחינת אמת שעשה עצמו כגשר. 
זה רמז שהאמת הוא הגשר כנ"ל. כי יעקב עשה עצמו כגשר להציל 
לקראתו,  שהלך  עשו  של  ומפחדו  הלילה  מפחד  לו  אשר  כל  את 
שכל זה הוא בחינת כלליות הפחדים והיסורים והמניעות וכו' שיש 
לאדם מכל השונאים והמעכבים שמתלבש בהם היצר הרע, שהוא 
בבחינת עשו כידוע. ועל כן יעקב סימן לבניו שאי אפשר לעבור על 
כל הפחדים האלה כי אם על ידי אמת שהוא בחינת יעקב שעשה 
יכולן  הזה  תיתורא של תפילין. שבכח  בחינת  כגשר שהוא  עצמו 
לעבור בזה העולם כל ימי חייו על הגשר הצר שצריכין לעבור עליו 

בלי פחד כנ"ל. 
ליבשה עד שקפאו תהומות  ים  סוף שהפך  ים  וזה בחינת קריעת 
בלב ים ועשה להם השם יתברך בנס נפלא בחינת גשר לעבור הים 
כמו  אמת.  בחינת  שהוא  יעקב  בחינת  ידי  על  היה  והכל  בשלום. 
שכתוב  מה לך הים כי תנוס וכו' מלפני אלוקי יעקב. שהוא בחינת 
אמת כנ"ל. כי אמת הוא בחינת גשר שעל ידו יכולין לעבור אפילו 
באמצע הים.  כה אמר בוראך יעקב וכו'. אל תירא וכו' כי תעבור 
במים אתך אני וכו'. בוראך יעקב דייקא שהוא בחינת אמת, שעל 
ידי זה אל תירא כי תעבור במים וכו'. כי על ידי האמת עוברין על 
לבריאה  השלישי  שביום  בחינת  וזה  כנ"ל.  בשלום  וניצולין  הכל 
אמר השם יתברך יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
בחינת  שהוא  כידוע  יעקב  בחינת  הוא  השלישי  יום  כי  היבשה. 
אמת. שהוא בחינת גשר שעל ידו עוברים בתוך כל המים השוטפים 
וניצול מכולם כנ"ל, שזהוב חינת היבשה שנעשה בשעת הבריאה 
בעצמע המים. שהוא בחינת הגשר בכלליות העולם שנעשה. ביום 
השלישי דייקא. שהוא בחינת יעקב, בחינת אמת. כי עיקר הגשר 
לעבור עליו כל העולם הוא אמת כנ"ל. שזהו בחינת תיתורא של 

תפילין ע"כ"

והשיג  לו  הודה  שהמלאך  ישראל,  אם  כי  יעקב  שמך  יקרא  לא 
ואנו  דבר,  כל  של  בשכל  הסתכלות  ע"י  ראש,  לי  א"י  קדושת 
לומדים מיעקב אבינו שאפי' כשהוא במקום של קטנות בח'י עקב, 
ויראה אמיתית,  הוא לוחם עד שבא לבחי' ישראל, מוחין דגדלות 
נשמה חדשה,  ראש,  לי  בו,  ומרגיש התפארות שהשי"ת מתפאר 

בחי' שם חדש שנעשה איש אחר לגמרי.

למה זה תשאל לשמי, זלה"ק בהל' גניבה ה"ה כ"ד: "וזה למה זה 
תשאל לשמי כי שמותינו משתנים לפי השליחות שמשתלחין לזה 
העולם שהכל בשביל הבחירה שצריך יעקב בחי' אמת לעמוד עם 
האמת שלו כנגד כל הנסיונות והמבוכות שיכולין לבא ע"י המלאך 
וכו' וע"כ א"א לידע  שמשם שורש היצה"ר כי הי' שרו של עשו 
שמו בבירור. אך איך שהוא נקרא ונשתלח צריכין לפנות ולהתקרב 
להש"י ע"י האמת ולעמוד נגד כל הטעותים וכו' הבאים ע"י המלאך 
אנשים  ועם  כי שרית עם אלקים  לו  ויוכל  אל מלאך  וישר  בבחי' 
ותוכל. וזה בח'י השמר מפני ואל תמר בו ודרז"ל לשון תמורה כי 
ח"ו  ולהחליף  להמיר  שלא  מאד  מאד  עצמו  לשמור  צריכין  שם 
השקר באמת כי הטעותים רבים לאין מספר כי משם אחיזת עץ 
גוונין  בחי' להט החרב המתהפכת, המתהפכת לכמה  טו"ר  הדעת 
ושינויים. אבל ע"י עצם האמת של הצדיק האמת בחי' יעקב בחי' 
מקום  בכל  הפתחים  ולראות  כולם  כנגד  לעמדו  יכולין  טוב  אבן 

שהוא ולהתקרב להש"ית"

 כי המלאכים תמיד מתחלפים וא"א לדעת כלל עם מי אנו לוחמים 
בכל יום, כי הבע"ד תמיד מתלבש בענין אחר, אך כשלוחם כראוי, 
עד  רנה,  ולבוקר  בכי  ילין  בערב  בבחי'  השמש  לו  לויזרח  זוכה 

שהשכל מאיר לו באור גדול.

צרות  נגרם  וכו',  אדוני  ואמירת  ההשתחוואה  שע"י  במדרש  ואי' 
ישראל וכו', ולפלא הוא שבזה"ק מבואר דאדרבה ע"י ההשתחוואה 
בין  סתירה  כאן  יש  ולכאו'  הדין  והמתקת  נפלאים  תיקונים  היה 
נגלה לנסתר? וביאור הענין כי באמת סתירה זו היא גם בעבודת ה', 
ובמלחמתינו עם עשו לפעמים דארף מען נאכגעבן ולפעמים צריך 
ללחום, ולזה צריך לצעוק לה' שלא יטעה ויזהר מגיד הנשה, וע"י 
האנחה ימשיך רוח חיים מהרב דקדושה, שממשיך דעת וחידושי 
תורה אמיתיים וכהמשך הפסוקים ויבא יעקב שלם עיר שכם, שפי' 
רביה"ק בתו' כ"ז שיעקב הוא ענין הדרת פנים, י"ג מדות הרחמים 
כולם להשי"ת ע"י  ועי"ז אפשר להשיב את  נדרשת בהם  שהתו' 
קול בחי' יעקב, וכלל התורה שם הוא לפי מ"ש בסוף התורה כי מה 
שעובר על האדם, זה דייקא עיקר תיקונו, וזה עיקר המלחמה עם 
הרב  מאיר  שלעומתו  אלא  אתנו,  לוחם  הוא  דקליפה  רב  כי  עשו, 
גדול שאין  כלל  נדע  עלינו  ומציאות שעובר  דקדושה שבכל מצב 
שום ירידה וכל ירידה הוא תיקון נפלא וכמה שנדבר מזה לא נספיק, 
וא"א לבאר ענין זה, כי אינו ע"פ שו"ע לומר לאדם דע שיהיו לך 
ומלמדינו  ורביה"ק מגלה האמת  זהו מציאות האדם,  ירידות, אבל 
האמת  עם  שנלך  וע"י  יבק,  מעבר  בחי'  מאוד  צר  גשר  שהעוה"ז 
בחי' יעקב נוכל לעבור את המעבר, ומהו האמת שהשי"ת אתי ועמי 
ואצלי ממש בכ"מ שאני, בכל עת ובכל רגע ובכל שעה, ומה שעובר 
שנמשך  דקדושה  פנים  הארת  פנים  הדרת  בחי'  יש  לזה  בינתיים, 
מי"ג מדות הרחמים, שמאירים פנים בכל מקום, בבחי' ויבא יעקב 
שלם עיר שכם, ואע"ג שהרפואות מרים הם, הנה לשלום מר לי 
מר, אבל כן נראית הרפואה, ולכן צריך מאוד לשמוח ולהתחזק, כי 
כל מה שעובר על האדם כל מיני ירידות, היא רפואתו! ולכן ע"פ 

נגלה לא עשה כראוי, וע"פ נסתר המתיק הדין...

הקדושה  אל  להדמות  שרוצה  הרע  עצם  הוא  חמור  בן  שכם  ענין 
כקוף בפני אדם, והמשך הפרשה מבארת משפחותיהם של עשו, 
כי העולם מלא שקרים והבע"ד מבלבל עם התירים של שקר, והוא 
התורה  קיום  של  במקצת  ושמח  ההלכה  שמקיים  האמת  לעומת 
והמצוה, וצריך מאוד ליזהר לקיים ההלכה כראוי, ולשמוח בכל מה 
שזוכה לקיים, והקליפה רוצה לדמות אל האמת, והתורה מספרת 
שמלכו  המלכים  ואלה  כלים,  שבירת  בסוד  הפרשה  בהמשך  הכל 
בארץ אדום, כי האדם שואל היכן אני בעולם מהי מציאותי כאן בזה 
העולם, לזה התשובה היא שידע לעולם כי לית אתר פנוי מיניה, 
מלא כל הארץ כבודו והכל אלקות גמור, ויש רצון הבורא שמחיה 
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וכל  המחשבות  כל  ורגע,  רגע  בכל  ומחדשה  הבריאה  כל  ומהוה 
והיראות  האהבות  כל  כולם  הידיעות  כל  המעשים,  וכל  הדיבורים 
הכל השי"ת בורא ומחדש, והוא בתוך הכל, וישאל השואל האיך 
שהיו  התורה  פירשה  לזה  ה'  כבוד  שמסתיר  דברים  בעולם  יש 
מלכים לפני מלוך מלך לבני ישראל שהם כוחות שהיו לפני הכוחות 
שמגלים קדושה, והם כוחות של ריבוי אור, ונשברו הכלים מחמת 
הכל  ובאמת  הרעים  הדברים  כל  המחיה  והוא  העליון,  אור  ריבוי 
השי"ת בעצמו אלא בריבוי אור, וזהו כל מציאות הבריאה -חלקי 
השבירה שנשארו ולא נתחברו עדיין, כי בעת שהשי"ת ברא את 
העולם נתחברו רוב הניצוצות שנשברו, ומזה נאצלו כל הכלים וכל 
העולמות ובירורים שנתחברו והם אלקות ממש, והוא הנקרא עולם 

האצילות.

הבריאה,  עולם  מהם  נעשה  להתברר  כ"כ  יכלו  שלא  והבירורים   
ג"ע העליון, ושרפי קודש הבוערים כלפידי אש לפני ה', והבירורים 
מעלה,  מלאכי  מחנות  רבבות  היצירה  עולם  הם  אח"כ  שנתבררו 
ובירורי העשיה שהם הבירורים הכי קטנים ורחוקים מגילוי כבודו 
ית' -מהם נבראו כל אופני הקודש ובסוף בסוף הם גלגלים הענקים 
שבהם השמש והירח וכוכבים ומסילותם, פוק חזי גבורתא דמרך, 
ושאר הבירורים שנשארו, הוא העולם שאנו מכירים הדומם הצומח 
והמדבר  והחי  והצומח  שהוא,  כמו  עומד  והדומם  והמדבר,  והחי 
ניצוצי נשמה ששייכים  משתנים מבירור לבירור, וכל נפש יש לו 
מיני  שם  יש  זה  לפי  שם,  דר  שהוא  והמקום  האדם  ולפי  אליו, 
צמחים וחיות ששייכים לנפשו כי רק הוא יכול לבררם ואם צריך 
ללכת למקום אחר לברר, מסבב השי"ת שיסע לשם, ואם הוא זוכה, 
וכל מה שעובר על כל  וכל מקום מתקנים,  ניצוצותיו אליו,  באים 

האדם כי לא נגמרו שביה"כ להתקן בשלימות.

ומזה נתהוו בחי' עשו עם חמור ומשפחות החוי וכו', שהם משקרים 
להאדם כ"כ עד שחושב שהוא מרוחק ומנותק מהשי"ת ועי"ז רוצה 
והאדם  ה',  מונעת את האדם מעבודת  הדין  ומדת  לייאשו  הבע"ד 
וכ"ז  וכו',  בעוה"ז  שוב  להתגלגל  צריך  שלפעמים  עד  כ"כ  נופל 
הוא מחמת אלו המלכים האלו לפני מלוך מלך לבני ישראל, שכל 
המדות רעות והטרדות והפוליטיק הכל משביה"כ, כי זהו מציאות 
העולם, כל הגשמיות והטרדות שנראים כאלו מסתירים אלקות, כל 
אלו שרשם מהשפע דקדושה הזה שנשבר בריבוי אור ונפלו הכלים 

ונתהוה הרע.

כלי  שנשבר  אלא  טוב,  של  מציאות  היא  הבריאה  שבאמת  הרי   
החסד לכן יש חסדים נפולים בעוה"ז אהבות נפולות ויראות נפולות 
וכו', התפארות נפולה ונצחונות ודוה בהוד של שקר ותענוגים רעים 
שיודע  זה  חלקו  ואשרי  העולם,  מציאות  שזהו  כוזבות,  ואמונות 
ותיקן  ויודע שיעקב אבינו הכניע את הריבוי אור של לבן,  באמת 
את ה'ואחר עד עתה', שידע תמיד ברגע זה מה העבודה,  למעשה 
בפשיטות ותמימות, ח' ונ', כי המלחמה עם עשו היא תמידית עד 
שיגמרו הבירור בשלימות שאז נאמר ועמדו רגליו על הר הזיתים, 
אבל עד אז עמלק מתגבר ומתחדש ולכן יש כ"כ הרבה מניעות על 
רואים  שאנו  מה  כל  כי  השבורים,  הכלים  שהם  שבקדושה,  דבר 
להסתכל  היא  והעבודה  משביה"כ  הם  העולם  בזה  וממששים 

באמונה שהצדיק יודע מהו האמת שבה.

והבעש"ט פי' ע"פ המאמר דע מה למעלה ממך, שכל מה שלמעלה 
ומבין האמת, אלא  רואה  מונח שאינו  היכן שהוא  וידע  הוא ממך, 
שומעת  והאוזן  האמת,  רואה  עין  ששם  ממך  למעלה  מקום  שיש 
בהתקשרות  והעיקר  והפנימיות,  השכל  רואים  שלמעלה  האמת, 
שהוא  הנ"ל  וחמור  שור  לי  ויהי  בשלימות,  אצלו  שיש  לצדיק 
שאנו  במקצת  שמחים  ואנו  התאוות,  ג'  את  בשלימות  הכניעם 
העיקר  וכו',  והכשר  ברכה  עם  שאוכלים  א"ע  ומחיים  מצליחים 
שאין עושים רע, והצדיק הוא יודע האמת, והשי"ת בירר מאכלים 
השבורים ע"י אור מ"ה החדש ונתבררו לאלקות ממש שמהם נבנה 
עולם האצילות, ואח"כ עולם הגן עדן והנשמות, ואח"כ הבירורים 
הכוכבים  שם  שבסופם  והאופנים,  המלאכים  נעשו  הפחותים 
לוקח  והשי"ת  אצלינו,  נשארו  הפסולת  של  ושיריים  והמזלות 
הנשמה ומכניסה בתוך הגוף כאן בזה העולם שילחום עם עשיו כל 
ימיו, וצריך לברוח לשם ועבר וללמוד הרבה תורה, ולעסוק הרבה 
במצוות ומעש"ט לשלוח הרבה מלאכים טובים למעלה, ולהתפלל 
לימוד  וכן  ומלחמה,  ודורון  וצעקות,  באנחות  ופשיטות,  בתמימות 

מגלה  וכאן  הרע,  לדחות  האמת  דעת  שימשיך  בקביעות,  שו"ע 
בעולם  אני  היכן  האדם  ששואל  הגדולה  לשאלה  תשובה  התורה 
מהי ההסתרה, ולכן מגלה התורה שכל בחינת העולם הוא שביה"כ.

בבחי'  עשו  הכנעת  שזהו  בדעת,  למצרים  יעקב  שירד  הבחי'  וזה 
בא  ואתה  היצה"ר  אתה  אתה,  מי  יודע  אני  בעיניך,  חן  למצוא 
משביה"כ ואתה בא להסתיר ממני האמת שהיא האלקות הטמונה 
בכל, ואני שמח בכל מקצת שאני מקיים, ואל תעצבני בגיד השנה, 
וע"כ לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, לא להגרר אחר השכחה 
והעצבות והריחוק, כי בטעות אחת אפשר לאבד הכל, לכן מתחזק 
ויברך אותו שם שמודה על  ולבסוף  תמיד בכל מקצת טוב שזוכה 
ומרמה  עקבה  בחי'  יעקב  שמך  עוד  יקרא  ולא  והבכורה  הברכות 
יעקב  ויבא  ענין  וזהו  הדעת  התגלות  בחי'  ישראל  אלא  וקטנות, 
שלם עיר שכם, בעזות דקדושה בתוקפא, לשבר היצה"ר, ולקבל 
תורות הצדיק,  דיעקב הם  כי שבחיה  מרירותם,  אף  על  הרפואות 
הירידות  אפי'  גדולות  וטובות  גדולים  חסדים  הם  שהכל  שמגלה 

והמלאכים השבורים.

יתן ה' שנזכה לשלוח הרבה מלאכים לפניו ית', ונזכר להשמר מגיד 
חבלים  חלקינו  בגודל  ולשמוח  חיצוניות  מהיראות  ולצאת  הנשה, 
נפלו לי בנעימים שיודעים מהצדיק רב דקדושה שמלמד להתגרות 
עלות  עד  בירידה  אפי'  ולהתגבר  ית',  לפניו  להתאנח  ברשעים, 

השחר אור הח' אמן.


