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סימן י שיעור ח, יום ד' פרשת ויחי, יא טבת עו

ויורד  המאמר הזה מתחיל מענין השמחה, שמחה שמתפרץ 
לתוך האדם, למגביה את הידיים ואת הרגליים, ונכנס בו רוח 
דקדושה. אנחנו מכירים את הענין הזה של שמחה וריקודים. 
בפשטות ע"פ הלכה אסור לשיר ולרקוד, היום נוהגים היתר, 
רבינו  מצוה.  דבר  שזה  שיש,  ההיתר  כל  שאלה.  זה  טייפים, 

מלמד מהו הדבר מצוה של שמחה וניגונים.

שמחיה  חיים  הרוח  נכנס  והחסידים,  הצדיקים  מהבעש"ט 
את כל עם ישראל. אנשים אמרו לי, מה שעבר עליהם בשואה, 
חמש שש שנים שלא ראו יהודי, כל אחד היה זרוק, מי שנשאר 
איפה  זקן  איפה  שמים,  ביראת  אותם  שהחזיק  מה  בחיים, 
פאות, איפה אוכל כשר, מה שאפשרי עשו, שמרו את התורה, 
מופלג  עשיר  לי  למנוחות, הקימו משפחות. אמר  באו  אח"כ 
מה  בכיס,  דולר  רבע  לו  היה  שלא  שנה  היה  יהלומן,  מאד, 
החזיק אותו? השבתות שהיה אצל הרב עם החברים, ישבנו 
בשבת ושרנו שירים, זה החזיק אותי. שמחת תורה, הבעש"ט 
תפילה  כל  ריקוד,  עם  ביחד  הולך  מצוה  שכל  בעולם  הכניס 

הולך עם שיר.

רק  לא  זה  בתפילה,  חיים  רוח  הכניס  הבעש"ט  של  האור 
מרגיש  אלקות,  מרגיש  ה',  את  מרגיש  שאתה  אלא  השיר, 
מליארדים,  פה  הרווחת  הגדול,  העושר  בתוך  נתפס  אמונה. 
לא מליונים, אמרת ברכה, זה תופס אותך, זכית להיות היום 
בבית הכנסת, איזה שמחה איזה חיות. ממילא נפרץ שיר, זה 

מה שמחזיק את עם ישראל.

לכן התירו ניגונים, מי שלא יודע מהבעש"ט, לא יודע איך יש 
להם היתר לשיר בגלות. בישיבות לא היו שרים, אך ראו שלא 

נשאר יהדות, הכניסו קצת שירים.

כשנסעו  ברסלב,  חסידי  רואה  היה  שהוא  סיפר,  שלי  סבא 
לרכבת בר"ה, בפולין לליזענסק, או ללובלין לציון של החוזה, 
כי כבר לא יכלו ליסוע לאומן באותם השנים, כל תחנה ירדו, 
עלו עוד חמש חברה, עשו ריקוד בתחתנה. ר' מיכל היה אומר 
לי, שהריקוד היה בקלויז באומן, איפה יש היום ריקוד, לא 
ראיתי ריקוד הרבה שנים, כל הבנין רעד והתנענע, יצאו משם 
, היה כח לכל היום. במוצ"ש ישבו יחד אצל ר' שמשון כמה 
מאות איש, האריכו עם כינור, קבלו כח לכל השבוע. בבני ברק 
כשהתחילה העיר, היה מגיפת טיפוס רח"ל, השווער שלי בבר 
מצוה לא הניח תפילין, כי היה מונח חולה בטיפוס, מחלות 
יתושים, לא היה אוכל וכביש, היה חול בעיניים ובזקן, לא היה 
בגדים, כולם לבשו חאקי מה שהציונים נתנו להם, כל החיות 
היה רק במוצ"ש, בבית כנסת הגדול בבני ברק. החזון איש היה 
גר ממול על ההר, רחוב יהושע למעלה, מול הבית כנסת הגדול 
ברח' ירושלים, היה יורד במצ"ש, שר שם יוסל ערליך ובן ציון 

אפטער, הגביהו את כל העיר.

כמובן שזה עיקר המלחמה של הבע"ד, שרוצים למנוע את זה, 
כי חיייבים שיהיה איש אשר רוח בו, שירים את האנשים, מה 
אתה בא עם הפרצוף שלך, חייבים להרים אנשים עם ניגון עם 
תפילה, איש אשר רוח בו, זה לא שמתפלל עם רוח, או זה ששר 

יפה או שרוקד, איש אשר רוח בו, זה רבינו, זה הצדיק.

פדיון,  כמו  זה  ממש,  דינים  ממתיקים  ושמחה  ריקודים  עם 
שזה פודה את האדם, איך זה פודה, איך זה הולך, הנה הגענו 
בענין  ה'  אות  לעיל  שלמדנו  למה  מחובר  זה  הזה,  למאמר 

התרועה דאיהו רוחא, קוצא דאת ד'. פה אנחנו אוחזים.

ַּכף  ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדין  ִּכי  ַּכף  ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדין  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ו. 
ִנְמָׁשִכין ִמְּבִחיַנת ָהרּוַח ֶׁשַּבֵּלב, ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש ִּכי ַעל ְיֵדי ִׂשְמַחת 

ַהֵּלב הּוא ְמַרֵּקד ּוַמֶּכה ַּכף ֶאל ַּכף ְוַכּמּוָבא ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון כא 
ִּפְרִקין  ּוְבִׁשית  ִּדְדרֹוָעא  ִּפְרִקין  ְּבִׁשית  ָנִׁשב  ְוַהאי רּוָחא   : נ''א:( 
דברים  לא  גבוהים,  מעניינים  שם  מדבר  הזה"ק  ְּדׁשֹוִקין 
ריקוד  לעשות  צריך  האם  וברגליים,  בידיים  רוח  פשוטים, 
כמו פרופסור, אלא כמו שבהמשך מזכיר כי כמעט נטיו רגלי, 

שאנשים מחלישים דעתי, וע"י רוח הצדיק ניצולים מזה. 

מה שרבינו אומר 'כנראה בחוש', זה לא רק כנראה בחוש, אלא 
מפנה אותנו לכמה מקומות שכבר דיבר מזה, בסי' מ"א, שם 
מדובר בפשטות שבחינת הרגלין, רגל האדם היא למטה, על 
ככה  בארץ,  קבור  בארץ,  טוב  טוב  בעוה"ז  שנמצא  האדמה, 
טוב. ושם הדינים, זה בחי' עק"ב בגימ' ב' פעמים אלקים מדת 
הדין, ה' ירחם ממדת הדין. אדם חושב שה' לא אוהב אותו 
ושלוה  שלום  הטובים  הימים  והחסד,  האהבה  איפה  כלל, 
עליו  עובר  נופלים,  רגלי, הרגליים  נטיו  וחיות. כמעט  שמחה 
בבית, בקלי קלות יכולים להמתיק את הדינים, תמשיך לשם, 
שזהו  משמח.  יין  אלא  סתם,  יין  לא  המשומר.  יין  יין,  כוס 

התבוננות הלב שמשמח את האדם. 

כמו שאומר בבוקר הברכה הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום 
ובין לילה, להבחין שאני יהודי, אני יודע מה התכלית, אני יודע 
מה', יש לי גן עדן, כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, זה היין 
את  שמבלבל  משכר  יין  לא  השכל.  של  השפיץ  את  שמעורר 
הראש, אלא מרים את הדמיון דקדושה, זה נקרא יין משומר. 

שאתה מתחיל לראות את האמת, את האמונה.

אומר רבינו שכשאדם רוקד מעורר את היין המשומר של עולם 
הבינה, שורש של עוה"ז, זה מה ש'נראה בחוש', כשאדם בלי 
רוח ,בלי חשק, מעורר את עצמו לשמוח , להכיר את האמת. 
של  גדולתו  שעיקר  רבינו,  התחיל  הזה  המאמר  שבכלל  כמו 
הקב"ה, הוא כמה שאדם יותר רחוק מה', כשאתה חוזר לה', 
להכיר שה' איתך עמך, בזה נתעלה ונתכבד שם ה' ונעשה יקר 

וגדולה וכבוד ה', יותר ויותר מהכל.

 זה דבר שאנשים לא יודעים, יש אחד יודע ללמוד, צדיק, רב, 
מקובל, יש סדר בעולם, פתאום בא רבינו, ומעלה את האדם 
הכי גרוע, ונכנס לדבר מענין הרוח דנשיב, ענין הרוח מבואר 
בלקו"מ שלושים פעמים, זה אותו דבר, יש רוח טובה, בסי' ח' 
אומר רבינו שפע החיים נקרא רוח, אדם חי ע"י רוח. יש שפע 
רוח רוחני ויש שפע רוח גשמי. רוח דקדושה הוא שפע שבא. 
התחדשות  כל  וכן  רוח,  ע"י  יהיה  לעתיד  העולם  התחדשות 
אדם בכל יום נקרא רוח, וכן 'ותחי רוח יעקב אביהם', זה רוח 

טובה. 

אוכלת  רוח,  גם  לה  יש  בהמה,  רוח  ויש  האדם,  של  רוח  יש 
ומתנהגת כמו בהמה, יש רוח טהרה ויש רוח טומאה, שפע של 
רחמים ושפע של דין, שפע הדעת של האדם הוא רוח האדם. 
יש רוח בהמה, יש רוח של מנוחת הנפש, ויש רוח של עצבים, 
נכאה,  רוח  ויש  טובה,  רוח  שמחה,  של  רוח  יש  ודחק.  לחץ 
עצבון רוח, עצבון ידיים, שהדם מפסיק להסתובב בגוף, ופשוט 
מתחיל להתרקב, עיפוש, יש רוח טובה, ויש קנאה עין רעה. כל 
העניינים האלה, בגוף בנפש האדם זה רוח, ויש שורש רוח, סוג 
של שפע שבא מרוח של דין, ומשתלשל בעולמות ברוח כזאת, 
יש רוח טהרה שגורם שמחה , ויש רוח טמאה שגורם מחלות 

ועצבות.

הראש  שטות,  רוח  ויש  הלב,  לאדם  שמאיר  הקודש  רוח  יש 
סתום, לא יכול לחשוב בכלל שום דבר. לעומת רוח הקודש, 
רוח של קדושה, תופס מה שמאיר לו החיות. יש רוח חיים ויש 

מחלות שלוקחים את הרוח ממנו. 

יש רוח נבואה, יש רוח נגידים, להיות עשיר גדול, אבל כתוב 
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תאוות  לשבר  י"ג  סי'  ארץ,  למלכי  נורא  נגידים  רוח  ישבור 
ממון. יש רוח נכאה, יש רוח סערה, התגברות יצר הרע, יש רוח 

קנאה, רוח רעב. רוח שטות. 

רוח  צריכים  אנו  מהרוח,  שמדברים  רבינו  של  התורות  כל 
דקדושה, עיקר מציאות בעוה"ז מה שנעשה איתנו, אף אחד 
יצחק  אברהם  העולם,  את  ברא  ה'  לזה,  להתייחס  יכול  לא 
ויעקב הם הרוח חיים, ותחי רוח יעקב, ויחי יעקב בתוך ארץ 
מצרים, י"ז שנה בגימ' טוב, אפי' שאתה במצרים ועובר עליך 
ערוות הארץ, יש לך רוח טובה, רוח של חיות, שום דבר לא 

מפריע לך. 

למעשה עיקר החיות שלנו הוא מרוח גאוה, אחרת אין לאדם 
חיים, זה עיקר החיות של האדם, רוח גבוהה, עשיתי מצוה 
כיבדו אותי, התפללתי טוב כולם ראו, יש לי כסף ואני מכובד, 
רוח גבוהה, זה רוח שתופס את האדם כמה שנים, הוא חושב 
שהוא בסדר גמור, וגם תלמיד חכם ויודע ללמוד, מזה הוא חי, 
אחרת יש רוח נכאה. אדם חי מרוח גבוהה וזה גלגל שמגלגל 
סביבו כל החיים, כמו אוטו משאית גדולה, שיש לה גלגלים 
גבוהים, מלא אטמוספרות של רוח. פתאום בא מישהו, הכניס 
הוא  לי,  עושה  הוא  מה  אוי,  בכבודך,  פגע  שלך,  ברוח  מחט 
אומר שאני לא שווה, וחמתו בערה בו, פשוט משתגע, לא נתנו 
לי שישי, ולא רק זאת, אלא שנתנו שישי לפלוני. זה מציאות 

עוה"ז, שוברים לאדם את הרוח גבוהה, ואין לו לאן לברוח.

לאיזה  לברוח  אפשר  קצת,  עובד  זה  גבוהה  הרוח  בעוה"ז 
הצלחה, בעוה"ב זה לא עובד, רוח גבוהה זה מעורב טוב ורע, 
כל מה שעושים לשם שמים זה מבורר, לברר את הגאוה, לדעת 
שזה טעות, ולהודות לה' על הכבוד, יש דרכים לברר את זה. 

אבל זה מציאות החיים.

למעשה אנחנו בגלות, נמצאים ברוח רעה, רוח של הקליפות, 
עכשיו ימי ניטל, רוח של עבודה זרה, כל הדתות שלהם מלא 
חושב  הוא  רוח  לאדם  לתת  משומנת  מכונה  סיפור  רוח, 
שהוא מושלם, גדול, שלימות כזה, משגע את האדם, זהו רוח 
הטומאה של העולם שיש לכל הגויים. רוח צפונית, רוח של 
עם ישראל, רוח חסרה, יש לך חור בלב. במקום רוח יש חור 
בגלגל, כמעט נטיו רגלי, מה שעובר על אדם באמת, בכל יום 
תופס אותו משהו שאי אפשר לדבר מזה, כי אף אחד לא יכול 
לרדת לזה. התורה מדברת מזה, משה רבינו, איש אשר רוח בו. 
הרוח של יעקב, ותחי רוח, הרוח של יוסף, כי מציאות קבלת 
התורה וקרבת ה', זה שיש לאדם רוח של שמחה, רוח טובה 
וברכה, לשבר את הרוח רעה. הוא מחזיק מעמד כי יש לו רוח 

של הצדיקים. 

יתכן שאדם יקיים מצוות וילמד, הכל עם רוח של עוה"ז, שיטה 
כזאת, לומד בלי חיות, חיות יש מכסף וכבוד, זה מסתדר, זה 
עובד עד שזה לא עובד, ואז אומרים שזה כן עובד, אבל זה לא 
פותחים  התורה,  חיות  רוח  יש  הגמ'  את  פותחים  אנו  עובד. 
וקדושה  אמונה  של  רוח  הזה,  הרוח  מהו  מתגלה  שם  זה"ק 
שיורד על האדם, רוח נבואה של בירור המדמה, כמ"ש בלקו"ת 
סי' ח', רוח של עשרה מיני נגינה שמנגן ניגון בלב, שהמצוות 
וקרבתך לה', כל מנהג, כל נקודה של חן יהודי הוא מלא רוח 
יהדות, רוח של חיות. ואתה מתקרב לה', מתקרב אל המלך, 

כל שערה, כל מצוה, כל נקודה יש בה רוח של קדושה.

עלינו  מרחם  שה'  הרחמים  מדות  הוא  הזה,  הרוח  שורש 
רחמים רבים ופותח לנו שערי אורה, שערי דעת ואמת שערי 
רוח  משיך  דפרדשקא  מנוקבא  הוא  הרוח  מקור  חיים,  רוח 
חיים למשיח, זה נמשך בתפילה, רוח זה בחי' חוטם, תפארת 
שרבינו  מה  זה  וחסדים,  רחמים  של  רוח  שממשיך  באמצע, 

מתחיל פה למעשה.

לך תגיד לאחד את האמת שרבינו אומר כאן, שתדע שכמה 
שאתה יותר גרוע, רבינו מתייחס למקום בנפש שאף אחד לא 
מגיע לשם, אנו מבינים מה שעובר עליך, או רוח גבוהה, או 
שאתה לא הולך בדרכי הגאוה וישות והצלחה, בלי זה, מה יש 
לאדם, פשוט חור בלב. או לפעמים עובר על אדם מה שעובר, 
פרנסה קשה, בריאות, שלום בית, מחלוקות בלאגנים, עצבים, 
לחץ ודחק, תפס אותו רוח הטומאה, אין לו חיות. איך יגיע לו 

עולם הבא וקיום התורה, צריך להמשיך רוח.

איש  שהוא  ליהושע  מסר  רבינו,  משה  הוא  התורה  מציאות 
כל  רוחו של  כל  נגד  ואמרו חז"ל שיודע להלך  בו,  רוח  אשר 
אחד, כל אחד יש לו רוח בהמי, רוח שטות, הצדיק ממשיך רוח 

נגד הרוח שלך, שתוכל להנצל מרוח רעה שעובר עליך.

שם,  נמצא  שאתה  שהמקום  שתבין,  מגלה,  שהצדיק  מה 
שם,  נמצא  שאתה  ממש  שלך,  והנפילות  והטרדות  הפרנסה 
תדע ששם עיקר התגלות גדולת ה', אתה ממתיק את הדין, 
בחי' רוח תפארת המתקה, אפי' שאתה רוצה להיות במקום 
רוצה  ליצן,  של  אף  פלססטי,  ניתוח  אחד,  אף  רוצה  אחר, 
ראש אחר ובטן אחר, ה' שלח אותך לשם, זה המציאות שלך, 
ואדרבה עיקר הנחת רוח של השי"ת, גדלות והתעלות כבוד 
הבורא, ועיקר הסיבה שה' ברא את העוםל, ויש לו נחת רוח 
וכ"כ שמח איתך, אדרבה, כמה שאתה יותר גרוע, ועובר עליך 
יצר הרע ורוח שטות, ומושך אותך רוח תזזית, רוח בהמה, רוח 
שטות, ואתה קצת קצת מתגבר, אוהו כמה ה' מתעלה על ידך.

הצדיקים מלמדים אותנו את האמת הזה, שזה עיקר מציאות 
עליך,  שעובר  נקודה  שכל  שתדע  האדם,  של  היצר  מלחמת 
עיקר מלחמתך ללחום ברוח רעה. רוח רעה גורם שאין אתה 

יכול לרקוד, בגלל דינים אין חיות אמיתי.

יש  אבל  דקדושה,  ריקוד  רוח  משומר,  יין  שיש  אומר  רבינו 
התלהבות דקליפה, זמרים, פורים כל השנה, זה תכלית הדין, 
היה  נתן  ר'  אמיתי.  ריקוד  צריך  שמחה  כי  זרה,  אש  בחי' 
בא"י המלחים הטורקים של הספינה, שתו באמצע גי'ן טוב, 
והתלהבו הטורקים, ושרו ניגון יווני, והתחילו לרקוד, ור' נתן 
ישב בצד, פתאום תפסו אותו שגם הוא ירקוד, אמר ר' נתן, 
אני רקדתי ידעתי על מי אני רוקד, הם לא ידעו על מה הם 
שיכולים,  כמה  לרקוד  לנסות  אצלינו  עיקר  בוודאי  רוקדים. 
בבית לבד, מחכים שיבא מישהו שיש לו שכל שיעשה רוח של 

נגינה למעשה, עם חברים לרקוד הרבה זמן.

כמעט  שאני  אפי'  ממך,  נהנה  ה'  כמה  שתדע  הענין,  שורש 
נטיו רגלי, אני קפוד, הוציאו לי את האויר מהגלגלים, האוטו 
וזה עובר עלי, מאיפה מקבלים רוח?  לי,  נוסע, זה קורה  לא 
על  מרחפת  אלקים  רוח  ח'  בסי'  כמ"ש  מהצדיק.  מהתורה, 
פני המים, החידושי תורה של הצדיק, הצדייקם הם מלאים 
חידושי תורה של רוח חיים, הם מכניסים בך רוח, שיהיה לך 
חיות במקום שאתה נמצא, כל לימוד צריך להיות עם חיות 
יכול  שאדם  מה  ה',  רצון  לעשות  זכיתי  תפילה,  כל  וריקוד, 

לזכות מזה.

ר' נתן אמר לאחד, תרקוד בכל יום ולא תראה פני גהינם, אדם 
יכול לזכות לחיי עוה"ב רק ע"י שמשמח את עצמו בכל מצוה 
רוח, צריך להמשיך את  לו  , מדובר בזמן שאין  וכן  שעושה, 
הרוח חיים דקדושה. זהו כלל הנושא של המאמר. להמשיך 
הדעת שאדרבה ה' מתעלה ומתקדש על ידי. אחד ישאל, טוב 
ה' מתעלה על ידי, אני רוצה להיות שלם כמו שאני חולם, אז 
גבוהה, ואדם כל החיים שלו, מלא  זהו רוח  אהיה בשמחה, 
רוח גבוהה ורוח נכאה. כל מה שעובר  על אדם, כל הסיפורים, 
כי אין לו מקור לרוח חיים, ואז אין לו אמונה, הוא חי בלי 
המציאות שה' מחיה אותי, זה בלי רוח. הצדיקים מלמדים 
שה' איתך, ואפי' יום שאין לך שכל, שום דבר, תכניס הרוח 



ד

דרכי נועם
בכל מצוה, השמחה תחיה אותך. זהו כלליות הענין של רוח 

חיים. שרבינו אומר 'כנראה בחוש', וכמבואר בלקו"מ בכ"מ.

ידיין ושוקין, בפשטות היינו ריקוד  רבינו מביא את הזה"ק, 
ַּכף  ַהְמָחַאת  ְּבִחיַנת  ְוִהיא  בע"ה,   להלן  וית'  כף,  והמחאת 
)ְּבֵראִׁשית  ַרְגָליו''  ָנָׂשא ֶאת  ''ִלּבֹו  ְּבִחיַנת:  ְוֶזהּו  ִרּקּוִדין  ּוְבִחיַנת 
ַרָּבה, ַוֵּיֵצא, ָּפָרָׁשה ע( יעקב היה צריך לעזוב בית אביו, זה מצב 
עצוב, אך הוא מרים את רגליו, בשמחה לבו נשא את רגליו, 
ועי"ז הצליח עם הרוחח חיים,  ַהְינּו ַעל ְיֵדי ָהרּוַח ֶׁשַּבֵּלב ָּבִאים 
ַּכַּנ''ל מאיפה  ְּבִחיַנת רּוַח  ַהַּצִּדיק ֶׁשהּוא  ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  ָהִרּקּוִדין 
הצדיק  רביה"ק,  אור  הבעש"ט,  מאור  חיים,  רוח  מקבלים 
ועי"ז ִנְתַּבֵּטל ַהַּגֲאָוה ַּכַּנ''ל כי אנו עקשנים מאד להיות עצובים 
עד הסוף, לא רוצים לעזוב את הרוח גאווה, שבור יום יומיים, 
עד שתופס אותו משהו אחר, כי הוא מתעקש על רוח הגאוה, 
אתה  עליך,  מסתכל  לא  אחד  שאף  אפי'  לה',  תתבטל  הלו, 
גו'ק, יותר גרוע מג'וק, מי צריך שיסתכלו עלי, מספיק לי שה' 
מתכבד על ידי, מתעקש לא רוצה שיכבדו אותי, אך כשרוח 
גאוה תופס את האדם, אי אפשר לשבר את זה, מזה בא כל 
המרירות וגהיני גהינם שעובר על אדם, ע"י גסות רוח שכולנו 
נמצאים בזה. יש גסות רוח שלפחות יש לזה ריח... כמו גז בבית 
שאין לזה ריח, רק מפחדים שהילדים לא יפתחו גז, הכניסו 
בזה ריח מסריח, כדי להנצל מחנק סם המות. אותו דבר יש 
גאוה, יש אנשים שיש להם ריח בגאוה, ישתבח שמו, רואים 
שהוא מנופח, וצוחקים עליו, אבל יש אצלינו גאוה בלי ריח, לא 
רואים כלום, זה יותר מסוכן, כפוף עניו וקטן, אבל הוא שבור 
ועצוב, למה? מה קרה? יש גאוה. קשה לתקן, אי אפשר לשבר 
את זה כשזה נכנס באדם, הוא מלא טענות וצער, יתחמץ לבבי, 
מלא מרירות. קשה, איך שוברים את ז,ה זהו נושא המאמר. 
כי הריקוד יכול לשבר את זה, אפי' שאתה לא אוחז בריקוד, 
גם  כך  רוח טובה,  עליך  לך, תמשיך  תרקוד על המצוה שיש 
יעזור,  כשיש איזה דין, תעשה ריקוד, ככה תצא מהצער. ה' 
הכל יעבור הכל יסתדר, תוכל ללמוד ולהתפלל ולהיות דבוק 

בה'. 

ְוִנְתַּבֵּטל  ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ְּתִהִּלים ל''ו( : ''ַאל ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה''  
ָהֲעבֹוַדת ֱאִליִלים ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: ''ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם'' )ְּבֵראִׁשית י''ח( 
פ''ו: ומובא ברש''י שם(. גמ' סוטה  )ב''מ  ֱאִליִלים  ֲעבֹוַדת  ֶזה 
כתוב שע"י גאוה אין אני והוא יכול וכו',גאוה כמו עבודה זרה 
כמו אשת איש כמו כל העוונות, אלא שנדמה לאדם שכל הגמ' 
לא שייך אלי, כמו כל הגמרא שלא שייכת אליך כשאתה עצוב, 
זהו עבודה זרה, רוח גבוהה של דמיונות. מלא עקשנות כזה. ה' 
ירחם. ככה זה אצל האדם, לא יכול לחשוב מה' בשמחה, מי 
מפריע לך, יש לך ספק עבודה זרה, עוד לא גמרת לעבוד עבודה 
זרה, אבל זה מבלבל אותך, אתה לא מאושר שאתה יהודי, זה 
מה שעובר עליך, וצריך לשבר את העבודה זרה, אברהם אבינו 

הכניס אנשים, רחץ אותם מעבודת אלילים.

ּוְכֶׁשִּנְתַעֶּלה ָהַרְגִלין ַעל ְיֵדי ָהִרּקּוִדין ְּבִחיַנת ָנָׂשא ִלּבֹו ֶאת ַרְגָליו 
ְוִנְתַּבֵּטל ַהַּגֲאָוה, ַהְינּו ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָּתִקין ַהִּדיִנים ִּכי 
ָּכל ְזַמן ֶׁשֵּיׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה ָּבעֹוָלם, ֲחרֹון ַאף ָּבעֹוָלם )ִסְפִרי, ְרֵאה( כל 
הדינים באים מזה, אדם יסתכל על עצמו, ומה שעובר על אדם, 
וכן אדם על עצמו,  מי שעובד את ה' בשמחה, מבטל דינים, 
ָהֲעבֹוָדה  ּוְכֶׁשִּנְתַעֵּבר  ונפש האדם.  עיקר הדין מה שעובר בלב 
ְוִנְמָׁשִכין ֲחָסִדים אז נמשך חסד, חסד  ִנְתַעֵּבר ַהֲחרֹון ַאף  ָזָרה 
זה רוח הבא מחסד, בחי' תפארת כמ"ש להלן. ְוָאז ָהַרְגִלין ֵהם 
ִּבְבִחיַנת ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו )ְׁשמּוֵאל א ב( ַהְינּו ִּבְבִחיַנת ֲחָסִדים ַהְינּו 
ְּבִחיַנת ''ַחְסֵּדי ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים'' )ְיַׁשְעָיהּו נ''ה( ַהֶּנֱאָמִנים ַּדְיָקא, ִּכי 
ִנְתַּבְּטלּו ַהִּמינּות ְוַהְּכִפירֹות נכנס רוח חיים לנה"י ונהיה הלכה, 
רגלי חסידיו ישמור, ה' שומר על העצה בחי' אמונה.  ע"כ דיבר 

מהרגלין, בהמשך מדבר מהידין.

ְוַגם ֶזה ְּבִחיַנת ַהְמָחַאת ַּכף ִּכי ַעל ְיֵדי ָהרּוַח ִנְתַּגֶּלה ֶהָאַרת ַהָּיַדִים 
ֶזה  ּדֹוֵפק  ּדֹוֵפק''  ּדֹוִדי  ''קֹול   : ה(  ַהִּׁשיִרים  )ִׁשיר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְּבִחיַנת רּוַח, ַּכּמּוָבא ַּבִּתּקּוִנים )ִּתּקּון כה ס''ח( ְוָסִמיְך ֵלּה: ''ּדֹוִדי 
ָׁשַלח ָידֹו ִמן ַהחֹור'' ֶזה ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ֶהָאַרת ַהָּיַדִים ַהְינּו ְּבִחיַנת 
איך  ַהְּכִפירֹות,  ַהְינּו  ָזָרה,  ָהֲעבֹוָדה  ִנְתַּבֵּטל  ְוָאז  ַּכף  ַהְמָחַאת 
עושים ביחד, ידיים ורגליים?  ְוֶזה ְּבִחיַנת )ְׁשמֹות י''ז( : ''ַוְיִהי 
ֶׁשַּבֵּלב  רּוַח  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ַהַּצִּדיק  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ִנְמָצא,  ֱאמּוָנה''  ָיָדיו 
ְוַהְמָחַאת  ִרּקּוִדין  ְּבִחיַנת  ַהְינּו  ְוָהַרְגַלִים  ַהָּיַדִים  ֶהָאַרת  ִנְתַּגֶּלה 
ִנְתַקֵּים  ְוָאז  ָהֱאמּוָנה  ְוִנְתַרֶּבה  ְוַהְּכִפירֹות  ַהַּגֲאָוה  ְוִנְתַּבֵּטל  ַּכף 
)ְּתִהִּלים כ''ו( : ''ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור'' ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה )ָׁשם 
ע''ג( כי המינות היא בחינת נטיו רגלי כמ''ש ''ִּכְמַעט ָנָטיּו ַרְגָלי'' 
ֶׁשֶּנֱאַמר ָׁשם ַעל ֶׁשִהִּׁשיאֹו ִלּבֹו ְלִמינּות, ַּכְמבָאר ָׁשם ְו''ַרְגִלי ָעְמָדה 

ְבִמיׁשֹור'' מֹוֶרה ַעל ֱאמּוָנה ְוָאז ִנְתַקֵּים ''ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה''.

לצעוק  שיכול  בריא  אחד  צריך  בשמחה,  להיות  נתחיל  מתי 
רבינו התחיל מדברי התיקונים, באות  ריקודין. מה  ולהרים 
ה' לעיל הזכיר מהתיקונים 'בתרועה דאיהו רוחא אתעבר אל 
אחר' הצדיק הוא נקרא תרועה, רוחא, איש אשר רוח בו, ועל 

ידו נעשה קוצא דאת ד', בחי' מארבע רוחות בואי הרוח.

עלינו  שעובר  מה  המלכות,  מתיקון  הרבה  מדבר  בזה"ק   
בחיים, האמונה. מציאות החיות הגדול, יותר מאוכל וכבוד, 
יותר מהכל, זה החיות עם ה', זה אמונה. יש לנו רוח בהמי, 
אומר  הזה"ק  הזה.  החיות  את  מסתיר  שזה  שטות,  רוח 
,שכשמאיר תקיעה שברים תרועה, לא נוכל להאריך בסודות 
התורה העמוקים מאד, תקיעה זה שפע החסד והמוחין, נעשה 
עוד לא מספיק להתחזק, שברים, שב  התחדשות הזה, אבל 
בתשובה נשבר לבו, עוד לא יכול להתחזק, רק בתרועה נשבר 
הנקודה  מציאות  סוד  בזה"ק,  פי'  להתחזק.  ויכול  אחר  אל 
הוא, מה שה' רוצה בעולם, למה הוא ברא ככה את העולם, 
ברא עולמות עליונים מלאכים שרפים ואופנים, ועוה"ז, אנו 
נמצאים פה בעולם של הסתרה, צריך לישון ולאכול, ויש יצר 
יודע איך לצאת מזה,  עבירות שלא  מיני  כל  לא פשוט,  הרע 
חושב שזה בלתי אפשרי, זה כן אפשרי, אלא שנדמה לו שלא 
שמאל,  בחי'  זהו  וכו',  עצבות  מיני  כל  וכן  מזה,  לצאת  יכול 

דינים, הסתרה. למה ה' עשה זאת.

כי ה' רוצה, כמו שלמעלה עיקר הנחת רוח הוא מדת התפארת, 
להמתיק הדין בחסד, זהו בחי' תרועה, שיש רוח טובה שכובש 
נפלא, למי  דין, שפע,  בלי  רוח של חסד  יש  נכאה,  את הרוח 
שניהם,  שכולל  רוח  ויש  גבורה,  דין  של  רוח  יש  לו,  שמגיע 
שמשם  התפארת  רוח  זהו  יעקב.  רוח  ותחי  בחי'  תרועה, 
שאני  ממה  שאדרבה  האמת,  את  להכיר  בא  שאדם  השורש 
רחוק מה', נתעלה יותר כבוד ה', כי נמשך רוח חוטמא דפרד' 
אמצע התפארת שנמשך שפע של אמת, שממתיק ומבטל הדין. 
זה שפת קבלה. אך אותו דבר בעוה"ז, אחד עושה חסד, יום 
לנקום  רוצה  ואתה  אותך,  מכעיס  אליו  מתחצף  השני  אחד, 
בו, לסדר אותו עד הסוף, יום יום עם חוצפה כזאת, אבל ברגע 
אחרון אמר מלה אחת אמיתית, סליחה, ופתאום מתמלא לבך 
ברחמנות וכובש את הכעס. ככה כל ישועה שצריך, מבקשים 
משופט קצת רחמים, וככה בבית, ועם חברים, קצת, תן לי גם 
להרוויח, לחיות גם כן. העולם עומד על רחמים, בחי' תפארת. 

יעקב אבינו.

אחרת,  הרחמים,  מדות  משורש  מושרשת  הזאת  ההנהגה 
עיקר החיים  בעולם,  ההנהגה הזאת היא  יש רחמים  איפה 
שלנו בעוה"ז, אחרת אין אנו שווים גרוש, כי לא זכינו להיות 
בתכלית השלימות , מי אתה בכלל. אך כשאדם בא ומבקש 
בתרועה  תרועה.  זהו  רחמים,  עליו  מתעורר  בבושה,  רחמים 

דאיהו רוחא אתעביר אל אחר.

אדם בעוה"ז לא יכול לחיות עם אמונה, עם ה'. יש ד' יסודות, 
קוצא דאת ד', כי מלכות אמונה היא דלה ועניה, יורדת לד' 
עולמות, ד' יסודות הגוף, אדם טרוד עם הגוף והטבע והמדות 
אותו.  משגעת  והרוח  נכאה,  רוח  בהמיותו,  רוח  של  הקשות 
צריך שהצדיק יעשה לו קוץ דאת ד', בליטה טובה מצד ימין, 
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שזהו יחוד קוב"ה ושכינתיה שיסוד מאיר למלכות. ותחי רוח 
לא  לעולם,  ימשך  שיעקב  שייך  יוסף  עם  יעקב  כשיש  יעקב, 
רק לצדיקים בחי' אברה ם יצחק ויעקב שיש להם הסתכלות 
בשכל של כל דבר שמבין שבכל גשמי יש רוחני, ויודע לכלול 
ימין ושמאל, רוח רוחני בתוך הגשמי, שני דברים ביחד זהו 
שלימות הדעת, קו האמצע, תפארת. מאחד שני הפכים. צריך 
ללמוד ועובד, זה אותו דבר, ה' פה, פה נעשה נחת רוח ,יודע 
שכל  לו  יש  שמים,  לשם  לומד  וכשלומד  ה',  את  לעבוד  איך 

אמיתי. זה שייך לגדולים.

איך זה יגיע לכל העם, זה בחי' יוסף, צדיק, ישית ידו על עיניך, 
רוח חיים של הצדיק, אבל יוסף הצדיק נאבד, מוכרים אותו 
בגרושים, אני גדול, מי צריך צדיק, אני חסד וגבורה, מי צריך 
תפארת. אני גבור על היצר ומקבל חסד, מה צריך תפארת בחי' 
בית בחי' יעקב שה' נמצא בכל דבר, זהו קשר כל המאמר, בחי' 
רוח, ובחי' בית, שעיקר גדולתו של ה' שגם עכו"ם ידעו שה' 
שליט ומושל. בית יעקב. גדול ה' ומהולל מבחי' מאד סטרא 
יתחיל לדעת שה' נמצא בעוה"ז,  דמותא, מהנפילות. שאדם 
אפי' בירידות שלי. אפי' כשאתה קפוט, הוציאו ממך כל הרוח, 
כמעט נטיו רגלי, זהו, כבר לא יכול לזוז, בלי שום רוח חיים, 
אדם צריך להחיות עצמו, שגם שם להתחזק עם אמונה, צועק 
לה' וה' רואה. רק ככה אפשר לחיות בעולם, ככה אפשר לחזור 
לה' תמיד. וכן כשאדם נופל לרוח בהמיות. שולט עליו, והנה 
קצת תופס רוח דקדושה, ב"ה, שברתי את התאוה קצת, את 

הכעס קצת, את היאוש קצת. זה עיקר הנחת . 

זהו בחי' בית, בדברים פשוטים, ה' שפתי תפתח המתקת הדין, 
וזה שכל דקדושה, שלא יהיה בחי' אותי שכלתם, כי אי אפשר 
ה'  מציאות  שרואה  עצום  דגדלות  במוחין  רק  גאוה,  לבטל 
כזה גדול, שרפים כאלה עצומים והם עובדים את ה', מי אני, 
אפי' אדם הכי צדיק בעולם, איפה אני, מתבייש כ"כ. כשיש 
לאדם שכל ודעת, שזה בחי' תפארת, רוח של דעת, של מוחין, 
אז אין לו גאוה. אין דרך לבטל גאוה, רק כשאדם עולה לשכל 
ודעת גדול מאד. אין דרך לבטל גאוה רק ע"י הצדיקים, הדעת 
שהצדיק זכה לזה איך לעבוד את ה' בכל דבר בקדושה וטהרה 
בענוה ושפלות, בלי שום מציאות שאני עושה, ויש לך שמחה 

וחיות באופן שאת ה לא צריך רוח גבוהה.

אצלי  גדול  כבוד  גבוהה,  נפש  כבוד,  נפש  הוא  אדם  חיות  כי 
לאחר אותך, בכל מצוה עושה כבוד לעצמו, למה, כי אין לך 
משהו אחר. אך כשיש לך רוח של הצדיקים, אתה לא צריך 
לי  זה, אדם צריך לדעת שיש  בלי  זה, אתה צוחק מזה.  את 
גאוה בוודאי ,אבל ב"ה יודע שיש לי גאוה. זה כל ההפרש. אני 
משמח את עצמי שאני לא עובד ע"ז, לא עושה מזה מציאות. כי 
כל ע"ז זה ניטל, לוקחים את החיים מהאדם, זה הטומאה של 
האדם, דרך גאוה שלא תוכל להצליח, וכל אדם מלא מזה. זה 
נופל אצלינו. זה הזמן אחרי חנוכה, להכניע את השקר ולהיות 
בשמחה עם ה', אשרינו מה טוב חלקינו, אשרינו ששמחים עם 

הצדיקים. להכניס את השמחה.

בזה נבין דברי הזה"ק, בתרועה דאיהו רוחא, בחי' יעקב, כשיש 
מדות הרחמים, אז מתבטל אל אחר, כי שם אתה יודע שה' 
שאני  שכמה  יעקב,  בית,  בחי'  הדינים,  המתקת  עיקר  רוצה 
נמוך, שם אני עושה נחת רוח, ויש לך רוח של המוחין. כי יש 
הרבה סוגי רוח, יש רוח שורש הכתר, ויש עשרה מיני נגינה, 
עשרה דרגות של רוח חיים, רוח אהבה ורוח יראה, כל מיני רוח 
דקדושה שאחד מול השני. כשיש גדלות הדעת, כמו ביום טוב 
ובשבת, או כשאדם עוסק בתשובה, אז מאיר הרוח דקדושה. 
שזהו הרוח של הצדיק, באים אל הצדיק ותופסים את האור 
של רבינו, זוכים לרוח דקדושה, ומבינים איזה שמחה יש בכל 

מצוה.

ה'  למעלה,  עולה  המצוה  עושה,  שאדם  מצוה  כל  למעשה, 

אסור  אותנו,  ומציל  שומר  אותנו,  אוהב  מאד  הכל,  רואה 
עושה  תמיד  כשאדם  ישראל,  עמו  שומר  ה'  ולפחד,  לדאוג 
מצוה, יש לו זקן פיאות, מלא מצוות כרימון, כל מצוה עולה 
למעלה, זה ממשיך מוחין, זה פותח את השורש, שיר פשוט 
כפול משולש ומרובע, לפי מה הוא ממשיך השפע, כפי התעלות 
המצוות. רבינו אומר שבקבלת שבת עולים המצוה, כי בימות 
כשקצצת  כן,  כן  מתי?  אני?  המצוה,  רגלי  את  קצצת  החול 
את הרגליים שלך שאין לך שמחת המצוות, צריך ויחי יעקב, 
חיות, אתה נמצא בגלו ת השכינה, עיקר הגלו תכשאין שמחת 

המצוות. כשאדם עושה מצוה בשמחה. זה ענין אחר לגמרי.

גדולה להיות בשמחה תמיד, פירוש שבכל  רבינו אמר מצוה 
מצוה, החלק העיקרי של המצוה הוא השמחה, זה נקרא לשם 
מצוה, לא לשם מצות קיום השו"ע בלי הקב"ה, חס ושלום, 
זה השטות שיש בעולם, לשם מצוה היינו להתאחד באחדות 
ה' כמו שהצדיקים מלמדים, כשאתה מכוון לשם מצוה, אז 
המצוה עולה למעלה וממשיך שפע ,כשיש שפע, יש רוח דנשיב 

בשית פרקין דדרועין ושוקין.

כשהמדות בקטנות הם בנה"י לבד, עיבור, אח"כ יניקה בחי' 
גדלות,  מוחין  כשיש  חב"ד,  גדלות  אח"כ  חג"ת,  גם  קטנות 
השלישי  הפרק  עם  פרקין  ב'  עולים  מתלבש,  דבינה  נה"י 
מנה"י דבינה, זה עניינים שאנו עושים, אנו מביאים רוח לכל 
העולמות, תבין, כל המלאכים השרפים ואופנים, הר גבוה 11 
קילומטר, אפי' גי'רפה גבוה ופיל שמן, לא יכול לעשות נחת רוח 
לה', רק אנחנו אנשים קטנים בקושי מטר וחצי, אדם קטנציק, 
אנחנו אלה שמתקנים למעלה, אין מישהו שיכול לתקן, גם לא 
הדור הקודם, רק הצדיקים הם חלק מהתיקונים וכל הנשמות 

מקבלים שפע וחיות.

וכשעושים  העולמות,  כל  לתוך  הרוח  את  מביאים  אנחנו 
מצוה בתוך תשובה והתעוררות, ציצית תפילין ק"ש ותפילה 
ובהמ"ז וסור מרע ועשה טוב, בכל דבר נעשה רוח, ונעשה שכל 
ספירה נכלל מג' פרקין, הכל נכפל, וג' פרקין מאירים זה בזה, 
זהו סודות הקבלה, זה נקרא גדלות המוחין, מלא רוח חיים, 
שהידין ורגלין, חב"ד נהיה ג', והחג"ת ידין, ורגלין נה"י נהיה 

כל אחד מג' פרקין ע"י מוחין דגדלות.

ובהמשך אומר רבינו ענין הידין, דודי שלח ידו מן החור, חור 
זה אותיות רו"ח, מה זה דודי שלח ידו, הזה"ק מפרש שם איך 
נעשה תיקון המלכות אמונה, כשיש תיקון שית פרקין, בחי' 

תפארת, התרועה מאיר למלכות, זהו הרוח שבידיים. 

העניינים עמוקים שלא יכולים להגיד, כלל הדבר, דודי שלח 
ידו מן החור ומעי, המעיים של האדם, מעיים כואבים, כואב 
רוח  במעיים,  רוח  לו  יש  האדם,  רוח  של  המציאות  הבטן, 
וכו'  ושמתם  של  אותיות  נ'  המעיים,  ותיקון  כזאת,  בהמית 
דק"ש, מציאות התפשטות ה', שיהיה מעי המו עלי, רצונות 
וכיסופין לה', התיקון של האמונה נעשה ע"י קול דודי דופק, 
בך אמונה  להכניס  חיים,  רוח  בך  דופק  ה'  לי אחותי,  פתחי 
פשוטה, האמונה הפשוטה הזאת, נעשה ע"י דודי שלח ידו מן 
החור, סוד אחורי הת"ת שמאיר למלכות, והמדות נשלמים 
ידיים של המלכות. רבינו מדבר  והמלכות נשלמת, זהו בחי' 
כאן ב' בחינות ידיים, בתחילה דיבר מחג"ת עליון, וכאן דיבר 

מחג"ת דמלכות.

ויש  ופשיטות,  תמימות  פשוטה,  שמחה  צריך  ובפשטות, 
הוא  השמחה  ונסתר,  בנגלה  דברים,  שני  הפשוטה  בשמחה 
בנגלה, היינו שאני הרווחתי היום מליונים, אני סופר את זה, 
מה אתה רוצה, אני רואה שעשיתי מצוה, מתבונן בזה כמה 
המצוה,  מתיקות  את  רואה  אני  מור,  ע'  מרדכי,  שווה,  שזה 
תופס את זה ונכנס לו בלב, איזה זכות אשרינו מה טוב חלקינו, 
מבין את האשרינו עד הסוף, כל הדברים האחרים מתקטנים 
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בעיניו, ככה צריך לעשות מצוה בנגלה. זה בחי' שוקיין, שית 
פרקין דרגלין, להמתיק הגאוה. בלי זה, רוצה רק כסף וכבוד 
ואין לי. צריך להמתיק בשית פרקין דשוקין שזה ג' וג' פרקין 
עם  עצמו  את  שמשמח  תרועה,  צדיק  יסוד  ע"י  והוד,  דנצח 

תפילין.

אדם צריך לקיים מצוה עם אמונה ושמחה, אפי' שאתה לא 
רואה את הרב שלך רוקד בהנחת תפילין, כנראה הוא רוקד 

בבית, מתחבא, שלא תדע שהוא ברסלב.

תצא  נכא,ה,  רוח  ,או  שמחה  רוח  לך  שיש  או  הדבר   כלל 
מהגהינם, תשבר את היובש, ע"י שית פרקין דנצח והוד, אתה 

מתענג מהמצוות יסוד, שהצדיק נותן לך רוח חיים.

אח"כ יש שאדם זוכה להחיות את עצמו מהמצוות בחי' נסתר, 
הידיים  שזה  נסתר,  של  התורה  בסודות  מתבונן  שאחד  לא 
העליונים בחי' נה"י דבינה, אלא כאן מדובר שהאמונה מקבלת 
זה  מפנימיות המצוה.  עצמו  ידי המלכות. שמחיה את  חיות, 
מכל  יותר  מרגיש  שאדם  הממשית  האמונה  ההרגשת  עיקר 
הרגשה בעולם, מרגיש מצוה. בלי זה, מה יש להרגיש בעולם, 
צריך  אדם  אבל  למשוגעים,  ששייך  רגש  ועצבים,  תאוות 
להרגיש ]בחי' חגת דמלכות[ איך ה' נמצא פה, איך הוא מתעלה 
ידי כמו שאני עכשיו כי התחזקתי במצב  ומתכבד דווקא על 
הזה, זהו האור שהצדיק מלמד, כל מה שלומדים ספרי רבנו 
ולקוטי הלכות, זה להכניס באדם את הרוח של תורה שבנסתר. 
שנכנס בו הרוח של תורה שבנסתר שנכנס בו, יודע את הסוד של 
הדבר. הנה אכלתי, הוצאתי את בן המלך מבית סוהר, זה לא 
היה סתם תאוות האכילה, רק שמחה, איי נכשלתי ונכשלתי, 
אבל ה' מתכבד ע"י הרצון הטוב שלך, עיקר התענוג של ה' זה 
בנקודה אחת. אדם שנכנס בו הרוח חיים של הצדיק, שיודע 
להלך נגד כל רוח של אדם, אפי' שיש לו כל הרוחות כמו מכשף 
רוח רעות, רואה חזיונות, רואה את  ערבי, רח"ל, אדם מלא 
ונחשים  הג'וקים  כל  ושערות,  וקלשון  עיניים  עם  הרע  היצר 
של  חיים  רוח  של  אחת  טיפה  כשיש  אך  וקליפות,  ועקרבים 

הצדיק, מבטל את זה.

התפארת,  זהו  ה',  שם  מתעלה  ממך  אדרבה  ממך,  נהנה  ה' 
כי אתה  כזה,  המתקה, שאתה מעורר מדות הרחמים במצב 
יודע שחידוש כמוך לא היה בעולם, מה שעובר עליך, עוד לא 
היה כזה דבר בעולם, וממך מתעלה שם ה', ע"י שמחת המצוות 

בפשטות. 

נעשה  וזה  איתך,  נמצא  שה'  הסוד  את  מאיר  שברגלין  הרוח 
אצלו ידין, שהוא תופס את זה בידי המלכות אמונה, הוא מרגיש 
אהבה ויראה בפשטות. ויש רוח שבידין, שזה בפשטות עשיתי 
מצוות. כשאדם עושה מצוה, הוא גורם שורש הרוח, אתה עולה 
למעלה ונעשה היחוד, ונעשה שית פרקין. ושם יש ידין עליונים 
שזה נה"י דבינה, שהוא חג"ת של התחתון. כשאדם עושה מצוה 
בדביקות, זה עולם הבינה, יין המשומר, שזהו הכח של הצדיק 
שמאיר לך ידין עליונים דנה"י דבינה, עי"ז נעשה השית פרקין 
שהחגת נעשה שלוש ונכללים בת"ת שנהיה דעת, ואתה מקבל 
את הרוח של הצדיק שזה שפע רוח הקודש, שפע של דעת. סתם 
טעיתי, לא היה לי שכל. זהו הרגלין העליונים, בחי' סי' כ"ב, 
שהצדיק נקרא רגלין, הצדיק נקרא רגלין. חותם הפנימי. היית 

אצל רבינו בר"ה, אתה חתום בפנים.

ואנו צריכים שיתגלה הרוח של הרגלין, שזהו הנה"י של הרוח 
מתחילים  ואנו  תפארת,  ותרועה,  יעקב  בחי'  שזהו  העליון, 
שום  בלי  בתמימות  ולרקוד  לשמוח  מצוה  בכל  מאד,  להזהר 
מניח  אחד  שו"ע,  לומד  המצוה,  חלק  יש  לימוד  בכל  מצוה, 
תפילין ענקיים בלי רצועות, או שיקשור את זה עם דבק מגע, 
תפילין הכי טובות, אבל צריך רצועות, אפי' בחומש לא כתוב 
רצועות, תלמד שו"ע, יש מצוה רצועות, או שרוצה לשמור שבת 
יודע מה זה ל"ט מלאכות, ראיתי כבר חידושים כאלה,  ולא 
השמחה  זה  מהמצוה  חלק  מצוה  בכל  ,ככה  משהו  שם  חסר 
והחיות, בלי שמחה, כמו תפילין בלי רצועות, זהו ע' מור, רואה 

עין בעין שעשיתי רצון ה'. 

זהו הרוח שבידין, שמתגלה אהבה ויראה למעשה, חגת דמל'. 
דברנו היום קצת פנימיות הענין, ואיך הכל מתקשר ביחד. כמו 
שפתח תחילת המאמר, ענין בית, וכד אתי יתרו, ועני ן התרועה, 
ומאמר ההתיקונים שמאריך איך להמתיק השכינה ע"י פרקין 
שזה בתכלית הגדלות, הצדיק פועל אתזה כשאתה עושה מצוה 
בשמחה. היינו לעשות מצוה בנגלה ולטעום ולטבול בתוך הענין 
הפנימי של המצוה, מה שר' נתן מטעים לנו בלקו"ה. זה חיים 

טובים

ה' יזכנו לחיות חיים טובים, ורוח חיים של ריקודין והמחאת 
את  שירים  מישהו  שיהיה  ירחם  ה'  הדינים,  ולהמתיק  כף, 
כולם, אפי' בלי זה, נרקוד לבד בבית, ונהיה בשמחה תמיד אמן.



ז

דרכי נועם
תורה נד שיעור ב

יום ה' פרשת ויחי, אור לי"ג טבת תשע"ו

רבינו מדבר מזכרון עלמא דאתי, אזכרה בלילה, עיקר השייכות 
עם עלמא דאתי, הוא מה שאדם מברר, ומוסר עצמו לה' בלילה, 
הבלבולים  מחשבות,  יש  לאדם  לי.  אור  ה'  בחושך  אשב  כי 
לישון,  הולך  בלילה  הראש.  את  לו  מבלבלים  היום,  שבמשך 
אח"כ מתעורר עם מח נקי, בחי' שינה הוא ביטול לה'. ומתפלל 
ולומד, היושבת בגנים, יושב עם השכינה הק' והצדיקים, איזה 
עדן,  לגן  פורח  הנה  אך  בעוה"ז  נמצא  הוא  בעולם,  יש  מתנה 
להשתנות  שיכולים  מה  השגה  לאדם  אין  הקדשים,  בקודש 

מלילה אחת.

רבינו אומר שצריך להזהר ממיתת הלב, אדם מת כ"כ, אין לו 
לב, לב מחורר, מגיע שבת, מהיכן לוקחים לב, לב לשבת לב 
לשובבים, כשיש לאדם לב, אין שום מניעה, יכול לפעול המון. 
כשלוקחים ממנו את הלב, הכל סתום. בחצות הוא זמן לבנות 

את הלב. 

עלמא  זכרון  לשמור  איך  גבוהים,  דברים  כאן  ללמוד  צריך 
בבחי'  המחשבות  מכל  לצאת  לזה.  הכלי  הוא  העיקר  דאתי, 
שינה, אין עבר כלל. כמו יציאת מצרים, אתמול היינו במצרים, 
אך הנה היה פסח, יצאנו. אין שום עבר, אני יושב עם רבינו ,עם 
כל הצדיקים, זה האמת. כולם יושנים, אף אחד לא יודע מה 

נהיה כאן. אצל ה' יש לי מקום. ה' רוצה בי וצריך אותי.

ה' אלקי גדלת מאד, ה' הוא האלקים שלי, אזכרה נגינתי בלילה 
עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי.

התחלנו לבאר עיקר היסוד להתחיל לחיות חיים טובים, חיים 
נשמר  לא  כשאדם  הלב.  וממיתת  עין  מרע  להשמר  חדשים, 
מזה, אינו יודע מה שנעשה. כשרואה שיש לו בלבולים, עובר 
עליו, יבדוק מה קורה איתו. או שלבו מת מחמת קנאת פרנסת 
וכן  וקנאה אוכל את הלב.  כבוד חבירו, התנשאות  חבירו או 
המדמה התאוות הורג את האדם, אין לו חיות. ה' עוזר לאדם, 
כשמתנהג בגשמיות, ה' עוזר שעובר חושך ועצבות, שזה כפרת 
אך  מגושם,  נשאר  היה  זה,  בלי  טוב,  לא  שזה  ויודע  עוונות 
כשרואה שזה לא גישמאק להיות מגושם, רק כן יכול להיות 

קרוב לה'. זה בחי' חצות, חצי חצי, לא יכול אבל כן יכול.

מהצדיקים,  יודעים  שלא  השכחה,  משורש  להזהר  והעיקר 
כאילו אין בעש"ט ואין רבינו, הכל מנהגים, הצדיק מלמד דעת, 
עזוב את המחשבות שלך, תהיה מלא חיות ושמחה, ה' מתפאר 
ומתגדל איתך. עזוב הכל, תדבר עם ה' כדבר איש אל חבירו, 

ותצא לריקוד. 

ג' הדמיונות שממיתים הלב: א. שורש המדמה שהיהדות זה 
לא הדבר הברור שיש בבעשט ורבינו ובזה"ק, וזה שולט על פי 
שונה הלכות. ב. מדמה, פגם הקמץ אהבות נפולות. שזה עיקר 

המלחמה שעובר עלינו. ג. קנאה ורע עין.

והעיקר שאפי' כשנופלים למקומות האלה שהאדם מלא קנאה 
ושנאה, ידע שגם שאני מלא תאוות וגם שלא יודע מרביה"ק, 
גם ה' אלקי, ה' עשה שהמח סתום, ה' עשה שהולך קשה, ה' 
הוא  ה' אלקי,  שלי.  שלי, את התפילות  רוצה את ההתחלות 

אלקים שלי, איתי עמי ואצלי תמיד.

רביה"ק מביא שבחינה זאת לאדבקא מחשבתא בעלמא דאתי, 
מציאות העולמות עליונים שהצדיקים מטיילים שם וחיים שם, 
אנו צריכים להזכר קצת בעוה"ב, לדעת שהעוה"ז אינו לבד, וכן 
עוה"ב אינו לבד, גם עוה"ז מאד מאד חשוב אצלו ית', אין עולם 

אלא אחד, הכל מלא נחת רוח לה', השבוע הזה, החודש הזה, 
החורף הזה, השבת הזה. עכשיו.

אפי' שאין לי חיות והתעוררות, ה' רוצה ממני משהו ,לנסות 
להדביק את המחשבה, בדבק אין שיעור וגבול, יש שני דברים 
שנדבק, אי אפשר לקרוע זה מזה, ה' יזכנו. אך בזמן שעדיין 
מדביקים זה עוד לח, ויכולים עדיין לקרוע, זה עיקר הנחת רוח 
לה', שהדבק לא כ"כ טוב, אך אתה מנסה עוד פעם ועוד פעם, 

ושוב נפלת, ועוד התחלה ועוד התחלה, זה עיקר הנחת רוח.

המציאות  הוא  איך  אותנו  שמלמד  אמיתי  רבי  לנו  יש  לזאת 
שצריך להתדבק בו ית'.

ב. ּוְבִחיָנה זֹו, ִלְזּכר ָּתִמיד ָּבעֹוָלם ַהָּבא ְּדַהְינּו ְלַאְדָּבָקא ַמֲחַׁשְבֵּתּה 
ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי הּוא ִּבְכָלִלּיּות ּוִבְפָרִטּיּות ִּבְכָלִלּיּות ָּכך ָראּוי ִלְהיֹות 
ככה  שאלות,  בלי  עקשנות,  בחי'  הוא  מנהג  ַהֵּׁשם  ִיְרֵאי  ִמְנַהג 
ִמָּיד  ִיְזּכר  ָּדָבר,  ֶׁשַּיְתִחיל ׁשּום  ַּבֲהִקיצֹו, קֶדם  ַּבּבֶקר  ֵּתֶכף  נהגו. 

ְּבָעְלָמא ְּדָאֵתי.

ְוַאַחר ָּכך ַיֲעֶׂשה זאת ִּבְפָרִטּיּות ִּכי ָּכל ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ִהְתַלְּבׁשּות 
ַמְדֵרגֹות ַהַּתְחּתֹונֹות ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ַהְינּו ְּבִחיַנת ַרְגִלין ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה, 
ִּבְבִחיַנת )ְיַׁשְעָיה ס''ו( ''ְוָהָאֶרץ ֲהדם ַרְגָלי'' בהמשך המאמר מובן 
אלא  המיתה,  לאחר  שיהיה  מה  רק  אינו  דאתי  עלמא  שענין 
באמת  עליונים..והנה  העולמות  למעלה,  שנעשה  המציאות 
היינו צריכים להתחיל באות ג' כשמדבק להמון עם. אך כאן 

מדבר מענין 'גדלת מאד' שהגדלת השכל יהיה במדה.

לכן נדלג להמשך, לעשות כלי שנוכל לקבל את האור. שזה יהיה 
צריך  וזה  השכל,  להגדיל  איך  מלמד  בתחילה  כי  כלי,  בבחי' 

להיות במדה.שלא יצא מגבול הקדושה. 

וכן בלקו"ת סי' ז' כתב שצריך לכלול דרי מעלה עם דרי מטה, 
כי בביטול של דרי מעלה אין יראה, לכן צריך גבול.

ַאך ַהַהְגָּדלֹות ַהֵּׂשֶכל ָּבֶזה, ָצִריך ִלְהיֹות ְּבִמָּדה ֶׁשּלא ֵיֵצא ִמְּגבּול 
ַהְּקֻדָּׁשה ַרק ְלִפי ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי ֶׁשּלֹו ֵּכן ַיְגִּדיל ַהַּמֲחָׁשָבה ָּבֶזה ְוֵכן לא 
ִיְסַּתֵּכל ָּבֶזה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרָגתֹו ִּכי ַּבֻּמְפָלא ִמְּמך ַאל ִּתְדרׁש )ֲחִגיָגה 

י''ג( ְוֶזה ָּגַדְלָּת ְמאד, 

יש להבין מה כונת רביה"ק בזה, כי לכאו' אם צריך לצמצם, 
מה ענין יש בהגדלת השכל. וממשיך ענין הוד והדר שהוא סוד 
נצח והוד שהתגלות רגלי הקדושה נמצאים ממש בזה העולם,. 
נמצא  ממש  והדר  הוד  אבל  אחרת,  בחי'  הוא  מנה"י  למעלה 
והדר  'הוד  לפני  בפסוק  כתוב  ש'גדלת מאד'  פלא,  ודבר  כאן. 

לבשת'. לזה נלמד קודם ענין גדלת מאד.

כאן אנו לומדים סוגיה שבו נמצא עיקר הגלות ועיקר הכפירה 
גורם  ופגם המוחין שזה  פגם הברית  עיקר  וזהו  בעולם,  שיש 
שאין לאדם הרגשה בעבודת ה', וכשכן רוצים להכנס לעבודת 
ה', מוכרח לעבור מחלוקת, אנשים מבלבלים שזה לא בשבילך, 
עזוב את זה. ושוברים אותו ומפילים אותו ולא יוכל להחזיק 
מעמד בזה. וגם כי כח השכל חלש מאד, והבלבולים גוברים, 

וההסתרה חזקה מאד.

עתיק  אנפין,  אריך  עליונים,  מעולמות  מדבר  שהזה"ק  ידוע 
יומין, אלא שמלביש הכל במשל וצמצום, א"כ לכאו' הזה"ק 
כבר צמצם, אלא שכלפינו זה עדיין קשה מאד, באמצע הזה"ק 
ה',  ויראת  ה'  אהבת  דמארי,  רחימו  לבביים,  עניניים  מדבר 
ומסביר שאדם יחשוב על התכלית, ומדבר משמחה, זה כבר 
צריך  פשוטים שכשאוכלים  כתוב שכליים  בגמ'  וכן  מובן.  כן 
לעשות ברכה. זהו שכל פשוט, שאדם לוקח ורואה את הדבר. 
גבוה  זה  הציור,  תופס את  בלימוד הלכה שאין  עיקר הקושי 
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מתפיסת שכלך.

מדבר  האריז"ל  פשוט,  שכל  שם  שיש  ממקום  מדבר  בזה"ק 
בהם  שיש  הזה"ק  דברי  הוא  לזה,  הכלי  גבוהים,  דברים 
אנו  ובכתבים,  בזה"ק  שכתוב  מה  וכל  מאד.  פשוטה  הרגשה 
יכולים לקבלם רק ע"י אור הבעש"ט ורביה"ק. ובזה ניגש אל 
המציאות. רבינו אומר שמציאות ה' אלקי גדלת מאד, כשאנו 
רוצים שיהיה לנו שייכות עם השגות אלקות, צריך לצמצם, לפי 

שכל האנושי. 

אנשים  רוב  בזה,  שנעשה  מה  שיודע  מי  אין  הזאת  הסוגיה 
רחוקים מאד משכל. א"כ מה רבינו בא ללמד דבר שאינו ידוע, 
אם הכונה לאיש פשוט, המון עם הרי מדבר בהמשך, לכן אומר 
הוא  שגדלת מאד  בהמשך, שלא תאמר  עם  המון  בחי'  רבינו 

להמון עם.

נתן, צמצום השכל לעובדא למעשה  השבוע היה הילולת רבי 
זהו החידוש העיקרי של רבינו, זה מה שרבינו פועל, הוא לוקח 
אותנו, אפי' שאנו במקום שאין אנו יכולים לתפוס שכל, זהו 
יכול לתפוס כלום, אחד  מיתת הלב שהשכל בריבוי אור, לא 
תופס קצת גמ' תוס' לומדות גשמאק, השני לא יודע א תזה, רק 
תופס חסידות, רוב אנשים לא יכולים לחשוב את שניהם, הנה 
הגיע ר' נתן, ומצמצם האור הכי גבוה בעולם, ומגלה לך, שתדע 
לעובדא  ומצמצם  אלהיך,  איתך,  ה'  טובות,  נקודות  לך  שיש 

למעשה אלקות שיכנס למקום שלך.

כאן רבינו אומר שצריך להרגיש את ה' ברמזים בכל מחשבה 
דיבור ומעשה, הוד והדר לבשת, העולם מלובש על אלקות,ך 
ה' ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הכל אלקות, הכל פנמיות 
אורות רגליון ויותר גבוה. מוראדיג, אך איך אני יכול  לאכול 

את זה. 

נותן לנו, תורות כאלה בלקוטי מוהרן,  זה תלוי במה שרבינו 
מה הוא רוצה, מה ר' נתן רוצה, שמדבר מדרך אחרת, ספרים 
אחרים מדברים מהשכינה, ממדות, מאלקות,ך ר' נתן מדבר 
רק  תדבר  מהאדם,  מדבר  אתה  מה  צ"ע  לכאו'  אדם,  מהבן 
מאלקות וכבוד שמים ותיקונים עליונים, ? אלא שצריך לבוש 
שאתה תוכל ע"י הלבוש הזה, הצמצום הזה, האור יהיה מלובש 

אצלך.

כשלומדים לקוטי הלכות, מתחילים לטעום קצת טעם, הלכה 
הראשונה, מבין מה זה נקודות טובות שבונה משכן, ומתחיל 
לחשוב מזה קצת, אוהו, ה' לקח את הנקודה טובה שלי, ועשה 
מזה משכן, ה' אלקי, ה' האלקים שלי, גם ביום מלא טרדות 
וכל הילדים מצוננים, והכל שבור, הכל מוכה, חגד חגדיא, ר' 
נתן יורד עד אלינו, רבינו לא יכל לרדת עד אלינו, נתן את זה 

לתלמיד שלו, 

ר' נתן הוא השכל אנושי, בעלים לתרופה הוא שכל אנושי של 
יום חול, תשלח כסף, ופחדים ומחלוקות אבל אני מודה לה' 
וטוב להודות לה' ואשרינו שיודעים מרבינו, זה והשכל הפשוט, 

איך להאמין בצדיקים, והכל מלובש בפשטות.

של  מניעות  נורמלי,  אדם  נהיה  לתרופה  עלים  כשלומדים 
יכול  אני  גם  לה',  ומהלל  פעם, אם שם מודה  אוקראינה של 
כאן. זה יכול לרפאות אדם. ר' נתן הוא סיום התורה שמלמד 
שלא  כזאת  מניעה  הבע"ד  עשה  לחינם  לא  אנושי,  שכל  מהו 
אותך  מכניס  נתן  ר'  הלכות  בלקוטי  כזה,  אוצר  שיש  יודעים 
לאט, ובונה לך לבוש על השכל, ואתה מתחיל להבין מזה קימה 
לפנות בוקר, מה זה אמונה, אי ךה' נמצא, נמצא באופן פשוט, 
אתה טוב, יש לך חלק מהקדושה, ואתה מתחיל להרגיש את 

המציאות שאתה מתקן.

הזה,  הלבוש  את  עשה  שרבינו  אחר,  לבוש  הוא  הלכה  כל 
כשנכנסים בזה הלבוש, אתה דבוק באלקות, אתה כבר בפנים. 

שינוי  הוא  עלינו,  ית', מה שעובר  עוד מלבדו  גדול שאין  כלל 
הלבושים, ה' מסתתר, כל יום הוא לבוש חדש, כל שבוע, כל 
ברכה  כל  אכילה  כל  חדש,  הכל  תפילה,  כל  שעה,  כל  חודש, 
זה ענין אחר לגמרי, נעשים דברים נוראים, נורא נוראות, אם 
האמיתי  הדבר  זה  אין  אנושי,  לבוש  בלי  הדבר  את  לוקחים 
שצריך להיות, אי אפשר לקחת את זה כך. לא נהיה מזה ה' 

אלקי גדלת מאד, כי לא לקחת את הלבוש.

תחילת ענין הלבוש הוא בחי' שיר מרובע, שהרי זה בנוי מעשרה 
לנצח  אמונה  לקבל  מלכות,  הוא  הראשון  הלבוש  נגינה,  מיני 
העצבות, גישמאק בעבודת ה',תחילת הלבוש לדעת שה' בודאי 
כאן, תצא ממיתת הלב, הגלות הארוך החשוך המר, הלבוש 
אותך  מבלבל  שהבע"ד  הדמיון  בשגעון  ללחום  הוא  הראשון 
שעכשיו ה' לא איתך כי אתה לא לומד ולא מתפלל, מה אתה 
דואג, יש פראססטיק הגדול, תדבר לה' כמה דקות, תסמוך על 
רחמי ה'. כשאדם זוכה בחי' הוד והדר אין צריך כח הפראסטיק 
הגדול  הדעת  תורה  סתרי  הנעלמת,  התורה  רואה  כי  הגדול, 

שגנז בתוך ההסתרה שבתוך הסתרה.

לא  אביב?  לתל  אחדשנפל  הסתרה,  שבתוך  הסתרה  זה  מה 
מרוויח,  ולא  קשה  עובד  שאני  וטרדות  עצבות,  הכונה  לא, 
ועצוב בבית וחולם, ואוכל את הלב אם יכול למוד או לא, זהו 
ההסתרה שבתוך הסתרה, זהו מיתת הלב. שרואה רק עולם 

אחד, לא רואה משהו אחר.

שתמיד  אלא  עינינו,  לפני  תמיד  עומדת  האמיתית  התכלית 
הבע"ד עושה איזה קיר ומחיצה, ולא מכניס אותנו.

יכולים  לא  אנו  בשובבי"ם,  נשמה  רוח  נפש  תיקון  צריך  לזה 
לרבינו,  ההתקשרות  כח  זהו  בשבילנו,  מתקן  רבינו  לתקן, 
שמוציא את השכינתא מגלותא, את הנשמה שלנו ממרירות 
הסט"א, שגורם שנדמה שאני לא יכול. הדמיון הזה שאני בטוח 
שאני לא יכול, ואני באמת לא יכול, אך זה באמת כלום, זהו 
יכול  עיקר המלחמה. הלבוש הראשון שעובר על אדם שאינו 
להכנס להקדושה, אין לו נפש, שום לב, שום חיות, שום כלום, 
ולא עוד אלא שכבר היה לי התבודדות ועדיין עובר עלי,פרנסה 

טרדות, כל היום טלפונים, מה התכלית. 

נכון שצריך תורה ותפילה ועבדות ה', אך איך שהוא ,ה' מנהיג 
הכל, לא יעזור לך כלום, רק מה שרבינו מאיר לך, שיש דעת 
כמה  לבשת,  והדר  הוד  תורה,  לסתרי  הסתרה  שמהפך  גדול 
שגם  שלום,  תעשה  שם,  נמצא  יותר  ה'  רחוק,  יותר  שאתה 
במקום הזה, ה' נמצא, אפי' שאתה עובד עם גויים, טורקים 
כל  זה.  בגלל  רחוק מה'  בהמיים, אל תאמר שאתה  שחורים 
מלה שלהם קללות ודברי מיאוס, אעפ"כ אסור לך לומר ששם 

אינך יכול להיות דבוק בה'.

עין, כי הכלל שכמה  זהו לשמור את הזכרון שלא ליפול לרע 
שרוצה להכנס יותר לעבודת ה', מראים לו יותר מניעות. ככה 
זה נראה, כמה שרוצה להיות איש כשר, יש לו יותר עצבות. 
בלי עבודת ה' יש עצבות וצרות ועצבים וחולאים אחרים, אך 
כשרוצה עולם הבא, וזכרון עלמא דאתי, אוי מר לי, מה יש לי 

עם עולם הבא, אני מיואש מזה, לא עושה לזה כלום. 

לכן צריך לצמצם ולהלביש לפי המציאות שיש לך, עיקר הלבוש 
תצאו,  בשמחה  כי  וחיות,  שמחה  דקדושה,  למלכות  להכנס 
תצא מ העצבות ומרה שחורה. שנדמה לך שאין לך מה לעשות 
את  רואה  היית  העיניים  את  לך  פותחים  היו  אם  זה.  ברגע 
ההתפארות שיש לה' מכל שערה של הזקן, מכל תזוזה, נעשה 
וגבורות,  חסדים  והדר,  הוד  מאד,  גדלת  ובינה,  חכמה  יחוד 
וכל הספירות מלאים אורות. ומזה נעשה עוטה אור כשלמה, 
ומתלבש לבושים ע"ג לבושים, כי ה' לבדו נמצא, אין עוד מלבדו 

כלל.
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הגהינם הראשון, פנצ'ר בגלגל, כמה עולה גלגל, ב"ה יש לך מאה 
דולר לגלגל, בסדר, נקנה חדש, מה הבעיה. תודה לה' שזה לא 
קרה באמצע סעודיה וערביא, כל היום אתה בוכה שקרה דבר, 
ילדים, אחרים אין  יש  עושים צרות? ב"ה  מה קרה, הילדים 
להם צרות מילדים, רח"ל, אחד יש לו צרות מישיבה, השני אין 
לו צרות מישיבה הוא בשאול תחתית כבר, יש לך צרות מבוס, 

השני אין לו עבודה אין לו בוס... 

גדלת מאד, אם תרצה להכנס לאלקות, אתה יכול להכנס, יש 
דביקות ואורות, בתחילה ה' ינהיג אותך תתחיל ללמוד לקוטי 
מוהרן, חסידות, קבלה, זהר, אורות, אח"כ אתה רואה שזה לא 
עובד, הפסיק לעבוד, וצרי ךרחמים שלא תלך לכניסה לעבוד 

עבדוה זרה, ברוגז על ה'.

וכל זה כי לא הלבשת השכל האנושי שלך שהוא מלא עצבות 
ומשרה שחורה ומלא שכחה ויאוש, אתה צריך להכניס בך שיש 
רבי שאומר שאין עבר, אין אתמול, ומוכרח להיות בקי בשוב, 
שה' איתך עמך ואצלך, גם במקום הנמוך ביותר. אני מוכרח 
להיות בקי בשוב, אפי' שזה לא מתאים לי, זהו שכל אנושי, 
ברצוא,  לבקי  לעלות  יכול  השני  וברע  איתי.  שה'  לדעת  שוב. 

אמונה ודביקות. כי אתה לוקח את זה בכלי אמיתית.

והעיקר לזכור שיש פראסקטי הגדול שמחיה הכל, ולהיות מלא 
חיות, אפי' שאין לי זמן ללמוד ולהתפלל, עם קצת, תוכל לקבל 
חיות. שעה התבודדות. ממשיך על עצמך את כח האיש פשוט 
הגדול, ומומתגלה סתרי תורה. בתוך הלבוש. זהו מציאות סתרי 
תורה שאתה יודע שה' איתך, ושומר עליך, ואתה בשמחה, ב"ה 
שיש קצת פרנסה, וב"ה שאין חובות יותר גדולים, זהו השגות 

אלקות, שיודע שה' איתי ואצלי.

שאני  כמה  ואדרבה  ממני,  התפארות  לה'  שיש  תמיד  ולזכור 
ייותר גרוע, יש יותר נחת ממני. ולדעת שלפני כל עליה מוכרח 

להיות ירידה, אנכי ארד עמך, אנכי אעלך גם עלה. 

האדם,  התעלות  זמן  עיקר  הוא  הנמוכים,  ימים  שבט,  טבת 
במצרים נתגלה ה', תיכנס לשכל האנושי, לצאת מעצבות ומרה 

שחורה, ולהכנס תמיד בחיות.

זהו המשך המאמר, תכלית השגות אלקות, ע"י אזכרה נגינתי 
אל  קשר  לי  יש  הרבי  בכח  לה',  עצמי  את  מוסר  אני  בלילה, 
האמת, ואני מקיים עם לבבי אשיחה, מחפש איזה רוח טובה, 
קצת חיזוק, והחיזוק נכנס בלב, שאני יודע את האמת. שאכן 
שלי  והמעשים  ממעל,  אלוק  חלק  באמת  אני  ממש,  ממש 
פועלים למעלה בעלמא דאתי, ויוצא ריקוד ושמחה וחיות כזה. 
זאת  לעשות  יכול  רבינו  שמחה.  ומלא  ותפילה  תורה  ותופס 
עם כל אחד. מה שאדם צריך לעשות הוא 'פקדונות הרוחות', 
תמסור את עצמך, תצא מהשכל אנושי של מיתת הלב ועצבות 
ומרה שחורה. מיתת הלב הוא טבע האדם, אד םשהוא חזק, 
אוהב לריב, שמח, א מחיה, יש אנשים חלשים, כל מה שלא 
הולך, הוא מאבד עשתונות. ככה יש גם אנשים שסובל מחוצפה 
ורוח סערה, גם זה צריך לשבר. הכלל שזה הדבר הוא עיקר 

המניעה שעומד בדרכך.

שובבים צריך לתקן הנפש, לא ע"י תענית, אלא תענית שעה 
יותר קל לצום חודש שלם מלצום שעה  ביום מעצבות. אולי 
אחת מעצבות. מה קרה לך, אין לך סיבה לשמוח, אתה גוי? 
זהו עיקר תיקון הנפש, ויחי יעקב בארץ מצרים, גלות השכינה 
הוא העצבות שנופל על ישראל, זהו מיתת הלב, השכל האנושי 
שלך מונח בהבלים, אזי קבלה בגימ' נואף, כי באמת קבל"ה 
בקדושה עולה למעלה למעלה, אלא כשאין לך כלים ליהדות, 
כי אינך מלביש בתוך השכל שלך, להיות בשמחה והתחדשות 
, להודות לה' שאתה שומר שבת, אלא שזה לא מתיישב אצלך.

אח"כ צריך לתקן תענוג דקדושה, יסוד צדיק, לדעת שהתענוג 
צדיקים  אמונת  כשיש  לה',  התקשרות  הוא  בעולם  גדול  הכי 
האמונה  האמת,  זה  בעש"ט,  האמונה  לה',  מקושר  ממילא 
ברבינו, שהבעש"ט ורבינו מחברים אותנו לה', ויש לנו שייכות 
יהודי, כך אנו צריכים  וה' אוהב כל  עם מלך מלכי המלכים, 

שיהיה לנו תענוג בכל מצוה. 

אדם בוכה שפעם הרגיש תענוג שבת, והיום לא, ידע שזה ירידה 
לצורך עליה, זהו שכל אנושי, תענוג פשוט בקדושה.

ההתחלה הוא מלכות אמונה, היינו שמחה, להוציא השכינה 
מגלות, לא לחשוב מעצמו רק מכבוד ה'. יש מלך ויש לו נחת 

רוח ממך.

 הדבר השני הוא תענוג דקדושה, יסוד, דאחיד בשמיא וארעא. 
התענוג הוא נצח והוד. נצח היינו שאדם מנצח משהו שעובר 
עליו, בשעה שלא היה לו שום דרך בעולם לנצח את זה, הוא 
יבש ומקורר ולא יכול לנצח, אך התחזק מאד. הוד והדר, לדעת 
שה' נמצא ממש ומסתכל עלי. ותתן אנחה אחת. רבינו אומר, 
הנה יקר גנוחי ונוה, תתן חיוך אחד, אפי' חצי חיוך, ריקודון 

קטן, אפי' 'ששוב תיפול לעצבות, העיקר תסתכל על הנצחון.

רבינו אומר שכשאדם רואה שהוא רחוק מה', ישמח שהוא יודע 
שהוא רחוק, אחרים לא מעניין אותם בכלל. אשריך וטוב לך.

עי"ז נכנסים בהוד והדר, חן היהדות. חן זה דבר שאדם מרגיש. 
התנוצצות גישמאק, כל הטעם הטוב שבעולם בחי' חן, זה מושך 
את הלב להרגשה. כאן מתחיל מציאות הרגשה, ההרגשה הוא 
תפארת. ואח"כ אהבה ויראה כזאת לה'. זהו המציאות שאדם 
מלא פחדים יראות נפולות, מה יהיה, לא יהיה לי עשר מליון 
רק חמש מליון, הבוס יפטר אותי וכו'. אך ה' רוצה שתתיירא 
ממנו לבד, אל תפחד מכלום. גם שנעשים דברים שמשבר הלב, 

האם אין השם יודע איך להנהיג העולם שלו? פחדים זה ע"ז.

איך יוצאים מפחדים, צריך להלביש שכל אנושי, שאדם יפחד 
ממדת הפחד, אין דבר יותר גרוע בעולם כמו פחדים, מה זה 
מיתת הלב שהלב אטום, בסי' ה' אומר רבינו שהפחדים נפולים 
רק  אחד,  דיבור  לוומר  אפשר  אי  פחדים,  כשיש  הכל,  סותם 
ולהתעקש לעשות בדווקא  זה,  על  זה, להתפלל  על  ה'  לצעוק 

משהו נגד הפחד.

רבינו מלמד אותנו כאן,  מהו ענין ה' אלקי גדלת מאד, להגדיל 
הדעת אך שיהיה בתוך גבול הקדושה.

מהו גבול הקדושה שזה מביא לאדם התקרבות לה', למחשבות 
דיבור ומעשה של קרבת ה', או אהבה או יראה. וכל זה רק לפי 

שכל האנושי שלו.

השכל האנושי של אדם הוא מציאות דבר שהוא מבין ותופס, ר' 
נתן יורד לזה, זהו הפלא של העולם, אין מי שירד עד אלינו, רק 
רבינו ור' נתן מוריד את האור לשכל אנושי שלנו ממש, לשברון 
לב ועצבות שלנו, אהבה ויראה נפולה שלנו, כשלומדים לקוטי 
הלכות יכולים להתרפאות מכל הפחדים שבעולם, וזה יגיעת 

האדם בעולם, לעבד את השכל האנושי.

זהו היגיעה בהתבודדות, כי השכל נתפס לגמרי במיתת הלב, 
וצריך לעורר אותו לנקודת השכל שלו, בחי' ויחי יעקב. ואח"כ 

להגדיל בכל פעם לפי מדרגתו, היינו לפי מה שהוא למד תורה.

עי' כתר שם טוב אות ר"מ. העיקר יהיה מופשט מגשמיות שלא 
להתאחז  רוצה  שהפסולת  לפעמים  ואפי'  לרע.  מרצונו  יפול 
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בו, יתעורר עי"ז לאהבת ה' ויראתו, ועי"ז יברר הניצה"ק, כי 
באמת לולא השבירה לא היה שום רע ושום חמריות בעולם, 
וכל הבריאה היה דבוק בה' כמו אופנים שרפים וחיות הקודש, 
והכל  מה',  הפירוד  והתהוות  התרחקות  גרמה  השבירה  אבל 
למען נסותינו להטיבנו במעשינו, וכו' ועיקר הבירור אי אפשר 
איך  כי  ח"ו,  החומרי  לתענוג  ומתאוה  דבוק  הוא  אם  להיות 
יברור אם הוא חושק לפסולת ברצונו, אבל הבירור הוא שידבק 
בעיניו,  נמאס  הגשמי  שתענוג  שמאמין  ויראה,  באהבה  בה' 
וברצונו לא היה נהנה מתענוג הגשמי וכו'.  כי החכם מבין שרק 

הצבע הוא טוב, ולא הבגד עצמו.

החכמה נקראת נסתר, היינו שאין אדם יכול להשיגו, היינו שאין 
בו לבוש, כמו טעם המאכל אי אפשר לספר מהו הטעם. וזה 
נקרא דבר סתר. וכן אהבת ה' ויראתו אי אפשר לפרש לחבירו 
נסתר. אבל מה שקוראים  נקרא  וזה  בלב,  איך הוא האהבה 
נסתר חכמת הקבלה, איך הוא נסתר, מי שאין מבין הוא סך 
הכל עם הארץ. ולפני איש כזה, גם גמ' תוס' נקרא נסתר. אלא 

ענין הנסתרות הכל ע"פ דביקות אלקות, היינו הרגשה. 

כי הכל תלוי במציאות שאדם מתקרב לה'. רבינו אומר שאדם 
צריך לבא להרגיש את הרמזים שבכל דבר. הוד והדר לבשת, 
שכל דבר בעולם יש בו רמזים, וצריך להגדיל לפי שכל האנושי. 
לדברי  להגיע  צריך  כאן  מאד,  עדינה  נקודה  הנקודה.  זהו 
הבעש"ט, כמו שראינו בכתר שם טוב, קבלה היינו איך ה' נסתר 

אצלך, הרגשת האלקות.

זהו מעלת הצדיקים הגדולים, שמרגישים ויודעים ממנו יתברך, 
רבינו  אחר.  משהו  ואין  כאן  נמצא  שהוא  ממש  שיודעים  עד 
מביא לנו את זה יותר באופן פשוט, כי כשיש הרגשת יראת ה' 
ואהבה והעיקר התפעלות, תפארת, מה נורא שמו, כל דבר נורא 
נוראות, אנו יכולים לחשוב ולדבר מזה, אך אנו רחוקים מזה. 
מה שאנו צריכים הוא 'הרגשה שבלב'. היינו הרגשת קרבת ה'. 

זה מה שר' נתן מלמד אותנו גם בתכלית הירידה, זהו השגות 
אלקות, זהו עוצם מעלת הקבלה, שאדם יחיה את עצמו מכל 
מקום שנפל לשם. זהו הכי גבוה, זהו הוד והדר לבשת מהשכל 
שנעשה אצלך. כי הנסתר אינו לימוד הכתבים, אלא מה שבוער 
נוראים  שהדברים  בוודאי  התפילה,  בדביקות  הצדיקים  בלב 
כשלעצמן, ההקדמה לזה, שיזכה לקבל איזה הרגשה בקדושה. 

ברא  ה'  בראשית,  חומש  מסיימים  מצרים,  בארץ  יעקב  ויחי 
העולם, היה נח, היו אבה"ק, והיה יוסף, ויחי יעקב בתוך ארץ 
שם  שלו  טובות  הכי  שנים  היו  שאלו  בזה"ק  כמ"ש  מצרים, 
בערות הארץ, ור' נתן מבאר שעיקר העבודה להוציא השכינה 
ה'.  את  מרגיש  לא  כשאני  בלב  אצלי  גלותה,  היכן  מהגלות, 
ובשובבים צריך לתקן נפש רוח נשמה, זה העיקר שצריך לתקן, 
לחזור לקבל הרגשה ביהדות. זה מה ששובבים צריך לשנות את 
האדם, לא רק לעשות דיאטה מתעניות. הלואי, אלא העיקר 

לקבל הרגשה בה'.

שלו.  האנושי  השכל  בתוך  שמחה.  הוא  הראשונה  ההרגשה 
ההתחלה הוא מאד פשוט, יש שכל שאני אוהב את ה', שזה דבר 
אמיתי, ה' כ"כ גדול, אני אוהב אותו, וכן יראה, ויש הפוך, ר' 

נתן מהפך את זה, ה' אוהב אותי, וה' ירא שלא אתרחק ממנו.

יצא  ,שלא  רבינו  דברי  לפרש  הוא  המטרה  מהמטרה,  יצאנו 
מגבול אנושי, רק לפי הגבול שלו. כי רבינו נתן לנו סדר הלימוד, 
בנין השכל הוא ע"י דף גמ' ומשנה ושו"ע, זה"ק וכתבים, איך 
בונים את השכל, תבנה את זה לפי השכל האנושי שלך. להבין 
לו הרגשה  גורם שאין  והנפש  פגם המוחין  נורא,  נפלא,  גדול, 
בזה, נפש הוא שמחה ואמונה, רוח הוא אהבה ויראה, נשמה 

הוא מוחין ומחשבה.

עיקר תיקון השובבים הוא עוד שעה התבודדות והרבה שמחה, 
ללחום מלחמת חרמה בעצבות, זהו תיקון הברית בשלימות. 
מילתא  בשמחה,  להיות  לרבינו,  נפש  במסירות  להתחבר 
הרגשה  לקבל  ותתחיל  התבודדות,  ושעה  ושמחה  דשטותא, 
דקדושה, זהו הגן עדן שבעולם, ואז כשלומד פנימיות התורה 
ה'  וכבוד  איתך,  ממש  ה'  טרוד,  שאתה  ואפי'  ה'.  את  מוצא 

מתעלה על ידך, מוראדיג. 

והדברים נכנסים בלב, ונהיה מציאות אחרת. אפי' שאנו בערות 
המונעים  נגד  כח  יש  ואז  נפולים,  ניצה"ק  שזה  מבין  הארץ 
והמבלבלים, ולהתחבר באמת לצדיק יסוד עולם, רבינו מרחם 
על כל נשמה, ששום אדם לא יפול, אלא שכל אחד יקבל הרגשה 
דקדושה, שהלב יצא מקרירות ולב אבן, שנדמה לו כיון שהוא 
טרוד הוא רחוק מה', זהו שקר. כי עיקר תיקון האדם שאינו 
נותן להפילו משום דבר. זה מה שרבינו מלמד, לא להסתכל על 
שום דבר, מוכרח לעבור ,אתה תתחזק בכל יום התחלה חדשה, 
זה לא הולך כ"כ חלק, ירידה לצורך עליה, תהיה במצב של שכל 

של עבוד תה'.

ה' אלקי גדלת מאד, ה' אתה איתך, אני מגדיל הדעת להבין 
שלך  הכבוד  הבא,  עולם  הרווחתי  הנה  הנה  איתי,  שאתה 
מתעלה על ידי, זהו השכל האנושי, דברים פשוטים שיכולים 

לחשוב את זה. זהו עיקר תיקון האדם, תיקון השובבים.

כי כל מציאות הקדושה הוא צמצום האור, פגם האדם הוא 
ריבוי אור, כשחסר קדושת הרית אין כלים, היינו שאינו מבין 
מה שנעשה איתו, ומשתגע. באמת הכל כלום, אלא שאינו יכול 
הוא  העבודה  מפחד,  האוא  הב,  את  להרגיש  תחשבון  לעשו 

להרגיע את נפשו, בהתבודדות והתחלות. 

ועיקר הלימוד של רבינו רק שמחה, ור' נתן עושה מזה מציאות 
של שכל אצלינו, לכן הורה הראשונה בלקוטי מוהרן, להסתכל 
בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החכמה, חכמה הוא עצם 
עם  נלך  אנו  הכל  עושה  רבינו  קודש,  ושמות  יחודים  אלקות, 
השכל של הדבר. לימודי הבעש"ט והמשלים שלו, וזה מוכרח 
הלבוש שר' נתן מלביש באופן שזה ממש שייך אצלינו תמיד 

בכל מצב ומצב. 

אין שום מצב שאני לא יכול, כשאני לא יכול, תעשה תפילה, 
יכול לרקוד, ב"ה  ריקוד, כשלא  יכול להתפלל, תעשה  כשלא 
שיודע מרבינו, זה עובד בשטח, כשיש אמונת חכמים, וזורק כל 

החכמות שלו.

היגיעה שלו, להתקרב מחדש לצדיק יסוד העולם, לבנות מחדש 
נקודת האמת, הקשר אל השכל בכל מקום, שלא יהיה מיתת 

הלב, זהו הכלי. וע"י הכלי הזה. נכנס לגן עדן כזה. 

רבינו מספר שבכלליות בכל יום בבוקר להזכר בעלמא דאתי, 
ובפרטיות המדרגות הגבוהים יותר, גם מתקנים, אך המדרגות 
אלקות.  שרואה  כאן.  ממש  ממש  הוא  והדר  הוד  הנמוכות 

ורואה כל היום השגחה פרטת שה' נמצא איתי ואצלי.

וזהו ענין גדלת מאד, במחשבה דיבור ומעשה, וכל טבעי הנפש, זה עיקר החיים, כשעושים 
בלקוטי  כמו שכתוב  פשוט  באופן  אצלינו  שייך  וזה  ומתוקים,  טובים  לחיים  זוכים  כך, 
להדחות  לתרופה,  עלים  מכתבים  הוא  פשוט  יותר  הלבוש  הפשוט,  הלבוש  זהו  הלכות, 

העצבות, והשינה והיאוש, ולתפוס ריקוד, ותורה ותפילה בתמימות ופשיטות.

זה עיקר היגיעה, לזאת קמנו חצות, לצאת מניטל, לתקן הנפש, יש שזוכים להתענות, אך 
עיקר תיקון הנפש שיהפך לאיש שמח עם שכל אנושי מיושב בדעתו, תמיד ה' איתי ומתפאר 
איתי, ומלא חיות. ואח"כ נכנס בעשרה מיני נגינה, בהרגשה דקדושה שזהו הלבוש, ובתוך 
זה מוצא תמיד את ה'. פעמים באופן יותר גבוה שלומד ענייני בעש"ט וכו', ופעמים שמבין 

בספרי רבינו, ופעמים שר' נתן מחזק אותו.

ה' יזכנו להתחדש ולהכנס בלבוש דקדושה. וכל התיקונים הנצרכים .אמן. 
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דרכי נועם פרשת ויחי

התורה  כל  לבנים,  סימן  אבות  ומעשה  הראשון,  החומש  מסיימים 
והבריאה הכל כלול במעשה אבות, והעיקר שנצא עם חומש בראשית 
לעבעדיג,  זיין  'ויחי',  הוא  התכלית  שהוא  והסיום  למעשה,  לעובדא 

לחיות בזה העולם חיים טובים.

 ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, יעקב היה חי, כתיב עוז 
וחדוה במקומו, כי השמחה האמיתית היא רק למעלה בעולמות עליונים, 
ובזה העולם לא שייך שמחה במציאות, רק העדר הצרות והחסרונות, 
ושמחים עד החיסרון הבא, ואפי' כשיש איזה שלימות מחפשים איזה 
ענין להצטער, כי זה העולם אין בו שמחה כי אם  מעשה הצדיקים, 
הוא  אזי  בטהרה,  אבריו  רמ"ח  ומקדש  בהשי"ת  הדבוק  שהאדם 
שמח ושוחק מהעולם, בחי' איבער גיטאנצט, וכן המתקשר לצדיקים 
הצדיק  כמו  האמיתי  הנפש  ומנוחת  הדעת  ישוב  עדיין  לו  כשאין  גם 
המופלג, מ"מ יש לו מאד לשמוח שמקושר אל הצדיק, אפי' שלא עמד 

בנסיונותיו לגמרי.

וזה העולם הוא מלא ניצוצות שאנו צריכים לבררם, והאדם יורד בזה 
העולם כדי להעלות, ולגלות שמלא כל הארץ כבודו שהשי"ת נמצא 
ובזה האדם מברר בירורים בכ"מ שהוא,  גם שם במקומות הנמוכים, 
והתוה"ק מצוה שיבררו הבירורים בבחי' ארץ-ישראל ובית המקדש, 
יש  אך  א"י,  בירורי  בחי'  והוא  אלו,  מבירורים  הגדול  יחוד  שיתעלה 
לפעמים שיוצאים גם בחוץ לארץ לברר מקומות נמוכים יותר,  ואם 
ירצה דווקא לא יצטרך לרדת מדי נמוך, וכמו כן בעבודת השם, לפעמים 
ופרנסה,  באכילה  המחשבות,  ומברר  כראוי,  שהולך  הוא  הבירורים 
לברר עירבוב הדעת בין טוב לרע, אבל עכ"פ הוא בא"י היינו בתחום 
ושם  מאד,  נמוך  חו"ל  לבחי'  אותו  שולחים  לפעמים  אך  הקדושה. 

עבודתו לגלות שהשי"ת נמצא שם אתו.

וזהו ויחי יעקב בארץ מצרים, שהצדיק מלמד לחיות גם בחוץ לארץ 
אצל  רק  הוא  והחיות  ושמחה  האמת  ומקור  ממש.  של  בירידה  היינו 
הצדיק המופלג האמיתי, ומי שזוכה להדבק אליו צריך גם מאד מאד 

לשמוח.

והתורה מספרת שלפני ההתגלות של יוסף היה בכיה וחסרון הדעת, 
לא היה יכול הארת הדעת להתפשט לשבטים בלא יוסף, אבל עכשיו 
אחר שניגש יהודה אל יוסף, וכבר נתגלה אל אחיו, ויעקב חי ביחד עם 
נכנס  וביעקב דכחדא חשיבי, אזי  ביוסף  נכללים  וכולם  כל השבטים, 
בכלל ישראל הדעת האמת, שהעיקר הוא הצדיק האמת שמאיר לאדם 
דרכים בעבודת ה' במחשבה דיבור ומעשה, ובעיקר להיות בבחי' ויחי, 
ללמוד ולהתפלל בשמחה וחיות, וכ"ז תלוי בקדושת הברית כי ברית 
היינו שמחה, וכל נקודה שזוכה האדם בזה העולם לחטוף ולשבר את 
גדול  הכי  והחיות  השמחה  היא  הרי  המעט,  מן  מעט  אפי'  המדמה, 
שלימות  שנתגלה  בעולם,  כ"כ  נתפשט  הדעת  יוסף  ע"י  כי  בעולם, 
י"ב  בו  יש  )חומש בראשית  בגלות.  ישראל  קיום של  וזהו  המרכבה, 

פרשיות בחי' שלימות המרכבה.(

בעולמות  חיות  שיש  שכמו  העולם,  את  ברא  שהשי"ת  התכלית 
נוף  יפה  עיה"ק  בירושלים  העולם,  בזה  חיות  יהא  כן  כמו  העליונים, 
הזה  העולם  ע"י  ושהאדם  העולם,  שמחת  בחי'  הארץ  כל  משוש 
יזכה להתעלות ולהגיע לשמחה ולשלימות ושא"א להגיע אליה בלא 
העוה"ז, וכ"ז ע"י שמחפש הצדיק, ונתגלה שהעיקר לברר את השמחה 
מהיכלי התמורות, בחי' מצרים, מיצר ים, שכל הגלויות נקראים ע"ש 
מצרים, בחי' עבדות וד' יסודות, העפר עצבות ועצלות, המים תאוות 
-כל  והכעס,  הגיאות  והאש  וחנופה,  בטילים  דברים  והרוח  ותענוגים, 
כי  כולו אלקות  וצריך לדעת שכל המצרים הנ"ל  אלו- הם המצרים, 
אין עוד מלבדו,  והשי"ת ברא את העולם כדי לברר משם את הטוב 
מן הרע, ועיקר קיומינו הוא רק  ע"י שכבר היו אברהם יצחק ויעקב, 
ויעקב שירד למצרים, ושם ויחי יעקב! ומשם חוזר למערת המכפילה, 
חיים כפולים חיים חדשים, אפי' שכבר ירד לתוך יון מצולת מצרים, 
יעקב גילה ששם בתוך עומק מצרים אפשר להוציא הניצה"ק ולחיות 

בחי' מערת המכפילה, ולהיכלל בעפר העליון, השכינה הקדושה, ויעקב 
אבינו לימד לכולם שיש דרך, שנכלל משם לשורש הרצון, בחי' פקוד 
יפקוד אלקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה אתכם, האיך אזכרכם 
ע"י שתפקדו קברות הצדיקים, אתכם היינו עם אמונה בצדיק, פקוד 
יפקוד שז"ס הגאולה, שיש התדבקות בעוה"ז לכל העולמות העליונים, 
עץ  חטא  שהיה  אחר  בשלימות,  האבות  עבודת  שזה  מתחדש  והכל 
הדעת, והעולם מתנהג בדרך של ירידות ועליות כי בתחילה נתברר ע"י 
המבול וההפלגה והאפיקורסות, עד שבא אברהם ויצחק ויעקב, ויקרא 
זכות אבות, בחי' שב לימיני  בהם שמי ושם אבותי, שיתגלה בעולם 

בחי' א"י, שהאדם קשור בימין ונשמר ע"י שדבוק בהשי"ת.

בארץ  יעקב  ויחי  בחינת  וזה  נ"א:  ו'  הודאה  בהל'  מוהרנ"ת  וכלשון 
מצרים שבע עשרה שנה, ומבואר בדרז"ל במדרש רבה ובפרט בזהר 
הקדוש בפרשה זאת שאותן שבע עשרה שנה היו עיקר ימי חייו שחי 
ולכאורה תמוה הדבר  בזהר הקדוש,  ונחת כמו שאיתא שם  בשמחה 
שכשהיה יושב בארץ ישראל לא ישב בשלוה, ובארץ מצרים שהיא 
מקום טמא שאז התחיל גלות מצרים שמררו את חייהם שם דיקא ישב 
בשלוה. אך כל זה הוא ענין ששון ושמחה ישיגו וכו' שעיקר שלמות 
השמחה בו יתברך שזה עיקר החיות, הוא כשמתגברין לחטוף את היגון 
ואנחה להפכו לשמחה  שזהו עיקר הברור מהיכלי התמורות שהוא על 
ידי שמחה. והעיקר על ידי שמחליפין ומהפכין היגון ואנחה לשמחה. 
וכלל הדבר כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלקותו בעולם 
שרק בשביל זה בא האדם לעולם וזה כל השמחה והחיות, כי זה ידוע 
וימי  ויגון ואנחה וסופו למות  לכל שהעולם הזה מלא כעס ומכאובות 
חיינו הבל וכו', ואין שום שמחה וחיות בעולם כי אם על ידי התנוצצות 
האמת והאמונה, כי אמת סמא דחיי כמשארז"ל, ועיקר האמת הוא ה' 
יתברך בחינת ואמת ה' לעולם, שהוא להאמין באמתת מציאותו יתברך 
ולחתר ולהתיגע כל ימיו להתקרב ולהתדבק בו יתברך בחינת ובו תדבק, 
וזרעך  אתה  תחיה  למען  בחיים  ובחרת  שכתוב  כמו  החיות,  כל  שזה 
לאהבה את ה' אלקיך ולדבקה בו כי הוא חייך וכו'. אבל זה הדבקות 
בשלמות אי אפשר לזכות כי אם כשמשברין כל תאוות הגוף לגמרי, 
כמו אבות העולם עד שזכו להמשיך האמונה הקדושה על עצמן בכל 
פעם עד שבאו לשמחה גדולה על ידי זה. ועל ידי זה בררו בכל פעם 
לעיל  הנזכרות  העליות  בכל  פעם  בכל  שעלו  עד  התמורות  מהיכלי 
עד שזכו להשגת אור האין סוף בבחינת מטי ולא מטי הנ"ל כל אחד 
כפי עבודתו, כי יש בענין זה מדרגות רבות. וכל סדר העבודה של כלל 
ישראל בכל יום ויום, בפרט סדר התפלה בטלית ותפלין וכו', הכל הוא 
בחינת עליות הנ"ל המבארין בהתורה אמצעותא הנ"ל שאנו עוסקין 
בה כמובן שם, שמבאר שם כל כלל כונת התפלה להעלות המלכות מן 
הקלפות, ונה"י ילביש חג"ת, וחג"ת חב"ד וכו', וכן מעולם לעולם וכו'. 

עין היטב בכונות ובהתורה הנ"ל ויתנוצץ לך מעט וכו': 

אבל אף על פי שהאבות וגדולי הצדיקים שברו הגוף לגמרי עד שזכו 
שמחו  בחינת  יתברך,  בו  הזאת  השמחה  שלמות  לעיקר  שזכו  למה 
צדיקים בה' וכתיב וצדיקים ישמחו ויעלצו לפני אלקים וישישו בשמחה 
וכן הרבה, אבל כל יגיעתם היתה לתקן כל העולם להמשיך השמחה 
והחיות הקדוש הזה בלב כל אחד ואחד מזרע בית ישראל, שאפלו מי 
שלא שבר תאוות גופו לגמרי, יזכה גם כן להתקרב אליו יתברך על ידי 
שמירת התורה והמצוות. ואפלו מי שפגם כמו שפגם, בכל עת שחפץ 
וחותר להתקרב לה' יתברך יוכל לשמח ולהחיות נפשו בגדל כחם של 
הצדיקים, על ידי שיאמין שכל  נקודה ונקודה טובה שזוכה על ידי כל 
עשית  של  טובות  נקדות  ואפלו  לזה,  ערך  אין  שעושה  ומצוה  מצוה 
המצוות של פושעי ישראל עולים על כל התענוגים של הבל ועל כל 
מיני עשירות וכו' של כל העולם כלו, עד שישמחו את נפשם ביותר 
על שהם גם הם זוכים לטוב אמתי ונצחי כזה לעסק בעשית המצוות 
שעל ידי זה מתדבקין בו יתברך שהוא חי החיים מקור השמחה של כל 
השמחות. כמו שכתוב ואבואה אל אל שמחת גילי וכו', וכתיב תודיעני 
ארח חיים שבע שמחות את פניך נעמות כו', שכל זה הוא בחינת ששון 
ושמחה ישיגו הנ"ל שחוטפין היגון ואנחה ומהפכין אותו לשמחה. וזה 
בחינת כל הגליות שעוברין על ישראל שעיקרם הוא גלות הנפש שהיא 
רחוקה מאביה שבשמים, שעיקר הגלות הוא העצבות, כי מחמת חטא 
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דרכי נועם

אדם הראשון וקלקולים של כל אחד ואחד בכל דור ודור, על כן בהכרח 
דיקא  זה  ידי  על  יבררו  הגדולים  הצדיקים  שבכח  עד  בגלות  להיות 
מהיכלי התמורות, ועיקר הברור על ידי השמחה בבחינת הנ"ל על ידי 
שיהפכו היגון ואנחה לשמחה, שזהו בחינת מכירת יוסף למצרים שעל 
ידי זה דיקא היו יכולים להתקים במצרים, כמו שכתוב כי למחיה שלחני 
ידי  על  השמחה  התלהבות  בחינת  הוא  יוסף  כי  וכו'.  לפניכם  אלקים 
בחינה הנ"ל, עד שהוכרח גם יעקב אבינו ובניו הקדושים כלל קדושת 
ישראל שירדו כלם למצרים, ושם דיקא חי יעקב בשמחה ושלוה, כי אז 
השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה יהיה על ידי זה דיקא, על ידי 
שיורדין הצדיקים לעמקי עמקי היכלי התמורות שהם בחינת מצרים 
וכל הגליות שנקראים על שם מצרים כמובא, ומבררים הקדושה משם 
ידי שבכחם הגדול מהפכין היגון  ידי בחינה הנ"ל על  והכל על  דיקא 
ואנחה לשמחה, שזה עיקר בחינת הברור מהיכלי התמורות. כי היכלי 
התמורות רוצים בהפך להמיר ולהחליף הכל חס ושלום עד שאי אפשר 
לבאר ולספר סברותיהם המהפכות מן האמת, כי אין קץ לדברי רוח ולא 
יוכל הפה לדבר ולא תמלא אזן משמוע. אבל  נקודת של גדולי הצדיקים 
עד שמהפכין  לטובה  ומחליפין  ממירין  והם  הכל  על  עולה  האמתיים 

היגון ואנחה לשמחה : 

עיקר  שם  כי  ישראל,  בארץ  לקברו  יוסף  את  יעקב  השביע  ועל-כן 
וכו'  המסדר  מבחינת  העליון  ממקום  שנמשך  הנ"ל  הקדוש  המקום 
לעיל,  הנזכרים  היכלין  התשעה  השגות  כל  שמשם  מקום  שנקרא 
שהם בחינת אורות הצחצחות שזה עיקר השגת הצדיקים שזוכין לזה 
בשלמות אחר הסתלקותם בבחינת והשביע בצחצחות נפשך וכו', כי 
בהמסדר  פגם  הראשון  שאדם  מחמת  זה  בשביל  נגזר  המיתה  עיקר 
והמישב, ועל ידי זה נגזר עליו מיתה לדורות. כי עתה אי אפשר לשום 
לעיל  הנזכרים  לבוא לאורות הצחצחות  גמורים  אדם אפלו לצדיקים 
בחייהם בשלמות רק כל אחד כפי עבודתו זוכה להשיג בחייו מה שמשיג 
בזה, עד אשר בסוף מוכרח למות ולשוב אל העפר בבחינת ואל העפר 
לבחינת  קדש  לעפר  ויתהפך  ויזדכך  הגוף  יתבלה  דיקא  ושם  תשוב. 
אדמת קדש שהוא בחינת מקום הנורא הנ"ל, שזהו בחינת שנתהפך 
מעצבות מיגון ואנחה לחיות ושמחה שעל ידי זה יקום בתחית המתים 
וכו',  פינו  שחוק  ימלא  אז  בחינת  בשלמות  השמחה  עיקר  יהיה  שאז 
בחינת עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא, 
וכל אחד ואחד מראה באצבעו וכו' עד נגילה ונשמחה בישועתו וכו'. 
ועל כן אשרי אדם הזוכה להקבר בארץ ישראל ששם המקום הקדוש 
הנ"ל שעל ידי זה נכללין בבחינת מקום הנ"ל שהוא בחינת ברוך כבוד 
ה' ממקומו שעל ידי זה משיגין אורות הצחצחות שהם בחינת תשעה 

היכלין. אשרי הזוכה לזה: ע"כ.

הרי שעיקר העבודה היא שמחת המצוות, וצריך כ"א לבדוק א"ע אם 
הוא בשמחה, ואם לא, יתחיל מעכשיו.

וזהו סדר המשכת השבטים אחר האבות הקדושים, כי אברהם יצחק 
ויעקב למדו אותנו אהבה ויראה והתפארות השי"ת מהנפש והתפעלות 
באמת  לאהוי"ר  לבא  עוסק  אם  לבחון  כ"פ  וצריך  מהשי"ת,  הנפש 
ולהתפעלות אמיתית, וכ"ז בבחי' מרכבה עליונה בחי' חג"ת, ואחריהם 
באים השבטים בחי' מרכבה תחתונה -נה"י כלליות השבטים,  ]חושבים 
שצריך לחפש עשרת השבטים, באפגניסטן סין או יפן, בכל אחד ואחד 

נמצאים כל השבטים האבודים..[.

בעולם,  נשארו  ובנימין  יהודה  אך  אבודים,  והשבטים  כשהצדיק  וגם 
משבט  וקצת  הצדיק,  השארת  בחי'   - ובנימין  הדיבור,  בחי'   - יהודה 
שמעון ששומעים קצת מהצדיק, והתורה האריכה כו"כ פעמים סביב 
ומברך  חוזר  הברכה  וזאת  עד  ומנאם,  וחזר  שמנאם  השבטים,  ענין 

השבטים.

ולכן צריך לבאר ענין השבטים על פי עבודת ה'. והכלל הראשון הוא 
הברית  קדושת  עיקר  שזה  לעבעדיק,  ויחי-  שמחה,   - נפתלי  בחי' 
להיות בשמחה, כי אם עבר עלינו יום שלא נפלנו בו בשאול תחתיות 
ומתחתיו צריך להיות כ"כ בשמחה נפלאה, כל רצון ה' שזוכים לחטוף 
זה הוא לחיות  בזה העולם תורה תפילה ומצוות ברכות, העיקר מכל 
כשיש  כי  נתעלה,  -העוה"ז  המצוות  שמחת  וע"י  לעבעדיג,  זה,  עם 

שמחה בתורה אזי התורה נתעלה, ותכלית האבות הקדושים להעלות 
את השכינה, שהם היו בחי' עליונה מאד בעולמות עליונים, והם רצו 
היא  העולם  בזה  הקדושה  והתפשטות  העוה"ז,  את  לתקן  העיקר 
השכינה הקדושה, וכל פר' ויחי ווזאת הברכה עוסקים בתיקון השכינה, 
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, י"ז בחי' טוב בחי' שם הק' 
א-ה-ו-ה, אור הדעת, בחי' יוסף כולו טובו, שיש לו כח המתקן להשפיע 
שמחה ודעת במדריגות הנמוכות, בתוך השכינה הק', ע"י שיעקב ויוסף 
טובים,  לא  יסודות  ד'  בתוך מצרים, מ"ט שערים,  אפילו  ולכן  ביחד, 
במצב שאין גרוע ממנו, אפי' שם במקום עכור ומגושם וחמימות היצר, 
ער  יעקב!  ויחי  שם  שם   - וכישוף  שקר  גאוה  ממש,  תחתית  שאול 
דייקא במקומות הנמוכים  נתברר שזה עיקר רצון השי"ת,  כי  לעבט, 
האדם  על  שעוברים  מעברים  מיני  בכל  בעוה"ז  דייקא  העולם,  בזה 
ששם צריך חיות כדי לברר הטוב, ויוסף מתקן את כל מה שלא הצלחנו 
לברר ולזה צריך אמונת צדיקים ב-ויוסף ישית ידו על עיניך, שהצדיק 
המופלג מתקן הכל בשלימות, כי הוא בבחי' י"ז - טוב, שמחזק ומעודד 
ומאיר התחדשות, ורק ע"י שמחה נתעלה העוה"ז, ואפי' בתוך ירידות 
מצרים, כי יעקב בחי' נשמה ומצרים בחי' גוף, וגם שם ויחי יעקב! ע"י 
אור הדעת - י"ז בחי' שבע עשרה שנה, והוא ההתקשרות ליוסף שהיה 

בן י"ז כשהיה רועה את בני בלהה וזלפה.

ויהיו ימי חיי יעקב קמ"ז שנים בגי' סולם עם האותיות, וז' המידות, וכן 
עולה ממון, כי סוד יעקב אבינו, י' עקב, להאיר אור הדעת אפי' בעקבין, 
ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו, שהכל נתעלה, ויורד השפעה, ויעקב 
אבינו מוצא הח"ן ההסתכלות בשכל שבכל דבר, וע"י שים ידך תחת 
ירכי, בהתקשרות לצדיק בחי' יסוד ירך, כי הכח לעלות מירידה הוא אך 

ורק ע"י יוסף.

ענין השבעת יעקב ליוסף

ביאור הענין שכשהאדם בירידה היינו שהדעת שלו –בחי' יעקב יורד, 
ואח"כ חוזר לעצמו היכן הוא בעולם, וצריך ליזהר מאד שלא יתיאש 
שיוסף  ליוסף,  שמתקשר  ע"י  ועולה  יחזור  אלא  מעצמו,  ששכח  על 
כי  הדעת  דהיינו  עצמותיו  את  להעלות  אבינו,  מיעקב  ומושבע  עומד 
משה מלגאו ויעקב מלבר, בבחי' דעת, ויוסף הושבע שיעלה את הדעת 
הצדיק  אל  להתקשר  הירידה  בעת  מיוחד  דעת  צריך  ולכן  מהירידה, 
ממשיך  שהצדיק  רצון,  בחי'  ושבועה  העליה.  היא  ידו  שעל  האמת 
רצון לעלות, כי ע"י שבועה מחויב לעשות כן המעשה, שלפעמים יש 
מניעות, שמעכבים מלקיים המעשה, וע"י שבועה שוב אין לו ספיקות 
 - המכפילה,  מערת  וסוד  המניעות,  נגד  הדבר  לקיים  יכול  וכך  בענין, 
שצריך ע"ז שבועה – הוא החיים חדשים של רביה"ק, צריך שבועה 
ע"ז, פי' דאס מוז זיך טאן בלי הבנה, להתדבק לההתחדשות של רבינו 
צ"ל בבחי' שבועה בלי להבין האיך אני יכול להתחדש במצב שלי, כי 
ככה מלמד רבינו לחיות חיים כפולים ומחודשים בחי' מערת המכפלה, 
ואנו בחי' שבועה על זה, ולכן השביע יעקב את יוסף להעלותו למערת 

המכפלה..

הארת  שמשם  יומין  מעתיק  טיפין  מ"ח  שהם  עדן  גן  שערי  ושם 
היחוד  שלימות  שהוא  המכפלה  מערת  בחי'  אורות,  ט"ל  ההתחזקות 
ולעלות  לחזור  צריך תמיד  ולכן  שמאיר שם בשלימות הארת עתיק, 
יעקב  בין  קשר  עיקר  וזה  העליון.  מרצון  להמשיך  המכפלה,  למערת 
ליוסף, ויוסף כן נשאר בחו"ל בחי' קבר הצדיק, ולכן כשהדעת יורד, 
מתקשר ליוסף שמושבע מאור הדעת שהוא מעלהו אל מערת המכפלה 

היינו אל ההתחזקות !

וענין עצמות יוסף ועצמות משה רבינו, שטמון א' בא"י וא' בחו"ל יש 
בזה סודות הגאולה, שמרע"ה מחיה השכינה אפי' בגלות, שהוא בעלה 
בכ"מ  אמיתית  שמחה  שיש  הקדושה  הקמת  ענין  וכ"ז  דמטרוניתא, 

שהוא זרוק בעולם, כמו יעקב בארץ מצרים.

היחוד,  שמפריעים  והנפילות  הירידות  כל  את  ולוקח  יורד  הצדיק  כי 
ועולה ומעלה את השכינה, ומרחצם ומנקה אותם ונהפכים לכלים אל 

הקדושה ומחדש הבריאה.



יג

דרכי נועם

ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה. חולה בגי' מ"ט 
כי חסר לו הארת שער הנ', והארת המקיפין הם למעלה מ"חולה", ולכן 
צריך להמשיך רוח החיים של הצדיק לדורות, להמשיך המקיפים ורוח 

חיים של הצדיק.

 ורביה"ק בתורה ז' מבאר דבפסוק זה כל סוד הציצית, הנה בנך יוסף בא 
אליך כי הנה עולה שישים, בנך ע"ב, י"ב גודלים והכריכות והקשרים 
בג' האצבעות הכל עולה ס', ואז ויתחזק ישראל וישב אל המטה שיוצא 
במציאות,  בשלימות  מאירה  האמונה  שאין  בחי'  חולה  כי  מחוליו, 
וע"י ציצית ששקולה ככל המצוות שבזה מחנכים הילד בתחילה וכן 
מתחילים בו היום, ונכנסים עי"ז אל האמונה, כי הציצית בחי' שמכסה 
על העינים ושומר שישאר בקדושה, כמו "טנק", ער זעט נישט ארויס, 

ויוסף ישית ידו על עיניך, וערות אביהם לא ראו.

ואפרים,  מנשה  ע"י  הוא   העולם  בזה  הצדיק  ברכת  המשכת  וסוד 
ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ  שבתחילה אמר יעקב ליוסף 
ילדי ישראל[, שאז היתה  כנען בדרך ]מנהג ישראל קודש לזמרו עם 
הבטחה לעוד שבט, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך שנותן השבט 
שלבסוף  ובקשתי  בחרבי  האמורי  מיד  לקחתי  אשר  ליוסף,  הנוסף 
התגלה עבודת התפלה מנוקבא דפרדשקא, שנתגלה בזה העולם שיש 
בציצית  הקודש  מלחמת  ללחום  זיין  כלי  לכולם  שנותן  "גענעראל" 

ותפלה, שהוא עיקר קדושת ישראל. 

ענין מנשה ואפרים

 כי לפני שברך כל השבטים, צריך בתחילה את מנשה ואפרים, ורק 
המחיה  הצדיק  אור  סוד  הצדיק  יוסף  כי  לכולם,  לברך  יכולים  אח"כ 
את השכיה"ק, להאיר אור השי"ת בעולם, ומרכבת יוסף הוא מנשה 
מקרוב  ואפרים,  למנשה  נתחלקת  ישראל  ארץ  רוב  ]והנה  ואפרים 
רוב  היו  וחזינן שהם  דן,  ליד בית שאן, בית שמש עד  לירושלים עד 
הישוב ממש, וכשהם מרדו בעת ירבעם בן נבט שהיה משבט אפרים, 
אז היה עיקר הנפילה, כחש אפרים וכו'[ והענין כי עיקר הקמת הקדושה 

ע"י מנשה ואפרים.

בעולם  שמאיר  הצדיק,  של  הלימוד  עניין  הם  בכלליות  ה'  ובעבודת   
אור הדעת, לי גלעד ולי אפרים ומנשה וכו' מחוקקי, שרביה"ק מבאר 
ששלימות התפילה ע"י מנשה ואפרים, ומוהרנ"ת מבאר עפ"י תורה ז', 
מנשה הוא השגת הבן )בכור( לשכוח מכל העוה"ז בחי' נשני אלקים, 
וגם לשכוח מהיחוס והגיאות, וזה השגת הבן, ויש עוד אור שיוסף מאיר 
בעולם הוא השגת התלמיד, מלא כל הארץ כבודו, כי הפרני אלקים 
בארץ עניי שתמיד מחיה א"ע ושמח ומתחדש אעפ"י שעובר עליו, 
ויורד ירידות, מחדש א"ע ומשמח א"ע כמה הרוחתי היום, ויעקב לימד 
לברך את אפרים לפני מנשה, היינו את החיזוק שהשי"ת איתך בכל 
עת, לפני ענין העבודות והיגיעות של מנשה לשכוח את עצמו לגמרי 

וכו'.

ויוסף הוא הממשיך עיקר הדעת אור היסוד, ועיקר הקלקול הוא ענין 
מפורסמים של שקר, שעי"ז נתחלקו מנשה ואפרים, מלכות בית דוד 
ובתחילה  הצדיקים,  לדרך  המשך  שיהא  הדעת  להמשיך  וצריך  וכו'. 
היה אברהם יצחק ויעקב, ואח"כ נתפשטו לי"ב שבטים, וכבר נתגלה 
שהשבטים כולם מתקיימים ע"י יוסף נזיר אחיו, וצריך להמשיכם ע"י 
מנשה ואפרים, בקי ברצוא ובקי בשוב, השגת אי"ה והשגת מל"א, בן 
ותלמיד, וזה הסימן אם אינו מפורסם של אמת כשאינו מלמד את שני 

הדרכים איה ומלא.

פארפינסטערט  איז  שכינה  די  אז  רחל  עלי  מתה  מפדן  בבואי  ואני   
ח"ו, ואז נולד בנימין, בחי' אתערותא דלתתא זה שמבקש ומחפש את 
בצאת  דכתיב  מהאריז"ל(,  )כנודע  רחל  של  נפשה  היה  והוא  הצדיק, 
תמיד  שחפץ  בנימין,  בחי'  היא  השכינה  מציאות  כי  מתה,  כי  נפשה 
הצדיק,  דעת  לקבל  דעתו  את  ומבטל  דעת  לו  ויש  לצדיק,  להתקרב 
ליסודי אמת ואמונה, ובנימין הולך יחד עם יהודה, כי זהו קיום העולם 
ערבות תורה ותפילה של יהודה, יחד עם ההתקרבות לצדיק של בנימין.

ויוסף רוצה להמשיך אור הצדיק כי מתה עלי רחל והבטיחו עוד שבט, 
ברית  בחי'  הצדיק  כי  כנען  בארץ  בלוז  אלי  נראה  ש-ד-י  א-ל  וזהו 
א-ל ש-ד-י, בלוז, ענין כ"א ימי בין המצרים, ג' השבועות, ההסתרה 
אפרים  ע"י  והוא  העולם,  תיקון  הוא  שד"י  א"ל  בחי'  ורק  והחורבן, 
ומנשה וז"ס כראובן ושמעון יהיו לי, ולא אמר כלוי ויהודה יהיו לי, אלא 
שמה שנתקלקל ע"י ראובן ושמעון נתתקן ע"י אפרים ומנשה, ]וכמ"ש 
להלן[ ועיקר הדרך להמשיך סוד יוסף רק ע"י אפרים ומנשה, לשכוח 

מזה העולם יחד עם התחזקות.

השכל  ברכת  עליהם  שימשיך  ואברכם  אלי  נא  קחם  יעקב  ויאמר 
שאינם  וראה  ועד,  לעולם  קיום  להם  שיהא  והרחמים  הדעת  הארת 
כתיב  ולא  ב"לוז"  כתיב  ולכן  לעולם  קיום  יהא  שלא  לברכה  ראוים 
בבית א-ל, כי ראה שיהא הסתרה לדורות על אור הצדיק, שלא ידעו 
מיהו ומהו הצדיק, וכמו שהשבטים חלקו על יוסף וכו' וכו', ולכן אינם 
ראוים לברכה, ואמר יעקב שמנשה ואפרים שהם הממשיכים את דרך 
האבה"ק, מ"מ האיך עושים שיהא לזה קיום, כי יכולים לדבר הרבה 
מהתחזקות בחי' אפרים ולהשאר צובראכן, וכן מנשה, אפשר לדבר כל 
היום מה שצריך וצריך וצריך ולמעשה ישנים את ימיהם ח"ו, ולכן היו 
צריכים בתחילה לברך את אפרים ומנשה ואח"כ את שאר השבטים. 
וכידוע מתורה כ"ט, ששפע הברכות נמשך מבחי' יסוד, ולכן הראה יוסף 
ליעקב וא"ל בני הם אשר נתן לי אלקים בזה ופי' בזה בכתובה, שהראה 
ותלמידיו בעולם שיאירו  לו את הכתב, שישארו תמיד ספרי הצדיק 
לעולם את אורו האמיתי, כי אור הצדיק נקרא "זה" שפע הנבואה בירור 
המדמה )תורה ה'(, וכתובה הוא ענין התחברות חתן וכלה והוא ע"י כתב, 
וכן התחברות עם השי"ת ע"י כתב, בבחי' ספר תורה, וספרי הצדיק 
שנשארים לעולם. ולכן  אמר קחם נא אלי ויברכם היינו להכניס כח 

בכתב משכל הכולל שהוא יעקב כלליות השכליים.

ובפשטות מנשה הוא ראשון שצריך תחילה להתייגע וכו' אבל שכל את 
ידיו כדפי' רבינו בתו' כ"ד שע"י שמחת המצוות יש המשכת הברכה 
ל את ידיו כי צריך לכוין  ואז צריך כל מיני ברכות פרנסה וכו' אבל ִשֹּכֵ
לברכת השכל להמשיך שכל, ויעקב הבין שעיקר הברכה הוא להמשיך 
את  מרמה  אני  מה  אתי  הולך  מה  בשכל  להסתכל  בידים  שכל  קצת 
עצמי שזהו תחילת הכניסה לעבודת ה' הוא לצאת ממעצורי הבע"ד, 
ל את ידיו שזה עיקר החכמה, כי לעולם מנשה הוא הבכור, ודאי  וזהו ִשֹּכֵ
העיקר להיות בעל מדרגה אבל השכל צריך להפך, כי מוכרח אפרים 
לפני מנשה, כי כמה שאתה רוצה בחי' מנשה יותר, צריך אפרים יותר, 
וגם בעת אפרים תזכור את מנשה, וזהו השארת הצדיק -כלליות איה 
ומלא שהוא הארת הצדיקים שמגלים מלא כל הארץ כבודו, ולית אתר 
פנוי מיניה והכל דמיונות ולבושים ועצבות הוא ס"א ממש, כי אין שום 
ריחוק מה' ואפי' י' כתרי דמסאבותא הכל צחוק הכי גדול ואין מה להיות 

שבור כלל, רק לעבוד ה' בשמחה.

ומצד שני הצדיק מגלה מה זה קדושה וטהרה ולימוד בהתמדה ותפילה 
בכונה, והמלחמה כבידה להפריש הטוב מהרע לזרוק הרע ולא להפריד 
ל את ידיו שהוא הארת  היחוד שהוא פחד נורא, והכל הולך יחד עם ִשֹּכֵ
השכל של הצדיק ובזה הוא מתקן את ה'אינם ראוים לברכה', כי בעוה"ז 
ל את ידיו יכל להמשיך  אין רואים איך להמשיך האמת, ואך ורק ע"י ִשֹּכֵ

בעולם שפע הברכה.

ומציאות הברכה הוא המלאך הגואל אותי מכל רע, מיהו המלאך איך 
קוראים לו, ולמה לא שהשי"ת בעצמו יברכו?  אלא שהמלאך בגי' צ"א 
היינו היחוד והמשכת שפע רוח נבואה, כי יעקב בא להמשיך בתחתונים 
נבואה שהוא בחי' מלאך שהוא השפע שנמשך לעולמות  רוח  שפע 
למטה, כי המלאך נברא מכל עבודה ונשפע רוח נבואה -שפע דעת, 
והוא הגואל אותי מכל רע היינו שפע השכל בעצמו שבזה מתברכים, 
ועיקר הברכה על האדם שיהא לו הארת הרחמים העליונים ויבין מהו 
טוב, והם מ"ט שערי גאולה הגואלים מכל רע היינו שיבין איך להפריד 

הרע וזהו עיקר הברכה והשמירה, כשיש גואל, הרע בורח. 

ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק שיתעורר זכות אבות כתו' 
נ"ה, ודייקא אברהם ויצחק היינו שהעיקר הוא אהבה ויראה שיתגלה 
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וידגו לרוב שהרוב יהא טוב, כי הבירור הטוב מן הרע צריך שיהא רובו 
טוב וידגו הוא כמו דגים ששטים בים האמונה, )והד' והג' הם ז' השמות 
דתו' ב' כי נמשכים מיוסף בן פורת שפור"ת בגי' הז' שמות(. וזהו וידגו 
לברר  היינו  הארץ  בקרב  דפרדשקא  מנוקבא  רחמים  שימשיכו  לרוב 

בקרב הארציות את הטוב. 

וזהו 'לרוב' שיהא רוב ראיתו טוב, כי כשהעולם נראה לו רע זה אינו 
יכול לברר, ומנשה ואפרים עושים שיזכה לראות שהרוב הוא טוב וחזק. 

ידעתי בני ידעתי.. וזרעו יהא מלא הגוים הוא ענין אפרים שיתפרסם 
עיקר  שהוא  וכמנשה  כאפרים  אלקים  וישימך  הגוים,  מלא  הדעת 
הברכה שיומשך שפע אור הצדיק, שידע כל אדם שאתה לא הצדיק 
אלא  בפ"ע  שבט  שאינם  ומנשה  אפרים  כמו  מהצדיק..  ממשיך  רק 
שהצדיק משתמש איתם להיות שבט ! וכמו כן הצדיק משתמש עם 

העבודה של כל אחד  להמשיך דעת.

בחי'  שמחפשים  לצדיק  התקשרות  של  דרך  כבר  ויש  שברכם  וע"י 
משפט ואמת, ובזה הצדיק מחלק חרב התפילה ומגלה בעולם עבודת 
התפילה דמשיך רוחא דחיא ממשיחא, וזהו שאומר אני נתתי לכם שכם 

אחד על אחיך כדפ'י רבינו בתו' ב' ובכ"מ.

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יעקב אומר 
רבותי הנה אגלה לכם תיקון העולם, האור שיכול להמשיך תמיד את 
הגאולה, הוא אור של הצדיק האמת, דבר ה' זו הלכה הוא האור של 
רשב"י האור של שביהמ"ק כי ביהמ"ק הוא הקץ  היפך הגלות והפירוד, 

רק לייחד כל הכוחות לעבודת ה' בשלימות.

הקבצו הוא סוד איך שרבינו מנהיג אותנו בכח הקיבוץ של ר"ה, שהצדיק 
מנהיג שיש שכליים פרטיים שכל אחד הוא שכל של ממש, אבל הוא 
שכל פרטי המתבטל אל השכל הכללי, הוא אור הצדיק המגלה לימודי 
מנשה ואפרים רצוא ושוב, וכל כלל ישראל באחדות, כשאין חולקים 

על הצדיק יש לכל אחד מקום בעולם. 

ה'  בעבודת  ברורות  עצות  בעולם  להימשך  יכול  הקבצו  ע"י  ורק 
ובפשטות שנמשך בעולם אור של אמונת צדיקים למצוא עצה בכל 
מצב הוא רק ע"י הקבצו, ויעקב רצה לגלות את הקץ ולא יכל ואמר 

הקבצו כי ע"י הקבצו כן יכולים להמשיך אור הקץ.

האבות והשבטים

הכוחות,  בכל  ה'  את  עבדו  ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים  האבות 
וכדפי' הבעש"ט שראה אברהם שהעולם מתנהג בחסד השמש מאיר 
והצמחים גודלים וכו' ונתדבק במדת החסד והשיג את ה' בדרגא עליונה, 
והבין ששורש הכל הוא להעלות האהבות הנפולות לאהבה שבימים 
ושבדעת ולהיכלל באהבה עליונה שהוא חכמת ה' שהוא שורש שפע 

החסד. 

והכל  קשה  עפר  היא  הארץ  בגבורה,  מתנהג  שהעולם  ראה  ויצחק 
מתנהג ב'יש'ות, ועלה מדרגא לדרגא והשיג את ה', בשלימות היראה 
והעלה את הגבורה להרגיש ישות של אלקות בחי' יראה, כי אהבה אין 

מה לתפוס, ורק ע"י יראה יכולים לתפוס אלקות.

ויעקב ראה שהכל מתנהג ברחמים, כלליות חסד וגבורה, וכל אחד נכלל 
בשני, ולכן הוא בחיר האבות כי הוא האמת שעיקר העולם הוא ע"י 
הרחמים כי כל דבר צריך להיכלל בשני, ופי' בעש"ט שכל האבות לא 

קבלו זה מזה רק חיפשו לבדם איך להיכנס לעבודת ה'.

הרי שהאבות העמידו בעולם שורש אהבה יראה והתפארות, והשבטים 
הם ההשתלשלות  בעולם הזה וסוד השבטים הוא לימוד ארוך מאד ויש 

בזה ענינים נוראים ונפלאים מאד. 

כי יש י"ב טבעי הנפש כנגד י"ב שבטים כנגד יב מזלות וחדשים ואותיות 
הפשוטות, והוא סוד הנהגת הבריאה כולה.

 ראובן ראה שהעולם מתנהג  בראיה, עיקר האדם הוא שרואה, וראה 
לקדש הראיה מאד, כל דבר להסתכל בשכל ונתעלה בקדושת עיניים 
לראות ברור אלקות, לראות הגוונים, כי באמת כל מה שרואים בעיני 
בשר, רואים רק את הגוונים, וחילוק בין חושך ואור, והגוונים הם הם 
אוני  ראשית  וזהו  עליונה,  בקדושה  העינים  לקדש  והשיג  הספירות, 
שהוא עיקר קדושת הברית, כי יעקב הוא אור המשכת הדעת בעולם 
קדושת  תכלית  אוני  ראשית  מזה  שנמשך  עד  אלקות  יופי  בתפארת 
וכשטועם אדם  ית',  בו  ודביקות  בה'  ושמחה  הברית, מתיקות הדעת 

טעם נועם דקדושה ואור השבת שוכח לגמרי מהרע.

והגביר  ונועם העליון  ה'  בחי' אהבת  הדודאים בשדה  והוא מצא את 
הנעימים על החובלים שהוא הדודאים -כח ההולדה והצדקה, ולכן הוא 

הבכור שיש לו כח ההולדה בחי' ראשית אוני.

שמעון הוא כח השמיעה כי ראה שהכל מתנהג ע"י השמיעה, כדכתיב 
אויריים  המה  השמיעה  כל  ובאמת  דברו,  בקול  לשמוע  דברו  עושי 
וכדאי' בזהר  קול,  ובת  והעולם מלא קולות  שהולכים ממקום למקום 
שגם מקל וסלע הכל מלאים קול, וכן הפסוק אומר מקולות מים רבים 
נורא,  אלקי  התגלות  הוא  הקול  מציאות  כי  ה',  במקום  אדיר  אדירים 

ושמעון השיג את ה' בשמיעה.

לוי בדביקות בחי' לויה, שעיקר להמשיך ברכת הדעת והוא בחי' מ"ן 
ומ"ד, -התחברות האצילות לכל העולמות ע"י יוסף ובנימין, שהוא מ"ן 
ומ"ד ולוי הוא הכלליות של המ"ן והמ"ד, ואינו נחשב בשבטים כי נכנסו 

אפרים ומנשה במקומו.

הדיבור  שנתגלה  עד  הטוב  וגילה  הרע  שהפריד  הדיבור,  סוד  יהודה 
הטוב, כי בעולם יש דיבורים של רוח סערה עושי דברו, בחי' אוסרי 
לגפן עירה, גפן היא השכינה, הדיבור הרע הנקשר לשכינה –]תו' לח[, 
הנהגה  שיהא  הטוב  ולגלות  הרע  להכניע  הוא  שעיקר  בעולם  וגילה 
הנהגת  עיקר  הוא  והדיבור  לשכינה,  מרכבה  הם  טבעיה  שכל  בנפש 

הנפש, וכל המצוות תלוים באלו הדיבורים.

דן ראה שהעולם מתנהג בכעס שכל אחד מצוה את השני בתקיפות, 
והוא בירר את הכעס בקדושה שיכולים להנהיג בית ושאר ענינים אבל 

לא מאבד הנשמה והכבוד האלקי עבור הכעס.

המוחין  התגלות  עיקר  ששם  תפילין  ואותיות  שחוק  הוא  נפתלי 
ובירר מדת  ע"י שמחה,  והוא ראה שעיקר העולם מתנהג  והשמחה, 

השחוק ולכן הוא אילה שלוחה שמרוב שמחה מסדר הכל בזריזות.

גד הוא סוד המעשה כל העולם מתנהג במעשים, ולימד לעשות מעשה 
לפני ה'. 

אשר בירר את האכילה בחי' שמנה  לחמו לעשות מאכילתו אמרי שפר 
-תודה והודאה.

ואחר מעשה הדודאים נתחדש כח חדש ובאו יששכר וזבולון, יששכר 
סוד העיון והמחשבה, שעיקר הוא מחשבת האדם לעיין טוב בכל דבר, 
וחמור גרם הוא עיקר הכנעת החומר שעיבד את המחשבה עד שיצאו 

ממנו יודעי בינה לדעת מה יעשה ה' ע"י  בירור כח המחשבה.

זבולון הוא סוד ההילוך שבירר את ההילוך בקדושה, שעיקר עבודת 
בכל  ביהמ"ק  לעשות  זבול  בית  בקדושה.  להלך  בבקר  בקומו  האדם 

הילוך, לבנות רגלי הקדושה.

אח"כ נולד יוסף שהוא התגלות כל המדות הנ"ל, כי  כל העבודות כולם 
הנקודה הפנימית שלה הוא שלא יהא בה ריח רע של בהמיות הניאוף, 
כשיש רע הזה אין ראיה ואין שמיעה, לא עיון ולא אכילה וכו', ויוסף 
מרכבה  ולעשות  לטוב  רע  בין  להפריד  ללחום  הוא  שהעיקר  מלמד 

להשי"ת.

הוא  מנשה  ואפרים,  מנשה  הוא  הרע  להכניע  שהדרך  נתגלה  וממנו 
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ריח, היינו הרגשה עדינה, כי יוסף זה  דבר עדין, וכח היגיעה של יראת 
מנשה הוא ריח, להריח יראת ה', ]ובאמת לוי הוא גם ענין ריח כי יש ריח 
העולה ויש ריח היורד בחי' מ"ן ומ"ד[, ומנשה מלמד שעיקר העבודה 

הוא ריח אחר בעולם.

אפרים סוד הפריה ורביה להשפיע ולהוליד, שלא מספיק שאתה לבד 
בעולם אלא צריך עוד אנשים שימלאו העולם, כי ה' מלא חסד והוא 
חפץ לגלות החסד בשלימות, וכמו הארץ שמגדלת עוד ועוד, כן רצון ה' 
שיהיו אנשים בעולם, והעיקר להמשיך יותר ויותר דעת וקדושה, ולא 

להסתכל על הירידות.

ועיקר הקדושה הוא מנשה ואפרים ושם עיקר העונג דקדושה בח'י בני 
יוסף, כי בעולם הזה אין יודעים עונג מהו, כמו אחד שרוצה לתפוס קרני 
השמש, כי רק העונג הרוחני שהנשמה נהנית באמת מהעונג של ריח 

וקדושה של אפרים ומנשה.

בנימין הוא ענין השינה, בחי' התקשרות לצדיק לבטל המח בחי' שינה, 
כמו בנימין שהיה אצל אביו, אמונה בחי' שינה, וזכרון עלמא דאתי. 

הרי שהשבטים כולם אלו הם י"ב טבעי הנפש ושרשם מצורת האותיות 
והמדות  העולם  של  החומר  כל  תלוי  ובזה  כולה,  הבריאה  והנהגת 
נכללים במדת הרחמים בחי' ת"ת  וכולם  כולם שהז' מאירים בעולם 
יהודה, בסוד י"ב גבולי אכלסון שנכללים כל המדות בת"ת, ושם הם 
מתחדשים וכל פעם מאיר באופן אחר צינורות הקדושה ויש י"ב מיני 
יחודים בהמשכת הצנורות, מהיכן נמשך השפע ולאן הוא משפיע, וכן 
הוא ההנהגה בכל יום, ובלי הצדיק אינו כ"כ ברחמים והצדיקים פועלים 
שיתייחדו אלו היחודים ברחמים, כי כשיש קדושה והרמת השכינה יש 

רחמים היפך גלות השכינה.

הנפש  טבעי  בכל  התחדשות  להאיר  ושמעו  הקבצו  יעקב  אמר  ולכן 
שיהיו ממש מרכבה לשכינה כמו בביהמ"ק, וראה שנסתלקה שכינה 
כי עוד לא הגיע הזמן ועדיין מוכרח לעבור ירידות, ולכן צוה הקבצו כי 
נכללים  שכולם  הקבצו  ע"י  ורק  מהצדיק  לקבל  קשה  ירידות  כשיש 

בשכל הכולל ונתגלה שמחה וכך נתקבל דעת  הצדיק בעולם.

וזלה"ק בהל' הודאה ו' נ"ג: וזה ויקרא יעקב אל בניו וכו', שבקש לגלות 
קץ הגאולה ונסתלקה השכינה ממנו, כי עיקר הגאולה על ידי השמחה 
בחינת כי בשמחה תצאו. ובתחלה סבר יעקב שכבר נתברר מהיכלי 
התמורות לגמרי עד שיוכל לגלות קץ הגאולה, ונסתלקה הימנו שכינה, 
זה בחינת במופלא ממך אל תדרוש, שנמשך מכח המעכב הנ"ל שמכה 
יותר מדאי, בפרט בענין  בהמוחין הרודפין להשיג ואינו מניחם לרדף 
זה של קץ הגאולה שהוא קץ הפלאות שלביה לפומיה לא גלי. ועל כן 
ידי  וכו' שעיקר התקון על  התחיל לדבר דברים אחרים ואמר הקבצו 
אל  וישמעו  שיתקבצו  הנ"ל  שלום  בחינת  שזהו  ישראל  של  הקבוץ 
בחינת יעקב וישראל שהם בחינת הצדיקים האמתיים, שעל ידי זה סוף 
כל סוף תבוא הגאולה השלמה על ידי עצם כחם על ידי שמהפכין היגון 

ואנחה לשמחה : 

היתה  אותם  תוכחתו  ועיקר  הראשונים  שבטים  שלשה  שהוכיח  וזה 
על שפגמו בבחינת תקון המסדר והמישב הנ"ל שמשם נמשך טעותם 
ושגיאותם של גדולי הצדיקים. וזהו ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני, 
שהוא תקון הברית כמו שדרז"ל, ששם עיקר השמחה בחינת עז וחדוה 
ומאחר  כידוע  ועצבות  יללה  בחינת  שהוא  הברית  פגם  הפך  במקומו 
שנולדת בקדושה כזאת ראוי היה לך יתר שאת ויתר עז שהוא בחינת 
השמחה  ידי  על  לעיל.  הנזכרים  תקונים  בחינת  שהוא  ומלכות  כהנה 
ה' בעזך ישמח  זה מעלין המלכות שהוא בחינת עז בחינת  ידי  שעל 
מלך, ועל ידי זה זוכין לכל הברכות הנזכרות לעיל, שהוא בחינת יתר 
כמים  ויברכם. אבל פחז  אל העם  ידיו  וישא אהרן את  בחינת  שאת 
אל תותר שמהרת להראות כעסך הינו בחינת פגם הנ"ל, שרדף מחו 
יותר מדאי עד שבא לידי כעס על ידי זה, על ידי שרצה לסתר דעת 
הקדוש של יעקב אבינו שנתן מטתו באהל בלהה. כי זה פגם הנ"ל של 
רדיפת המוחין יותר מדאי על ידי פגם המסדר והמישב, כי אז חללת 
יצועי עלה שהוא השגת אור אין סוף שזכה על ערש יצועו בקדושה 
נוראה כזאת על ידי שהוא זכה לתקון המסדר והמישב כראוי על ידי 

שברר השמחה מהיכלי התמורות שזה סוד שהכרח להעמיד שבטים 
קדושים גם מהשפחות. כי עיקר השגות הנ"ל זוכין הצדיקים על ידי 
קדושת זווגם בתכלית הקדושה כראוי, ועל כן פגם בזה ראובן הרבה 
שרצה להתחכם נגד דעת יעקב, ובזה פגם בהמסדר והמישב, ועל כן 
אבד הכהונה והמלכות שהם בחינת תקונים הנזכרים לעיל שעל ידם 

עיקר תקון המסדר וכו' : 

וכן שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם. כי כשרוצין לחטף ידיעות 
והשגות שאינם ראויים לו זה בחינת חמס וגזלה וחרון אף כמ"א. וזהו 
בחינת בסדם אל תבא נפשי, בסדם דיקא שנדמה להם שהשיגו כבר 
כל הסודות וההשגות עד שהעמידו על דעתם למכר את יוסף הצדיק 
יעקב  אמר  כן  ועל  האמת.  מדרך  שנוטה  דעתם  לפי  להם  שנדמה 
בסדם אל תבא נפשי, כי איני רוצה סודות כאלו, וכן בקהלם של קרח 
וזמרי אל תחד כבדי וכו', כי הם פגמו הרבה יותר ויותר שנמשכו אחר 
תאותם..  ועל-כן בקש יעקב בקהלם אל תחד כבדי, כי יעקב שרש 
בסדר  שעוסקים  יתברך  ה'  של  הכבוד  עיקר  שהם  ישראל  קדושת 
ידי  על  יתברך  כבודו  ומעלין  וכו'  ותשבחות  בשירות  התפלה  עבודת 
שמחת המצוה, עד שזוכין לבחינת תקון הרדיפה והמעכב הנ"ל כראוי 
הנ"ל, שזהו  כמו שמבאר שם בהתורה  ה' ממקומו,  כבוד  ברוך  שזהו 
בחינת תכלית שלמות היחוד, כי כלל כל היחודים נמשכין מבחינה זאת 
כשנכלל בחינת הרדיפה בהמעכב, בבחינת מטי ולא מטי כראוי שעל 
ידי זה מולידין השגות אלקות כראוי. ועל כן אמר יעקב בקהלם אל תחד 
כבדי, אל תחד כבדי דיקא, כי על ידי קהלם לא יתיחד כבודי במקום 
שצריך להתיחד שזהו בחינת ברוך כבוד ה' ממקומו, כי זה היחוד אינו 
נעשה כי אם על ידי הצדיקים הגדולים ועל ידי הקבוץ הקדוש הנלוים 
משה  על  החולקים  ידי  על  לא  אבל  נגדם,  דעתם  המבטלים  אליהם 
ואהרן שהם בחינת הצדיקי אמת. כי קרח וזמרי הם פגמו מאד בהמסדר 
יודוך  יהודה אתה  וזה  היחודים הקדושים.  כל  הנ"ל שמשם  והמישב 
יזכו לזה בשלמות שהם יתקנו  אחיך, כי ממנו יצא דוד ומשיח שהם 
הכל במהרה בימינו אמן. כי דוד עשה עצמו כל ימיו כעני ואביון, ואמר 
ולא  ולא רמו עיני  וכו', ואמר ה' לא גבה לבי  ולא איש  ואנכי תולעת 
הלכתי בגדולות ונפלאות ממני וכו', וסים יחל ישראל אל ה' מעתה ועד 
עולם, שזה העיקר לעשות עצמו כגמל עלי אמו וכו' וליחל לישועת ה' 
ולהרבות בשירות ותשבחות ותפלות והודאות, כמו דוד שעסק בזה כל 
ימיו עד שזכה לחבר ספר תהלים שכלול מכל עשרה מיני נגינה שהם 
כלל השמחה בו יתברך, שזה עיקר התקון שעל ידי זה תבוא הגאולה 
השלמה על ידי משיח שיצא מזרעו, שעיקר הגאולה על ידי שמחה. 
ועל כן יגע מאד למצא מקום הבית המקדש ששם מקבלין אור השמחה 
הקדושה לשמח בו יתברך בחינת אנכי אשמח בה' בחינת כי בו ישמח 

לבנו וכו'.

 וזה בחינת שנים עשר שבטים הקדושים שהוליד יעקב אבינו שהם 
כלל קדושת ישראל שהם כלל השמחה בו יתברך, ועל כן הם שנים 
עשר שבטים כנגד שנים עשר חדשים כמובא כי שנים עשר חדשים 
ידי  הם בחינת תקון פגימת הלבנה תקון מארת חסר שזה נעשה על 

השמחה הקדושה : 

וכל לדתם היתה בקדושה נוראה בבחינת שמחה דקדושה שזהו עיקר 
ועל כן כל שמותם הקדושים  תקון הברית עיקר תקון הזווג דקדושה 
נקראו על שם התקונים הנזכרים לעיל הנעשים על ידי עשית המצוה 

בשמחה: 

כי ראובן נקרא על שם ראו מה בין בני לבן חמי שהוא עשו שממנו 
כל הגליות שבאין על ידי עצבות, בחינת והיה כאשר תריד, ועשו מכר 
הבכורה ליעקב שהוא בחינת שמחה דקדושה של עבודת הקרבנות כי 
לא חפץ בברכה ותרחק ממנו ואחר כך נתקנא בו ורדפו כל כך שהוא 
בחינת כל הגליות. וראובן הוא ההפך כי לא מכר הבכורה ליוסף ואף 
על פי כן הצילו, כי מחל כבודו ובטל עצמו כנגד יוסף הצדיק שהוא 
מהיכלי  הברור  בחינת  הוא  ראובן  כן  ועל  ישראל.  שמחת  עיקר 
קדושת  בחינת  שנתברר  חמי  לבן  בני  בין  מה  ראו  בחינת  התמורות 
ידי  על  נעשה  שזה  עשו  קלפת  מתוך  ישראל  לזרע  הראשון  ראובן 
השמחה שנולד מיעקב בקדושה כזאת. כי הוא ראשית אונו שעיקר 
הקדושה של ההולדה הוא על ידי השמחה. ועל כן ראובן הוא הראשון 



טז

דרכי נועם

כי  הנביא,  הושע  יצא  שממנו  במדרש  כמו שאיתא  שפתח בתשובה 
עיקר התשובה הוא בחינת ברור מהיכלי התמורות להפך עוונות לזכיות 

בחינת התהפכות יגון ואנחה לשמחה.

כי  אנכי,  כי שנואה  ה'  כי שמע  שמעון בחינת המוכיח הראוי בחינת 
המוכיח הוא שנוא, וזה בחינת הליכת המצוה לעורר הכל לה' יתברך 
כמו שמבאר שם שזה בחינת המוכיח הראוי שהולך לעורר כל העולם 

לה' יתברך: 

לוי ממנו יצאו הכהנים שאצלם כל הברכות בחינת וישא אהרן את ידיו 
אל העם ויברכם שהוא בחינת תקון הידים בחינת חסד גבורה תפארת 

כמ"ש: 

יהודה הפעם אודה את ה', בחינת גמר תקון התודה והודאה הנ"ל שזה 
עיקר שלמות השמחה שעל ידי זה עולין עד המסדר וכו', ואז ותעמד 
מלדת. כי צריכין להמתין וכו'  כי אף על פי שעדין צריכין להוליד השגת 
המוחין שמשם כל הולדות דקדושה אבל אי אפשר לרדף יותר מדאי : 

ואז ותקנא רחל באחתה ותאמר ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, 
כי ראתה והבינה שעדין צריכין להוליד הולדות קדושות של זרע ישראל 
שהם כלל השמחה בו יתברך, על כן אמרה אם אין מתה אנכי, כי כשלא 
תוליד בנים שהם עיקר השמחה  בחינת ישמח אביך ואמך, בודאי היא 
התחת  ויאמר  ברחל  יעקב  אף  ויחר  דמותא.  סטרא  עצבות  כי  מתה 
אלקים אנכי וכו', כי אי אפשר לדחק את השעה. ותאמר הנה אמתי 
בלהה, כי הבינה ברוח קדשה שאי אפשר להוליד עוד הולדות קדושות 
הנזכרות לעיל כי אם על ידי שיחזר וירד לבחינת היכלי התמורות ויברר 
משם הקדושה כראוי שזהו בחינת מה שהשיגה שרה אמנו שאי אפשר 
לאברהם להוליד את יצחק כי אם על ידי שישא את השפחה שהיא 
הגר. אבל אז יצא מהולדה זאת ישמעאל שממנו הגלות בחינת עצבות 
שעליו נאמר בן כסיל תוגת אמו כי אמו נתגרשה על ידו כמובא במדרש, 
אבל יעקב היתה מטתו שלמה וזכה לירד ולעלות בתכלית השלמות, 
כי זכה להעמיד גם מהשפחות שבטים קדושים שהם בחינת שמחה, 
כי ברר בשלמות מהיכלי התמורות שאחיזתם בבחינת השפחות, ועל 
כן כשילדה בלהה שפחתה בן קראה שמו דן על שם דנני אלקים וגם 
שמע בקלי. כי התפארה שזכתה שנתברר בן קדוש כזה מתקפא דדינא 
שנתהפך העצבות שהוא תקפא דדינא לבחינת שמחה כזאת שנולד 
שבט קדוש, שכל אחד מהשבטים בחינת בן חכם ישמח אב וזה על ידי 
רבוי תפלותיה בחינת וגם שמע בקלי, ועל ידי זה נתברר בחינת מלכות 

מן הקלפות שזהו בחינת דן בחינת דינא דמלכותא דינא. 

נפתלי בחינת תקון הרגלים בחינת נפתלי אילה שלוחה, בעמק שלח 
ברגליו: 

גד בחינת תקון הידים בחינת וטרף זרוע אף קדקד של הסטרא אחרא 
ברכת השכל  הידים שבהם מקבלים  בחינת  נתתקן  ידו  ידי שעל  על 
שהוא בחינת ראש וקדקד בחינת שאו ידיכם קדש בחינת וישא אהרן 
את ידיו. שצריכין לנשאם עד הראש להמשיך ברכת השכל. ועל ידי זה 
טרף זרוע אף קדקד של החולקים והעובדי כוכבים. וזה שאמרה לאה 
בגד ופרש רש"י כשבאת אל שפחתי כאיש שבגד באשת נעורים הינו 
שנראה כבוגד וכו', כי ירד להיכלי התמורות שהם בחינת שפחות. אבל 
לאה התפארה בזה, כי על ידי זה עיקר התקון וכו', וזה בא גד-מזל טוב, 
כי עיקר ברכת מזל טוב שמברכין בשמחה כשנולד בן הוא על ידי זה 

דיקא על ידי שמבררין וכו' : 

אשר באשרי כי אשרוני בנות, בחינת שלמות השמחה בחינת אשרי 
האיש שבזה התחיל דוד ספר תהלים. בחינת אשרינו מה טוב חלקנו 
שאנו מתפארים בכל יום שזהו בחינת אשריך ישראל שסים בזה משה 
ברכותיו אצל אשר כמו שכתוב שם בפרשת וזאת הברכה אשר ברך 
משה שכל ברכותיו היו מעין הברכות של יעקב אבינו כמו שפרש רש"י 

שם: 

ואז מצא ראובן הדודאים בשדה שהם בחינת הדודאים נתנו ריח, ששני 

הדודאים הטובים והרעים שניהם נתנו ריח כמו שארז"ל שזהו בחינת 
גדל כח הצדיקים שמשמוחין הכל ומהפכין היגון ואנחה לשמחה  שעל 
ידי זה עיקר ההולדה. ועל כן בקשה רחל אותם, ותאמר לאה המעט 
קחתך את אישי, כי אני רואה ברוח הקדש שעדין אני צריכה להוליד 
וכו' ואז יצא יששכר שהם גדולי התורה שזה עיקר  הולדות קדושות 
המצוה  שמחת  בחינת  לב  משמחי  ישרים  ה'  פקודי  בחינת  השמחה 
הנ"ל. כי מבני יששכר יודעי בינה לעתים לעבר שנים ולקבע חדשים, 
ידי  על  שהוא  חסר  מארת  לתקן  הלבנה  פגימת  תקון  עיקר  שהוא 
השמחה, וזהו לדעת מה יעשה ישראל, שהם יודעים איך לשמח את 
כל אחד ואחד להודיעו מה יעשה בכל עת ועת איך להנצל ממרירת 

הגלות שהוא העצבות ולזכות לשמחת ישראל שהוא כלל הקדושה: 

זבולון עסק בפרקמטיא לפרנס  זבולן בצאתך, כי  זבולון בחינת שמח 
אחיו יששכר התלמיד חכם, שזהו עיקר תקון העשירות והממון ששם 
ידי  ועיקר התקון על  עיקר אחיזת העצבות בחינת בעצבון תאכלנה, 

בחינת זבולון שמחזיק ליששכר בחינת שמח זבולן: 

ואז ויזכר אלקים את רחל וכו', כי אף על פי שכבר נולדו עשרה שבטים 
קדושים כאלו שהם מגלים אלקותו בעולם לשמח בו יתברך תמיד, אבל 
אף על פי כן עדין צריכין שיהיה נולד יוסף שעל ידו עיקר התלהבות 
השמחה של ישראל כי הוא איש אשר רוח אלקים בו לנפח העפרורית 
בכל פעם מלב ישראל וכו', ועל כן נתעוררו רחמיו יתברך וזכר את רחל 

בראש השנה ונולד יוסף הצדיק שעל ידו שלמות השמחה, וכו' ..

וזה בחינת מנשה ואפרים, מנשה בחינת כי נשני אלקים את כל עמלי 
בחינת העמל והיגון וכו'. אפרים כי הפרני אלקים בארץ עניי שלא די 
שזכה לצאת מהעבדות שהוא בחינת עצבון עמל ויגון, ובחסדו יתברך 
בחינת  זהו  עניי  בארץ  אלקים  הפרני  גם  אף  עמלי,  כל  את  ה'  נשני 

התהפכות העניות והעצבות לשמחה: ע"כ.

בכלליות העניין שכשממשיכים ברכה בי"ב טבעי הנפש נתגלה שיש 
יש  דבר  בכל  וכו'  ובראיה  בשמיעה  והילוכו  בעשיותיו  שמחה  לאדם 
עוד שמחה עוד שמחה עוד מליון עוד מליון, וכל אחד עושה את כל זה 
אבל ע"י הצדיק יודעים כמה יש לנו לשמוח עם כל פעולה קטנה לפני 
ורבינו בתו' כ"ד מלמד שעיקר השמחה לצאת  וכו'   והילוך  ה', ראיה 
מהכלי התמורות דווקא, וכמה שמוכרח לעבור עלי, אני שמח יותר, וזהו 
שמחת  הברכות  ממקור  להמשיך  לשמחה  לזכות  דעלמא  אמצעותא 
ושלימות  ברכה  שפע  שהוא  העולמות  בכל  הליכה  ונעשה  המצוות 
המוחין  בחי' מטי ולא מטי, ולזה באין רק ע"י הירידה לתמרי, שהם 
היכלי התמורות שעובר על אדם, ומזה נעשה הרמת השכינה כי י"ב 

השבטים הם י"ב דרכי ההתחזקות.

ר' נתן לעיל כי ראובן הוא עיקר התחזקות האזמרה, ראו מה   כדפ'י 
לפתוח  טוב, תתחיל  בך  ראה שיש  לא עשיו,  אני  חמיו  לבין  בני  בין 
טוב,  משהו  בי  שיש  הראשונה  השמחה  וזהו  טוב,  בך  שיש  עינין 
וכשאדם מחיה א"ע בא לדרגא שניה של שמחה שהוא שמעון,שכל 
דברים  ממנו  שנעשה  לאדם  שאומרים  ויחודים  עולמות  שיש  מה 
גבוהים המובאים בזהר, שתדע כמה גדול אתה שעל ידך נעשה הילוך 
האפ'  'האפ  הפלוגה  לכל  וכמו מפקד צבא שאומר  כולם,  בהעולמות 
יש  אומר  שאדם  ברכה  בכל  כן  כמו  בקולו,  לשמוע  מוכרחים  וכולם 
מליוני מלאכים שאומרים שירה על ידך והם מעלים עוד יותר שרפים 
ואופנים וזהו עיקר המחשבה לדעת מה נעשה מתפילה והרהור תשובה 
שלך, גם אם חלמת כל התפילה אבל אמרת עלינו לשבח והיה ה' למלך 
על כל הארץ וכו' שעי"ז נעשה הילול בכל העולמות, וככה נעשה נחת 
רוח למעשה ונשפע ברכה ושכל, שהאדם נעשה מבורך ושמח בלב, כי 
כמו הצדיקים שעובדים ה' ויש להם ריוח נצחי, וכל תענוגי עוה"ז לא 

שוה כלום נגד זה.

והדרגא השלישית של שמחה הוא יהודה הפעם אודה את ה' כי עדיין 
השכל,  את  ומיישב  למסדר  כשזוכים  אך  והשמחה  השכל  מאבדים 
שהוא בחי' שהשי"ת בא אליך וזהו שעשוע עוה"ב להודות לה' בחי' 
יהודה הודאה, וזהו עוז וחדוה במקומו והתחדשות מע"ב, וזהו השמחה 
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יום בבקר לסדר תיקוני הבקר ציצית ותפילין לבא לבחי'  שצריך כל 
ר'נתן  כדפ'י  בארץ מצרים  יעקב  ויחי  הבקר,  להחיות את  יעקב  ויחי 

שההתחלה מחצות וכו'.

והדרגא השניה בשמחה הוא בחי' דן נפתלי וכו' שגם כשיש ח"ו צרות 
אזי אחר  בכלום,  ואינו מצליח  הולך הפוך מרצונו,  והולך קשה, הכל 
צריך  אח"כ  השכינה,  רגלי  בחי'  הראשונה  המדרגה  את  ברר  שכבר 
לברר עוד שמחה בחי' דנני אלקים וגם שמע בקולי בחי' דנני אלקים 
בחי' 'א אפגעּפאסקנטער' ועובר עליו אבל הרי השי"ת עוזר לי תמיד 
בצר הרחבת לי, וכנגד בחי' ראובן בחי' אזמרה, שהוא החלק הראשון 
יותר בחי' בצר שעובר כל כך קשה  יורד  דן  של השמחה, אבל בחי' 
ואעפ"כ מעיין ורואה שה' כן עוזר לו, ואז נעשה נפתלי אילה שלוחה 
שהעיקר  שמחה,  של  הדרגא השניה  וזהו  העולמות  בכל  הילוך  היינו 
ואחרי  לזוז  יכל  ולא  שבור  היה  שמקודם  משהו,  לעשות  שיתחיל 

שנתגבר בשמחה יכול לעשות משהו בשמחה בחי' שלוחה.

 ואז נעשה גד בחי' ברכת השכל,  גד לשון מזל טוב, נוזל מן לבנון בחי' 
תיקון הברית,  וטרף זרוע אף קדקד בחי' תיקון הברית דתו' כ"ט כי צריך 
טוב  המזל  וכל  לצאת,  יוכל  שלא  אנשים  שמחזיק  הס"א  כח  לטרוף 
שבעולם מברכים על זה וזהו תיקון הברית לבא לשמחה יותר גבוהה 
גם כשעובר עליו חשכות ס"א ממש ונתעלה ונעשה שמח במציאות כי 
יצא מבחי' דין למזל טוב, הנה  ה' עזר לך ונתקרבת לצדיק ונעשה בא 

גד, שכל הבגידות מתהפכים למזל טוב.

ועי"ז בא אשר ישוב הדעת ותכלית השמחה, ששוכח כל מה שעובר 
עליו ורואה רק את האשרינו מה טוב חלקינו..

כי באמת אכן אשרינו מה טוב חלקינו בפשטות היהדות, והיצר מפיל 
האדם בעצבות וכל כוחות דקדושה רק באור השמחה, וזהו דרגא שניה 

של תיקון עולם היצירה לעלות בעולם השמחה. 

ואחר ראובן מתחדש דודאים היינו המשכת הטוב שיוכלו לרדת יותר, 
הרי  אשרינו'ס  אלע  נאך  כי   ובנימין,  יוסף  ויששכר  זבולון  ענין  וזהו 
עוד  מתגברים  והקלי'  חשוך  נשאר  והעולם  פרנסה,  צריך  למעשה 
פעם ועוד פעם, ונופלים, והיתכן להתחדש בעולם הזה? ]זהו סוד עלינו 
כי עיקר כח ענין  והתשובה הוא עניין יששכר  לשבח בסוד יששכר[ 
המחשבה שיהא אצלינו בעולם העשיה הזה כח שיוכלו לעיין וזה עיקר 
השמחה של האדם שיכול לעיין שמבין איזה דבר וצוחק על כל העולם, 
כי יש לו כח העיון, ] רבינו נותן לכל אחד כח העיוני תעיין במשיבת 
נפש ותחשוב עמוק בנפש[ רבינו גילה תורה לימוד ארוך ששייך לכל 
אחד מישראל ומקבל ממש להיות בעל מח, ובזה העולם כשעובר על 
אדם צריך לעורר השמחה של 'יש שכר' שיעיין ויזכור כמה שכר הרויח 
היום וזה הוא בחי' מלאך הגואל, אין הכי נמי שאין לך שלימות אבל ה' 
ישלם לך שכר על הפיאות, בלי שום ספק, גם כשלא הולך ממש כלום, 
אבל יש לך שכר על כל מה  שהרוחת ובזה צריך לעיין וככה יוצא ממש 

מכל הקלי' והעצבות.

וזה דומה לעניין הנקו"ט של ראובן הנ"ל אבל הוא יותר עמוק שעובד 
גם כשהוא לגמרי נפול במדמה ומרירות עוה"ז, וככה יש שכר.

שמח  בחי'  הלאה,  ללכת  הילוך  שנעשה  זבולון  קדושת  מתעורר  ואז 
זבולון בצאתך, כי עיקר הצרה כשנופל ונתעצב, אבל כשצריך לרוץ 
לעבודה שוכח מהעצבות, שמח בצאתך כשמחיה את עצמו ביש שכר 
אז יוכל להחיות עצמו בחוץ ממש בבחי' הליכה בחוץ ויחד עם יששכר 

באהלך.

ודיקא  זבולון  והילוך הולך יחד, כי עיקר העצבות נתאחז בבחי'  ועיון 
שם בונה בית זבול מכון לשבתך עולמים, כי כשמתחבר עם יששכר 
באמת נעשה תיקון השמחה, וזה עיקר הקדושה, ואז מתגלה עיקר כח 
הקדושה שהוא יוסף חלוק למנשה ואפרים כי שלימות השמחה הוא 
עבודת ה' ממש בחי' מנשה שמחת המשכת הדעת הוא אפרים, והקיום 
לצדיק  המקושר  בנימין  בחי'  השכל  ביטול  הוא  כולה  השמחה  של 

שמיימין את עצמו תמיד מבחי' בן אוני נמשך אל האמת תמיד, וכל י"ב 
השבטים כולם י"ב דרכים כולם כלולים בבנימין. 

זהו דרך הקמת השכינה  בחי' ויחי יעקב באמ"צ שראה שכל הסוד הוא 
שעיקר השמחה הוא כשיורדים דייקא ושוב עולים, והוא רצה לגלות 
אשר יקרא אתכם באחרית הימים היינו אורות נוראות שלמים של גילוי 
בהיכלי  יימר  מי  של  הירידות  בכל  השמחה  תיקון  נתגלה  אבל  הקץ, 

התמורות וגילה שדייקא שם יכול להתעורר שלימות השמחה.

תוכחת יעקב

והראשונים  שפע  להמשיך  עולה  שהצדיק  י"ג  תו'  ע"פ  נתן  ר'  ופי' 
שמגיעים הם מקבלים את התוכחה והקפידות, כי תחילת אמירת תורה 
וכו' ולכן יש שמה  צריך להעלות הנפשות בעת התורה, ואריתי מורי 
עליהם,  שהקפיד  דין  בחי'  וזהו  התורה,  שלפני  הקפידות  וזהו  דינים 
ואח"כ המשיך שפע ברכה, בחי' שין השני, כי הש' הראשון הוא ראובן 

שמעון ולוי.

וראה יעקב את ראובן שמעון ולוי השלמים בתכלית, ולא מבינים את 
האנשים השבורים, כי לא יודעים מה זה ירידה ולא יכולים לתקן את 
העולם ומזה נעשה פחז כמים שאדם שכבר השיג משהו וכן שמעון 
ולוי גבורי כח עושי דברי ששומע משהו ולא שוכח ולא יושן, רק בחי' 
עזות ותקיפות בקדושה, והוא עיקר הקדושה לפעול משהו צריך לראות 
ולהבין ולהיות עקשן כשמעון ולהיכנס לדביקות, בחי'  לוי, הרי שראובן 
ושמעון ולוי הוא עיקר עבודת ה' לראות ולשמוע ובמה אתה דבוק אם 
יום יש תולע חדש -תו'  בקדושה או בתולע של עולת תמיד] שבכל 

כ"ח.[

ובאו ג' הצדיקים האלה שהם עובדי ה' הכי גדולים ויש להם בחי' ראיה 
והסתכלות בשכל דקדושה וכחי וראשית אוני ושומעים התורות כראוי 
כבור סיד שאינו מאבד טיפה ויודע כל רמב"ם וקצות ונתיבות, וכן לוי 

שהלב בוער לה' מאד וכו' 

והם חשבו שהנה יקבלו ברכה רבה, ואמר יעקב לא זה אני מחפש, שהרי 
רציתי כבר לומר האספו לגלות קץ הימין, והוכיח אותם, כי יש שאחד 
שכבר אוחז במשהו, הוא מקפיד על השני למה הוא לא בדרגא הזאת 
שכבר זכה זה, ויש עוד שכשכבר בא לאיזה דרגא בהשגות אלקות הוא 
רוצה לעלות לאיזה השגה שאינו אוחז בה עדיין, כי עדיין אין לו כח 
אורות  וממשיך  ועולה  ע"י שיורד  ומסדר את השכל, שהוא  המיישב 
הרחמים אור הכתר, אבל כשאין זה הכח לגלות הרחמנות ואינו שבור 
בעצמו מספיק, וזהו בחי' פחז כמים שאתה ממהר להשיג עוד ועוד, מים 
הוא שהחסדים שבורים ולכן ההסתכלות שלא בשלימות וזה בחי' פחז 
כמים כי לבא להשגות גדולות שאתה לא אוחז בזה, אל תותר אל תבא 
הוא המקום שרוחצים  בביהמ"ק  הוא  ומלכות, שכהונה  כהונה  לבחי' 
נשמות ישראל לצאת מהירידה ומלכות הוא לרדת לזה העולם, ואם 
אתה ממשיך השגות עליונות, אל תותר, אתה לא תגיע יותר גבוה כי 

עלית משכבי אביך אתה מתערב בענינים של הצדיקים.. 

שמעון ולוי אחים כי הדביקות בא עם העקשנות, ששמעון הוא שומע 
להכניע  ויכלו  מפחד  אינו  ולכן  בה',  הדבוק   הוא  ולוי  ומתעקש,  טוב 
לפני  ההשגות  את  שחוטפים  מכרתיהם  חמס  וכלי  שכם  של  הרע 
זמנם, בסודם היינו בעצות שלהם אל תבא נפשי, כי מוכרח להיזהר 
ראובן  באמת  כי  המופלג,  הצדיק  של  ההשגות  דרך  עם  ללכת  מאד 
וגבוהים, אבל להכניס ההשגות  גדולים  ולוי הם בעלי השגה  ושמעון 
האלו בעולם הזה, אין נכנס ככה בבחי' דביקות וידיעות רבות ושמיעות 
וראיות רמות,  אע"פ שהוא עיקר השארת יעקב אבינו בחי' ראשית 
אוני כח תיקון הכללי שהצדיק ממשיך הארת הדעת שלימות הדיבור 
יכול  לא  תותר אתה  אל  כמים  פחז  כי  להמשיכו  יכול  לא  אתה  אבל 
לעלות מדרגא לדרגא להמשיך דרגת הקדושה בכל י"ב הטבעיים כי יש 

לך רק בדבר אחד ולא באחרים.

בקהלם אל תחד כבודי 
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 כי הנפשות שנכללים בהיכל הקודש שעי"ז נעשה ביטול הרע בטוב 
בחי' ביטול בשישים, וזהו אל תחד כבודי כי כשיש כעס שהוא פגם 
הנפש אזי אין התאחדות חלקי הנפשות וידע יעקב שכל העולם מלא 
הכשרים  האנשים  כל  על  ביקש  ולכן  ועקשנות,  בתקיפות  מחלקות 
שלא ישברום החולקים כי כשחולקים על אדם יכולים להפילו נוראות, 
כשמתאחד חלקי הכבוד ולכן ביקש יעקב אל תחד כבודי שלא יתאסף 

נגדם חלקי הנפש..

כי באפם הרגו איש מפילים המקורבים מהצדיק וברצונם עיקרו שור 
שעיקר הנחת וההתפארות בחי' שור - שיש לה' מכל אחד, ואירר אפם 
שידעו שהכעס הוא נורא, ודאי יש שצריך להיות רציני אבל בלי חרון 

אף.

אחלקם ביעקב ה'  עוזר שכל אלו שחולקים על הצדיק יש להם תיקון..

שירות  התורה  ולימוד  הדיבור  סוד  יהודה  אחיך..  יודוך  אתה  יהודה 
ותשבחות, שהוא עיקר בניין השכינה הקדושה ויהודה דבוק לצדיק כי 
אין לו שום קיום בלי יוסף, כי אחר שמכרו את יוסף כתיב   וירד עד 
איש עדולמי בחי' העלמה וחירה חרון אף, וא"ל יעקב אתה יודוך אחיך, 
בסוד ט' תיקונין קדישים של תיקון הדיבור של תו' כ' לקחת כח מעשיו 
וזהו ידך בעורף אויביך כי ערף הוא קטנות המוחין כשאין ט' תיקונים 
בהוא בחי' קטנות הדעת בחי' עורף ואתה יודך בעורף אויבך אתה כן 

יכול לתקן הס"א.

וזהו הקבצו ושמעו שכולם יתקבצו אל יהודה כולם מודים לך שעיקר 
תצא  שבה  בעורף  וידך  ותפילה,  בתורה  זכים  דיבורים  הוא  העבודה 
מקטונות וישתחוו לך בני אמך להעמיד מלכות דקדושה ותושב"עפ, גור 
אריה יהודה הוא לקחת כחות בגבורה גדולה מטרף בני עלית כי יש לך 

שייכות עם יוסף וכו'

כאריה  רבץ  כרע  הכל  על  ממש  שולט  הדיבור  כי  וכו'  ולביא  אריה 
הוא בסוד עליית הקרבנות הוא עליית המ"ן שאריה שולט והוא בגי' 
יראה,שאומרים דיבורים עם יראה, וזהו  גור אריה יהודה להכניס בנפשו 
פחד מאימתי קוראים.. דיבור לפני ה' עם יראה, כי עיקר הדיבור הוא 
עם יראה, ולזה זוכים רק ע"י - מטרף בני עלית ע"י ההתקשרות לצדיק. 
הדיבור רובץ על האדם.. ואח"כ נעשה האדם כלביא, מהו לביא? אריה 

אחר לגמרי שהלב בוער מיראה ואז מי יקמינו מי יזיז  אותך..

בפשטות מדבר  בסוד משיח לא יסיר שבט מיהודה שילה בגי' משיח 
ולו יקהת עמים עיקר הקיבוץ, ואלו ראשי גליות שבבבל שגם כשאור 
בירור הלכות בחי' שבט  הצדיק מתכסה אבל נשארים ספרי הצדיק 

וליקוטי הלכות, וזהו מחוקק דא רמ"ח משה,..

אוסרי לגפן פי' רבינו בתו' ל"ח עירה הוא רעת הדיבור וצריך לקשרו 
לכנסת ישראל ללמוד תורה בלילה.     ושורקה בני אתונו בירידה יותר 
גדולה ישרוק להשי"ת והוא אור של משיח בחי' אשרקה להם ואקבצם.

כיבס ביין הם הגבורות ודם ענבים הוא שלוקח גבורות מאדום, ובזה 
ששניהם  מחלב  שינים  ולבן  עינים  חכלילי  הקדושה  להקים  מתגבר 
ושכרות  ע"הד  חטא  לתקן  המשומר  היין  תיקון  והוא  זב"ז,  נכללים 
ובלבולי  העולם וכ"ז רק ע"י כח הדיבור של יהודה, והוא עיקר הקמת 
השכינה עד שנעשה לבן שינים עינא חד דרחמי בחי' לבן. שכל דיני 
היין משתמשים בכח אדום כדי לבנות גור אריה כח הקדושה, וזה הכח 

שיש בתורת הצדיק.. 

זבולון לחוף ימים ישכון וירכתו על צדון

ישכון  ימים  בחוף  זבולון  לקדושה,  ליכנס  ממש  הברכות  מתחיל  כאן 
הניצוצין  הוצאת  הוא  צידון  תמיד,  הדעת,  ים  עמך  יש  שתלך  איפה 
וכל  ירך,  זה בכח הצדיק שהוא בחי'  וכל  שנפלו בחי' לצוד הניצוצין 
מקום שאתה הולך יש לך בירורים, וכל פעם יש לך חוף ימים חוף אניות 

איזה אור של דעת יש בכל מקום.

בין  רובץ  החומר,  תיקון  עיקר  העיון  כח  הוא  גרם  חמור  יששכר 
וירא מנוחה כי טוב אור של  המשפתיים שיש עצה לכל מה שעובר 

משיח והשיר שיתער לעתיד.

למס עובד תו' ח' תנינא תוכחה הראויה, הוא כח העיון והארץ כי נעמה 
שגם כשעובר עליו בחי' ארץ, יראה נעימותה בתוכחה הראויה וריח 

הטוב,  ורובץ וכו' יעורר כח העיון שהוא עיקר הברכה.

דן הוא עיקר גוף האדם ידין עמו וכו' כשיש בחי' להפך ירידה לעליה, 
להוציא מראש הנחש את בליעת הקלי' בחי' הוא ישופך ראש וכו' 

שהכל  וכו'  נתן  ר'  פי'  דן,  של  המתקה  עיקר  זה  ה'  קיויתי  לישועתך 
יתהפך לטובה כי בחי' דן להפך הנמוך לעליה.

גד יגוד יגודנו וכו' פי' ר' נתן ענין המזל, שנעשה אגודות ומתאגדים יחד 
הוא תיקון המעשה שעושה חבילות של מעשים טובים ועי"ז יגוד עקב 

להאיר בעקביים

אשר הוא תיקון האכילה מעדני מלך לאמרי שפר, ונפתלי כח השמחה 
כנ"ל.. 

בן פורת יוסף וכו' הוא אור הצדיק שעולה עלי עין מחיזו דהאי עלמא, 
בנות צעדה הוא התחלה חדשה של עליית המן בחי' בנות וכו' ועובר 
על אור הצדיק בבחי' וימררוהו ורבו וכו' ויפוזו זרועי וכו' הוא אור של 
רשב"י וי' תלמידיו ועי"ז נעשה מידי אביר יעקב וכו' ענין האמונה כדפ'י 

רביה"ק אבהן ובנין וכו' מאל אביך שבכחו נמשכים כל הברכות כולם.

בנימין יטרף עוד ועוד מקורבים, לערב יחלק שלל, לחטוף עליית המ"ן 
להפך רע לטוב.

וכשנסתלק יעקב אמרו הננו לך לעבדים אומר רבינו בתו' א' תנינא יש 
נבואה  ג' עבודות שמעכבים התפילה כי תיקון עוה"ז הוא שפע רוח 
לכל  בזו  כי  אותך,  לעבד  רוצה  שהצדיק  חושב  הצדיק  אור  כשחסר 
אדם ליוסף, והוא אמר אנכי אכלכל אתכם אדרבה הוא משפיע עבודת 
התפילה ואדרבה בתפילה אתה יוצא מכל העבדות לחירות בחי' מערת 

המכפלה בשלימות.

את  שהקים  אחר  העולם  תיקון  עיקר  הם  יוסף  עצמות  יפקד..  פקד 
השכינה ויש כבר ברכת מנשה ואפרים נשאר אתנו לעולם סוד עצמות 
יוסף שהוא  סוד הגאולה ופקידה, והוא הסוד שידעו ישראל שמשה 
קדוש  שהוא  בעוה"ז  אדם  הוא  יוסף  עצמות  כי  האמת,  הצדיק  הוא 
תיקון  שהוא  השלם  הצדיק  סוד  בא"ס  נכללים  שעצמותיו  בתכלית 
הכללי של העולם שיש אדם השלם בזה העולם וכשמוצאים אותו ורק 
נזכרים בצדיק בחי' פקד הוא סוף מעשה חומש בראשית כי הוא תיקון 

העולם וזאת אשר דיבר להם להקים בנין השכינה  בשלימות . אמן.


