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דרכי נועם

סימן י שיעור ד , יום ד פרשת ויצא, ו כסליו תשעו

ֶדה ִלְבִחיַנת  ]ד[ ְוִעְנָין ֶזה ְלַהֲעלֹות ַהְּתִפָּלה ִמְּבִחיַנת ַהר ְוֹשָ
ַּגם  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְּכֵדי  ֱאֹלֵקינּו,  ִעיר  ְּבִחיַנת  ַּבִית, 
ָלַעּכּו"ם, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ַּגם ֵּכן ַהָּשָֹגה ֶּבֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו 

ִאי ֶאְפָׁשר ְלֵהָעשֹֹות ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַצִּדיֵקי ַהּדֹור.

נכנסנו למאמר שרבינו יאיר עלינו רוח חיים, רוח טובה, 
איך אנחנו מרימים את שם ה', מכבדים ומייקרים שמא 
עלאה, אנו גורמים עיקר נחת לפני ה', איך אנחנו נמצאים 
באמת, ככה אדם חושב שהוא לא עושה כלום, מה עשייתי 
בקושי  היום,  כבר  עשיתי  מה  אחת,  בלטה  עוד  היום, 
יכלתי. אבל זה טעות. אדם הוא מלא מצוות כרימון, מלא 
רצונות, הוא פועל הרבה. זה נקרא בחינת בית. פשטות. 
לתוך המציאות. אשר שם  לתוך המעשה,  שיורדת  אמת 

כל החיים, כל החיות.

בלי זה, יש דינים על האדם, לא יודע מהחיים שלו, מרגיש 
דינים וריחוק, ועיקר הדין שלא יכול להיות בשמחה, לא 
החיות.  לתוך  עצמו  את  להרים  יכול  לא  להתחזק,  יכול 
עובר על אדם מה שעובר, כעס, הקפדות, אוכל את עצמו, 
את האחרים, כל מה שצריך לפעול ישועות, לבטל עוד דין, 

הכל עומד על הדבר הזה, להמשיך חיות. 

שהוא  בעצמו  רואה  כשהוא  חיות  להמשיך  אפשר  אי 
כמו גוי, עכו"ם, עכו"ם שרוצה להתגייר, שזה אנחנו, גם 
גוי, כשמרגיש את עצמו  כשיורד שמרגיש את עצמו כמו 
כמו גוי, מחזקים אותו, הוא עושה את הרצוף הזה, מה 
יכול  אני  מה  בא?  אני  מאיפה  יודע  אתה  מדבר,  אתה 
לעשות. אם רבינו היה מדבר איתו, מה היה עושה, רבינו 
רבינו בא לחזק  זה משהו אחר. הנה עכשיו  מחזק אותי 
גוי  שאתה  תדע  גוי,  שאתה  אפי'  הזאת.  בתורה  אותנו 
אתה  ה',  של  הנחת  אתה  זה,  ברגע  מתגייר  אתה  קדוש. 
מעלה ומייקר שם ה', תכלית מוחין עלאין קדישין, אתה 

ממשיך אור אין סוף מחדש. 

שזה  נאמר,  מה  למעשה,  נמצא  שהוא  איך  הזה,  הדבר 
רחוק מאיתנו, מתנגדים לזה? זה יותר מזה. זה בטוח אצל 
האדם שאין בזה אמת. בטוח אצל האדם שהאמת הוא 
שהוא כלום, אולי כשיהיה לו מעלות גדולות, אז יתחיל 
ללמוד, בנתיים לא שייך שאני יהיה קרוב לה', וככה אד 
שהוא  להשבע  יכול  מה',  רחוק  שהוא  ובטוח  םטוועה, 
ששורה  ודין  דמיון  של  כח  יש  אותו,  תשכנע  לך  מיואש. 
עליו, שכל העולם נברא שהוא ישבור את הדין הזה עכשיו, 
אפי' במצב שאני לא שייך ליהדות בכלל, כל העולם נברא 
בשביל המצב הזה, זה הכי חשוב. אבל האדם בטוח, לא 
לעצמו  גדול  הכי  מתנגד  הוא  עליו,  יתנגד  שמתנגד  צריך 
מגלים,  ורביה"ק  שהבעש"ט  מה  ולכל  הצדיקים  ולכל 

בתכלית ההתנגדות.

יש לו טעות בחכמה, שאני חייב להיות כך וכך, ללמוד כך 
ולהתפלל כך, ולהפסיק ולהשתנות כך וכך, נכון שמלמדים 
אות ך איך להתקדם, אבל אתה חייב למצוא איך ה' איתך 
ואצלך ברגע זה ממש, אין שום ריחוק מה', כי ה' נמצא 
להשתנות.  מתחיל  מתחזק,  שאדם  מה  כפי  שלך.  בבית 
בסוף  אבל  שנה,  ושלושים  עשרים  לקחת  יכול  אם  אפי' 

יכנס. כך יכנס לבחי' בית. לעבוד את ה' בכ לדבר.

 לא רק כשיושב בתפילה ויש לו מוחין דגדלות, אלא בכל 
ברכה בכל דיבור, לא רק בישיבה, בכל דבר שאדם עשוה, 
בכל  עבודה,  דרכי  י"ב  שבטים,  בי"ב  בשמיעה,  בראיה, 
דבר אתה עושה נחת רוח לה', בכל תנועה, בכל התחלה 
של רצון, בלכ מה שעושה, ראיה, שמיעה, הליכה, אכילה, 
כל דבר שאתה עושה לשם שמים. ואתה עוד אומר שלא 
עשית כלום היום, הרי נתת בקבוק לילד, לא הרגת מישהו 
עבודת  זהו  עצמך,  את  החזקת  כעסת,  לא  צדיק,  ,אתה 
וככה אדם  וחסד,  דברים פשוטים, צדקה  בית,  בחי'  ה', 

מתקדם לדרכים אמיתיים של עבודת ה'.

שיש  הזה"ק,  של  התחתונה  והשורה  הברור  האמת  זהו 
עושה  שאדם  דבר  כל  נצה"ק,  ורע,  טוב  ערבוב  דבר  בכל 
תיבה,  בכל  תפילה,  של  אות  בכל  נמצא  זה  מתקן,  הוא 
בכל תנועה, צריך שם להכניע את הרע, להבדיל ולהעלות 
איך  מגלים  הצדיקים  זה  הדין,  להמתיק את  הטוב,  את 

עובדים את ה' באמת.

בפשטות לומדים ומתפללים, ושם בכל מלה לעשות לשם 
זה  ה',  לעבודת  ורגע  רגע  בכל  במציאות  יכולים  שמים, 
וכולם  והצדיקים,  בעולם באור הבעש"ט  הדבר שנתגלה 
כנגדם, אפי' מי שלומד את זה, הוא כנגד זה, אדם הוא 
כמו עכו"ם עקשן נגד הדבר הזה, טבעי כאילו שהוא לא 

יכול לצאת מזה, כאילו לא יכול לזוז.

כשבאים לרבינו באומן, אז זה מתחיל להשתנות, לחשוב 
עוד תפילה, עוד התחלה, עוד צעקה לה' שאני יפסיק' עם 

הטבע שלי.

אדם   , בית  לבחי'  ושדה  מהר  התפילה  את  להעלות  כי 
חושב שתפילה זה הר, דביקות למעלה, שדה זה יגיעה, בא 
לכולל שלנו שמתייגעים טוב, זה הר ושדה, זה דבר טוב, 
שזה  בזמן  ויראה  אהבה  לך.  שהולך  בזמנים  האמת  זה 
חי. אבל יש אמת אמיתי איך אתה חי באמת, מה אתה 
מדבר כל היום מדברים שלא שייכים לך, הם באים לך רק 
פתאום כשה' מזכה אותך, למה אתה לא מתחזק בדברים 
שאתה צריך לחיות בהם, יש לך שולחן ערוך עצמאי, לא 
אתה  ובזה  ותפילןי,  טלית  ללהניח  שצריך  שכתוב  שו"ע 
צריך  נפלת  שאם  שלך  הלכות  כותב  אתה  ה'.  את  עובד 

להיות שבור ודאוג.

זהו תיקון העוונות שעובר על אדם שמרמה אותו, התיקון 
זה טוב, אבל חלק העצבות זה לא טוב, זה המלחמה שלנו. 
מלחמה על הבית. קוראים לזה. כי ביתי בית תפילה יקרא 
התעורר,  אחד  כל  קרבן,  הביאו  בביהמ"ק  העמים,  לכל 
כראוי, אחר שאין ביהמ"ק, אין את זה, זה מתגלה רק ע"י 
הצדיקים, בזה המאמר הוא מגלה מה זה צדיקים, מה זה 
גשמית  במציאות  מלובשת  התורה  גאוה,  יש  כי  תפילה, 
כשלומדים  גמור,  בסדר  כזאת,  וישות  התורה  כבוד  ויש 
לחיות  צריך  ככה  והאוכל,  והכסף  מהשור  לומדים, 
למציואת  לרדת  חייב  אדם  שלומדים,  בשעה  במציאות. 
הפשוט, שד יהודי, נגלה שבתורה, בחי' שד כשר, להיות 
התפילה,  את  תעלה  משם  אבל  נורמלי,  לחבירו  אדם  בן 
תעלה את הבירורים, אל תישאר בכבוד העצמי, בדברים 

שאתה לא מקשר את המצב לה' .

ענין זה להעלות את התפילה מהר ושדה לבחי' בית, הוא 
בחי' עיר אלקינו, בחי' בית המקדש, שם הר הקודש נהיה 
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גם  אלקותו  מתגלה  ששם  השכינה,  השראת  אלקנו,  עיר 
לעכו"ם, שיהיה גם השגה באלקותו ית"ש, רבינו חוזר על 
זה עוד פעם, מה יש בזה שיהיה לגוי השגה, כי זהו עיקר 
התגלות הכבוד כאשר מתעלה הנחת, העונג והתענוג של 
לבנים  לוקח  בית,  עושה  עושה, אתה  כל מה שיהודי  ה', 
ואבנים, ובונה חלקי המשכן, זהו התענוג של ה', השמחה 
של  נקודה  כל  בזה,  תלוי  הכל  יהודי,  של  וההתפארות 
מחשבה דבור ומעשה, הכל מתאחד למשכן דקדושה. וזה 
בא ממצב של גוי גמור. יהודי שחושב את עצמו גוי גמור. 

בחי' עכום.

היינו  הדור,  הצדיקי  ע"י  רק  להעשות  אפשר  אי  וזה 
שמאירים את אור האמת לאותו הדור, משה רבינו גילה 
יצחק  זה אברהם  לנו מה  הביא  אור האמת,  בעולם את 
גמ'  האמת.  שזה  התורה  מצוות  את  לנו  הביא  ויעקב, 
ושו"ע, ראשונים, מכניסים את זה לדור, בזה"ק זה דבר 
שעוד לא מובן, כל כמה מאות שנה, אנו כבר לא מבינים 
למעשה,  איך  אבל  זה"ק,  יש  למעש,ה  לעשות  צריך  מה 
דורות,  לכמה  הדור  את  שמאיר  הדור,  צדיק  נקרא  זה 
אפשר  אי  זה  הדור,  באותו  שקוררה  למה  מתתייחס 
אור  שמאיר  צדיק  היינו  הדור,  צדיקי  ע"י  רק  להעשות 
התורה למצב של הדור הזה. ומגלים למעשה שה' איתך 

ואצלך. 

והם מגלים בחי' בית. את המציאות הזה של התהפכות 
מה  בעיקר  זה  השם.  לעבודת  נמצא,  שאתה  המקום 

שעובר על האדם.

בית  אם  כי  זה  אין  חרנה,  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ויצא 
אלקים, שם יעקב קראו בית, יעקב אבינו יוצא, מאיפה 
הוא יוצא, גן עדן, בית של יצחק אבינו, מקום הקדושה, 
חידוש  חברהמן,  איזה  הארמי,  ללבן  הולך,  אתה  לאן 
להרוג  רודף  ועשיו  העתונים,  ברוב  מפורסם  ברמאות, 
חרן,  גרון  אף,  וחרון  הדין  מקום  זה  חרנה,  וילך  אותך, 
הוא  היראה,  מתיקות,  הק',  השכינה  שבע  מבאר  ויצא 
להתפלל,  שצריך  הבין  לא  הבעיות.  למקום  משם,  יוצא 
כי כשנהיה חושך לאדם, בהתחלה אינו יודע שהוא יכול 

לתקן את זה בתפילה.

של  עבודה  שמחה,  של  לענין  מתייחס  רבנו  זה  במאמר 
אדם שנקרא הר שדה בית, דרך של עבודה, דרך של חיזוק 
וקרבה לה', רבינו קורא לזה העלאת התפילה, כי למעשה 
אצלינו, כל דבר עומד על תפילה. שאנו מדברים לה', רבונו 
להתחזק,  צריך  שאני  שמעתי  אני  למדתי,  אני  עולם  של 
רבונו  יכול,  לא  אני  כ"כ רחוק ממני,  זה  לי,  בא  לא  וזה 
לי  אמרו  יכול,  לא  שאני  לך  להשבע  רוצה  אני  עולם  של 
שאני טועה, לא מבין למה אני טועה, רבונו של עולם תן 
הגדול,  בבלון  חור  לעשות  להרגיש טיפה שאני טועה,  לי 
לא להסתכל על הירידות, לא לראות את העבר כלל, תן לי 
להבין שאני טועה בגדול, שכל היצר הרע מתלבש רק עלי 

להטעות אותי.

לפי מה שיתפלל יום אחרי יום, יפתח לו עוד טיפה ועוד 
טיפה, להבין שזהו מציאות הדין שצריך להשתנות שם. 
יעקב  חרנה,  שיוצא  שאפי'  הוא  האדם  של  הכח  ועיקר 
אבינו הבין שצריך להתפלל, הלך עד חרן, חמס, אמר, לכן 
כי עברתי על מקום התפילה, והתחיל לחזור,  עלי,  עובר 
היה  לכן  התאחדו,  ולאה  רחל  ירושלים,  אל,  בית  נהיה 

יכול להוציא את השבטים.

יעקב אבינו השיג שם עבודת התפילה, הוא חזר ורץ לבית 
המקדש, לירושלים, ושם התגלה לו הסולם מוצב ארצה, 
כי בא השמש, אין אור,  בית, שם ראה את המצב,  בחי' 
והדעת,  השכל  השגת  שעניינו  יעקב  אפילה,  חושך  נהיה 
הנה ראה שיש מצב כזה בעולם כמו גוי, חושך של עשיו 
הוא  מה  ופחדים,  מעברים  בעוה"ז,  שיש  תיקונים  ולבן, 

מצא. ויפגע במקום. 

לא יכל לסבול כבר, ה' הביא את הכל אליו, סולם, הדבר 
מגיע אליו איפה שהוא נמצא. 

יכול  לא   , הלוואה  צריך  אדם  במקום,  ויפגע  זה  מה 
רוצה  בחוץ  הולך  בדלת,  משטרה  בא  שכירות,  לשלם 
לברוח, הולך בשוק פתאום מישהו נכנס לו בפרצוף, אתה 
שלי  חבר  אתה  יענקל  הו  הולך,  אתה  איפה  מסתכל  לא 
מפעם, מה אתה דואג, יש לי חצי מליון שקל בכיס, אין 
גם  לך  אתן  בינתיים,  זה  את  קח  זה,  את  לעשות  מה  לי 
מתפלל  כך,  מגיעים  הישועות  כל  ופרנסה.  ועבודה  דירה 

ומתפלל, פתאום מצאת את ה', ויפגע במקום.

דברתי  בבית,  בבית  הכנה,  שום  בלי  שלנו,  המצב  ככה 
ויפגע  ה',  את  מצאתי  הכנה  שום  בלי  פשוטים,  דיבורים 

במקום,.

שלו,  בדיבורים  שלו,  בעצבות  עקשן  להיות  לא  העיקר   
זה.  את  תזרוק  הזה,  בדין  ממתלבש  תמיד  הרע  היצר 
נתן  ר'  של  הדיבורים  כ"ב,  יש  ההוא,  במקום  וישכב 
בלקוטי הלכות מפרש את פרשת השבוע, אוהו, מתיקות 
לא  אנכי  ואמר  ארצה,  מוצב  סולם  התגלה  שם  כזה. 
ידעתי, לא ידעתי שה' נמצא בכל תנועה, יש סולם מוצב 
ארצה, יש מלאכים בכל מקום, מלאכי א"י מלאכי חו"ל, 
שיש  מה  שלך,  בחכמות  תאחז  אל  העיקר  מט,ט,  מלאך 
וודאי שקר, שום מלה  זה כמו ערבי שמדבר,  לך בראש, 
לא  ככה,  ולמדתי  חושב,  שאני  אפי'  גורנישטו,  אמיתית 
סולם  יש  המקום,  את  תזרוק  הנכון,  הפירוש  את  הבנת 
צדקה  בפרוטה  שלך,  הירידה  של  למקום  ארצה  מוצב 
אחת יצאת משם, בברכה אחת, בלימוד פשוט אחד, אתה 

אדם אחר.

בא  מיד  מעוה"ז,  ויצא  בעוה"ז,  אדם  של  החיים  זהו 
החיזוק,  מתגלה  ושם  לבן,  עם  מתעסק  כאלה,  סיפורים 
מסובב  אליך,  קרוב  ואצלך,  איתך  אני  עמך,  אנכי  הנה 
עוד  והשבותיך,  תפחד,  אל  הזמן,  כל  עליך  שומר  עליך, 
תחזור למדרגות שלך, אתה צריך לצאת לברר בירורים, 
לתקן משהו, אין סתם, אין שום דבר סתם, אין דבר כזה 
בעולם, אפי' הגוי אין מצב של סתם, אתה יהודי , הורידו 
אותך, והכל תלוי בהתחזקות שלך, להתחזק זהו עבודת 
ה', ושמרתיך, כי לא אעזבך, אפי' שגנבו לו את כל הכסף 

ואת השיניים, כמעט התייאש, 

אל  עיני  אשא  למעלות  שיר  אמר  שאז  המדרש,  אומר 
ההרים, מאין יבא עזרי, מאיפה, הכל נגמר, האם נתעלה 
שם עליון על ידי, יקר העליון, התגלות כבוד הדר יקר גאון 
עוזך על ידי, האם יש דרך להמשיך את הכתר? עזרי מעם 
ה'. אפי' שכולם הלך להם, היה לאליעזר מליונים ושידוך 
מידי, נתן טבעות כמה מאות קילו זהב על החמור, ואני 
עקום  טמבל  עם  להתעסק  צריך  עלי,  שעובר  מה  כלום, 
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לא  רק  שם?  ללבן,  לך  אומר,  יצחק  כן,  כן  לבן,.  כזה, 
שם. אך יעקב מציית, וישמע יעקב, וילך יעקב, כןכן, גם 
בעבודה, גם בישיבה, כל מיני מצבים, זה החיים שלך, אל 

תשאל שאלות.

תגיע  אותך,  אעזוב  לא  אני  תפחד,  אל  אעזבך,  לא  כי 
קם  ואז  בהתחזקות.  רק  תלוי  הכל  ההצלחה,  לתכלית 
והלך ארצה  והתחזק,  וקם  רגליו,  נשא את  ולבו  מחדש, 
בני קדם, לתקן את כל העולמות, להוציא את כל הנשמות 
מהקליפות, להאיר את זה לכל הגויים, להאיר את האמת 
בעולם, באר מים חיים, הדבר הזה, שם כתוב אין זה כי 
אם 'בית' אלקים, עכשיו תפסתי שיש דבר כזה 'בית', ה' 
נמצא בכל העולם, אפי' שאני יהיה רועה צאן אצל לבן, לא 

מפחד מאף אחד, עם קצת שכל והתחזקות. הכל בסדר.

הדרך הזה לא יכולים לדעת בעולם רק אם חוזרים בכל 
פעם, שאני לא יודע, רק מקבל מרבינו ור' נתן את מציאות 
לנו, שהצדיק  והזה"ק, ששייכים  דרכי הבעש"ט  האמת, 
הדור מאיר איך זה אצלך, במה שעובר עליך ממש, לא רק 
בכל  מאד,  פשוט  בדבר  גם  הזהר,  של  הגבוהים  בדברים 
דבר יש ניצה"ק בכל מחשבה דיבור ומעשה, זה אי אפשר 

לדעת כי אם ע"י הצדיקים.,

אין  זה,  בלי  הצדיקים,  ע"י  רק  מגיע  וחיות  חיים  רוח 
מהצדיק,  כשיודע  אך  דינים,  רואה  בדעתו,  נופל  חיות, 
תמיד יש לו מה להודות, הנחתי תפילין כמה דקות, הכל 

נהיה לגמרי אחרת. כ"ש שזכיתי להתחזק. 

היא  תפילה  לתפילה,  האדם  את  מביאים  הצדיקים 
הידיים  עם  שחופר  החושך,  מתכלית  חדשה  התחלה 
עד  בביטון,  קריצים  לעשות  ביטון,  בתוך  והצפרניים 
אםד  שכל  מה  זה  תפילה.  זהו  לה'.   לחזור  הלב  שיפתח 

צריך, רק ככה הוא יכול להתחזק.

בעלי  אבימלך  שיש  חז"ל  שאמרו  זה  שענין  אומר  רבינו 
גאוה, שרוצים שילכו רק בדרך שלהם, שזה קצת הר קצת 
שלא  מפחדים  מאד  הם  לכן  שממה,  מדבר  קצת  שדה, 
יעזוב האדם וילך לברסלב, רק בדרך שלנו, יעקב שואל, 
הידעתם את לבן, השלום לו, כן כן שלום, שם הכל מסודר. 

ֶדה ִלְבִחיַנת  ]ד[ ְוִעְנָין ֶזה ְלַהֲעלֹות ַהְּתִפָּלה ִמְּבִחיַנת ַהר ְוֹשָ
ַּגם  ַמְלכּותֹו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְּכֵדי  ֱאֹלֵקינּו,  ִעיר  ְּבִחיַנת  ַּבִית, 
ָלַעּכּו"ם, ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ַּגם ֵּכן ַהָּשָֹגה ֶּבֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלֵהָעשֹֹות ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַצִּדיֵקי ַהּדֹור, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ֲחָכֵמינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָּבָבא ַּבְתָרא קטז.(: 'ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
חֹוֶלה ְּבתֹוְך ֵּביתֹו, ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחָכם ִויַבֵּקׁש ָעָליו ַרֲחִמים'; ִּכי 

ִעַּקר ַהְּתִפָּלה ֵאיָנם יֹוְדִעים ִּכי ִאם ַצִּדיֵקי ַהּדֹור:

ְלַצִּדיִקים,  ֶׁשֵּיְלכּו  רֹוִצים  ֶׁשֵאיָנם  ַּגֲאָוה,  ַּבֲעֵלי  ֵיׁש  ִּכי 
ַּגם  ּומֹוְנִעים  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְיכֹוִלים  ְּבַעְצָמם  ֶׁשֵהן  ְואֹוְמִרים 
ֲאֵחִרים ְּכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַצַער אֹו חֹוֶלה ֵליֵלְך ְלַצִּדיִקים ֲעֵליֶהם 
ֶזה  ִּכי  ְוכּו',  ָהִאיׁש"  ֵאֶׁשת  "ָהֵׁשב  כ(:  )ְּבֵראִׁשית  ֶנֱאַמר 

ַהַּבַעל ַּגֲאָוה ְמֻכֶּנה ִּבְלׁשֹון ֲאִביֶמֶלְך:

 ֲאִבי ְלׁשֹון ָרצֹון, ִּכי הּוא רֹוֶצה ִלְמֹלְך, שאומר אנא אמלוך 
ְּכמֹו  ִּבְתִפָּלתֹו,  מֹוֵׁשל  ַצִּדיק  ֶּבֱאֶמת  ִּכי  ֲאִביֶמֶלְך.  ְוַהְינּו 
ֶׁשָּכתּוב )ְׁשמּוֵאל ב כג(: "ַצִּדיק מֹוֵׁשל" ְוכּו'; ְוהּוא ִמְתָּגֶאה 
ְמֻכֶּנה  ֵּכן  ְוַעל  ַהֶּמְמָׁשָלה,  לֹו  ְוֵיׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָּיכֹול  ְּבַעְצמֹו 

ְּבֵׁשם ֲאִביֶמֶלְך, ִּכי הּוא רֹוֶצה ִלְמֹלְך ְואֹוֵמר: ֲאָנא ֶאְמֹלְך:

 ְוֶזה ֵּפרּוׁש: "ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש". ֵאֶׁשת ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ֲא 

ֹדָני ֹשְ ָפַתי ִּת ְפָּתח " ֶזה ְּבִחיַנת ְּתִפָּלה; ְּדַהְינּו ָהֵׁשב ֵאֶׁשת 
ְּבִחיַנת ַהְּתִפָּלה, ְלַהַּצִּדיק, ִּכי ָנִביא הּוא; ִּכי 'ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ּוְמַׁשֵּגר  ס:(  )ֻחִּלין  ַצִּדיִקים'  ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתן  ִמְתַאֶּוה  הּוא 
ָנִביא  ִּכי  ְוֶזה:  ִמְּתִפָּלתֹו.  ֶׁשֵּיָהֶנה  ְּכֵדי  ְּבִפיו,  ְסדּוָרה  ְּתִפָּלה 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו,  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו  ָפָתִים,  ֹשְ ִניב  ְלׁשֹון  הּוא, 
ְׁשגּוָרה  ִאם  ָפָתִים"  ֹשְ ִניב  "ּבֹוֵרא  לד:(:   )ְּבָרכֹות  ִלְבָרָכה 
ְּתִפָּלתֹו ְּבִפיו ְוכּו'. ְוֶזה: ָהֵׁשב ָראֵׁשי ֵתבֹות: ַה ר ֹשָ ֶדה, ַּב 
ִית; ֶזה ֶרֶמז ֶׁשְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק ִהיא ִּבְׁשֵלמּות, ֶׁשַּמֲעֶלה אֹוָתּה 

ֶדה ִלְבִחיַנת ַּבִית ַּכַּנ"ל: ִמְּבִחיַנת ַהר ְוֹשָ

רבינו אומר שני רמזים, הש"ב הוא הר שדה בית, אש"ת 
וכאן הוא מתחיל  הוא התפילה ר"ת אדני שפתי תפתח. 
עם כולם, עם בעלי גאוה, ובעלי התפילות, בעלי התעניות 
רבינו  כי  מתחיל,  הוא  הברסלברס  עם  אפי'  והסיגופים, 
וכאן אומר שצריך  לבד,  צריך להתפלל  אומר שכל אחד 
הפדיונות  עולה?  זה  כמה  צדיק,  איזה  לצדיק,  ללכת 
נותנים במקום אחר, רוצים שבעים טלפנים ביום, תתפלל 
בשבילי, כאילו יש זמן מספיק להתפלל. רבינו אומר הרי 
לא  או  להתפלל  יכול  כן  שייך  מה  בתמימות.  להתפלל 
יכול להתפלל, הלוואי שתציית לרבינו להתפלל בתמימת, 
לבקש  לצדיק  ללכת  אומר  אבל  רבינו  תתבלבל.  לא  ואז 
ובכלל,  משהו.  ללמוד  לצדיק  הולכים  הרי  להתפלל, 
עם  אולי  יפעל,  הוא  אולי  תתפלל,  גאוה,  בעל  שייך  מה 
רבינו  בקיצור  אמיתית.  תפילה  לו  יהיה  שלו  התמימות 

'התחיל' פה עם כולם , מה הולך פה?

האמת שרבינו לא מתחיל עם אף אחד, רק מיישר לנו את 
האמת כמו שהיא, אנו צריכים להתקרב לאמת, לצדיק, 
שילמד לנו דרך האמת, דרך חיים שהוא בחי' בית, להבין 
עליו  לבקש  חכם  אצל  שהולך  מי  באמת.  תפילה  זה  מה 
רחמים, למה הוא הולך אצל חכם? כי כולם הולכים, או 
לחכם  הולך  אתה  למה  נסתר.  צדיק  איזה  מצא  שהוא 
אצל  ילך  ביתו,  בתוך  חולה  לו  שיש  מי  רחמים,  לבקש 
חכם, למה, מי שהולך אל חכם באמת, מה זה התקשרות 
מי  היום?  כל  ידו  על  יושב  מנשק,  מחבק,  אתה  לצדיק, 
הכיר את רבינו הכי קרוב, הרי כולם פיחדו מרבינו, היה 
היו  ממש,  רועד  היה  השלחן  גדולה,  ויראה  גדולה  פחד 
ומדים ליד הדלת וברחו, כשרבינו קירב, יכלו להתקרב, 
מי היה הכי קרוב לרבינו, יוסל פרוניק, ברסלב יושב על 
נהר בוג, יש בצד השני גם ברסלב, היום זה נקרא בוביק, 
פעם זה היה חלק של ברסלב, היה נהר, ורבינו היה סנדק 
בצד השני, היה צריך לעבור עם ספינה קטנה רוסית, עם 
כמה חורים סתומים עם קש וטיט, לא היה חומרים שלנו 
סיליקון, רבינו נכנס לספינה, יוסל אחז בו באצבע אחד, 

הוא היה הכי קרוב לרבינו.

התקרבות לצדיק, זה האמונה, אתה הולך לחכם לבקש 
שהוא  בו,  מאמין  אתה  מה  בו,  מאמין  אתה  כי  רחמים, 
קרוב לה' באמת, שהוא יודע בחי' בית, אתה מאין שהוא 
מה  חכם,  של  הזה  הענין  כל  מעליך.  דין  להמתיק  יכול 
זה  חיי"ם,  בגימ'  חכם  אליו.  באים  למה  חושב,  החכם 
שפע  להמשיך  יודע  מוחין,  להמשיך  יודע  הוא  המוחין, 
פעמים  ד'  בגימ'  חכם  עולמות,  הארבע  לתוך  המוחין, 
טו"ב, ד' פעמים שם הדעת, אהוה, כך אומר החכם, ילך 
והעוון.  הדין  להמתיק  חיים,  ימשיך  שהוא  חכם  אצל 
המתקת העוון הוא מה שאדם לא יודע להתפלל לכן עובר 

עליו, כשממתיקים אותו.

מי שיש לו חולה אצל ביתו, ילך אצל חכם, היינו שהולך 
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אצל החכם, שיודע שיש מישהו שיכול ללמד אותו, לשנות 
אותו ללהוציא אות ומהעוונות ומהשקר שלו, הוא מכיר 
בזה, רוצה לקבל את זה, ומקבל ממנו דרך איך להתפלל, 
רבינו מלמד לנו איך אנחנו צריכים להתפלל, בתמימות, 
והתמימות שלי הוא שה' איתי ואצלי, כי הנה אנכי עמך, 
והתחדשות  התפילה  להעלות  יודע  לא  עוד  שאני  אפי' 
התפילה, אבל אני רוצה לדעת שה' איתי בכל דבר, ושמח 

שהתפללתי, ולוקח את העצות של ריבנו.

חכמת  דעת,  חיים,  לקבל  חכם,  אצל  ללכת  נקרא  זה 
התורה, שישנה אותך, ויתן לך את הדעת שאתה חלק של 

כבוד ה', .

בחי'  ביתו,  בתוך  חולה  מפליא,  לשון  חז"ל  שאמרו  וזה 
שה'  יודע  הוא  האדם,  של  המחלה  מה  חולה,  שלו  בית 
אני  ללמוד,  זמן  לי  היה  לא  ,היום  נמצא, אבל לא אצלי 
לא יכול, כעסתי , ועבר עלי ירידה, זה נקרא חולה בתוך 
ביתו. מציאות החיים שלו, יש שם איזה חולה, חלה בגימ' 
מ"ה, אדם, מחלה, בזיונות, עם ו' הוא בגימ' מ"ט שחסר 

לו שער הנ', חסר לו ביטול. 

בפשטות היינו שהבית שלך חולה, חולה בתוך ביתו, ילך 
אצל חכם, למה לא כתוב ילך אצל צדיק, אלא שזהו צדיק 
שיודע להמתיק דין ולהמשיך עליו חכמה וחיים. בפשטות 
הכונה שילך אצל חכם, שתדע שהחכם יודע משהו שאנחנו 

לא יודעים. 

בקיצור, רבינו כבר לא חולק על ברסלב. לא יודע אם הוא 
שמח עם כל מה שהולך בברסלב, אבל על ענין התבודדות 
בוודאי שאתה תבקש  רוצה  הוא  חולק,  לא  הוא  בוודאי 
את  להשלי  להעתעלות,  דרך  ותחפש  תתבודד,  לבד, 
התפילה, לדעת מה שחסר בתפילה שלך, חיים חכם בגימ' 
אהיה הויה אהיה, להעלות מעיבור מקטנות לגדלות. זהו 

מציאות המוחין בגימ' חכם.

רבינו אומר שעיקר התפילה אין יודעים אלא צדיקי הדור. 
קשה, הרי רבינו מלמד שכל אחד מדבר אל ה', כדבר איש 
למקלט  ירדנו  בחתונה  היינו  בלילה  אתמול  רעהו,  אל 
להחנות את האוטו, ראינו בחור מתבודד שם, צעק לה' עם 
אוזניות עם שיר של התבודדות, חזר על השיר שעה שלמה, 
אותם דבורים, תקרב אותי אליך , שיר של ברסלב כזה, 
להתפלל?  יכולים  הצדיקים  שרק  אומר  רבינו  למה  א"כ 
למנין  הולכים  ומתפללים,  קסטה  מדליקים  הבעיה,  מה 
רבינו  מה  תענוג,  ממש  מסלסלים,  ביחד  וכולם  ספרדי 

אומר שלא יכולים להתפלל.

עושה  שרבינו  מה  שואלים,  כולם  הענין,  בהמשך  אך 
של  סיפור  כזה,  ר"ת  האיש,  אשת  השב  כאלה,  דיוקים 
אל  התפילה  את  להחזיר  זה  מה  האיש,  ואשת  אבימלך 
הצדיק, איך עושים את זה? כל אחד מתפלל ושלום, מה 
את  שיחזיר  הזה  האידיוט  שיחזיר,  לאבימלך  לומר  יש 
שרה אמנו, אתה צדיק? אתה חמור, בהמה, נקיון כפיים 
אין לך, נדמה לך שאתה נקי, אבל אתה בהמה, מה שייך 
שיחזיר את התפילה לצדיק, הלוואי שיתפלל קצת, שיהיה 

לו חמש או שש דקות לתפילה, שש זה כבר קשה. 

כל  מונח  שכאן  אלא  כאן?  רביה"ק  דברי  המשך  מה 
המציאות האמיתי של הדבר הזה, מה הצדיקים יודעים, 
זהו  ממנו,  ללמוד  רוצים  אנו  ומה  לנו,  ללמד  רוצים  הם 

בחי' הבית.

למה  תהלתך,  יגיד  ופי  תפתח  שפתי  אדני  אומר  הפסוק 
בין  להפסיק  מותר  איך  תפתח,  שפתי  אדני  לומר  צריך 
גאולה  אריכתא,  תפילה  שזה  אלא  לתפילה,  גאולה 
אריכתא, בתיקוני זהר יש עשר פירושים על אדני שפתי 
דבר.  אותו  יום  כל  תפילה  אותה  אומרים  איך  תפתח. 
את  העלה  שחרית,  עשרה  שתים  עד  משש  התפלל  צדיק 
וחצי  עשרה  בשתים  מיד  איך  עליונות.  למעלות  השכינה 
השכינה  את  להרים  לכרוע,  פעם  עוד  מנחה,  מתפלל 
מתכלית הקטנות. איך מעלים את השכינה מקטנות, הרי 

כבר העליתי אותה לתכלית הגדלות, ראיתי אורות.

אומר האריז"ל, שהשכינה הק' מיד אחר התפילה יורדת 
עוד פעם, זה העבודה שלנו, לכרוע, לרדת למקום השכינה, 

להעלות אותה מחדש.

אצל  הסיפור  אותו  אבימלך,  אצל  נלקחה  אמנו  שרה 
יצחק, קוראים את זה בראש השנה, מי זה  וכן  אברהם 

אבימלך הזה, כל העסק שלנו עם אבימלך 

עוונות,  בעיות,  יש  שם  עשיו,  נגד  זה  האדם  של  מלחמה 
צריך להתפלל להתעלות מהם, יש דבר יותר דק, לבן, היה 
אדמו"ר כולו לבן, שטריימל לבן, גרביים לבנות, נעליים 
לבנות, בתכלית השלימות, כולו לבן כל השנה, לבן הוא 
אותך  מפיל  אותך,  שמרמה  נגה  קליפת  אבימלך,  אותו 

לעצבות סתם. 

הנגה מרמה את האדם, שלא ידע איך לעבוד את ה' בכל 
מרגיש  להתפלל,  יוכל  שלא  בתפילה,  אותו  מרמה  רגע. 
לדבר  דרך  לי  אין  אמת.  שאין  במקום  אני  מה'.  רחוק 

דיבור. 

לקיחת שרה לבית פרעה, כל הסיפור מתחיל בזה, אח"כ 
לבית אבימלך, כנגד עשיו ולבן, לקיחת שרה, מבואר בסי' 
קס"ב, ירידת שרה זה גרם שיכולים לצאת ממצרים, בלי 
לקיחת שרה, לא היינו יכולים לצאת ממצרים, עת אשר 
שלט האדם באדם לרע לו, זה הוציא ממנו כל הנצה"ק. 
קלפה הכי קשה, ממצרים בן חם, עתה ע"י שרה יכולים 

להוציא הניצהק.

איך נראה להוציא ניצה"ק,? כמו פרופלור, לוקחים ממך 
חולשה,  שקרים,  גניבות,  מסוחרר,  מסובב,  השכל,  את 
אתמול למדתי, מוחין, עכשיו יש לך מוחין דיאוש בטוח 
חולשות  הניצה"ק,  העלאת  נראה  ככה  תקוה,  שום  בלי 
ככה  האדם,  על  שעובר  מה  וממון,  בגוף  בנפש  ומצבים 
נראה העלאת הניצה"ק. בעוה"ז זה מציאות שצריך להיות 
טרוד בעוה"ז עם הילדים ומשפחה, מתחתן עד בן שישים 
ככה, כל העולם כולו, ככה נראה העלאת הניצה"ק, חייב 

לרדת כדי לתקן, אבל תדע שה' איתך ואצלך

שרה ירדה, ככה התגלה האמת בעולם, יש ירידה לפרעה, 
ויש ירידה לאבימלך, זה סיפור דק, אחר שאאע"ה התפטר 
מעצם הקליפות, סדום, ד' מלכים וה' שזה י"א קליפות, 
זה ברורים דרגא  ואח"כ מסדום,  ואח"כ התפטר מלוט, 
אחר דרגא, אח"כ נשאר מה שיש בעולם דרך של גאוה, 
שגורם שאף פעם בחיים אני לא שמח, אין לו רוח חיים, 

אין חיות, כי זהו אבימלך. 

נפשו,  על  חושב  אבימלך  ככה  הדור,  מגדולי  היה  הוא 



ו

דרכי נועם
גם אנוכי חשכתי מחטוא , הוא היה עובד על עצמו, כיון 
שאינו יהודי, לא משפיע בעולמות עליונים, אבל את נפשו 
יכול לקדש במדרגה מסויימת, אדם שעושה דברים שלא 
לשם שמים, יכול לתקן את עצמך, אבל אין דחילו ורחימו 

להעלות למעלה.

בחי'  נורמלי,  להיות  צריך  בבית,  בעוה"ז,  המציאות 
עד  ברית,  איתו  לעשות  צריך  אבל  אנשים,  בין  אבימלך, 
עלי  עובר  לא  אתה  דרשב"י,  אורו  גל"עד,  חותך,  שיעקב 

ואני לא אליך, זהו בירור תרדמה ולשה"ק. 

השב אשת האיש, אומרים לאבימלך, חייב להיות ירידה, 
שהתפילה ירדה, היינו שאי אפשר להתפלל, אין ה' שפתי 
כמו  מרגיש  אתה  כי  הפה,  את  לפתוח  אפשר  אי  תפתח, 
גוי, אין לך חיות בתפילה, אומר השב אשת האיש, תחזיר 
ניצה"ק שזה בחינת בית. אהה, כל  ירדו לברר  את שרה, 
ניצה"ק,  לברר  שיורדים  הזה.  בפסוק  מונח  בית  בחינת 
המציאות  כל  ניצה"ק,  מבררים  איך  האיש,  אשת  השב 
הוא שתפתח את התפילה, בתפילה יורדים בכריעה ברוך 
אתה ה' ומקימים את השכינה. אבל לפני זה, הרי אין לי 
שפתי  אדני  הדין,  את  להמתיק  צריך  בכלל,  להתחיל  כח 
וכן  פסיעות.  ג'  ריקודין,  הדין,  המתקת  מקום  זה  תפתח 
ריקודי חתונה בסי' ל"ב. ה' שם אדני, נמתקין בה' אלפין, 

להמתיק הדינים.

צריך  תפתח  שפתי  אדני  שמכוונים  שמה  אומר  הבעש"ט 
לכוון בכל אות ותיבה של התפילה, שזה הכנעה והבדלה 
בית. בכל דבר להכניע את הריחוק,  בחי'  והמתקה. שזה 
טיפה,  פה,  אור  איזה  לי  תפתח  עולם  של  רבונו  ולומר, 
פתחת לי טיפה, מספיק, אני רוקד כבר, אני אומר תודה, 
יגיד תהלתך, הודאה, תיכף אני מודה רק על פתיחת  ופי 

השפתיים בלבד, אני מיד שמח, מיד רוקד, מיד מודה.

כלליות התורה, כשיש  בפסוק אדני שפתי תפתח מתגלה 
ח,ו דינים, ע"י ריקודין וכו' נמתק הדין, כי עיקר גדולת ה' 
הוא בבחי' בית, פתח פיך לאלם, אין לי שום דרך לדבר, 
התקרבות  למצוא  בית,  בחי'  שזה  שפתיים,  תפתח  אבא 
לה' בכל מקום, מי יכול ללגלות לך כזה דבר, דרך בעבודת 
ה', שאדם תמיד שמח, בכל נקודה קטנה של היהדות, יש 
לו שמחה וחיות. נפתח לו איזה טיפונת, מספיק לי, כי אני 

ברסלבר. אח"כ אתפלל ויבואו מדרגות גדולות.

אל  שנפלו,  הניצה"ק  את  תחזיר  האיש,  אשת  השב 
הנפילה  זה  ת'פתח, אשת  א' שפתי  התפילה, שזה אש"ת 
שהיא ירדה, צריך להעלות את השידוך, להוצאי את רחל 
ולאה, מהקליפות,, עיר אלקינו הר קדשו, הש"ב ר"ת הר 
שדה בית. הש"ב היינו שהבעלי גאוה לא יודעים שיש דבר 
דבר, הם אומרים שאין  בכל  ניצה"ק  להעלות  בכלל  כזה 
נצה"ק, יש לי רק כסף וש'קים, לא יודעים שיש בירורים 
יכול להחיות את עצמו רק  מהמקום שאדם אוחז ממש. 
עם דברים שנדמה לו שיש בהם איזה דעת, ולא צריך לומר 
ומתפלל,  הפה  את  פותח  הבעיה,  מה  תפתח,  שפתי  אדני 
מי  ואין  אבימלך,  ר'  פעם  אף  ירידה  של  במצב  לא  הוא 

שישיב את הניצה"ק למעלה, 

והגדולה והמוחין הרי נמשכם רק ע"י הבירור,  כל היקר 
שהוא  דעת  של  מציאות  פשוטים,  מוחין  רק  יש  זה,  בלי 
והתגלות  וגדולה  יקר  להמשיך  האדם  פעולת  אבל  לומד, 
כבוד ה' מה שכל אחד צריך להמשיםך, שהלימוד והתפילה 
יפעל בשלימות, שזה שייך לכל אדם בכל עת ובכל שעה, זה 

לא שייך אצל אבימלך,

ל"ב  מציאות  האותיות,  עם  עולמות  ש"י  ר"ת  הש"ב   
י'  דינים,  ש"ך  להמתיק  תפתח,  שפתי  א'  שזהו  שבילין, 
הש"י  של  השפע  זה  שבילין,  ל"ב  ש"ך,  זה  ל"ב  פעמים 
זה  שם  עולמות  ש"י  עדן,  גן  של  התענוג  שזה  עולמות 
זה  הקבועה,  שלנו  הדירה  לגור,  רציכים  שאנו  המקום 
נקרא  זה  מחכמה,  שבא  הבינה  הארת  המשכת  מציאות 
ש"י עולמות, שזה עיקר התעלות והתייקרות שם העליון, 
שזהו שורש החיות, והמשכת החיים, זהו המתקת הש"ך 
הקדושה  את  להכניס  עולמות,  הש"י  שפע  שהוא  דינים, 
לתוך עולמות נפרדים, ש"י, י' הוא אאצילות, ש' ג' עולמות 

בי"ע, ד' עולמות ד' פעמים טוב בגיי' חכם.

לא לחינם רבינו מלמד מה זה שיכול הצדיק להתפלל, כי 
הצדיק יודע שצריך להעלות כבוד ה' בעולם, הוא יודע שכל 
יהודי יש לו חלק בהשכינה, אחד בא לבקש שאתפלל עליו, 
חצי דקה אלף דולר, עשר אלף דולר, דקה שלמה. מי שלא 
ביטול תורה,  זה הרי  ה', למה,  צריך כסף מתפלל לכבוד 
אלא יש לו איזה חשבון לשכינה, הוא חכם ולא טמבל, צרך 
לקשר אותך לשכינה, להמשיך לך חיות ממקור החיים, זה 

נקרא שהוא 'יכול להתפלל.'

רבינו מלמד שגם אנו נעסוק בתפילה והתבודדות, בצורה 
מהדמיונות,  אותך  להוציא  חיות,  עלינו  ימשיך  שזה 
עצבות,  חולה  להיות  לא  ריקודין,  חיות,  עליך  להמשיך 
יהיה  לא  שאנ  שלנו  התפילה  זה  שמחה,  יהיה  שהמצוות 

אבימלך, רק לרצות כבוד ה'. הוא יכול להתפלל.

כי איזה תפילה מקובלת למעלה, התפילה שיש בה דברי 
חן, שאני רוצה מה שה' רוצה. הצדיקים יודעים להתפלל, 
ה',  כבוד  מהזה  יודעים  שהצדיקים  לדעת  צריכים  אנחנו 
לי  שמותר  יודע  אני  וממילא  ה',  יקר  התעלות  זה  מה 
להתחזק. להיות בשמחה, ואני צריך להיות בשמחה, אם 

לא, טעיתי לגמרי, יש לי ראש עקום לגמרי.

כל  את  מכירים  לא  שאנו  הזה,  הטעות  מתחיל  מאיפה 
רבינו  דמוקרטיה,  שווים,  שכולם  נדמה  כי  הזה,  הנושא 
היה גר על צלע הר, כל העולמות עמדו עליו, יעקב אבינו 
בלי  צאן,  רועה  והכבשים,  חלילים  עם  הסתובב  פ"ח,  בן 
להיות  להתהפך  שלא  מנגנים  שלכן  ונאומר  רב  נעליים, 
בהמה, בעוה"ז אף אחד לא מכיר אותך אתה צריך לעבוד 
להיות  ה',  לפני  להפלל  איתך,  שה'  לדעת  באמת,  ה'  את 
הנסיון של  זה  על אף אחד,  עם האמת. אל תסתכל  חזק 

כל אחד.

בהתחזקות.  תלוי  העיקר  אדם,  לכל  בירור  יש  בעוה"ז 
נמצאים במצב שהחינוך שלנו, המצב של היהדות  אנחנו 
שאנו רואים, הוא נקרא אבימלך, שזה מלמד לאדם שאם 
חכם,  הוא  ללמוד  יודע  נורמלי,  הוא  לקרוא,  יודע  הוא 
מכלל  לה'  נחת  שאין  גורם  שזה  לא.  הוא  יודע,  לא  ואם 
ישראל. הדרך הזה של עבודת ה', שהוא עבודה בכל דבר, 
לא מבינים את זה, לא תופסים את זה. לך תשנה בן אדם.

טוב,  לא  אני  אומר,  שנה,  עשרים  מכיר  שאני  אנשים  יש 
לכן  לה',  נותן עקיצה  זה,  יודע שכל פעם שעושה את  לא 
לך  יורידו  לספר,  תבא  להשתנות.  בתשובה,  לשוב  צריך 
בוודאי  יהודי,  ממך  לעשות  פאות,  לך  ויעשו  הקוקו  את 
וישיבה,  נכון שיש תורה  יותר מזה.  זה  שזה קיצוני אבל 
זה למי שיכול, שלימות הכל הוא יעקב אבינו שמוציא את 
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שומע  שבטים,  הוא  העבודה  דרכי  ולאה,  רחל  האמונה, 
דברי תורה ושמח, ראיתי משהו הזכרתי שה' ברא, מספיק 
זהו,  זהו,  השם,  ברוך  מלים,  שני  לקרוא  התאמצתי  לי, 
בחי' בית, נותן לאדם רוקד כל היום, וזה ממתיק הדינים 

מעליו, וכל הישועות תלויים בזה.

אלא שאנו רחוקים מזה, צרות ובעיות, ונכנסים באמבטיה 
של יותר ויותר צרות ומוסיפים סבון של חומץ ומלח, כי 
אצל  דאבימלך,  מעשה  מלמד  רבינו  לכן  התחנכנו,  ככה 
אברהם ויצח,,ק ואותו סיפור של יעקב ולבן שד יהודי, תו' 

י"ב.

יוסף שידא, שהשתמשו איתו בשאלות  על  הזה"ק מספר 
מרגיש  לא  יהודי,  שד  נקרא  זה  בשבת,  שאלות  לשלוח 
שבת, הוא כח התורה, שלמה המלך השתמש עם שד, הבנה 
פשוטה בעוה"ז שאנו צריכים כדי להבין גמ' והלכה, צריך 
ולאה, שם  רחל  זה  הניצה"ק,  נורמלי, שם  להיות  לרדת, 
כל הטבעיים של האדם, ראובן שמעון, זבולון עסקים, כל 

מעשה, כל דיבור.

מי  להיות  צריך  שאני  אומר  מהמציאות,  בורח  אדם  אם 
מהשינה,  תתעורר  חייו,  ימי  כל  עוברים  ככה  לא,  שאני 
ה' איתך, יש סולם במקום שלך, תתחיל להיות בשמחה. 
רבינו נכנס לעומק הענין הזה. תראה. כל אחד חושב שהוא 
יודע דברים, חושב שיכול להתפלל, אך פוגע בתפילה, נכון 
שכל אחד יש לו להתפלל בתמימות. אבל תבין שה' שומע 
כל מלה, ופעלת כבר. מה שהישועה לא באה עדיין, זה לא 
אדני שפתי תפתח, כשאדם שמח  הוא  התפילה  לי.  שייך 

ורוקד, הוא פועל בתפילה שלו.

כשמעלה את התפילה להר שדה בית. זהו כלל ענין הזה, 
ושבור  משוגע  הוא  אדם  זה,  בלי  האדם,  של  החיים  רוח 
ורצוץ, היצר הרע רוצה לעשות מהאדם משוגע, סוס חולה 
רוח  בלי  הצדיק,  האור  בלי  נראים  ככה  סמרטוט,  נפש, 

חיים, 

מקבלים את הרוח חיים הזה כשיודעים שה' נתן לנו עבודה 
בעוה"ז, בחי' בית, הר ושדה זה אהבה ויראה, אבל למעשה 
מבאר  לברוח  צריך  יעקב  בידך,  לא  זה  עליך,  שעובר  מה 
שבע, זה הבחירה שלו. אם תשאל למה, הישועה מתעכבת 
כמה שנים, אל תשאל למה, תיזהר, תגיד רק ,אדני שפתי 
תפתח, תסלח לי , תנקה את הפה עם סבון חזק, מה דברת, 
למה אתה מדבר ככה, רבונו של עולם תפתח לי שפתיים 
שאוכל לדבר מה שצריך לדבר. זהו התפילה של הצדיקים, 
אבא תשמח אותי, תכניס לי מה שלמדתי שיש לי נקודות 
טובות. תלמד אותי מה ששמעתי שכמה שאני יותר נמוך, 
למצב  ואח"כ  הקטנות.  למצב  זה  למעלה,  יותר  הנחת 
הגדלות, שעובדאת ה' באכילה ובכל תנועה, שהוציא את 
כל טבעי הנפש, כל דרכי חיים זה עבודת ה'. אבל זה לא 

ידוע בעולם. 

ולובשים  הצדיקים,  ידי  ומנשקים  מזה,  שיודעים  כמה 
שריימל, ויש כל התמונות. אבל אתה מתנגד הכי גדול, כי 
אתה לא שמח, לא מתחזק. זה יודעים רק הצדיקים, שזה 
מונח בסוד הזה, מי שיש לו חולה בתוך ביתו. רבינו אמר 
דבר שבקלי קלות אתה מהפך את זה בדיוק הפוך, שצריך 
גמרא  מדבר,  אתה  מה  הלו,  שיתפלל.  למישהו  ללכת 

ישועתך  עיקר  מוהרן.  לקוטי  תבין  איך  מבין,  לא  אתה 
שלא תחיה עם שום פירוש, לא בגמ' ולא בשוע, וכ"ש לא 
בסיפור. תדע דבר אחד. רוב אנשים שמכירים ומחליטים, 
עיקר ישועתו שידע בוודאי שכל מה שאני חושב  זה בוודאי 
שקר ומאבד עוה"ז ועוה"ב מהסבובים אלה, שהבנת רמז 
לא כמו שכתוב. כמו שאתה לא מבין הלכה, איך תבין את 

הלקו"מ. לכן רבינו נתן לנו קטע שיכולים להבין הפוך.

צריך את הכח של הצדיק, כח של ר' נתן, שיאיר לך שה' 
לא  אתה  אחרת.  חיות.  תקבל  כשתתחזק  אותך,  אוהב 
לוקח את הדבר למצב שלך להלכה למעשה, הלכה למעשה 
זה להיות בשמחה עם נקודה טובה, העיקר שהתפילה שלי 
יכלל בתפילה של הצדיק, שיהיה חלק מתיקוני העולמות. 
ה' שפתי תפתח. השב אשת האיש, להעלות את הניצה"ק 

מהמקום שנפלתי, להעלותם חזרה.

עיקר התפילה הוא המתקת הדין להמשיך רחמים גדולים 
ממקור הרחמים, וזה הולך יחד עם בחי' בית יד ביד, שזה 
עייקר אדני שפתי תפתח, וזה עושים בכל תיבה בכל אות, 
ולהעלות הטוב,  להכניע הרע, להבדל מהשקר,  ענין,  בכל 
זה בחי' בית שיעקב ירד ועשה, זה עבודת התפילה, שאנו 

דבקים ברבינו לקבל את האמת הזה, להתקרב לה'. 

בלי זה, אומר שאני לא יכול להתפלל, אין דיבורים מהלב, 
אין דברי חן, 

יש בעולם מציאות שרוצים והולכים לצדיק שיתפלל, ככה 
רוצים  לא  אליו,  שיבואו  רוצה  אחד  כל  רוצה,  אחד  כל 
שכולם  ממה  עמוק  קצת  האמת  כי  האמת,  אל  שתדבק 
תופסים, אתה רוצה לדעת מה האמת. מה שרבינו מחיה 
שאתה  עד  מה',  חלק  שאתה  לך  נותן  שרבינו  מה  אותך, 
רוקד, אם לא, זה לא אמיתי, נכון שהכל אמת, תוכחה זה 
גם אמת, אבל זה לא מציאות שיורד אליך, מה הוא אומר 
רוצה  הכסף.  את  רוצה  הארמי,  לבן  הוא  כי  יכול,  שהוא 
שם  בעולם,  להיות  צריך  שזה  נכון  אבימלך,  זהו  משוה. 
צריך  אבל  בעוהז.  ההשפעות  וכל  ולאה  רחל  נמצא,  הכל 

לברר משם.

מנפילתן  הניצה"ק  את  להוציא  האיש,  אשת  השב  וזהו 
שעושים  מה  אמלוך,  אנא  אבימלך  והבלבול,  הנגה  לתוך 
מציאות מעוה"ז, זה בחי' שבירת הכלים, עיקר בחי' בית 
להעלות הניצה"ק מבחי' בית, להתחזק נגד האנא אמלוך, 

להאמין שגם השלא כסדר הוא גם סדר.

כי הצדיק יש לו ממשלה, בסי' ל"ד שעיקר ממשלתו הוא 
מהשכינה,  הדינים  ולהמתיק  חיות  להאיר  ודעת  מוחין 
שפתי  אדני  כתוב  זה  על  אלקים,  ביראת  מושל  צדיק 
תפתח, שהוא ההמתקה במקום הנמוך כדי לבא בתפילה, 
כי הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים, עד היכן הדברים 
ה'  כמה  יודע  היה  אדם  אם  להבין,  אפשר  אי  מגיעים, 
מאד.  מופלא  תענוג  ה',  של  התענוג  אנחנו  אליו,  מתאוה 
יש מלאכים, כל אחד גדול, יש קטן, אבל יש גדולים, נורא 
נוראות, מליארדי שנות אור, הוא רעב וצמא, נעביך כזה, 
לא  למדתי   , חושב  שיענקאלע  בגלל  זה  צמא,  אתה  מה 
למדתי, לכן הוא כבוי, סגרו לו את הברז. פתאום יענקלא 
אומר, מנחה, ה' שפתי תפתח, והמלאך הזה מתחיל לרוץ, 
יענקלא תודה רבה. זה רק מלאך קטן, יש מלאכים יותר 
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גדולים, 

מילד  התענוג  עיקר  ממך,  חיות  מקבלים  העולמות  כל 
בית,  בחי'  מכיר  שהוא  באדם  חכמה  רואה  כשה'  חכם, 
העיקר מה  וזה  למעלה.  התענוג  זהו  האבות.  בחיר  יעקב 
שצריך לחשוב, כמה ה' מתענג ממני, מתאוה לתפילתן של 
לקרוב,  הן  לרחוק  הן  שפתיים,  ניב  בורא  היינו  צדיקים, 

א"כ כולם צריכים להתפלל, 

ניב שפתיים, שה' משגר לו תפילה  לו  נביא הוא, שיש  כי 
סדורה , דברי חן, שיוכל להתבודד ולדבר. הש"ב ר"ת וכו' 
להחזיר את השכינה לבחי' בית, שיהיה סולם מוצב ארצה 
בכל  יאיר  החכמה  שאור  עולמות,  ש"י  שזה  וכו'  וראשו 

מקום. 

של הבעש"ט,  הזה"ק,  של  הצדיקים,  של  הרבי,  של  הכח 
שלך,  הנשמה  אתה,  זה  האיש,  אשת  זה  מי  האמת.  זה 
תחזור אל האמת, מה אתה תפוס אצל לבן, בבית סוהר, 
בסדר,  לא  שאתה  דיבור  כל  שלך,  עצבות  הדעשים,  אצל 
אתה רודף את עצמך, הצדיקים מתפללים להוציא נשמות 
צריך  רודף,  לבן  י"ב שבטים,  הנשמה,  לברר את  ישראל, 
ה'  עלי,  שעבר  שמה  ידע  אדם  שכל  גלע"ד,  בירור  לעשות 
פה,  גם  בשמחה  אהיה  ככה  כלום,  רוצה  לא  ככה,  רצה 

לתפוס תורה ותפילה, עם הזמן ה' יתן לי יותר.

כשאםד עובד את ה' באמת, אז הוא נכלל בהר שדה, ע"י 
ברור הניה"ק שהם הכלים, להר והשדה.

נב  תורה  אמן  כראוי  ולרקוד  הדינים  להמתיק  יזכנו  ה' 
שיעור ד, יום ה' פרשת ויצא, ז' כסליו תשע"ו

רבינו הק’ מכניס אותו לשדה, ליער, לבא לתכלית האמיתי, 
להתעורר מהשינה, לעיין מה התכלית שלי, ה’ ברא אותי, 
אני צריך לעשות בעולם דבר ששום מלאך ושום שרף לא 
יכול לעשות את זה, להחזיר את העולם חזרה לה’, העולם 
נהיה אפיקורוסת, מציאות שמכסה, ומעלים, וזה תלוי בי 

להחזיר את זה לה’.

רבינו מכניס אותנו, שהדבר קל, אתה יכול לעשות את זה 
שאני  רבינו  בדברי  להבין  לב,  משימים  אנו  לכן  בהחלט. 
כן יכול לעשות את זה, בפשטות הנהגה הזאת, לא תמיד 
יכולים, צריך להיות בריא בשביל זה, רבינו אומר תעשה 

כמה שאתה יכול, וגם כשאתה לא יכול אתה כן יכול.

יכניס  שמשיח  הכח  את  בעולם  מביא  שהוא  אמר  רבינו 
מהדינים  נגאל  להיות  העולם,  את  ישנה  משיח  בעולם, 
של  גלות  משם,  לצאת  שקשה  מדברים  לצאת  והצרות, 
הם  הטרדות  גלות.  הוא  הגוף  לצאת.  אפשר  אי  ממש. 
גלות. מציאות האדם הוא כמה כמה שכבות, חומות של 
גלות וגלות שמונחים על נפשו, שאינו יודע מה שהוא צריך 

לעשות בעולם, נדמה לו שאין לו מה לעשות.

יקר,  זה  יושן  ה’, מה שאתה  בעיני  יקר  כ”כ  כיון שאתה 
מה שאתה נח זה יקר, ירידה לצורך עליה, בירורים כאלה, 
אתה מחזיר את הבירורים אל הביטול. איך יכולים לאחוז 
בזה? זהו חרבו של משיח, מדות הרחמים. אין דרך לתפוס 
ולאחוז בזה. רק הצדיקים שהתרגלו לשבר את הרע, טבע 
נקי, קדושה וטהרה, גוף נקי, יכול לאחוז בה’, ועולים עוד 
ועוד בכח השכל, להשיג, דברים קדושים, ולהיות שם, אך 

איך יכולים לאחוז בזה העולם.

עיקר  וכו’  יצחק  אברהם  רועים,  משבעה  כלול  משיח 
לו חיות  הגאולה בדוד המלך, הוא היה בזה העולם, אין 
ותהלים,  התבודדות  במתנה,  שלו  החיות  כל  עצמו,  מצד 
ודיבור,  ולשון,  בפה  התשובה,  ומציאות  הדרך  עיקר  זהו 
בתורה  בה’  לאחוז  יכול  שאדם  הדרך  זהו  אותיות.  כ”ב 

ותפילה.

לדעת  יכול  אדם  בע”ד,  עם  המלחמה  מציאות  עיקר  זהו 
מהתבודדות חמישים שנה ולא עושה את זה, בפרט הנעור 
בלילה, לבד בשדה, נראה כאילו משוגע לגמרי. כל הבריאה 
חי רק ממציאות של חברים, ילד, בחור, בישיבה, בכולל, 
התורה הולך עם חברים, כל מציאות שכל האדם הוא עם 
לא  אנשים  בין  גדול  הכי  פחד  זה  בודד,  כשאדם  חברים, 

להיות בודד. 

יש לנו רבי, שלא נותן לך להיות בודד, אלא מתבודד עם 
כל  עם  נהיה מחובר  הוא  בך חסיתי,  ומצודתי,  ה’, סלעי 
הז’ רועים, עם הצדיקים, אינו לבד, הוא מתחבר עם כל 

נשמות ישראל, אדרבה הוא חוזר לישוב הדעת. 

כל  נגד  כולם,  נגד  בעולם,  הזה  הכניס את האמת  נתן  ר’ 
החכמות שיש, מה עשה הבעש”ט, שבעה שנים היה לבד, 
לבד.  היה  כבר  ילד  שהיה  מאז  ודביקות,  בהתבודדות 
האריז”ל היה שבע שנים לבד, הבעש”ט יותר מזה, ר’ נתן 
הכניס לנו את זה, וכאן רבינו מלמד לנו את הדבר שצריך 

לבא לידי ביטול.

 .. מבוטל  אני  הבגד,  על  סטיקר  עושה  אחד  ביטול,  מהו 
להשמר  שצריך  זריחה,  לאא”ס,  להתבטל  הוא  ביטול 
להכניס אותה בתוך כלים, זריחה זה דבר טוב, זה צריך 
מכל  ולצאת  התורה,  וטעם  ה’,  אחדות  לדעת  להביא 

הדאגות והצרות. 

שהעולם  הטבע,  תחת  שהוא  לעצמו  עשה  שאדם  אלא 
דברים אחרים  כי  בטל,  אינך  לכן  הוא מחויב המציאות, 
מחיים אותך, למה אין אדם בטל, כי הוא נכשל בעניינים 

שמגשמים, לכן אינו בטל לה’.

שאתה  לך  נדמה  שאתה  בזה  נכשל  אתה  יותר,  ועומק 
חייב  אתה  באמת  לאכול,  מחויב  לישון,  מחויב  מחויב, 
אך  שלך,  השליחות  זהו  נורמלי,  ולהיות  ולאכול  לישון 
אתה יכול לקחת את החיוב הזה לבטלו לחיוב האמיתי, 

ה’ עשה את זה, שיהיה כך, הוא המחויב המציאות.

בפרטי פרטיות צריך להיות הדבר הזה בכל דבר שעושים, 
להכניס את הביטול הזה.

ונעליים  לבן,  כובע  הארמי,  לבן  גדול,  עובד  יש  זה,  בלי 
לבנים, אך הוא רמאי, אינו בטל כלל. ואצל לבן היה גנוז 
כל הקדושה, רחל ולאה הוא ביטול עם אמונה, יש ביטול 
מלכות  המשיח,  מלך  התגלות  של  ביטול  ויש  דעת,  עם 
דקדושה והשגחה ניסית, לאה הוא הדעת שמאמין ודבוק 

בדעת ומתבטל.

ראובן  הנפש,  טבעי  י”ה,  שבטי  י”ב  ממשיך  הביטול  וזה 
עשיה,  גד  הילוך,  זבולון  מה שרואה, שמעון מה ששומע, 
כל דבר להכניס שם ביטול לה’, כשיש הביטול הזה, נעשה 
העולם מקום שכינה בתחתונים. ואז אתה יוצא מדברים 
מזה,  ויוצא  ושבור,  עצוב  להיות  מחוייב  מחוייב,  שאתה 
אחרת.  להיות  יכול  כן  שאתה  לדרגא  מדרגא  לו  ומאיר 

רבינו מזכיר כמה דרגות של ביטול.



ט

דרכי נועם

‘כשמתבודד  הכל,  כולל  רבינו  לשון  בזה?  אוחזים  איך 
שתופס  הדיבור  כח  הוא  קונו’,  לבין  בינו  שיחתו  ומפרש 
את האדם, כי יש הרבה חכמות, חיצוניות, לעומת חכמה 
דקדושה סודות התורה שהם קדושים מאד, אלא שיש אבן 
יוצא מלמעשה,  זה  זה,  יודע איך להשתמש עם  נגף שלא 
אם  ביטול,  של  הנקודה  עם  בזה,  לשמוח  איך  יודע  ולא 
וחיות והתקרבות, לא השתמשת עם החכמה  אין שמחה 

כראוי, בכל דבר יש אבן נגף.

אך כשיושב ומדבר לפני ה’, נגמרו החכמות. אפי’ שאני לא 
נגמר הסיפור. כי כח הדיבור ימשוך  יודע מה אני מדבר. 
אותך עוד ועוד. תספר הכל לפני ה’. בסוף תצליח להוציא 
והיאוש  והתאוות  החכמות  עיקום  ממקום  עצמך  את 
כשאדם  אחד.  ברגע  לא  היא  האדם  רפואת  והעצבות, 
חולה, כי אין לו סבלנות להתרפאות, צריך לעשות דבר כך 

וכך חודשים, או שנים, אין לו סבלנות. לכן נשאר חולה. 

יום,  ועוד  יום  עוד  יום,  כל  ימים,  לוקח  האדם,  רפואת 
בטיפה  שמח  אתה  אך  ליום,  אחת  טיפה  רק  עושים,  מה 
הזה שהביא אותך לביטול, וזה מוציא מעצבות הכי קשה, 

מתאוות הכי קשים, הימים משנים את האדם.

ילד הולך לחידר, לא ידע כלום, אחרי כמה שנים יודע דף 
גמ’, אחרי כמה שנים מבין יותר, שו”ע, כל דבר לוקח זמן. 
זה תלוי בזה שיחזיק מעמד עוד יום ועוד יום, הכל תלוי 

בימים, זהו הרפואה.

כשתופס את האמת, ומושך את זה למקומו, ומאיר אור 
חיות אלקות, ומשתנה. 

הדבר הזה רבינו נותן לנו בציונו הקדוש, מרחק ומקרב, עד 
שמבין אדם מה זה התבודדות. אדם שעושה את זה בחצות. 
תמיד זה תלוי במקום וזמן, בשבת זה מאיר, בחצות זה 
לעשות.  ומבין מה  בישוב הדעת  יכול לאחוז  מאיר, אדם 
זה תלוי תמיד בזמן טוב, ובמקום טוב. אחרת יש מניעות. 

מקום וזמן הוא המציאות שעושה את ההתבודדות.

כשכבר מבין מה זה, אין צריך מקום וזמן, יכול לדבר עם 
בבהירות  כזה, שהשיג  לב  יש  ולהתבודד, באמצע  אנשים 
לו  יורים  אותו,  הורגים  שונא  כשבא  שפשוט  כמו  כזה, 
בלי  הפה,  את  תפתח  הרע,  יצר  כשבא  כך  גמרנו,  בראש, 
שום ספק, אני יודע מכחותי, כשיש עצבות או נסיון, תצעק 
לה’, בוודאי זה יעזור. כשיש לאדם ספק אם יש לו נשק, 
הוא שותק ונופל. יש לך נשק בוודאי, מה שקרה, יהיה מה 

שיהיה, תפוס את זה בהתבודדות, לספר הכל לפני ה’.

לשקרים,  להכנס  וכן  אמיתי,  להיות  צריך  הדיבורים 
פרנסה ושלום בית, תעזור לי, לא יכול לדבר מזה, אני לא 
ראוי לישועה, אך תבקש, כך תתפוס כל י”ב טבעי הנפש, 
הביטול,  דרכי  לי”ב  להרימו  כדי  התפילה,  נוסחאות  י”ב 
תפילה  הביטול.  שלימות  שהוא  יעקב  בבחי’  ולהכלל 

שכולה ביטול לה’.

זהו עבודתינו במשך כל ימי חיינו.

רבנו אומר 

 ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלבֹוא ִליֵדי ִּבּטּול, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות. ִּכי 
יָחתֹו ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה  ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתּבֹוֵדד ּוְמָפֵרׁש ֹשִ

הּוא זֹוֶכה ְלַבֵּטל ָּכל ַהַּתֲאוֹות ְוַהִּמּדֹות ָרעֹות, מדות: עצבות 
היא מדה רעה מאד, וכן כעס, או חלישות הדעת, וקפידות, 
וכל אחד יש לו עוד מדות בצד, עם מלח ופלפל כראוי, מה זה 
מדות, שאדם עושה ומתעוררים בלבו דברים, יש ע' מדות 
מלובשים בי"ב טבעי הנפש, שש ושש, יסוד ומלכות אור 
נודעים לאדם  ע', ואלו המדות רעות  חוזר, כך י"ב נעשה 
יותר מהרווח,  עצמו, שיש שם משיכה לדברים שההפסד 
אלא שכך נהגו.. עד שהוא זוכה להתפטר מדבר אחד, זה 
נמאס אצלו, לא יכול לסבול את זה ממש, התבודדות גורם 
לזה, שאדם מתעורר, אני לא צריך את זה, אני יכול באופן 
של  עבדוה  זה  אותם.  לבטל  והתאוות.  המדות  זהו  אחר. 
שנים, כי יש בירורים ששולחים מן השמים עוד מדות ועוד 
תאוות רעות, אלא שיש לו כח הביטול, כי דבר אחד מאיר 
בשני, וככה זה מתבשל עד שזוכה להכנס לבחי' גן עדן בזה 

העולם.

ַעד ֶׁשּזֹוֶכה ְלַבֵּטל ָּכל ַּגְׁשִמּיּותֹו, איך? ע”י כמה תנועות של 
ביטול? אומר ג”’פ בטל בטל בטל, אך מהו ביטול אא”ס, 
לחשוב תורה של רבינו, רבינו אמר שזה מבטל את האדם 
לגמרי, בכח רביה”ק, שבת מביא ביטול, דיבור של רבינו 
מביא ביטול. אך המציאות שיוכל לבטל כל גשמיותו, הוא 
באופן שהאור נכנס בתוך כלים. ביטול כל הגשמיות הוא 
אור השכל ששייך לזה הדבר, עי”ז בטל הגשמיות. הגשמי 
שכל  זה,  של  התכלית  מה  שחושב  אליו.  כלי  לאור.  בטל 
של הכנעה מכניע את הרע, או שכל שרואה את הטוב, או 
שרואה איזה נחת נעשה למעלה, ושכליים אלו הם ביטול 
גשמיות, בכח בפועל, עד שנעשה שכל הנקנה. כמ”ש בסי’ 

כ,ה. 

בתחילה הוא רק שכל בכח, שיודע שצריך להתבטל, אח”כ 
רבינו  הנקנה.  שכל  נעשה  וכשמתחזק  שנים,  כמה  בפועל 
כאן מדבר לא רק משכל הנקנה, אלא מכל דרגא שיש בזה.

התבודדות הוא הדרך שתופס איזה דבר, אני רואה את זה, 
אני עובד על זה, עד שאור השכל יכנס ויבטל כל גשמיותו. 
עד שנעשה בחי’- ּוְלִהָּכֵלל ְּבָׁשְרׁשֹו: היינו שהנשמה מאירה, 

נפש רוח נשמה, יוצא מחיובי המציאות. 

זהו ג' דרגות נפש רוח נשמה, לבטל המדות ותאוות, נפש, 
ביטול גשמיות בחי' רוח, ולהכלל בחי' נשמה.

ָּפנּוי  ֶׁשָהעֹוָלם  ְּבֵעת  ַּבַּלְיָלה,  הּוא  ַהִהְתּבֹוְדדּות  ִעַּקר  ַאְך 
ִמִּטְרַּדת ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ִּכי ַּבּיֹום, ַעל ְיֵדי ֶׁשרֹוְדִפין ָהעֹוָלם ַאַחר 
ִמְּלִהְתַּדֵּבק  ָהָאָדם  ֶאת  ּוְמַבְלֵּבל  ְמַבֵּטל  הּוא  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם 
ּוְלִהָּכֵלל ְּבַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ַוֲאִפּלּו ִאם הּוא ְּבַעְצמֹו ֵאינֹו ָטרּוד, 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵמַאַחר ֶׁשָהעֹוָלם ְטרּוִדים ָאז, ְורֹוְדִפים ָאז ַאַחר 

ַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ַעל ְיֵדי ֶזה ָקֶׁשה ָאז ָלבֹוא ִליֵדי ִּבּטּול:

ְּדַהְינּו  ְמיָֻחד,  ְּבָמקֹום  ַהִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשִּיְהֶיה  ְצִריִכין  ְוַגם   
ְּבֵני  ָׁשם  הֹוְלִכים  ֶׁשֵאין  ְּבָמקֹום  ְיִחיִדי,  ְּבֶדֶרְך  ֵמָהִעיר  חּוץ 
ָאָדם. ִּכי ְּבָמקֹום ֶׁשהֹוְלִכים ָׁשם ְּבֵני ָאָדם ַּבּיֹום, ָהרֹוְדִפים 
ָׁשם,  הֹוְלִכים  ֵאיָנם  ֶׁשָּכֵעת  ִּפי  ַעל  ַאף  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ַאַחר 
ְלִהְתַּבֵּטל  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ַהִהְתּבֹוְדדּות,  ֵּכן  ַּגם  ְמַבְלֵּבל  הּוא 
ְּבֶדֶרְך  ַּבַּלְיָלה,  ְלַבּדֹו  ֶׁשֵּיֵלְך  ָצִריְך  ֵּכן  ַעל  ִיְתָּבַרְך.  ּוְלִהָּכֵלל ּבֹו 
ְיִחיִדי, ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ָׁשם ָאָדם. ְוָׁשם ֵיֵלְך ְוִיְתּבֹוֵדד, ִויַפֶּנה 
ִלּבֹו ְוַדְעּתֹו ִמָּכל ִעְסֵקי עֹוָלם ַהֶּזה, ִויַבֵּטל ַהֹּכל, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה 

ִלְבִחיַנת ִּבּטּול ֶּבֱאֶמת. 



י

דרכי נועם

לברר  שלו  השליחות  שלו,  הנפש  הוא  אדם  מציאות 
הנצה"ק וזה מלובש במקום וזמן, לכן צריך מקום מיוחד 
וזמן מיוחד. בחי' עולם שנה נפש. ועבודתו לבטל הכל, עד 
לא  שלכאו'  דברים  מזכיר  רבינו  באמת.  לביטול  שיזכה 
הביתה  אלי  תתקשר  פלאפון,  היה  לא  פעם  היום,  שייך 
הדעת  ישוב  לאדם  יהיה  שלא  עובד  הבע"ד  היום  בערב, 

לרגע אחד. צריך לצאת מזה.

העצה של רבינו יעזור בוודאי אפי' היום, לפנות לבו ודעתו, 
היינו הראש והלב, יתפנה מכל עסקי עולם הזה. 

יחֹות ְּבִהְתּבֹוְדדּות ַּבַּלְיָלה  ַהְינּו ֶׁשַּבְּתִחָּלה ַיְרֶּבה ִּבְתִפּלֹות ְוֹשִ
ְּבֶדֶרְך ְיִחיִדי ַּכַּנ"ל, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַבֵּטל ֶזה ַהָּדָבר, ְּדַהְינּו ְלַבֵּטל 
ִמָּדה ְוַתֲאָוה זֹאת. ְוַאַחר ָּכְך ַיְרֶּבה עֹוד ַּבִהְתּבֹוְדדּות ַהַּנ"ל, ַעד 
ֶׁשְּיַבֵּטל ִמָּדה ְוַתֲאָוה ַאֶחֶרת. ְוֵכן ִיְנַהג ְזַמן ַרב ְּבִהְתּבֹוְדדּות, 
ַּבְּזַמן ַהַּנ"ל, ּוַבָּמקֹום ַהַּנ"ל ַעד ֶׁשְּיַבֵּטל ַהֹּכל. ְוַאַחר ָּכְך ֲעַדִין 
ְוַאַחר ָּכְך ְמַבְּטִלין ַּגם ֶזה, ַעד  ִנְׁשָאר ִמֶּמּנּו ֵאיֶזה ָּדָבר ְוכּו', 

ֶׁשּלֹא ִנְׁשָאר ִמֶּמּנּו ְּכלּום: 

יש כאן עצה נפלאה, אך יש בזה אבן נגף, האם לא שייך 
לעבור לתאוה שניה כל זמן שלא בטלתי כליל את התאוה 
הראשונה, איפה יש לוח זמנים, לא יודע איפה אני אוחז 
ומהו  אוחז?  אני  תאווה  באיזה  ידע  אני  איך  היומי,  בדף 
,אלא שאתה  זה  ולא רק  יכול,  בוודאי איני  הזמן הרבה, 
לא  הצדיקים,  כל  של  השפיץ  הכללי,  לביטול  לבא  צריך 
אוחז בזה, אני כבר בטל ומבוטל כעפרא דארעא מהצרות, 

מה אתה רוצה ממני.

שיש  כיון  הזה,  כמאמר  נוהגים  כ"כ  אין  למעשה  לכן 
קושיות אלו, צריך ליישב הדבר.

ר' נתן שמע את זה מרבינו על צלע ההר בברסלב על ההר 
וכן היה  ר' נתן הבין טוב את רבינו מה כוונתו כאן,  בוג, 
מקיים את זה הרבה פעמים, והרבה פעמים לא קיים את 
זה, היה לו חדר מיוחד, אפי' שהיה יכול לצאת כל לילה 
לשדה, היה עסוק, וכתב לקוטי הלכות, ועוד ועוד, פעמים 
היה מקיים בשדה, אך לא תמיד. רק היה מתבודד בחדרו 

המיוחד.

כמו שכתוב. אך  לעשות  ברורים כשמש, שצריך  הדברים 
לאחר שעושים את זה, מי שעושה את זה נכון כמה העצה 

נפלאה, ממש יסוד החיים.

כי מציאות האדם הוא שהוא מרמה את עצמו מאד חזק. 
שמדברי  כמה  מפסיקים,  ולא  מרמים,  מאד  היום  כל 
םמזה, נהיה להכעיס, אין לי כח, אדם מרמה את עצמו, 
תמיד אדם מדחה את ההתחהל למחר. ולא מבין שיש לו 
כן כח באופן קל ופשוט להיות קרוב לה', אלא שמרמה את 

עצמו ולא יכול לצאת מזה.

מציאות הרמיה הוא הקשר עם אנשים, תסתכל על העולם 
באופן אחר, כי יש אדם שמונח במיטה גוסס, כבר לא יכול 
לאכול יותר בחיים, אין כבר טיולים אין חברים, בינתיים 
הוא עוד חי. איזה הסתכלות הוא רואה את החיים, הלוואי 
שיהיה שכל, זה קליפות, כי יהודי צריך צריך לחיות בריא 

וחזק, אך ידע שהעולם מרמה.

האמת הוא תצא מהתרמית, אתה רואה אדם, כובע יפה, 
צחוצוח שיניים, זה לא אדם, אדם הוא רוצער, דם ומלא 
אשר יצר, מה זה אדם, חתיכת כלום, הוא פשוט מתרחץ 

לכן יכולים לשבת לידו, אדם שהולך במקוה מלוכלך וכו', 
אלא שיש צלם פני אלקים, האריז"ל אמר שצריך לרחוץ 
הפנים כל יום. מה זה אדם באמת. שקית עצמות. אפי' לא 
שק גדול. אך כשיתפוס כך, יפול לעצבות ומרה שחורה, מה 

כן צריך לעשות? עצבות זה יותר גרוע מהכל. 

היה  לביטול,  שזכו  יהודים  כמה  הוא,  העצה  עצה,  אין 
שמו אברהם אבינו יצחק אבנו יעקב אבנו ,מטתו שלמה, 
ממציאות  לצאת  צריך  האדם  בעולם,  הקדושה  מציאות 
מאוס  דבר  זה  אדם  כאדם,  עליך  מסתכל  העולם  עוה"ז, 

מאד, הנשמה היא מאד קדושה. מה אני צריך לעשות. 

נכון שצריך להתחזק, תורה ותפילה תלוי בזה שתלך לבית 
ללמוד,  יכולים  חבר  כשיש  להתפלל,  קשה  לבד  כנסת, 
החיצוניות הוא מציאות המצוות בעולם, אלא שזה מרמה 
את  תופס  לא  אתה  לה',  להתבטל  אפשר  אי  האדם,  את 

האמת.

לו יצוייר שיש כזה דבר שאדם יכנס לאמת האמיתית, ה' 
שלח אותי שליחות כאן בעולם, ואני לו כזה נחת ונפלאות, 
על  רק  המלאכים  לכל  חיות  שאין  המציאות  לו  ויצייר 
כל  אדם,  ע"י  רק  וההשפעות  והאורות  היחודים  כל  ידי, 
המלאכים אין להם אוכל רק על ידך, יש להם חיות ממך, 
למה, כי יש לך אמונה, אתה חושב רגע מה'. זה כ"כ יקר. 
'ואנכי לא ידעתי'. גם בבית, בדברי הבית, זה בית אלקים.

לזה צריך להתנתק מהעולם, העולם אומרים שאין כאלה 
דברים, סיפורי הבעש"ט, נכון שהוא המשיך דרגת רשב"י 
מציאות  זהו  עלינו.  זאת  ממשיך  כך  ורבינו  בדורותינו, 
שלומינו  אנשי  עצמם.  את  מרמים  שאנשים  ממה  לצאת 
היו צדיקים נשגבים, גאונים ופשוטים, היו צרייכם ללבוש 
ונקיות.  בתמימות  חיים  היו  אך  השבוע,  כל  שטריימל 
מבינים מה זה העולם. אלא שפעמים זה מלובש עם עניות 

ובטלנות ולא רואים את האמת.

ביטול זה לא דבר שצריך להיות יפה, רוב צדיקים לא היה 
להם חן חיצוני ,בני עליה שהם מועטים ולא יודעים מהם, 
עליונים למטה וכו', הם בטלים לה', אברהם אבינו עזב את 
העולם, שאל מיהו בעל הבירה, נעל את עצמו חשוב כמת, 
יעקב אבינו נכנס בעוה"ז עם ביטול, י"ד שנה התחבא. כדי 

לבא לזה הביטול.

להאמת,  נכנס  כשאדם  צריכים,  שאנו  המציאות  זהו 
הכח,  הוא  התבודדות  מאוס,  שהוא  דבר  למאס  להצליח 
תפילות  יש  מהמציאות.  עצמך  לפנות  מוכרח  שאתה 
ופרנסה  בריאות  צריך  אדרבה,  העוה"ז,  בתוך  שצריכים 
ענין  הזה,  מאמר  יחוד  שזהו  דבר,  עוד  יש  אך  וישועה. 
הביטול בחי' יעקב, שמקשר י"ב נוסחאות התפילה למקור 

האמת.

וזה מה שצריך לפנות לבו מעסקי עולם הזה. כי היכן מונח 
הלב של עוה"ז, זה שבור ורצוץ ומבולבל וכבר לא יודע אם 
יש לב, הלב מושך, תוציא את זה מהלב, נכון שזה יחזור 
אח"כ, עכשיו תוציא את זה, שעה אחת תשב תוציא מהלב 
את המדה רעה, הלב ירגיש יראת ה', יש מלך, אין עולם, 
נשמה  רק  יש  חברים,  אין  בית,  אין  קדושה,  קהילה  אין 
טהורה שעתידה ליתן דו"ח לפני ממ"ה, ואני יודע בשמחה 
ממציאות  ויוצא  בעולם,  שלי  השליחות  את  עושה  שאני 

האנשים.



יי

דרכי נועם

רואה  אתה  כי  מבלבל,  זה  אנשים,  בין  שאתה  המצב  כי 
שצריך שמחה וישוב הדעת ע"י חברים, נכון שזה כך, אך 
לרבי,  לרב,  אותך  יעשו  מאד,  מאד  מרמה  שהעוה"ז  דע 
לת"ח, משגעים אותך. לכן תפנה את הכל אל הדעת. הדעת 
מתיקות  נפלאה,  אלקות  השגות  מאד,  שמח  דבר  הוא 

נוראה. לכך צריך שתצא מהעסק עם אנשים.

אם אתה רוצה להכנס לזה, אני בשדה עכשיו, בלילה, זה 
דבר מעניין, ה' עשה עולם, והנה מליארדי אנשים, יושנים, 
שקר,  הכל  איש,  מליון  עשרה  חמש  של  ערים  כלום,  אין 
רק כמה מנקי רחובות הולכים בלילה, זהו זמן פקדונות 
הרוחות, התחדשות. כי אדם לא יכול לחיות בזה העולם, 

הוא עולה למעלה, ומקבל התחדשות.

הזמן  זהו  בחצות,  להתבודדות,  זמן  עיקר  זהו  בלילה, 
שהנשמה  הרוחות  פקדונות  ע"י  הביטול,  אל  לבא  שיכול 
מהנשמה  חלק  טובות,  נקודות  תמצא  הבאר,  אל  עולה 
עולה מהגוף, כדי לחדש הכחות. ומתבטל לה', למה צריך 
התחדשות. כי הוא בעוה"ז מרמה את עצמו, אין לו אמונה 
לחזור  אותו,  תיישב  השכל  תחדש  לישון  תלך  לכן  ודעת, 

לאמונה ולדעת אמת.

בלילה,  נגינתי  אזכרה  מתעורר  שאז  נ"ד,  בסי'  כמ"ש 
נקודות טובות, לצאת מרוח נכאה להכנס לרוח טובה, כי 
בלילה יכולים להצליח לצאת מבלבולים. זהו כלל הנושא. 
איך זוכים להצליח לצאת ממה שהעוה"ז מרמה, מה אני 
אמת  דיבורי  צריך  לזה  לגמרי.  ומסובך  עצמי  את  מרמה 
לפני ה', התבודדות שתפעל בדיוק מה שאני צריך באמת. 
זה ישנה אותי ממש. לזה צריך זמן שאין עולם, כולם הלכו 
עוה"ז, אתה  רודף עכשיו אחר  זמן שאף אחד לא  לישון. 

יוצא ממשיכת הזמן.

סדר הזמנים מבלבלים את האדם, שצריך לעשות כך וכך, 
בלילה אין לי מה לעשות. אין פלאפונים, יש כולל חצות, 
מהכל,  מתנתק  אני  בלילה  זמן,  קצת  עצה,  איזה  צריך 
אין  עכשיו,  כלום  אין  כך,  גם  הוא  התבודודת  של  העצה 
זה מאוס  לא אוכל,  ה'.  כבוד  יש רק  כלום,  כבוד,  עכשיו 
ממש, לא שאר התאוות, ממש נורא, אם זה כן קיים, אני 
ומקיים  הקליפות,  כל  מבטל  יהודי  אני  ה',  רצון  עושה 
של  מציאות  יוצא  אתה  בזה  רע.  אין  טוב,  רק  ה',  כרצון 

בלבול.

זהו ראשית דעת. בזה"ק אומר שעיקר לימוד התורה הוא 
שאפי'  התולדות  כמ"ש  ביטול,  צריך  לימוד  כי  בלילה, 
לומד כל היום עם אנשים, שילמד לימוד אחד רק לפני ה', 
ואז יתחברו כל שאר הלימודים לזה הלימוד, וזהו הלימוד 
של לפנות בוקר, אני עושה עכשיו נחת רוח לה', ויודע מה 

אני פועל עם זה.

רבינו אומר שלא מספיק הזמן, צריך גם מקום, כי במקום 
רבינו  נקט  ]כאן  מבלבל  זה  ורודפים,  טרודים  אנשים 
לשון של בלבול, יותר מבחי' הזמן[ כי במציאות המקום, 
יש כבוד, פה נותנים שישי פה לא, פה יש חברים פה לא, 
כל התרמית והמציאות שקשה מאד לדבר מזה, כל מדה 
וכו',  פלוני  כי  שלי,  בראש  זה  למה  במקום,  תלוי  ותאוה 
מי פלוני, הוא כבר לא קיים, אתה חי לבד רק עם ה', אין 

אנשים, כולם יושנים ואתה לבד פה.

מציאות המקום, אדם צריך להכנס למקום הטוב, הנשמה, 
עולם החירות, כמ"ש בסי' פ"ג תניינא וכו'. כמ"ש וכו'.

של  עולם  וחיות,  לבהמות  שייך  עוה"ז  של  מקום  כי 
נסיונות, מציאות של ישות, קליפות, עולם העשיה, אתה 
בא ממקום אחר לגמרי, כשנופל לעוה"ז הוא תחת המקום 
והזמן, שם כל הירידות, הוא זכור מה שנעשה איתו, בתוך 
והבהמיות.  והירידות  החטאים  כל  שם  והזמן,  המקום 

הכל בתוך מציאות המקום.

רבינו אומר שר"ה הוא למעלה מהמקום והזמן, ה' לאורך 
לעובדא  רבינו  של  העצה  זהו  תנינא,  בסי'  כמ"ש  ימים, 

למעשה.

כמו  משתנה,  הוא  פעמים,  כמה  זה  את  עושה  כשאדם 
אצל אנ"ש מנסים לקיים את זה כמה פעמים, ומצליחים, 
מרמה  ואני  מרמה,  מאד  שהעולם  האמת  את  ותופסים 
את עצמי, וכל זה מלובש במציאות שיש גויים, הם לגמרי 
אנו  ומציאות,  טבע  יש  כאילו  וחדשות,  כפירה  מרמים 
יודעים שאין טבע, אלא שהם עושים חושך כאילו יש טבע. 

שאתה  באופן  התבודדות  ע"י  רק  מזה  לצאת  אפשר  אי 
מרמה  שאתה  אחריך  רודף  הטעות  הטעות,  מזה  יוצא 
את עצמך שהקצת שלך לא שווה. תצא קצת ליער. כמ"ש 
בסי' א' חלק שני, שיח השדה, יוב"ל, כל העשבים עובדים 
את ה' בלי שום קבלת שכר, יש התפארות מזה, מציאות 
צמח הוא דבר חי כמו חי ממש,אין לו נפש בהמי, אך יש לו 
נפש צומחת, שם עיקר התגלו תההתפארות. כל יחוד שיש 
למעלה, יש כנגד זה צמח למטה, כל בהמה וחיה, והדומם, 
הכל מתנגן ניגון יפה של גדולת ה', יראת הבורא, כל זה, 
כדי שאתה תחשוב לרגע אחד שה' ברא את הדומם, את 
מעשה  יום  בכל  בטובו  מחדש  ה'  והחי,  הצומח  נפלאות 
בראשית, הכוכבים רודפים ורצים, רחוקים כ"כ, ומאירים 
לכולם  לפי מדרגתו.  כמו מלאך  בה'  לו  ע"י ההשגה שיש 
יש השגות אלקות. ואני יוצא ושומע את הניגון, אני רואה 

שאני היחיד ששכחתי את ה'.

שזוכר  היחיד  שאתה  חושב  אתה  אנשים,  בין  כשאתה 
היחיד  יוצא החוצה, אתה חושב שאתה  ה', כשאתה  את 
ששוכח את ה', מליארדי המוני מעלה כולם מנגנים לה', 
להחזיר  צריך  לבדי  ואני  הלואה,  נותן  ה'  הגדול,  המלוה 
מחשבה,  קצת  כל  זה,  את  פועל  לבדי  אני  ההלוואה,  את 
אלף  נפלתי  אם  לגמרי,  אחר  עולם  נהיה  התחזקות.  כל 
פעמים, עוד יותר טוב, אלף התחלות. יש לי שליחות כאן, 

אני היחיד בעולם, אחד היה אברהם.

מרמה,  העוה"ז  בקביעות.  האדם  לנפש  להכנס  צריך  זה 
מאוס ונמאס, כל הכבוד והלוך ילך, כלום וכלום, נכון שיש 
מצוות ולבוש יהדות, אך לגבי הנפש, אני לבד, לבד הנשמה 
והמכובדים,  והעשירים  היו,  כלא  החכמים  כל  הטהורה, 
צריך  שאתה  מה  סתם.  צער,  לך  יש  סתם  כלום.  ממש 
לעשות, זה להתחזק. בדיוק מה שאתה כן יכול, הוא רוצה 

רק מה שאתה יכול. 

זהו הניגון שצריך להכנס בלב, למעלה מהמקום והזמן, רק 
כך יוצאים מקנאת המלאכים שהוא ענין חיוב המציאות, 
צא  לכן  בזה,  נפלת  כי  אחרת.  יכול  לא  שאני  הדין  מדת 

ממקום וזמן, לזמן של פקדונות הרוחות.
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יש זכרון עלמא דאתי, אצל אדם פשוט  נ"ד,  כמ"ש בסי' 
שזה  אפי'  העסקים,  כל  תעזוב  תישן,  שינה,  הוא  העיקר 
תפוס במחשבה, עזוב. אם אתה לא יכול לעזוב, צריך עצה 
להציל את נפשך. זו עצת ההתבודדות. אלא שהעצה לבד 
קשה. כי בשדה לפעמים יש פחות ישוב הדעת, יש אנשים 
רבינו  הדבר.  תלוי  בזה  שם.  הדעת  ישוב  יותר  להם  שיש 
אתה  אם  הדעת.  לישוב  שתבא  השדה  ענין  את  מתנה 
יכול, כמה  כן  מיני קשיים, אם אתה  כל  יש  וכדו',  חלש, 
במקום  במירון,  או  בכותל,  או  שם,  יושב  שאתה  פעמים 
אתה  האלה,  פעמים  כמה  הדעת.  בישוב  באמת,  קדוש 
יוצא לבד, ותופס את הביטול שאני כן יכול, כן יכול לעזוב 
יכול למאס את העולם,  כן  והעצבות, אני  את הבלבולים 

ממאס דבר אחד, ועוד דבר, ועוד דבר. 

הנה הגיע רבי ואומר שזה כן שייך לנו, לא מדרגה גבוהה, 
שמשגעים  דברים  יש  זה,  בלי  לחיות  אפשר  שאי  אלא 
אותך, לכן אנשים אוהבים ליסוע למירון וכו', מתגעגעים 
לאיזה ביטול, בחוץ לארץ אין לאיפה ללכת, צריך למצוא 
מקום. מקום שאתה יוצא ומקשר את הלב למציאות שאני 
יצאתי ממקום וזמן. העולם זה באמת משהו אחר, בריאה 
לפנות  זה  שה' מחדש בטובו מעשה בראשית. רואים את 
את  לתקן  שבאתי  נשמה  אני  נמצא,  לא  אחד  אף  בוקר, 
העולם, כל אחד הוא לבד שליח של הבריאה, ושומע את 
הניגון, שיש בו טוב הרבה מאד, ומתעורר רוח הטוב, אתה 

כן עושה בוודאי. 

אותך,  שמושך  אותך,  ששובר  מהדבר  ודעתו  לבו  מפנה 
שמבלבל אותך. זוהי העצה הנפלאה שצריך להתחיל בזה 

תמיד.

רבינו מדבר את זה באופן של עצה מקום וזמן, מי שיכול 
צריך לעשות כך כפשוטו כנ"ל, אך מובן מזה שלא תמיד לא 
שייך לעשות את זה, כגון לזקנים, ר' נתן הבין את הדבר, 
אל  לחזור  יום  בכל  תמיד,  תמיד  להמשיך  אצלינו  העצה 
הביטול הזה, לפעמים יוצא להיות במקום שאין אנשים, 
'המהלך בדרך', עיקר ישוב הדעת כשמטייל בלילה, רבינו 
אמונה  עם  ואנה  אנה  ללכת  בביתו  אפי'  צ"ב  בסי'  אומר 
ובטחון, זהו תחיית המתים, אתה הולך בעולם ורואה את 
זהו עיקר העבודה, ללכת בעולם עם  העולם באופן אחר, 

אמונה ושכל, עם אור. 

תאוות,  ולשבר  ותפילה,  תורה  עם  ה'  את  לעבוד  צריך 
הוא  ה',  רק  שיש  לדעת  בהירה,  אמונה  הוא  הכל  מקור 
אני  בי,  ורוצה  אותי  וצריך  נמצא,  לבדו  הוא  מחיה הכל, 
צריך לברר את הבירורים שעוברים עלי היום, בדיוק כמו 
שאני נראה ברגע זה, יש מה שאני יכול לעשות, אין ה' בא 

בטרוניא עם בריותיו. וכך אתה חוזר לה'. 

ורואה  הולך  אלא  במקום,  עומד  לא  בדרך,  המהלך  זהו 
מהבריאה,  ה'  את  להכיר  ניגון,  מנגנת  הבריאה  כל  איך 
מהעשבים, מט"ר, מראה טעם ריח, זהו התנוצצות משיח, 

למעלה ממקום וזמן.

בזה אתה הפוך מהעולם, כי בעולם אומרים שאתה צריך 
לשבר  שצריך  ללבן,  אחיזה  בזה  ויש  וסידורים,  פרנסה 
אותו, עיקר העצה שלנו, לצאת ממקום וזמן, לצאת מקנאת 
המלאכים שמפיל את האדם בתוך החיוב  המציאות. והוא 
ע"י שתעורר את האמונה הק', את הדעת, ויזכור מציאות 
יודעים  בלב,  נמצא  זה  זה דבר שיכולים לעשות,  הבורא, 

מזה, אלא שאין עושים את זה,למה? כי אנשים לא עושים 
את זה, הגויים משגעים לגמרי, תזכור שאתה יהודי, אלא 
הכח  את  יודעים  ולא  הצדיקים,  אור  מקבלים  שכשאין 

הגדול והנורא שיש בדיבור התבודדות.

אתה כן יכול, למשוך לבך לפני ה', משוך עבדך אל רצונך, 
שהוא  תחשוב  ה',  את  תמליך  מחר,  לא  ממש,  זה  ברגע 
ברא דומם צומח חי מדבר, זהו רצונך, כבר עשיתי את זה, 

אח"כ עושה את זה עוד פעם.

וכך נכנס לביטול, שיהיה מסוגל אצלו, פנימיות הדברים 
שרבינו מזכיר כאן, לפנה לבו לבטלה, שרבנו נותן על זה 
עצות, תצא מהדברם שאנשים משגעים אותך שאתה רב, 
זה, אדם  יישבה, עשיר, כלום, סמרטוט, תצא מכל  ראש 
את  מרמה  רווחים,  ועושה  כספים  מגלגל  שהוא  חושב 
רבינו  ומבולבל,  קצת  לומד  התורה,  בלימוד  כך  עצמו, 
פעם  דעתו  ליישב  בלי  שנה,  שבעים  לעבור  שיכול  אומר 

אחת מה נעשה איתו.

אדרבה,  הדעת,  בישוב  אותך  להכניס  שרוצה  רבי  לנו  יש 
נכון  משוגע,  יותר  מתבודד  שאינו  מי  כי  תשתגע,  לא 
שצריך להשמר, קשר עם הבריות, אך פעמים תצא למקום 
שנברא  ביום  רביה"ק  אצל  ר"ה  וזמן,  ממקום  שלמעלה 
מקום וזמן, אזי יכולים לעשות ר"ה, שם לבא לידי ביטול, 
להתקשר לרביה"ק שלוקח את העוה"ז ומראה לך שאתה 

כן יכול לאחוז בה'.

תופס  אתה  כך  רק  הדיבור,  רק  הוא  שלנו  העצה  עיקר 
עשבים  השדה,  שיח  השדה,  צא  לכן  שלך,  המציאות  את 
מנגנים, כוכבים מנגנים, רק על ידי האדם יש ניגון למעלה 
למטה, בלי אדם, אין שום ניגון, לא בעולמות עליונים לא 
בשרפים וחיות ולא באילנות, נקודה אחת של יהודי שהלך 
שם והסתכל, זהו כח האדם שבכל תנועה יכול לפעול, רק 
שומע דיבור של אמונה ומתעורר לעבודת ה', כל הבריאה 

מאירה.

לוי הוא אתערותא דלתתא  טבעי הנפש, שמעון, שמיעה, 
כולל הכל, תעורר עצמך לה', שם יש כהנים, להיות קדוש 
לגמרי למעלה מהמקום, יששכר כח המחשבה שמתרומם, 
דברים  עם  אותי  עזוב  להתגבר,  כעס,  דן  נסיעות,  זבולון 
המאוסים בעוה"ז, כעס נגד הרע. להכניעם, נפתלי שמחה, 
לעבוד  מה  הרבה  יש  דבר  כל  אכילה,  אשר  שינה,  בנימין 
את ה', אלא שאדם רואה כולם אוכלים ומדברים, ועושים 

עסקים. תסתכל אחרת לגמרי.

מדבר,  באיזה  גר  הוא  ציפורים,  שאוהבים  אנשים  יש 
אנשים  רכבות,  טו,  טו  טו  יוארק,  לניו  נוסע  אחד  יום 
מליוני  לרגע,  לעצור  אפשר  אי  ים,  כמו  רצים  מליונים 
ברחוב,  וחולם  עומד  אחד  עצירה.  אין  הולכים,  אנשים 
כולם עושים כסף ,יהלומים, הוא עומד ומסתכל על איזה 
ציפור, תפס את שער הנ', את הציפור, מסתכל על משהו 
על  ה'  כבוד  שנתעלה  ציפור  קן  שמחה,  של  נקודה  אחר. 
לך מזה  ידו. העוה"ז מבלבל אותך, דברים של הבל, אין 
כלום. תשמע את הניגון בלילה, בחצות. מציאות פקדונות 
הרוחות שעשה ה' שמוכרח לישון, להתבטל. בלי זה, הוא 
נהיה חכם אפיקורס משוגע, לכן בזמן שכולם מתבטלים, 
זה הזמן הכי מתאים לחזור לה', להתדבק בהארת הרצון 
. לכן הברסלבים משנים שעות השינה, כי זהו המציאות, 
לצאת ממציאות הדין וההסתרה. בזמן של לשמה, לכבוד 
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ה,' זה גורם שתוכל להתבטל באותו יום וכן אח"כ, כמה 
שתתקשר עצמך לזה הזכרון, להרגשה הזאת שזכית אז, 
למציאות שהנפש קנתה ביטול לה', כך מתעורר זה הכח 
לשמוע  ולהתחיל  בלבולים,  מהבלי  לצאת  שתוכל  תמיד, 
את הניגון את הזמר של מראה טעם ריח של עשבי השדה, 
לא רק אתה שומע, אלא מבין שזה תלוי בך. אתה מבין מה 
שנעשה איתך, יש גן עדן כזה, כזה רווח נקי, כזה מתיקות. 
אותך  מושך  זה  החולאים,  כל  שמרפא  נגינה  מיני  י'  זה 

החוצה מכל זה.

הוא  אמת  איזה  שתפסת  לאחר  בזה,  תישאר  אל  אח"כ 
העולם הבא, שרבינו מלמד להרגיל עצמו להיות בעוה"ב, 
קהילות,  ממנהגי  מדברים  אותך,  מרמים  שאנשים  מבין 
כל  ואבימלך,  לבן  בחי'  בפשטות,  תורה  דרך  שיש  נכון 
האמהות גנוזים שם, אך זה לא הכל, כאן אי אפשר לצאת 
אחר  משהו  יש  משם,  לברוח  צריך  המציאות.  מחיוב 
בעולם, יש מציאות שה' שלח אותי למתיקות כזה בעולם, 
אני צריך להנהיג את זה, ה' נמצא כאן, יש אמת בעולם, 
אנשים לא אמיתיים, וכל מציאות האדם הוא גוף מסריח 
בהמי, אני בהמה הכי גדול, זה מה שאני יודע באמת. איפה 
אני בעולם, איך אני יכול להסתכל במראה, לראות בריה 

כזאת. 

ומתוך הביטול אינו נופל לעצבות, אלא נקודות טובות, יש 
עלי,  עומד  העולם  כל  בבריאה,  אחד  לאף  שאין  כחות  לי 
ואז כשכולם הולכים לישון, נדבק בזה הביטול, אח"כ חי 

עם זה גם במשך כל היום. 

רצון  מתוך  שבאים  אמיתיים  דיבורים  לדבר  יוכל  ואז 
אמיתי אל האמת. כי זכה לפנות לבו, ורוצה משהו אחר, 
רוצה את האמת. ומפנה המח, מרצון לכסף וכבוד, ומבקש 
שכל  אא"ס,  אל  ביטול  המח,  אל  האמת  שיכנס  מה' 
שצריך שיהיה לי במח ובלב, תכניס שכל אחד במח ובלב, 
והיהודים שהיו בזה העולם היו כל העולם ביער, בשמים, 
רביה"ק והבעש"ט מאירים לנו מה שצריך להיות בראש. 
שם  להיות  יכול  אתה  עושה,  שאתה  מה  כל  מדה,  שכל 

אחרת.

זהו עיקר מכוון הדבר, ועיקר המלחמה של האדם, ועיקר 
נדמה  שזה  מדה,  לשנות  שנוכל  הוא  וישועתינו  רחמנות 
מצליח  כשאדם  זמן,  הרבה  לוקח  זה  אפשרי,  בלתי  שזה 
של  והמציאות  רצון,  עת  גדולה,  מתנה  זה  היטב,  להבין 

יציאה ממקום וזמן, להבין מה שנעשה כאן, וכך תיפרד.

יש לאדם ידיעות, אתה נכד של פלוני, לכן אני אוחז ככה, 
מעשה,  ששומע  או  באמת,  מדבריו  למדת  לא  אפי'  הרי 
יודע  ולא  שאלות  שפוסק  אחד  כמו  הפירוש,  את  ומעקם 
היה  יצחק  לוי  ר'  מזה.  לך  יש  מה  כבר,  תפסיק  מחייו, 
צועק על אנשים, מה יש לך מזה, מה תועלת יש לך מזה. 
התשובה היא, בוודאי זה מועיל, לגבי מה שה' רוצה ממני.

הכיסופין  את  ותקח  דיבורים,  שתדבר  מלמד  רבינו 
והרצונות שמתגלים כשאין עולם, כולם יושנים, הם כבר 

נשמות. זהו זה. 

מהלב  להוציא  ביטול,  לידי  לבא  יכול  שאני  מציאות  יש 
פלאפונים,  אנשים,  עסקים,  כבוד,  פרנסה,  והראש, 
שנהיה  עד  כלום.  אין  אנשים,  של  פגיעות  סידורים, 
אדם  של  מקום  כמו  שלי.  המקום  זה  שלי  שהמציאות 

שהוא בתוך חסידות מסויימת. קח מקום חסד, אתה כמו 
אילן ביער, מוציא פירות, ומנגן, ומתנענע הלוך חזור, חי 
חיים טובים, מריח טוב, ויפה ומאיר, כך תשמע את הניגון. 

תצא מהמקום וזמן, ולבא למקומו של עולם.

כמ"ש בלקות סי' פג, לצאת מגוף המצורע. לקבוע מקום 
לצאת  עצה  זה  כפיים  שמחיאת  אומר  רבינו  לתפילתו. 
כשאתה  גם  אח"כ  היער,  טעם  טועם  כשאתה  מהמקום, 
בבית, במחיאת כף אחד, אתה חזרת ליער , חזרת לאוירא 

דא"י

דרך  איזה  לו  יש  אחד  כל  אלא  יתרות,  חומרות  לא  זה 
לצאת מזה, זהו הפלא שיש אצל אנ"ש, שמעתי מזקני ר' 
מוטל, בוורשא היה חדרי התפארות, רחובות קטנים, כל 
ראש  קבלו  שהתבודדו,  אנשים  היו  לעבודה,  רצים  היום 
שלא  אנשים  לנו  נותן  רבינו  איך  נשתוממו  לגמרי,  אחר 
ראויים, נותן לנו חרב של משיח, לצאת מגהינם של עוה"ז, 
לצאת מעגמת נפש וצער. להכנס לאמונה, ולבנות תחילת 
המחשבה, שאני תופס עם הדיבור שלי את הארת הרצון, 
זה   זריחה בלי כלי,  את הזריחה של הביטול. ביטול הוא 
אסור להשאר כך, צריך להכניס את זה לתוך מה שצריך 

להגיע לביטול.

יש  עצבות,  יש  שלך,  הנפש  לתוך  להכנס  מתחיל  ועי"ז 
דאגות. ומבטל את ז.ה כשאדם זוכה לזה פעם אחת, כבר 
קרבן,  להקריב  בביהמ"ק  להיות  אחת  פעם  כמו  נשתנה, 
אתה כבר אחר לגמרי, אל תאמר שאם אין לך שדה, אי 
וזמן,  ממקום  לצאת  הפרטים  כל  הרי  להתבודד.  אפשר 
יום,  בכל  כלל  בדרך  אך  גבוה,  ודבר  עמוקה  מחשבה  זה 
זה נהיה יותר פשוט. כמה שזה נהיה יותר פשוט, מתחיל 
לי שאני לא  יכול לצאת מדברים שנדמה  כן  להבין שאני 

יכול לצאת מהם.

וכן כשיודע היכן הוא מונח בתאות ניאוף, אכילה, ממון, 
מה  כזה,  אני  או  כזה  אני  המציאות  או  בנפש,  פגיעות 
יחיד של ה', אתה כ"כ יקר  אתה מבלבל בשכל, אתה בן 
אצלו, מה יש לך עם אנשים, איי אני מרגיש, זהו מחויב 
רביה"ק  מלמדינו  לכן  עכשיו,  מבטל  שאתה  המציאות 
וזמן, כשלא עובד רגיל, תקח את  יתרות, מקום  חומרות 
העצה הזאת, זה קצת קשה, קח את זה, שתוכל להתעורר 

לצאת מהשינה העמוקה. להשתנות. 

שנזכה  כאן.  מאיתנו  לעשות  רוצה  שרבינו  מה  אהה, 
להצליח לאחוז בדבר האמיתי, שנדמה שהוא לאחר יאוש, 
אפי'  עושה, מאד חשוב,  כל קצת שאתה  יאוש,  דע שאין 
או  לישוב,  מחוץ  היום  הייתי  והזמן,  המקום  תחת  שאני 
בחלל  אני  אחד  ברגע  זה,  את  זכור  שאני  אלא  שנה  לפני 
החיצון, עליתי לעולמות עליונים. כי באמת שהעולם הזה 
עוה"ז  אך  כסף,  וצריך  הגוף  לך  שכואב  נכון  דמיון,  הוא 
הוא דמיון, האמת הוא העולמות עליונים, זה כתוב בגמ', 
וזמן,  מקום  של  לדברים  התייחסו  ואמוראים  תנאים 

התורה מכניסה האדם במקום וזמן.

מלא  זה"ק  בזה"ק,  כתוב  האלה,  האנשים  היו  מי  אך 
כך  ובלילה,  בשדה,  הלכו  שהצדיקים  מסופר  שם  ביטול, 
זמן  כבר  אין  קילומטר  ששים  תעלה  רק  למעלה,  עולים 
בכלל, הכל פורח, יום ולילה זה כל כמה דקות, נסיעה כמו 
מפה עד וכו' כלפי מעלה, אין כבר זמן ומקום, זה האמת 

האמיתי.
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יש לנו רבי שמלמד את האמת, זהו פלא, מדוע לא כולם 
מלמדים את האמת, יש קושיא כזה, ועוד קושיות, שאני 
של  מח  כי  לי,  עוזר  לא  זה  ועדיין  האמת  את  יודע  כבר 
ועצבות  ועקמומיות,  שעבודים  לו  ויש  מאד,  חלש  האדם 
האדם  הנהגת  לכן  מתייאש,  הוא  למעשה  שחורה,  ומרה 
רבי  שיש  יודעים  אנו  ב"ה  והתבודדות,  ביטול  בלי  הוא 
שנתן לנו חיים באמת. כל יהודי יש לו את זה, קצת טעם 
בשבת קודש, סולם מוצב ארצה, וראשו מגיעה השמימה, 
וישכב במקום ההוא, וילן שם, וראה את הסולם, והבין כל 

העליות והירידות שי בעוה"ז. 

לחרן,  כאן  ויורד  יוצא מעולם העליון באר שבע,  הנשמה 
כי בא השמש, יש"כב, יש אותיות התבודדות, תאחוז בכח 
איתך,  שה'  שמלמד  רבי  יש  אחר,  עולם  ותראה  הדיבור, 
ופשיטות,  בתמימות  ה,'  בעבודת  דרך  לבנות  יכול  אתה 
וכו',  וכו'  לא,  אולי  בלבולים,  בלי  בזה,  לאחוז  יכולים 
יעזור לך, רק הארת הרצון, שתיקה אחת של ביטול  מה 
זה  מה  תבין  תבין.משם  כשתטעם  הקושיות.  כל  מתרץ 

התבודדות.

מדוע אני חושב שהדבר הזה חביב אצלי, למה אני נמשך 
לזה, לא יכול לצאת מזה, או שאומר שאני לא יכול לצאת, 
פוגעים  מזה  מדברים  וכאילו  פעמים,  אלף  ניסיתי  כבר 
לאכול  לי  מפרגן  לא  אתה  מה  שקשה,  דבר  ומבקשים 
אל  פשוטים,  אנשם  לוקח  רבינו  נורמלי,  ולהוית  ולישון, 
תהיה, רבי ומנהיג, תהיה איש פשוט, תקנה לעצמך נחת 
רוח כזה לה', לא עסק שלך לאן תגיע, רבינו מזכיר כמה 
מדרגות, שעדיין נשאר משהו, ואח"כ מתבטל לגמרי, זהו 
נתן  ר'  ביטל את  רבינו  בזה המאמר  רבינו,  דרגת  בוודאי 
ולתורות  נתן  לר'  להתבטל  צריכים  ואנו  ברבינו,  ונכלל 
הכל,  נזכה? כשאי אפשר  איך  לאור השכל.  ביטול  רבינו, 
לא עושים קצת? תנסה קצת, תבין מה שזה. אם ה' מנהיג 
שאתה לא יכול עם כל הפרטים של התבודדות., תנסה מה 

שאתה כן יכול.

כי תכלית ההתבודדות הוא כדי לצאת מחיוב המציאות, 
לכן צריך לפנות הלב והמח בדרך שאתה תופס את האמת, 
שזה גורם שאתה מבוטל לגמרי, ותוכל למאס בזה, ממש 
לשנוא את זה, ולהבין שה' צריך אותי, וזה בידי, זה מאד 
קל, וככה מבין איזה הלכה אני צריך ללמוד, וכך מתקשר 
לזה, וכבר מבין מה שזה. ועד שנהיה בו רצון חזק, וזוכה 

לבטל כל התאוות והמדות רעות.

ולגבי הסדר שרבינו הזכיר כאן, יש בוודאי דרגות רבות, 
שכל בכח, בפועל, ונקנה, אך גם ביום אחד, או בכמה ימים 
יותר  קצת  לעסוק  קדוש,  מקום  לאיזה  ללכת  שמתחזק 
בתפילה, לתפוס כמה סדרי שיעורי תורה, תעבוד על כולם 
לוקח  אז  ותעסוק הרבה בתו"ת,  טוב,  לא מרגיש  שאתה 

את עצמו לידיים, ונהיה איש אחר לגמרי. 

עד שבא שבת, וכן יש חצות, כי כמה ימי הגדלות מאירים 
לעורר  צריך  הגדלות,  את  כשמאבדים  הקטנות,  לתוך 
הנפש  את  שתופס  דבר  ואין  מחדש,  המנוע  המטור  את 
לעורר  לזה, קשה  כי קודם  רק הדיבור, חרבו של משיח, 
הרצון, לא יודע מה בכלל רוצה. אך כמה שמדברים לפני 

ה', בא דבר כזה ואתה יוצא מזה. 

תנועה  רק  לא  זה  דבר,  כזה  שיש  נתן  לר'  האיר  רבינו 

וידיעה, זריחה שמביא אמונה, אלא שזה דרך לתפוס את 
זה בתוך כלים, זהו אור רביה"ק, לעסוק בתפילה, להבין 
איך לדבר דיבורים לפני ה', בתוך מציאות שאני רוצה את 
האמת, וזה הולך לשנות אותי, אני הולך לשנוא את הדבר 
שאהבתי אתמול, גם שאפול, לא עסק שלי, פעם פעמיים 
עד שאצא מזה. כי אני רוצה, עשית כבר הכל, האם כבר 
כשתבדוק  לביטול?  להכנס  רבינו  של  העצה  את  עשית 
תמצא שאתה מלא כעס, כי מישהו פגע בך, לכן אינך יכול 
להיות איש כשר, כשיש לך עסקים וחשבונות עבר ועתיד, 
שנתפסים  שגיונות  דברים,  ועוד  וסיגריה  אוכל  באמצע 
מחויב  הוא  עוה"ז,  של  מציאות  יש  שינה,  או  מח,  בכח 

המציאות. מתי מתי נתקן את זה?

מה שכן יכולים לתקן, זהו הכח הנורא של רבינו, שמכניס 
גם באדם פשוט את הכח הזה, אע"פ שהוא מוחין גדולים 
מאד, זה מונח בכח הדיבור, שמקדים מציואת כזה, שמביא 
לך ביטול, רבינו מצייר את המציאות שכבר הארכנו לעיל, 
ואנו מוכרחים להבין, שמי שיאמר לי שהמציאות הוא רק 
בפרטים האלה, הוא מעקם הדרך, כי לא תמיד שייך, וכל 

אדם יש לו מציאות אחרת.

שעיקר   , שהבין  נתן  ר'  כמו  היטב,  היטב  מובן  הרי 
המציאות הוא להמשיך את הבחינה הזאה, אם לא באופן 
זה, באופנים אחרים, הכל שווה. העיקר שאין כלום, כמו 

הרשלע סטרמפולער כשהוא אוכל, אין עולם, הכל מת.

זה  ויעקב,  יצחק  אבינו  באברהם  התחיל  זה  יש,  כן  מה 
המשיך עכשיו אלי. אחד הגיע לר' נתן ובכה לו שלא נתן לו 
המחותן טלית, אמר לו , גם סבא יעקב לא קיבל. וישכ"ב, 
 , וכו'  מוצב  סולם  נתגלה  המקום  בזה  דיבור,  שם  יש 
הבירורים של האדם, זהו הכל, אין עולם יש רק בירורים, 
הנה רואה זה"ק וכתבים ובעיקר לקוטי הלכות, הרי רואה 
שה' נמצא בכל דבר, ותופס איך לאחד את זה עם הפשטות, 
שלא יהיה סתירה, רק לבוש של תמימות בזה העולם, כך 
זה ברסלב, מהלך בדרך, היינו תצא ותחזור לקשר העוה"ז 
עם ה'. תצא לחזור, רצו א ושוב, אי אפשר להיות בקביעות 
שם. אחר הלילה יש יום שאנשים קמים, זהו רצון ה' שם. 

יום  בכל  היטב  שומעים  שם  ארצה,  מוצב  סולם  זהו 
בהתבודדות, 'הנה אנכי עמך', יש בית אלקים, יש חיבור 
שמים וארץ, ה' נמצא בעולם, אתה תעמיד את האמונה, 
י"ב טבעי הנפש, וע' המדות, כך היה מוכרח להיות, שתצא 
הסולם  מהמקום,  למעלה  הדרך,  בקפיצת  ותחזור  לחרן, 
אלפי  ארוך,  כזה  סולם  יש  איפה  שבע,  בבאר  מוצב  הזה 
קילומטר, זה עדיין כלום, הסולם הרבה יותר גבוה, הוא 
מונח בז' המדות, באר שבע, ועולה דרך ירושלים שנעתק 
זהו  ולאה.  רחל  התאחדות  האמונה,  עליית  אל,  בית  אל 
לצאת  אותם.  ולקיים  רבינו  ספרי  ללמוד  שלי,  העולם 
מכל מה שמפריע לי. לא לומר שאני לא יכול, אני כן יכול. 
לא  לבד  תורה  כי  אמיתי,  התבודדות  עצמי  על  להמשיך 
תתן את זה, וכן התבודדות בלי ביטול לא תעשה את זה, 
זהו קיום התורה, כשלומד בלי קיום, מה זה שוה, תקנה 
אתרוג, לומד רמבם עד הבוקר, פעם הייתי אצל למדן, למד 
כל הלילה רמבם שכח להדליק נר חנוכה בלילה הראשונה, 

והנה נהיה בוקר. הרי העיקר הוא קיום. 

לביטול,.  מביטול  שילך  רבינו  מלמד  הזה,  הביטול  טעם 
יוצא משם שכבר  בדרך כלל אצלינו, יש התבודדות טוב, 
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עיקר ההצלה,  זהו  בכח,  רק  זה  לעשות,  יודע מה שצריך 
אני כבר יכול לצאת מזה. כן יכול. 

אומר  מי  רב,  זמן  אחת  מדה  על  שיעסוק  אומר  רבינו 
שהכוונה כמה שנים, אולי כמה שעה, בכל דבר יש זמן רב 

אחר, שכל בכח יכול לבא בשעה שעתיים.

הרע,  את  מאד  למאס  בפועל,  לשכל  לבא  צריך  אח"כ 
הנקנה,  לשכל  שזוכה  עד  בטוב,  חזקה  מאד  ולהרגשה 

מציאות שרוצה להיות איש כשר.

ישראל,  ארץ  מהמקום,  למעלה  מציאות  יש  קצת,  דברנו 
עיקר  שזה  מהמקום,  למעלה  לשה"ק  קדושת  גלעד, 

עבודתנו.

ּוִמּדֹות  ַהַּתֲאוֹות  ָּכל  ֶׁשִּבֵּטל  ַאַחר  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ִּכי  ]ֵּפרּוׁש 
ִּבֵּטל  לֹא  ֶׁשֲעַדִין  ְּדַהְינּו  ְּכלּום.  ִמֶּמּנּו  ִנְׁשָאר  ֲעַדִין  ָרעֹות, 
ְלַגְמֵרי ַהֵּגאּות ְוַהַּגּסּות, ַעד ֶׁשֶּנֱחָׁשב ְּבֵעיָניו ְלֵאיֶזה ָּדָבר. ְוַעל 
ֶׁשּלֹא  ַעד  ַהַּנ"ל,  ַּבִהְתּבֹוְדדּות  ּוְלַהְרּבֹות  ְלִהְתַיֵּגַע  ְצִריִכין  ֵּכן 
ִיָּׁשֵאר ִמֶּמּנּו ְּכלּום, ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְבִחיַנת ָמה ֶּבֱאֶמת, ַעד ֶׁשִּיְזֶּכה 
ודרגא,  דרגא  בכל  נולד  גאוה  כי  ֶּבֱאֶמת[:  ִּבּטּול  ִלְבִחיַנת 
ומוכרח להתבטל לכבוד ה', כמ"ש בסי' ס"ז, רק הצדיק 
עניו מכל האדם, יש לו הביטול, אצלינו יש במדרגה שלנו, 
הגאוה  לבטל.  מה  נשאר  עדיין  התבודדות,  שבכל  לדעת 
של שם, כך בכל דרגא. ובכלליות רבינו דיבר לפי ההדרגה 

שזכה ר' נתן אז.

ְּבָׁשְרׁשֹו,  ַנְפׁשֹו  ִנְכָלל  ַוֲאַזי  ֶּבֱאֶמת,  ְלִבּטּול  ְּכֶׁשּזֹוֶכה  ְוַאַזי   
זה לא רק פעם  ִיְתָּבַרְך, ֶׁשהּוא ְמֻחַּיב ַהְּמִציאּות.  ְּדַהְינּו ּבֹו 
יום,  בכל  להיות  יכול  זה  אלא  זכה,  שכבר  בחיים  אחת 
להכניע  אות  בכל  אות, שהבעש"ט מלמד  בכל  בכל שעה, 
להבדיל להמתיק, הצדיקים נמצאים בכל תנועה בכל אלו 
המדרגות, ירידה ועליה בכל הדרגות. אצלינו עיקר הביטול 
לי  יודע שיש  אני  מזה,  יצא  הוא  לצדיק,  הוא ההתקשרו 
לכן  וכו',  והוא  אני  אין  גאוה,  יש  כבר הצחת,  גאוה, אם 
תאחוז ברביה"ק, באור השכל, אדם הוא לבד בעולם, אל 

תהיה ברוגז על רבינו, אין איפה לאחוז, קח חבל תינצל.

בתפילה  ואח"כ  כנ"ל,  בחצות  יום,  כל  סדר  למעשה  זהו 
לוקח את הלילה ומאיר ממנו לתוך היום, בק"ש, ביטול 
ברכות ראשונות.  לג'  ברכות  י"ב  ומסי"נ, בתפילה לקשר 
וכן סדר השנה, ר"ה יוה"כ הוא סדר הביטול, וכו' זהו כל 
מציאות המלחמה עם היוונים, שגורמים לאדם להתנוון, 
למעלה  צריך  הרי  ודעת,  קדושה  מוסיפים  שאין  זקנים 
ובלבולים,  מחלוקות  לו,  שיש  בעניינם  אחד  כל  מהזמן. 
היוונים מרמים את האדם, לגמרי, צריך להדליק את הנר 

של התבודדות ודבור לפני ה'.

 ֲאַזי ִנְכָלל ָּכל ָהעֹוָלם ִעם ַנְפׁשֹו ְּבָׁשְרׁשֹו, כל העולם עולים 
לנחת לתענוג לפני ה', זה מה שאנו צריכים לעשות תמיד, 
יעקב אבינו הבין איך לקחת  בפרט בשבת קודש, כסליו, 
עבודה,  הכל  עבודה,  שנה  עשרים  לה',  להחזיר  עוה"ז 
קרח  אכלני  בלילות,  ער  היה  וברודים,  נקודים  עקודים 
בלילה. ֶׁשהּוא ְמֻחַּיב ַהְּמִציאּות, ִּכי ַהֹּכל ָּתלּוי ּבֹו ַּכַּנ"ל, ַוֲאַזי 
ה ָּכל ָהעֹוָלם ַעל ָידֹו ִּבְבִחיַנת ְמֻחַּיב ַהְּמִציאּות ַּכַּנ"ל: כל  ַנֲעֹשֶ

מה שאדם עושה נהיה שינוי בלכ העולמות. 

אדם יש לו לבוש, מחשבה דיבור ומעשה, לבוש המחשבה 
נעשה מהמעשים שלו, וזה שורש כל הצרות, איך משנים 
את הלבוש, כל יום עוד התבודדות, ועוד התבודדות, במשך 
היום לתפוס משהו, בהתחלה אתה לא רואה, אח"כ אתה 

מבין, ככה אדם משתנה. 

לפני שאתה לא מבטל, נ' ימי הספירה, אין ביטול אמיתי, 
יום  להתבודדות  כשזוכה  ככה  יום.  נ'  לספור  מוכרח  לכן 
אחר יום, נהיה אדםאחר לגמרי, הנפש מרגיש חילוק, וכל 
משנה  הנפש  כי  המציאות,  לחיות  מבוטול  נעשה  העולם 
הלבוש, וכן העולם משתנה, ויש דברים שהעולם משתנה, 
מגיעים בירורים חדשים, אך בחוץ לא רואים כלום, היו 
אנשים, דורות קודמים, היה אריז"ל וגילה כל אחד איזה 
גלגול היה, הוא רק גילה קצת, רבינו ידע ויודע גם היום מה 
שנעשה, אנו צריכים להתחבר לאלו שיודעי םמה שנעשה 
איתי, גם שאין לי רצונות, אולי בכל זאת, להתבטל, אולי 
לעורר איזה רצון , איזה שמחה, איזה נקודה טובה, איזה 

התחלה טובה. ללחום עם היוונים .

 ְוַעָּתה ִּתְרֶאה ִּפְלֵאי ְּפָלאֹות, ֵאיְך ָּכל ֶזה ְמֹבָאר ַעָּתה ְּבַהִּמְׁשָנה 
ַהַּנ"ל ָּבֵאר ֵהיֵטב. ְוֶזהּו ַהֵּנעֹור ַּבַּלְיָלה ִּכְפׁשּוטֹו, ְּדַהְינּו ֶׁשהּוא 
ּוְמָפֵרׁש  ּוִמְתּבֹוֵדד  הלילה  את  לעורר  היינו  ַּבַּלְיָלה,  ֵנעֹור 
ַּכַּנ"ל,  ַהְינּו  ְיִחיִדי,  ַּבֶּדֶרְך  ְוַהְמַהֵּלְך  ְלֵבין קֹונֹו.  ֵּבינֹו  יָחתֹו  ֹשִ
ֶׁשהֹוֵלְך ְּבֶדֶרְך ְיִחיִדי ַּדְיָקא, ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ְּבֵני ָאָדם הֹוְלִכים 
ָׁשם ַּכַּנ"ל, ִּכי ֲאַזי הּוא ִעַּקר ְׁשֵלמּות ַהִהְתּבֹוְדדּות, ַּבַּלְיָלה, 
ּוְבֶדֶרְך ְיִחיִדי ַּדְיָקא ַּכַּנ"ל, ִּכי ָאז ַּדְיָקא ְיכֹוִלין ָלבֹוא ִלְבִחיַנת 
ִלּבֹו  ֶׁשְּמַפֶּנה  ְּדַהְינּו  ְלַבָּטָלה  ִלּבֹו  ּוְמַפֶּנה  ְוֶזהּו:  ַּכַּנ"ל.  ִּבּטּול 
ִמָּכל ִעְסֵקי ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלַבָּטָלה, ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת ִּבּטּול 
ַּכַּנ"ל. ְוָאז זֹוֶכה ֶׁשּיְֻכַלל ַנְפׁשֹו ַּבְמֻחַּיב ַהְּמִציאּות ַּכַּנ"ל, ַוֲאַזי 
ַּכַּנ"ל.  ַהְּמִציאּות  ַּבְמֻחַּיב  ַנְפׁשֹו  ִעם  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ִנְכָלִלין 
ִּבְבִחיַנת  ָהעֹוָלם  ָּכל  ֶׁשִּנְכָלל  ְּבַנְפׁשֹו,  ִמְתַחֵּיב  ֶזה  ֲהֵרי  ְוֶזהּו: 
ַהַּנ"ל,  ַהִהְתּבֹוְדדּות  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַנְפׁשֹו.  ַהְּמִציאּות ִעם  ְמֻחַּיב 
ָזָכה ִלְבִחיַנת ִּבּטּול, ַעד ֶׁשִּנְכָלל ַנְפׁשֹו ְּבִחּיּוב ַהְּמִציאּות, ְוַעל 
ַּכַּנ"ל,  ַהְּמִציאּות  ְּבִחּיּוב  ַנְפׁשֹו  ָּכל ָהעֹוָלם ִעם  ִנְכָלל  ֶזה  ְיֵדי 
ַּכַּנ"ל,  ַהְּמִציאּות  ְמֻחַּיב  ִּבְבִחיַנת  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ַנְפׁשֹו  ה  ְוַנֲעֹשֶ

ְוֶזהּו: 'ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו' ַּכַּנ"ל:

ַהּזֹאת  ֵמַהּתֹוָרה  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַרֵּבנּו,  ְלׁשֹון  ְלָך  )ְוֵהא   
ֶׁשְּכָתָבּה ְּבַתְכִלית ַהִּקּצּור. ְוֶזהּו(:

ֶׁשִעַּקר  ַּדע  ְוכּו':  ַּבַּלְיָלה  ַהֵּנעֹור  ְיִחיִדי,  ַּבֶּדֶרְך  ַהְמַהֵּלְך   
ְּבַאְחדּות  ְוִנְכָלל  ַאִין,  ה  ְוַנֲעֹשֶ ֵיׁשּותֹו  ְמַבֵּטל  ֶׁשָאָדם  ַהִּבּטּול, 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֵאין ֶזה ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִהְתּבֹוְדדּות. ְוַהִהְתּבֹוְדדּות 
ָצִריְך ָמקֹום ּוְזַמן ְמיָֻחד, ֶׁשּלֹא ְיַבְלְּבלּו אֹותֹו ַהּמֹוְנִעים. ְוַהְּזַמן 
הּוא ַּבַּליָלה, ַהְינּו ַהֵּנעֹור ַּבַּלְיָלה, ֶׁשָאז ַהֹּכל ְיֵׁשִנים. ְוַהָּמקֹום 
הּוא ְּבֶדֶרְך ְיִחיִדי, ְולֹא ְּבֶדֶרְך ָהַרִּבים, ֶׁשּלֹא ַיְפִסיֶקּנּו עֹוְבֵרי 
ָׁשם  ָׁשם,  הֹוְלִכים  ַרִּבים  ֶׁשֵאין  ְּבֶדֶרְך  ַּדְיָקא  ֶאָּלא  ְּדָרִכים, 
ֵיֵלְך ְוִיְתּבֹוֵדד, ְוַהְינּו ְוַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְיִחיִדי. ְוָאז ָיכֹול ְלַפּנֹות 
ִלּבֹו ִמֹּכל ָוֹכל, ְוָיכֹול ָלבֹוא ְלִבּטּול ָּכל ַהֵּיׁשּות, ְוַהְינּו ְוַהְמַפֶּנה 
ִלּבֹו ְלַבָּטָלה. ְוָאז ְּכֶׁשִּנְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי, ֲאַזי הּוא ִנְכָלל ְּבַאְחדּות 
ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוָאז הּוא ָּבא ִלְבִחיַנת ְמֻחָּיב, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ְמֻחַּיב ַהְּמִציאּות, ְוָכל ַהְּדָבִרים ֵהם ֶאְפַׁשר ַהְּמִציאּות, 
ּוְכֶׁשִּנְתַּבֵּטל ְוִנְכָלל ְּבַאְחדּותֹו, ֲאַזי הּוא יֹוֵצא ִמְּבִחיַנת ֶאְפָׁשר, 

ְוִנְכָלל ַּבְמֻחָּיב, ְוֶזה ְּבִחיַנת: ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו:

נמצא,  לבדו  ה'  באחדותו',  'נכלל  כתב  רבינו  לשון  בכתב 
כונה  בו  יש  דבר  כל  המחשבה,  כל  התנועה  כל  ומחיה 
עליונה, ה' יעזור לי, והוא איתי, וישמור עלי, זהו שלימות 

הצדיקים.

 ה' יזכנו לאחוז בצדיקים שביטלו חיוב המציאות, לזכות 
למה שרבינו רוצה להביא אותנו, ונזכה לחיות חיים



טז

דרכי נועם

שבע  ועבדך  בחי'  השביעית,  הפרשה  היא  ויצא  פ' 
לנסות  צריך  שלימה,  לאמונה  לזכות  כדי  כי  שנים, 
בשלימות,  האמונה  שקונים  עד  פעם  ועוד  פעם  עוד 
זאת  פרשה  והנה  וקדושה,  מנוחה  השבת,  אור  בחי' 
היטיב,  באר  מקומות  בכו"כ  בליקו"ה  יפה  מבוארת 
שברח  האיך  דיעקב  מעשה  כל  גדולה,  באריכות 
מעשיו, ובא ללבן, ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר, 
התורה  זה   -שבכל  השבטים,  והולדת  הצאן,  וענין 
מספרת סיפומ"ע להעיר אותנו, כי יעקב ברח מעשיו 
אחר שהצליח להוציא ממנו הן הבכורה והן הברכה, 
והן  אלוקות,  חיות  רוחניות  העליון  עולם  גם  דהיינו 
את  שהוציא  ברוחני,  עוה"ז  קישור  שהוא   הברכה 
הגשמיות מהסט"א, ובשעה שברח רדף אחריו אליפז 
ואביון,  עני  ונשאר  הכל,  ממנו  וגונב  עמלק,  קליפת 
וכמעט שגם גנב ממנו את הבטחון בהשי"ת, עד שצעק 
]פי'  בוראי",  "לית אנא מוביד שברי מן  יעקב אבינו 
אין אני מאבד את בטחוני בבוראי.. [ וכדאי' בבעש"ט 
הבטחון  את  כשלוקחים  רק  הם  ר"ל  העונשים  שכל 
בהקב"ה,  איתן  ביטחון  לו  שיש  כ"ז  כי  האדם,  מן 
אין עליו שום עונש, ולכן צריך לבקש ולהתחנן תמיד 
אופן,  בכל  יתייאש  שלא  באמת  לביטחון  לזכות 
עליו  ועובר  אבינו,  יעקב  בבחי'  הוא  ואחד  אחד  וכל 
לאבד  לא  האדם  שיזהר  צריך  ולכן  התיקונים,  כל 
הביטחון לעולם, ואי' במדרש שאמר אז יעקב אבינו 
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, 
אנא  לית  צעק  וע"ז  ייאוש,  למחשבות  ונפל  שכמעט 
מוביד וכו', אין אני מאבד הביטחון ובוודאי יעזור לי 

השי"ת, עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ.

קליפת  יעקב מהו  יעקב מבאר שבע, שראה  ויצא   --
האדם  על  ומחשיך  הדין  מדת  מגביר  שתמיד  עשו, 
במניעות וחסרון כח ופרנסה, כי השי"ת משפיע הכל, 
אלא שעמלק בא וגונב השפע, וידע יעקב שכל יניקת 
הקליפות הוא מדבר שמעורב טוב עם רע והוא הנקרא 
יונק הרע, כי באמת כל העוה"ז  נגה, שמשם  קליפת 
ורק כשמאבדים הביטחון  גמור,  רע  ואינו  הוא טוב, 
וגורם  השפע  את  עשו  יונק  ומשם  רע,  העולם  נראה 
עשו  את  להכניע  שכדי  יעקב  והבין  וכו',  התרחקות 
שהוא עצם הרע, -צריך מקודם ללכת ללבן ולהכניע 
להכניע  וכשיתיגע  לבן,  הנקרא  נגה  קליפת  את 

העירבוב טוב ורע, אזי זכה להכניע את עשו.
 ומעשה אבות סימן לבנים שיצא יעקב מבאר שבע, 
מוחין  כשיש  חיים,  מים  באר  האמונה  באר  היא 
לאמונה, כביום השביעי וביום טוב, ויעקב יוצא משם 
וממשיך דעת לתוך העקביים וילך חרנה למקום חרון 
אף, מצב הקטנות, וכדפי' בעל התניא חרן הוא פגם 
הה' דרנה, כי חרן היפך רנה ושמחה, והחימוץ גורם 
המח,  חימוץ  לתקן  יעקב  וירד  לחרן,  מרנה  שיהפך 
שהעצה  ותשבחות,  בשירות  להשי"ת  המח  ולשעבד 
צריך  לקטנות  כשנופל  במקום,  ויפגע   = הוא  לזה 

לפגוע בה', כמו 'פגע', להפגיע בתפילות עוד דיבור ועוד 
בקשה ועוד התחלה, ולבסוף ויפגע במקום שמוצאים 

אותו ית'.
שאין  ברור,  אינו  ומרירות,  מקטנות  לצאת  והדרך 
מקטנות  יצא  וכך  כך  שכשיעשה  ברורה  הוראה 
תפילות,  בהרבה  במקום  לפגוע  צריך  אלא  לגדלות, 
לפני,  ה'  הקרה  כי  בבחי'  מהירידה  יוצא  ולבסוף 

שלבסוף כבר ימצא את השי"ת, בחי' ויפגע במקום.
 וילן שם כי בא השמש, רש"י מביא ל' הגמ' שביקש 
עכבו  ולא  המוריה  מהר  ועבר  לחרן  ללכת  יעקב 
מקום  על  שעברתי  אפשר  אמר  לחרן  וכשהגיע  שם, 
וחזר  למיהדר  דעתיה  יהב  וכו'  אבותי  שהתפללו 
של  כח  נתגלה  שכאן  הדרך,  לו  וקפצה  א-ל  בית  עד 
איתערותא דלתתא, שביקש להתפלל במקום אבותיו 
אברהם ויצחק דהיינו לגלות אור גוונין עלאין אהבה 
ויראה, כדאי' בתו' כ"ה שעיקר הכנעת הרע הוא ע"י 
גוונין עלאין היינו התפעלות הלב באהוי"ר, עד שבא 
כראוי.  לתפילה  היינו  הזה,  המקום  נורא  מה  לבחי' 
פקדון  בהלכות  מוהרנ"ת  כדפי'  התורה  לימוד  וכן 
ה"ד שיעקב אבינו למד י"ד שנים בבית שם ועבר, כי 
קודם ההליכה  ללבן להכנס בתוך הבלי עוה"ז ולגלות 
שם אלוקות, ע"י הסתכלות בשכל של כל דבר, וכדי 
בתוה"ק,  דבוק  מאוד  צ"ל  זאת  להסתכלות  לזכות 
התורה  באור  שנה  י"ד  נתדבק  ולכן  א',  בתו'  כדאי' 
כדי שיאיר לו השכל בחי' ח' ונ' ולכן יוכל לאחוז א"ע 

אצל לבן.
פי תו' כה שרבינו  על  נתן כל הפרשה  ר'  ועוד מפרש 
מזהיר לבל נתבלבל מהמניעות והמדמה המתגבר לפני 
שעולים מדרגא לדרגא, וזלה"ק בהלכות מתנה ד' יב 
היינו  חרנה.  וילך  שבע  מבאר  יעקב  ויצא  "וזהו  -יד 
כשאיש הישראלי יוצא מדרגא לדרגא אז משתטחים 
ומתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות וכו' שהם 
וזהו  כידוע.  דדינא  מתוקפא  הם  כי  אף  חרון  בחי' 
היינו  שבע  מבאר  הישראלי  איש  שהוא  יעקב  ויצא 
מהמדרגה הקדושה שהי' בה שנקראת באר שבע. כי 
כלולה מכל השבעה מדות  ודרגא דקדושה  דרגא  כל 
וכשיעקב  דרגא.  בכל  שכלולים  הבנין  ימי  ז'  שהם 
לבא למדריגה  כדי  יוצא משם  שהוא איש הישראלי 
לילך  שמוכרח  חרנה  וילך  אז  יותר,  הגבוה  שניה 
הדמונות  כל  שמהם  הקליפות  שהם  אף  החרון  דרך 
פעם  בכל  נגדו  שמתפשטים  והבלבולים  והתאוות 

כנ"ל. 
יעקב חזק בדעתו  אבל מחמת שאיש הישראלי בחי' 
ואינו מניח את מקומו ואינו נופל בדעתו מחמת זה רק 
מתחזק בכל מה דאפשר לעמוד על עמדו, עי"ז ויפגע 
שמתפשטים  שמה  האמת  להבין  זכה  עי"ז  במקום, 
התאוות וכו' כנגדו כ"כ אין זה נפילה ח"ו רק שהוא 
ולהתקרב  יותר  גבוה  למדריגה  לבא  שצריך  מחמת 
מתפשטים  זה  מחמת  יותר,  בהתקרבות  להשי"ת 
בתוקף  שזכה  במקום  ויפגע  וזהו  כנ"ל.  כ"כ  כנגדו 
החרון אף שהם הקליפות שהתפשטו כנגדו לפגוע שם 
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גבוה  למדרגה  שעולין  מה  כל  כי  עולם.  של  במקומו 
יותר מתקרבין ביותר להש"י שהוא מקומו של עולם 
שכל המקומות וכל הדרגות שבעולם כלולים בו יתב' 
מקומו.  העולם  ואין  עולם  של  מקומו  יתב'  הוא  כי 
היינו שיעקב בחי' איש הישראלי ע"י גודל התחזקותו 
ח"ו  והתרחקות  נפילה  זה  שאין  האמת  להבין  זכה 
ששם  שהבין  עולם  של  במקומו  דייקא  שם  פגע  רק 
דייקא צריך לבא למדריגה גבוה יותר להתקרב ביותר 

להשי"ת וע"כ מתפשטים כנגדו כ"כ. 
עצמו  על  שקיבל  היינו  השמש.  בא  כי  שם  וילן  ואז 
בצערו  שם  ולן  לילה  בחי'  שהוא  החשך  צער  וסבל 
שהי' לו מרדיפת התאוות והדמיונות שהם בחי' חרון 
מחמת  כנגדו  שהתפשטו  הקליפות  בחי'  שהם  אף 
בא  כי  וזהו  כנ"ל.  שניה  למדרגה  לעלות  צריך  שהי' 
השמש שהוא השכל והמוחין שנסתלקו ממנו כי בעת 
התגברותם והתפשטותם אין השכל בשלימות כי כח 
השכל  כנגד  הוא  וכו'  התאוות  כל  שמשם  המדמה 
בא  כי  וזהו  ע"ש.  הנ"ל  התורה  בתחילת  כמבואר 
ביאת  שבודאי  היינו  כשדרז"ל  בעונתה  שלא  השמש 
השמש שהוא הסתלקות המוחין שהיו לו אז הי' שלא 
שכלו  שיסתלק  בדין  הי'  לא  כי  בזמנו  שלא  בעונתה 
נפילתו  מחמת  הי'  לא  כי  כ"כ  כנגדו  ויתפשטו  ממנו 

ח"ו רק מחמת שהי' צריך לעלות למדרגה ב' כנ"ל. 
וארז"ל  מראשותיו  וישם  המקום  מאבני  ויקח  וזהו 
שהיו י"ב אבנים כנגד י"ב שבטי בני יעקב. י"ב אבנים 
י"ב שבטי  על שמות  י"ב אבני החשן שהיו  בחי'  הם 
בני יעקב שהם כלליות הגוונין, כי כל הגוונין היו בי"ב 
היה  אחד  שכל  וכו'  ופטדה  אדם  שהם  החשן  אבני 
כלליות  הם  החשן  אבני  שי"ב  נמצא  מיוחד.  גוון  לו 
הגוונין. היינו שהמשיך התגלות הגוונין שהם גדולת 
וזכה  שבמדריגה  הקליפות  הכניע  שעי"ז  הבורא 
השכל.  אל  ולעלות  הב'  שבמדריגה  מהמדה  לצאת 
וזהו וישכב במקום ההוא ואיתא שהוא בחי' ויש כ"ב 
שהם כ"ב אתוון דאורייתא היינו שזכה לשבר המדמה 
אל  מכח  שכלו  מתיקות  ולהוציא  השכל  אל  ולעלות 
הפועל עד שזכה לשכל הנקנה שהוא בח'י נופת צופים 
וזהו  ע"ש.  הנ"ל  התורה  בתחילת  שם  כ"ש  ואמנה 
השכל  שלימות  זהו  כי  דאורייתא  אתוון  כ"ב  בחי' 
כשמוציאין אותו מכח אל הפועל עד שזוכין להכניס 
כ"ב אתוון  בחי'  צירופי אותיות שהם  בתוך  ההשגה 
ההשגה  זאת  ולגלות  לדבר  שיוכל  דהינו  דאורייתא 
ע"י הדיבור שכלול מכ"ב אותיות. כי כ"ז שאין יכול 
להכניס השכל בתוך אותיות הדיבור נחשב בחי' שכל 
כשמכניסו  הוא  הפועל  אל  מכח  מוציא  ועיקר  בכח. 
תטופנה  נפת  בחי'  שזהו  הדיבור  אותיות  כ"ב  בתוך 
ע"ש.  זה  לענין  הנ"ל  בהתורה  שם  המובא  שפתותיך 
וזהו וישכב במקום ההוא ויש כ"ב, שע"י שעמד איש 
ע"י תוקף  ליפול  הניח עצמו  ולא  על עמדו  הישראלי 
ההתפשטות שהתפשטו כנגדו וזכה להמשיך התגלות 
הגוונין עד שהכניע ושיבר אותם עי"ז זכה לעלות אל 
השכל שבמדרגה הגבוה יותר. עד שהוציא השכל מכח 
אל הפועל שהוא בחי' אותיות הדיבור בחי' כ"ב אתוון 

דאורייתא כנ"ל. 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ואז 
האדם  עבודת  שכל  לו  הראו  שאז  היינו  השמימה, 
בזה העולם הוא בבחי' זאת בבחי' סולם מוצב ארצה 
פעם  בכל  צריך  שהוא  היינו  השמימה.  מגיע  וראשו 
ומחמת  בסולם  שעולין  כמו  לדרגא  מדרגא  לעלות 
בכל  כ"כ  כנגדו  ומתפשטין  ומשתטחין  מתגברין  זה 
פעם כנ"ל. וזהו והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים 
בו, מלאכי אלהים הם העובדי ה' שנמשלו למלאכים 
עולים ויורדים בו בזה הסולם, כי כל עלייתם וירידתם 
ומאמין  פקח  שהוא  שמי  הזה  הסולם  בבחי'  הוא 
לדברי הצדיק שאין זה נפילה כלל ומתחזק ומתגבר 
ולהיפך  יותר.  הגבוה  עי"ז למדריגה  עולה  הוא  כנ"ל 

מי שאינו מתחזק הוא יורד ח"ו עי"ז. 
בכמה  שהבטיחו  וכו'  ויאמר  עליו  נצב  ה'  והנה  וזהו 
הישראלי  איש  שהוא  שיעקב  מחמת  כי  הבטחות. 
שעלה  עד  מקומו  את  הניח  ולא  בנסיון  עמד  הכשר 
עמו  שיהי'  השי"ת  הבטיחו  ע"כ  כנ"ל  ב'  למדריגה 
וכו' ושמרתיך בכל אשר תלך וכו'. שהבטיחו שאע"פ 
ישמרהו  וכהנה אבל השי"ת  כהנה  עוד  עליו  שיעבור 
למדריגתו  יביאהו  אשר  עד  ילך  אשר  בכל  עת  בכל 
אם  אשר  עד  אעזבך  לא  כי  בחי'  בשלימות  העליונה 
מה  דהיינו  בשבילך.  לך,  דברתי  אשר  את  עשיתי 
שדיבר עם הצדיקי אמת את כל המדריגות הקדושות 

שיזכנו ברחמיו המרובים וכנ"ל. 
במקום  ה'  יש  אכן  ויאמר  משנתו  יעקב  וייקץ  וזהו 
וצערו  משנתו  כשהקיץ  היינו  ידעתי.  לא  ואנכי  הזה 
שהי' לו בעת שהתפשטו כנגדו כ"כ אז אמר אכן יש 
ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי כי נדמה לי כאלו אין 
שם השי"ת, כי הדמיונות רצו לבלבל אותי כאלו אין 
שם  השי"ת ורצו להפיל אותי ח"ו. ומה גדלו חסדי 
לי  שנודע  עד  עמדי  על  לעמוד  כה  עד  עזרני  אשר  ה' 
כי באמת יש ה' במקום הזה כי באמת לא הי' נפילה 
כלל רק שהתפשטו כנגדי מחמת שהייתי צריך לעלות 
להשי"ת בהתקרבות  ולהתקרב  יותר  גבוה  למדריגה 

יותר כנ" ל.
צדקה  וליתן  קרבנות  להקריב  נדר  יעקב  נדר  וע"כ   
וכל אשר  וכו'  והאבן הזאת אשר שמתי מצבה  כ"ש 
הקליפות  הכנעת  עיקר  כי  לך.  אעשרנו  עשר  לי  תתן 
שבכל מדריגה הוא ע"י צדקה. שעי"ז נתגלין הגוונין 
שהם  שבביהמ"ק  קרבנות  בחי'  ג"כ  וזהו  כנ"ל.  וכו' 
בחי' צדקה שעי"ז משברין המדמה  לב  נדיבות  בחי' 
משחרב  מארז"ל  על  הנ"ל  התורה  בתחלת  כמבואר 

ביהמ"ק ששבירת המדמה הוא ע"י קרבנות ע"ש: 

ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, מוהרנ"ת  בהל' 
הוא  דלתתא  האיתערותא  שעיקר  המנחה  תפילת 
וכשרק  א-ל,  בית  עד  הלך  שכבר  והעקשנות  הרצון 
כל  כשעושה  כי  הדרך,  לו  קפצה  לחזור  ברצונו  עלה 
אור  כל  וכן  אליו!  בא  הביהמ"ק  אזי  שביכלתו,  מה 
שהתעורר  אחר  עליון  בשפע  לאדם  תכנס  הקדושה 
איתערותא  של  השלימות  הוא  ויעקב  מלמטה, 
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דלתתא, ויקח מאבני המקום חידושי תורה של הצדיק 
האמת שהם ממלאים המח, בביטול גמור שידע שאין 
יודע כלום רק דעת הצדיק, וללכת עם התורה, ולבטל 
עד  שנים  כו"כ  לוקח  וזה  עצמו,  מחשבות  ולזרוק 
שלבסוף יזכה להיכנס אל הקדושה, והעבודה בנתיים 
היא לעשות את שלו לחזור על התורות, ולשנן אמונה 
תיכף  אזי  מהאמת,  ישכח  ואם  יכלתו,  כפי  ודעת, 
שנזכר אל יפול בדעתו אלא מתחיל מחדש כבתחילה, 
ולא מסתכל לאחור כלל, שזהו עבודת ויפגע במקום 

וילן שם, למצוא את השי"ת, ולהישאר שם.
יעקב  עלה  שכאן  מוהרנ"ת  פי'  הלינה,  ענין  וביאור 
לאור פלא העליון בחי' נדר, לבנות את האבן הראשון 
הכולל  שכל  דבינה,  החמישים  שער  המקדש,  לבית 
כי  הדעת,  ביטול  שהוא  שינה  בחי'  שם  צריך  ולכן 

כשעולים לדעת עליון צריך לישון ולבטל דעתו. 
ויקח מאבני המקום שנדבקו כל האבנים לאבן אחת, 
זה  ליפרד  שלא  אחדות  צריך  השי"ת  את  למצוא  כי 

מזה.
וכל עבודת יעקב אצל לבן היה להוציא את האמונה 
מלבן, בחי' רחל ולאה וי"ב שבטים, מרכבת האמונה, 
שהוא הגילוי אלוקות שמתגלה מהאמונה, בחי' י"ב 
וכמ"ש  האמונה,  דרכי  שני  הם  ולאה  רחל  כי  בקר, 
והם מגלים י"ב שבטים להוציאם מלבן בחי' המדמה, 
בלא  כלום,  מרגישים  שאין  ורע  טוב  ערבוב  הנגה, 
גופא  מחמם  הבע"ד  העולם  בזה  כי  ואלקות,  שכל 
דב"נ בחמימות היצר, הייתי ביום אכלני חורב וקרח 
בלילה, כי בתחילה מחממו בג' תאוות רח"ל, ואח"כ 
בקירור  בעולם  ומסתובב  מקורר  הוא  הזמן  ברוב 
יעקב  עסק  וע"ז  נפולה,  והאמונה  מהשי"ת,  וריחוק 
הרהורי  שם  להכניס  ותהילים  בתפילות  שנים  כ"כ 
תשובה ואיתערותא דלתתא, וזהו ויקח מאני המקום, 
אבן שלימה זה בחי' אמונה, ב' אבנים הם רחל ולאה, 
הנפש,  טבעי  י"ב  אבנים,  י"ב  שם  שהיו  בחז"ל  ואי' 
הטבע  והיפך  השגחה  וגילה  הטבע  את  הכניע  ויעקב 
לשירות ותשבחות וקירבה להשי"ת, שבטך ומשענתך 
בתו'  כדאי'  מושל  מלשון  הוא  שבט  ינחמוני,  המה 
להרגיש  ברורה  דרך  ומשפט,  הלכות  שנתגלים  רפ"ו 

אלקות ולהיות דבוק בו ית' כ"א לפי ענינו וטבעו.

צריך  האמונה  אל  להכנס  כי  ההוא,  במקום  וישכב 
ובלבוליו,  להניח את שכלו  ביטול הדעת,  שינה  בחי' 
ובעת  תועלת,  שום  מביאה  העצמית  הדעת  אין  כי 
בזוה"ק  וכדפי'  הצדיק  תורת  להמשיך  צריך  השינה 
הדעת,  צמצומי  לתורה,  אותיות  כ"ב  יש  וישכב, 
ומוהרנ"ת מבאר האיך שיגעו האבות הקדושים כו"כ 
יגיעות להעמיד האמונה, ושכאו"א צריך לעסוק בזה 
בתוך  השי"ת  את  ולמצוא  לחרן  שבע  מבאר  לצאת 
הקטנות, ושם צריך להתעקש מאוד לדעת שהירידה 
היא לעליה גדולה, בכח הצדיק, ויתחזק מאוד שלא 
ולדעת שכל המחשבות הנפולות אין בהם  להתרפות 
הבית  וז"ס  מקום,  בכל  איתו  שהשי"ת  אלא  ממש, 

אבל  צומח,  בחי'  מעץ  היה  המשכן  כי  המקדש, 
עוה"ז  של  הדומם  שעולה  מדומם,  היה  בביהמ"ק 
לבחי' יצירה, כמו קדושת שבת בארץ ישראל שמאיר 
אור הבריאה ביצירה וכו', וזה הענין שעסק יעקב על 
מקום המקדש להכניס אלקות בכ"מ ע"י ביטול ובנין 
אותיות התורה, שהוא למצוא את השי"ת אפי' בחי' 

דומם, ]בחי' אות[.

עליו,  נצב  ה'  והנה  והנה סולם מוצב ארצה,  ויחלום 
שזכה לתכלית ההשגה העליונה, גילוי אלקות ממש, 
יוסף  בחי'  שרק  החלום  בירור  תיקון  הוא  ויחלום 
לברר  הצדיק  קדושת  בכח  כי  הנגה,  לתקן  יכול 
וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה  לקדושה,  העונג 
ויורדים  מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים 
ומו"מ  והאכילה  והטרדות  הארציות  שכל  שידע  בו, 
קול,  בגי'  מוצב ארצה, סלם  סולם  הוא  זה  כל  וכו', 
כדכתיב  תמיד  מחיה  שהשי"ת  אלוקי  שפע  שהוא 
והוא  הכל,  מחיה  והשי"ת  נעשו,  שמים  ה'  בדבר 
צריכים  שהעולמות  למעלה,  העולה  סולם  בחי' 
אבן  בחי'  נמוכה  הכי  מהמדריגה  תמיד,  להתעלות 
דומם לתכלית העליה, ואפי' ממון שסולם בגי' ממון 
השי"ת  מעבודת  להאדם  שמפריע  הריחוק  עיקר  כי 
הוא הממון, ואפי' שם יש סולם עליה, שהכל מתעלה 
להשי"ת, ויש בכל דבר בפרטיות גילוי אלוקות, ויעקב 
טוב  שיש  לו  נתגלה  הרע,  את  להכניע  האיך  שחיפש 
בעולם, כי מציאות עוה"ז הוא חיות אלוקות, שירד 
הסולם  על  ולהעלות  לחזור  תמיד  וחפץ  ונשתלשל 
כלי  הוא  יותר  יורד  שהוא  שמה  אלא  לשרשו,  לשוב 
להמשיך בחי' שמים בתוך הארץ, להכניס בזה העולם 

השגות אלוקות ותיקון המח.
שצריך  המנחה,  תפילת  בהל'  עוד  מבאר  ומוהרנ"ת 
האדם לדעת שמוכרח לעבור עליו ירידות בבחי' סולם 
מוצב ארצה, וע"יז דייקא נעשה התיקון, שע"י בחי' 
ארצה- איתערותא דלתתא מהארץ שדייקא כשהוא 
ע"י  מלמטה,  קצת  ומתעורר  במוחו,  מסובב  כ"כ 
ראשו מגיע השמימה שמשפיע מאוד למעלה תיקונים 

חדשים שלא היו מעולם.

וזלה"ק בהל' מנחה ז' פד פה : "כי עקר כל התקונים 
הם על ידי אתערותא דלתתא כנזכר לעיל, כי ה' יתברך 
וכמו  העולם,  מזה  אותו  נעבד  אנחנו  שדיקא  רוצה 
אם  )שס(  מאנשיו  לכמה  ורבנו  מורנו  אדוננו  שאמר 
היה הקדוש ברוך הוא רוצה לעבד את עצמו בעצמו 
וכבד  ידוע שקשה  וכו'. אבל זה  לא היה צריך אותך 
מאד להאדם לעבד את ה' יתברך כי היצר הרע מתגבר 
ומתפשט מאד, ובפרט על כל מי שרוצה לכנס בעבודת 
ה' יתברך כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה )שסא( 
וכו'.  בגדולים  ידו  לעשות שפשט  הגדיל  כי  פסוק  על 
ועל כן בהכרח שיהיה סיוע מלעלא, ובאמת הכל ממנו 
יתברך כמו שכתוב מי הקדימני ואשלם, ואף על פי כן 
צריכין איזה התעוררות מלמטה על כל פנים. וזה אי 
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אפשר להבין כלל איך הכל ממנו יתברך ואף על פי כן 
נפלאות תמים דעים  זהו  צריכין אתערותא דלתתא, 
וכמבאר מזה במקום אחר ועל כן יקר וחשוב מאד אצל 
ה' יתברך כל התעוררות והתעוררות של כל אדם מכל 
זכרונם  וכמובא הרבה בדברי רבותינו  מקום שהוא. 
מבקש  יתברך  שה'  ומדרשים  בגמרא  )שסד(  לברכה 
מישראל פתחו לי כמחט סדקית ואני אפתח לכם וכו'. 
כל  באמת  ועבודה  בתפלה  מתעורר  שהאדם  תכף  כי 
שהוא מתעורר תכף אתערותא דלעלא הרבה, כי הבא 
לטהר מסיעין אותו. ועל ידי זה יש לו כח להתעורר 
עוד, וכמו כן נמשך אתערותא דלעלא יותר וכו'. וזה 
עקר בחינת היחודים הנעשים מכל התפלות והעבודות 
שהוא מה שמתיחד אתערותא דלתתא עם אתערותא 
דלעלא וכו' כמובן בכונות. וזה השיג אז יעקב כשפגע 
וכמובן  המקדש,  הבית  מקום  שהוא  ההוא  במקום 
למשכיל בדברי רבותינו זכרונם לברכה שאמרו ומדוע 
לא עכבוהו כשעבר שם, והשיבו, איהו לא יהיב דעתיה 
להתפלל ומן השמים יעכבוהו. איהו עד חרן אזיל, כד 
מט לשם אמר וכו'. יהיב דעתיה למיהדר, וקפצה לו 
הארץ ובאה לקראתו ופגע במקום וכו'. הינו כי כל זמן 
שלא היה לו אתערותא דלתתא להתעכב שם לא רצו 
לעכבו מן השמים, עד אשר נתן אל לבו לחזר לשם, 
ובא המקום  נתעורר אתערותא דלעלא לקרבו  ותכף 
לקראתו. ואז ראה גדל עצם נפלאות ענין אתערותא 
ועקרו  דלעלא  אתערותא  נעשה  זה  ידי  שעל  דלתתא 
השיג  ואז  כידוע.  היחודים  כל  ששם  הזה  במקום 
בעצם השגתו שגם כל התעוררות והתעוררות מעמקי 
עמקי מקומות הנפולים והרחוקים מאד גם זה יקר 
מאד. ועל כן תקן אז תפלת ערבית שהוא בחינת תקון 

זה כנזכר לעיל:
אות פה וזה ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש כי 
המקדש  הבית  מקום  לקראתו  שבא  במקום  כשפגע 
שהוא הבנין השלישי שיתקים ואז השיג עצם מרירות 
אריכת הגלות שיהיה מקדם. שזהו בחינת וילן שם כי 
בא השמש שמרמז על חשכת מרירת הגלות בגוף ונפש 
ומובא בדבריו  זכרונם לברכה   רבותינו  כמו שדרשו 
זכרונו לברכה . ועל כן תקן אז תפלת ערבית על ידי 
דלתתא  אתערותא  וחשיבות  יקרת  עצם  אז  שהבין 
לעיל.  כנזכר  וכו'  אפלה  החשך  עמקי  מעמקי  אפלו 
בחינת  מראשותיו,  וישם  המקום  מאבני  ויקח  ואז 
תשתפכנה  בחינת  שהם  הנפולין  והנפשות  הניצוצות 
אבני קדש בראש כל חוצות, וישם מראשותיו שהעלם 
במחשבה  כלא  כי  הקדושה,  במחשבתו  וקשרם 
שהוריד  ההוא  במקום  וישכב  ואז  )שסח(.  אתברירו 
לעיל,  הנזכרים  הנמוכים  המקומות  לכל  עצמו  את 
לברר ולהעלות הנפשות משם. ואז ויחלם והנה סלם 
צריך  שהאדם  השמימה.  מגיע  וראשו  ארצה  מצב 
לצאת מדרגא לדרגא כמו בסלם. והכל בשביל תקון 
והנה  דיקא.  דלתתא  אתערותא  ידי  על  העולמות 
מלאכי אלקים עלים וירדים בו. מלאכי אלקים עולים 
ירדים  אלקים  מלאכי  דלתתא.  אתערותא  בחינת 

על  לסיע  מלמעלה  שיורד  דלעלא  אתערותא  בחינת 
ידי שמקדם עלה מלמטה למעלה אתערותא דלתתא. 
כי על ידי כל התעוררות והתעוררות דקדשה מלמטה 
עלים  אלקים  מלאכי  בחינת  שזהו  מלאכים  נבראים 
מלמטה למעלה. ובאתערותא דלתתא אתער לעילא, 
אלקים  מלאכי  שהוא  מלעלא  סיוע  נמשך  ואז 
והנה  בחינת  וזהו  לסיעו.  למטה  מלמעלה  היורדים 
שנכללין  ידי  ועל  בו.  וירדים  עלים  אלקים  מלאכי 
ידי  על  דלעלא,  אתערותא  עם  דלתתא  אתערותא 
וייקץ  ואז  כידוע.  והתקונים  היחודים  כל  נעשים  זה 
ואנכי  הזה  במקום  ה'  יש  אכן  ויאמר  משנתו  יעקב 
נעלם  העצומה  בקדשתו  יעקב  אפלו  כי  ידעתי.  לא 
ההוא  המקום  קדשת  עצם  מתחלה  ידע  ולא  ממנו 
ואז  לעיל,  כנזכר  לכאן  לחזר  מעצמו  שנתעורר  עד 
בא המקום לקראתו וילן שם, ואז השיג עצם קדשת 
המקום הזה שבו תלוי תקון כל הנפשות הנפולין וכל 
העולמות. ובזה תקן להכניס בלב כל הנפשות לדורות 
עד היום הזה, שאפלו הנפשות הנפולין מאד שסוברין 
שגם  ויאמינו  ידעו  יתברך,  ה'  נמצא  אין  שבמקומם 
כבודו  הארץ  כל  מלא  כי  יתברך,  ה'  יש  במקומם 
יקר  שלהם  ההתעוררות  ושגם  מהם.  שנעלם  רק 
שבעולם,  מקום  בכל  יתברך  ה'  למצא  ושיוכלו  מאד 
מגדל  יודע  שאינו  רק  הזה  במקום  ה'  יש  באמת  כי 
יתעורר  אם  אבל  ידעתי.  לא  ואנכי  בחינת  ההעלמה 
בבחינת אתערותא דלתתא יזכה למצאו וכנזכר לעיל. 
ואז ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה, שהשיג עצם 
נוראות המקום הזה ששם שרשי כל הנפשות, ומשם 
נמשך ההתעוררות לתשובה לכל ישראל. אך אף על פי 
כן צריכין התעוררות מלמטה כנזכר לעיל. ואז אמר 
אין זה כי אם בית אלקים שמרמז על הבית השלישי 
כאברהם  לא  בית  נקרא  זה  שרק  בזכותו,  שיבנה 
שקראו הר וכו' כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה 
)שסט(, אבל אמר בלשון 'אין זה' שמרמז על החרבן 
רבותינו  שאמרו  כמו  והשני  הראשון  בתים  שני  של 
זכרונם לברכה )שע(. להודיע שבודאי עקר התקון על 
ידי בחינת בית השלישי, אבל עדין 'אין זה', כי עדין 
לא באנו לתקונו, כי אם בית אלקים, כי עדין צריכים 
תקונים הרבה עד שנזכה לבחינת בית אלקים. ובזה 
רמז שצריכין מקדם בתי כנסיות ובתי מדרשות הרבה 
התעוררות  כל  מתקבצין  שלשם  מעט  מקדש  שהם 
יזכו  הרבה  זה  ידי  שעל  לעיל.  כנזכר  וכו'  שלמטה 
לתשובה כנזכר לעיל. עד שיבנה בית אלקים זה, ואז 

ישובו הכל אל ה' ויתתקן הכל במהרה בימינו אמן: 

פרש"י  בו,  ויורדים  עולים  אלוקים  מלאכי  והנה 
שמלאכי א"י עלו וירדו מלאכי חו"ל לשמרו, כי תמיד 
שומרים את האדם, ויש טוב של א"י ויש טוב של חו"ל 
מלאכים  צריך  ולזה  בחו"ל,  אפי'  לברר  דרך  יש  כי 
מיוחדים ממדריגה אחרת, ועליות העולמות נקראים 
בשם מלאכים, שהם עולים למעלה, ויורדים למטה, 
מלאך  איתו  יש  בירידה  ובין  בעליה  בין  מצב  בכל 
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ממחיצתו,  לפנים  יכנס  ואל  בחוץ  שיעמוד  ששומרו 
שחיפש  מה  וזה  העולמות1  עליות  שיש  נתגלה  וכאן 
יעקב תמיד לתקן ארציות העוה"ז, ולכן יש לכאו"א 
ויעקב  העולם,  גשמיות  להמתיק  וירידות  עליות 
התחיל ע"י שהוציא את הבכורה וחיבר עוה"ז למעלה 
לעתיד  העולם  תיקון  יהא  וכן  הברכה,  הוצאת  ע"י 
שיהיו מלאכי אלקים מקורבים לצדיק, ויש בהם ב' 
והמקורבים  הצדיקים  כי  ויורדים,  עולים  מדריגות 
וכן הוא הסדר  הם ב' מדריגות של מלאכי אלוקים, 
תמיד ב' מדריגות, שיש מלאכים ממש, וכולם עולים 
ארץ  בבחי'  תלוי  זה  וכל  עליונים,  בעולמות  ויורדים 
מתוך  מתחדש  שהאדם  דלתתא  איתערותא  ע"י 
הדרך  הוא  שכן  ביודעו  מחדש  ומתחיל  הבלבולים, 
לעלות,  שמבקש  מדריגה  בכל  מתחדש  שהמדמה 
ובחי' המדמה נקרא לבן הארמי שמרמה את האדם 
בדמיונות והוא ברור בודאות כזו, וזהו לבן לשון לובן 
אמת,  אינו  המדמה  אולי  ספק  שום  שאין  ובהירות 
כח  לו  יהא  שיאכל  שכיון  האדם  אצל  שפשוט  )כגון 
ואין לו שום ספק בזה( ולכן נקרא לבן מלובן ומבורר, 
והוא  לבן,  את  לתקן  האיך  הדרך  את  גילה  ויעקב 
ולכסוף אל השי"ת  הדרך של התחזקות, להשתוקק 

ולדעת תמיד שה' איתו ואצלו.
ור' לוי יצחק אמר ע"ז משל נפלא, כשר צבא שחלה 
וכראות  חליו,  בבית  לבקרו  מלך  ובא  למשכב  ונפל 
לקום  ומבקש  נפשו  את  ידע  לא  המלך  את  השר 
ולשרת את המלך וכו', ואמר לו המלך שכב שכב, ואין 
שתדע  עבודתך  היא  אחת  רק  כלל  עבורי  לעשות  לך 
שהמלך אצלך!  וזהו 'והנה ה' נצב עליו' הוא הזיכרון 
התמידי שצריך לחיות עם זה לעולם שהשי"ת איתו 
ואצלו ועמו בכל מצב, וידבק א"ע במציאות אלוקית 
תמיד,  נוראים  דברים  ונעשים  הכל,  מחיה  שהשי"ת 
ובכל מצב אפשר לעשות לו ית' איזה נחת רוח ושעשוע 

גדול, ובזה יזכור תכליתו הנצחי.

וז"ל בהל' שלוח הקן ה' י' וזה בחי' ויפגע במקום וילן 
שם כי בא השמש. כי באברהם כתיב וירא את המקום 
מרחוק וביעקב כתיב ויפגע במקום כי הוא זכה יותר 
אך  בזוה"ק(  )וכמובא  במקום  ממש  לפגוע  זכה  כי 
קץ.  עת  עד  מאד  רחוק  המקום  שעדיין  ידע  אעפ"כ 
וע"כ וילן שם שמרמז על צרות חשכת הגלות כמובא. 
מה  בחי'  זהו  בעונתה  שלא  ששקעה  השמש  בא  כי 
שעובר על כל אחד שלפעמים בחמלת ה' נפתח לו אור 
גדול ונדמה לו שבודאי יהי' איש כשר כראוי ואח"כ 
פתאום נחשך לו כאלו בא השמש ממש פתאום שלא 
בעונת ואז הודיעו לו ליעקב בחלום שכל זההוא בחי' 
והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה שזהו 
כמו  לדרגא  מדרגא  לילך  שצריך  תהאדם  עבוד  כל 
והנה מלאכי אלקים שהם הצדיקים  שעולין בסולם 
עליות  כמה  להם  שיהי'  שצריך  בו  ויורדים  עולים 
והירידה  ירידה  כי קוםד העלי' צריך שיהי'  וירידות 
הוא תכלית העלי'. ע"כ אל ישתומם האדם ואל יפול 

בדעתו מכל מה שעובר עליו ע"כ אל יטעה בין בעליה 
שרואה  עליה  איזה  בבחי'  כשהוא  היינו  בירידה  בין 
שלו  האור  שכבר  יטעה  אל  והתנוצצות  ישועה  איזה 
לא  ועי"ז  וכנ"ל.  מאד  רחוק  הוא  שעדיין  ידע  רק 
יפול כשרואה אח"כ שנחשך אצלו האור שהוא בחי' 
ירידה כי באמת אעפ"כ האור שהאיר לו לא נכבה ולא 
נסתלק ממנו כי אור חסדו ית' מאיר עליו תמיד רק 
שהכל הוא בבחי' ממרחק תביא לחמה ובבחי' וירא 
הש"י  יגמור  סוף  כל  סוף  אבל  מרחוק  המקום  את 
וא'  כ"א  ועם  ישראל  כלל  עם  וייטיב  שהתחיל  מה 
בפרטיות רק שצריכים להיות מצפים לישועה תמיד 
בבחי' וכל עין לך תצפה וכ"ש כי לישועתך קוינו כל 

היום ומצפים לישועה וכנ"ל:
ויאמר אני ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, כי 
רצון ה' הוא שנבא לגילוי אור הגוונים לזכות לאהבה 
ויראה ולצאת מאהבות נפולות ופחדים נפולים, בחי' 
אלקי אברהם ויצחק.. הארץ אשר אתה שוכב עליה 
לך אתננה ולזרעך, פי' הבעש"ט שקיפל השי"ת את כל 
א"י באבן הזה, כידוע שכל נסיעות האדם שנוסע הם 
להקדושה  היטב  דבוק  ואם האדם  ניצוצין,  להעלות 
ליסוע  כ"כ  צריך  ואינו  אליו  באים  הניצוצין  אזי 
הנה והנה, כי סגולת התורה ע"י וישכב כ"ב אותיות 
התורה, העלה הכל להשי"ת כי דרך העלאת ניצוצין 
היא בעיקר ע"י אכילה כי הדבר נתהפך למוחו ממש, 
וכן ע"י הלימוד תורה שלומד איזה הלכה השייך לזה 
מסלק  ועי"ז  הדבר,  ע"ז  ה'  כבוד  מגלה  הרי  הדבר, 
אתה  אשר  פי'  וזה  הבריאה,  חיצוניות  של  הרע  את 
שוכב עליה כי יעקב הוא בחי' תורה, והוא שוכב על 
אחד  ובמקום  הכל,  על  תורה  בחי'  יש  כי  הארציות 
הוא שולט על הכל, בחי' שנכללו האבנים  באבן אחת.

 לך אתננה ולזרעך כי זו עבודתינו להמשיך את הדרך 
לחפש  ותמיד  הטוב  אל  ולהדבק  מדמיונות  לצאת 
צריך  לשם  שנפל  מקום  מכל  כ"א  מהריחוק,  לצאת 

להמשיך שם בחי' אברהם ויצחק - אהוי"ר.

ופרצה ימה וקדמה וכו', פי' מוהרנ"ת שתזכה ללמעלה 
מהמקום, כביימות המשיח, והיה זרעך כעפר הארץ 
עפרות  עשירות  מלשון  עפר  ס'(  )בתו'  רביה"ק  פי' 
זהב, שצריך התבוננות עמוקה בעבודת ה' וצריך לזה 
עשירות, ויתן כעפר פיהו, שכמה שזוכה לאיתערותא 
דלתתא חזקה הרי הוא מתחיל מחדש לשמוע את קול 

הצדיק, וזוכה להתבוונות העמוקה .

כי  וכו'  תלך  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנוכי  והנה 
דיברתי  אשר  את  עשיתי  אם  אשר  עד  אעזבך  לא 
שהשי"ת  נפלאה  התחזקות  הוא  הזה  הפסוק  לך, 
לו שלבסוף  ומבטיח  מסבב עם האדם בכ"מ מצבים 
יעשה את אשר דיבר לו, ומוהרנ"ת כותב על הפסוק 
נפתולי אלוקים נפתלתי, ופרש"י נתעקשתי והפצרתי 
לפניו  החביבות  בקשות  כמה  וכו',  הרבה  פצירות 
נתקבלתי ונעתרתי כאחותי, שצריך ללמוד פסוק זה 
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ולפרשו בלשון אידיש שיכנס ללב כח קבלת התפילה 
מבטיח  שהשי"ת  הנ"ל  בפסוק  כן  וכמו  וחביבתה, 
כל אחד  וכן  וכו'.  ושמרתיך  עמך  אנכי  הנה  לכאו"א 
יהא  כבר  ומה  לתיקוני  אבא  מתי  ידאג  לא  מאיתנו 
איתי בסוף וכדו' כי השי"ת אומר לכל אחד ואחד: " 
אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכו' כי לא אעזבך 

עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך" !

וזלה"ק בהל' תפילין ה' מג : "ועיקר הארת התפילין 
זוכין לקבל ביותר בשעת התפלה. כי אז זוכין למוחין 
גמורים דגדלות כמו שכתוב בכוונות. כי עיקר המוחין 
של התפילין שהם בחינת דביקות, הוא בחינת תפלה 
עיקר  שזהו  קונו.  לבין  בינו  ושיחה  והתבודדות 
הדביקות להשם יתברך כמו שאמר רבינו ז"ל שעיקר 
תפילין  נקראין  זה  שם  ועל  תפלה.  הוא  הדביקות 
ועיין  נפתלתי.  אלקים  נפתולי  בחינת   תפלה,  לשון 
מה שפירש רש"י שם על זה הפסוק. שהוא לשון עקש 
ופתלתול נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה 
יכולתי שהסכים  למקום להיות שוה עם אחותי. גם 
בתפלה  להרבות  צריך  זו  ובבחינה  שם.  עיין  ידי  על 
העיקר.  שזה  חייו  ימי  כל  מאד  מאד  והתבודדות 
וצריך להיות עקשן גדול בזה מאד מאד. שאף על פי 
רחוק  והוא  כלל.  מועילים  אינם  שדבריו  לו  שנדמה 
מדבריו מאד. כי זה ימים ושנים שעוסק בזה ועדיין 
לא פעל כלל. אף על פי כן צריך להיות עקשן גדול בזה 
כן  טעם.  שום  בלי  הדבר  שעושה  ממש  העקשן  כמו 
צריכין בעבודת ה', כמו שאמר רבינו ז"ל )בסימן נ"א 
בליקוטי תנינא( שצריכין להיות עקשן גדול בעבודת 
עיקר  אבל  ועצה.  עצה  ובכל  ועובדא  עובדא  בכל  ה'. 
והעיקר  ותחנונים.  בתפלה  צריכין  ביותר  העקשנות 
כמה  בדברינו  כמבואר  ההתבודדות  של  בשיחות 
פעמים. וכמו שפירוש רש"י הנ"ל על נפתולי אלקים 
והפצרתי  נתעקשתי  פתלתול  עקש  לשון  נפתלתי 
והבן הדברים  וכו'.  ונפתולים הרבה למקום  פצירות 
היטב אם תרצה לחיות חיי עולם כי אי אפשר לבאר 
פירוש המלות  לועזית  בלשון  לך  ותפרש  בכתב.  הכל 
של נפתולי אלקים נפתלתי על פי פירוש רש"י הנ"ל. 
לשון עקש ופתלתול וכו'. ואז תבין עד היכן עד היכן 
לבין  בינו  ושיחות  בהתבודדות  להתחזק  צריכין 
כמה  ופתלתול  עקש  בדרך  שתהיה  פי  על  אף  קונו. 
ענות  שיקץ  ולא  בזה  לא  כי  וריח.  טעם  בלי  פעמים 
עני אף על פי שראוי לבזותן ולשקצן. כי הוא יתברך 
ג' תפלות תפלה למשה  יש  כי  עת.  מלא רחמים בכל 
תפלה לדוד ותפלה לעני כמבואר בזוהר )פרשת בלק 
תפילין...  בחינות  ג'  הם  תפלות  הג'  ואלו  קצ"ה(.  ד' 
עיין שם באריכות שמפליג מאד במעלת תפלת העני 
שהוא מאנין תבירין דקודשא בריך הוא דאיהו עביד 
בריך  וקודשא  הוא.  בריך  בקודשא  קטטה  תדיר 
כל  פתח  צלותיה  דצלי  כיון  מלוי.  ושמע  אצית  הוא 
לון  דחי  לעילא  דסלקין  צלותין  שאר  וכל  רקיעי  כוי 
יעטוף  האי מסכנא תביר לבא דכתיב תפלה לעני כי 

צלותין  כל  יתעטפון  אמר  הוא  בריך  וקודשא  וכו' 
הכא  בעינא  לא  לגבאי.  תיעולן  דא  וצלותא  דעלמא, 
דיליה  תרעומין  ליהוי  קמאי  ביננא.  דידונין  דינא  בי 
אתייחד  הוא  בריך  וקודשא  בלחודנא.  והוא  ואנא 
בלחודוי באינון תורעמין בההוא צלותא. דכתיב ולפני 
ה' ישפוך שיחו. לפני ה' ודאי כל חילי שמיא שאלין 
אלין לאלין קודשא בריך הוא במאי אתעסק, במאי 
דיליה.  במאנין  בתאובתא  אתיחדא  אמרין  אשתדל. 
כולהי לא ידעי מה אתעביד מההוא צלותא דמסכנא 
ומכל אנון תורעמין דיליה. דלית תיאובתא למסכנא 
קדישא  מלכא  קמי  בתורעמא  דמעוי  שפיך  כד  אלא 
מקבל  כד  אלא  הוא  בריך  לקודשא  תיאובתא  ולית 
לון ואושדי קמי' ודא איהו צלותא דעביד עטופא לכל 
צלותין דעלמא וכו'. עיין שם שמאריך עוד בזה. וכל זה 
נאמר אפילו בעני סתם שמתפלל על צרכיו על דוחקו 
ועניותו בגשמיות. מכל שכן וכל שכן כשמתחיל האדם 
במעשים  ודחוחקו  עניותו  ומרגיש  עצמו  על  לרחם 
טובים וטוען עם השם יתברך ומתקוטט עמו ומתרעם 
עליו יתברך על שאינו מקרבו אליו ושופך שיחו ולבו 
יקרה  וכמה  כמה  וכו'.  בבכיה  שנתעורר  עד  לפניו 
תפלה זו בעיני השם יתברך. והיא יקרה מכל התפלות 
כמו  והדחקות  העניות  עיקר  זה  באמת  כי  שבעולם 
שאמרו רז"ל אין עני אלא מן הדעת. כי חוץ מזה הכל 
הבל. כי ימינו כצל עובר ואין צרה כצרת הנפש. ואין 
עניות כעניות מתורה ומעשים טובים. מכל שכן וכל 
שכן כשהוא בעל חוב גדול ח"ו שחייב להשם יתברך 
חובות רבים שחב כנגדו יתברך על ידי חטאיו ופשעיו. 
ותחנונים.  בתפלה  אם  כי  כלל.  לסלק  במה  לו  ואין 
עניותו  להרגיש  עצמו  להתעורר  זוכה  האדם  כשזה 
ודוחקו. ועומד לפני השם יתברך כרש ואביון השואל 
נפשו  על  לב  בשברון  מלפניו  ומבקש  הפתחים  על 
להצילה מני שחת, לבל יאבד שני עולמות ח"ו. וכמו 
שאמר דוד מה בצע בדמי ברדתי אל שחת וכו' הצילה 
מחרב נפשי מיד כלב יחידתי וכו' וכיוצא בזה הרבה 
מכל  יתברך  השם  בעיני  יקרה  זאת  תפלה  שבודאי 
התפלות שבעולם. ותדקדק היטב בכל דיבור ודיבור 
של דברי הזוהר הקדוש הנ"ל. ותבין היטב כמה יקר 
יתברך  השם  לפני  שיחתו  ששופכין  התבודדות  דברי 
לו  ונדמה  ומתבודד  שמתפלל  כמה  שזה  פי  על  ואף 
שעדיין לא פעל כלל אף על פי כן כל דיבור ודיבור אינו 
באוצרותיו  וגנוזים  וספורים  מנוים  כולם  רק  נאבד 
אם  הגוף  בזה  כלל  לידע  להאדם  אפשר  אי  כי  וגם 
כי  פעל  לא  אם  אפילו  כי  לאו.  אם  ה'  בעבודת  פעל 
אם כחוט השערה אחת פעם אחת כל ימי חייו גם זה 
יקר מכל חיי עולם הזה. כי אפילו כשנעתקים איזה 
תנועה להתקרב מעט יותר להשם יתברך אפילו פחות 
מחוט השערה. על ידי זה רצים והולכים גם כן אלפים 
ורבבות פרסאות בעולמות עליונים. כמו שאמר רבינו 
ז"ל בהמעשה שסיפר מהצדיק שפעם מאח ת נפל עליו 
עצבות גדול וכו' עיין שם. ועל כן צריכין להתחזק בזה 
מאד בלי שיעור. וכשיהיה חזק כל כך בבחינת נפתולי 
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יזכה  בוודאי  סוף  כל  סוף  אז  הנ"ל.  נפתלתי  אלקים 
לפעול בקשתו להתקרב להשם יתברך להיות שוה עם 
אחיו הכשרים והצדיקים. וכמו שמסיים שם הפסוק 
גם יכולתי. הסכים על ידי שנתעקשתי כל כך להפציר 
הרבה למקום אף על פי שנדמה לי כמה פעמים ששוב 
לא יועילו דברי ח"ו וכו'. אף על פי כן נתעקשתי עצמי 
יכולתי  גם  סוף  כל  וסוף  שיעור  בלי  גדול  בעקשנות 
להשם  להתקרב  לאחי  שוה  להיות  ידי  על  שהסכים 

יתברך באמת אמן ואמן": 

וירא ויאמר מה נורא המקום הזה כי מדריגת יעקב 
אדם  אחר  רודפים  והסט"א  וכשעשו  נורא,  נקרא 
להכניע  צריך  להכניעו  כדי  אזי  ומניעות,  ביסורים 
לבן  מבחי'  הוא  עשו  יניקת  כי  יניקתו  את  מקודם 
ולכן  ורע,  טוב  הערבוב  עוה"ז  מציאות  נגה,  קליפת 
יעקב לבחי' חרנה לרדת כדי להעלות, עד שבא  הלך 
הגונים,  כשמגלים  כי  הזה,  המקום  נורא  מה  לבחי' 
התגלות  של  גוון  איזה  שבעולם  נברא  בכל  שמוצא 
לראות  שמתחיל  נורא,  בחי'  וזהו  הבורא,  גדולת 
ומחייהו  שמפרנסו  חסד,  מלא  שהשי"ת  איך  בעיניו 
הם  עוה"ז  פחדי  וכל  שונים,  מאכלים  וכו'  תמיד 
גוונים  נקרא  שכ"ז  השם,  ליראת  להזכירו  רק 
ובעיקר בעת  יום  עלאין, שצריך להתעורר בהם בכל 
להתפלל  לעוררנו  רביה"ק  הרבה  שכ"כ  התפילה, 
בכוונה, להכניס הכוחות בתפילה, ולהתקשר לתיבות 
ועיקר  נוראות השי"ת  כי התיבות הם הם  התפילה, 
התגלות הגוונין שהוא הכח להכניע את הנגה כבידות 

עוה"ז, שעקרו בעת התפילה.
שבתחילה  ידעתי,  לא  ואנוכי  בחי'  יש  בתחילה  אך   
ושינה,  אכילה  סתם  שם,  דעת  שום  שאין  לו  נראה 
מיני  כל  בלילה,  וקרח  ביום  חורב  הליכה,  סתם 
קרירות  את  להכניע  וצריך  ח"ו  רעות  ומדות  תאוות 
הקרח לדעת שיש בכל דבר תיקונים, וההתחלה היא 
בחי'  לחזור  יעקב  שביקש  דלתתא,  אתערותא  ע"י 
יהב דעתיה למיהדר, ולכן הגיע הבית המקדש שהוא 
מקום עליית העולמות, ואזי נתגלה שכל דבר שמוצב 
קדושה,  הרגשה  שום  בלא  קרירות  של  מצב  ארצה 
מרירות וכבידות, בחי' ארצה, ושם ידע שדייקא שם 
ראשו  כי  נפלאים  ושעשועים  רוח  נחת  לעשות  יכול 
שהנה  תמיד  לזכור  האדם  וצריך  השמימה!  מגיע 
השי"ת נצב עליו, וידיעה זאת היא התכלית אפי' בלא 
שום עשיה, וע"י בחי' אברהם ויצחק שיוצא מאהבות 
נפולות ויראות נפולות, נתגלה מה נורא המקום הזה, 
התפעלות הנפש, והתפארות שיש להשי"ת מכל אחד 
אהבה  של  הכלליות  טובה,  נקודה  מכל  מישראל, 
חושי  טבעי  י"ב  בכל  דרכים,  בי"ב  שנתגלה  ויראה 
בישר  ושש  משש  כלולה  הבריאה  וכל  האדם,  ודרכי 
מהכל,  כלול  ותפארת  י"ב,  הם  שביחד  חוזר,  ובאור 
כי  הטוב,  וגילוי  הרע  הכנעת  מכל  מתפאר  שהשי"ת 
נתגלה גוונין עלאין, ומוהרנ"ת מבאר שכן הוא הסדר 
מגיע  ואח"כ  ידעתי  לא  ואנוכי  בחי'  הוא  שבתחילה 

ידעתי,  לא  בחי'  ג"כ  הוא  והסוף  נורא,  מה  לבחי' 
כדאי' בשיחות הר"ן שיחה א' שתכלית הידיעה שלא 
נדע בחי' לא ידעתי העליון, שיודע שאינו יודע, שהוא 

השגות אלקות ממש.

ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, אבן בחי' אמונה 
בחי' רחל ולאה שנתאחדו לאבן אחת הכולל י"ב שבטי 
י-ה, ולקחם יעקב להוציא מלבן מהנוגה, את האמונה 
י"ב  ואת הדרכים האיך לבוא להשגת אלקות, שהם 
הארמי,  לבן  אצל  שקועים  שהיו  והאמהות,  שבטים 
וישם אותה מצבה, שהקדישם בתורת הקדש, כדאי' 
בחי'  ע"י  הנפולה  האמונה  להעלות  שצריך  נ"ז  בתו' 
דקדושה  הנ'  שער  חכמה  לפליאות  עולה  אז  כי  נדר 
דיבור אחד  יעקב, שנתגלה שע"י  עליית  עיקר  שהוא 
הוא  חכמה  ופליאות  תורה,  מזה  נעשה  ישראל  של 
הוא שכל  סוד המזבח  כי  ובית המקדש,  מזבח  בחי' 
דבר מהעוה"ז נתעלה למעלה, וזהו עיקר האמונה, כי 
זה שאינו מאמין רח"ל אינו מבין מה הקשר מעשיות 
האמונה  עיקר  זה  כי  עליונות,  להשפעות  דעוה"ז 
בחי' מזבח, שיש מלאכים ועליות בכל דבר, ולא רק 
בהקטרת הקטרת, רק גם נתעלים העולמות באמירת 
ממש,  המזבח  תיקון  שהוא  ה',  שם  והזכרת  ברכה 
שמשלים  הניצוצין,  עליית  תיקון  נוראים,  דברים 
לבן שאמר  כי תרגום הוא  ע"י תרגום,  לשון הקודש 
יגר סהדותא ונכנע הרע ונתגלה שלימות לשון הקודש 
התגלות  הזה,  המקום  נורא  מה  בחי'  יראה  ונעשה 

מתיקות היראה -יראת יעקב.
שם  לוז  ואולם  א-ל  בית  ההוא  המקום  שם  ויקרא 
העיר בראשונה, רביה"ק מגלה בח"ב תו' פ"ה שצריך 
לזכות  כדי  לאה  בחי'  ראשונה  נוקבא  בחי'  לעבור 
לבחי' רחל, שהס' קדקד, וזה בחי' לוז ובית א-ל ששם 
וידר  ע"י  שהוא  ולאה,  רחל  חיבור  הביהמ"ק  נבנה 

בחי' נדר הנ"ל.
לוזים,  הנקראים  "אגוזים  פ"ה:  בתורה  וזלה"ק 
נקבא  בערף, שהיא  לאה שהיא  לבחינת  רומזים  הם 
שהוא  המקדש,  לבית-  נכנסין  ואחר-כך  ראשונה, 
רש"י  שפרש  וזהו  בית-אל   קראו  יעקב  בחינת: 
)שופטים א(, שדרך לוז נכנסין לבית אל וזהו )ישעיה 
מ(: "נחמו נחמו"נחמו גימטריא קדקד, שהוא בחינת 
ערף, שעל-ידה נכנסין לבית אל וזהו שלשה שבועות 
שהם עשרים ואחד יום שבין המצרים, וכנגדו באילן 
המפסקת  בסעדה  ביצה  לאכל  נוהגין  זה  בשביל  לוז 
יום,  ואחד  בעשרים  נגמרת  הביצה  כי  באב,  בתשעה 
יום  ואחד  לעשרים  מולדת  תרנגלת  חז"ל  כמאמר 
בערף  שיש  לוז  העצם  וזהו  לוז  באילן  וכנגדו  וכו', 
בנין  יתחדש  וממנו  הגוף,  כליון  אחר  שישאר  אדם, 
נחמותינו,  עקר  וזהו  תחית-המתים  בשעת  הגוף 
נאמר  "שכבי  על הגוף  כי  כנ"ל,  נחמו'  'נחמו  בחינת 
עד הבקר", שהוא עת התחיה, והנה בבקר והנה היא 
שעל-ידה  הנ"ל,  לוז  עצם  כ"ט(-הינו  )בראשית  לאה 
נתבנה הגוף ובשביל שכל כונתו של יעקב היה בשביל 
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נזיר  "ולקדקד  יוסף:  דהינו  רחל,  בבני  נאמר  רחל, 
אחיו", ובבנימין כתיב "ובין כתפיו שכן" רמז, שעל-

לבחינת  לבוא  יכול  ראשונה,  שהיא  לאה  בחינת  ידי 
רחל קדקד וכתפיו זה בחינת לוז הנ"ל ערף גימטריא 

ש"נ ראשי-תבות: שבת נחמו, רמז להנ"ל: ע"כ.
ויובן הענין מהו שייך לעבודת כל אחד ואחד להלן.

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם, ופרש"י שלבו 
נשא את רגליו כדפי' רביה"ק סוד הרקידה בחתונה 
שהלב נושא את הרגלים ועי"ז מתקנים בחי' נוקבא, 
בחי' חסרון האמונה ע"י הרמת הרגלים והריקודים 
מעלין האלפין ונמתקים הדינים שנעשית מנער נערה, 
מש"ך שכ"ה, ויעקב אחר שתיקן כל הנ"ל נעשה שמח 
וילך  מוהרנ"ת  ופי'  הדינים,  לתקן  בשמחה  ורקד 
ארצה בני קדם שהלך להוציא נשמות ישראל, שנפלו 
האלקות  אור  אצלם  שנחשך  עולם,  של  מקדמונו 
וחיפש את הנשמות שנפלו מחטא עה"ד ודור המבול 
נשמותינו  ובאמת הם הם  יעקב,  והוציאם  וההפלגה 
אנו בדור הזה, שנפלו לבחי' חלל הפנוי בקושיות שאין 
מוהרנ"ת  ופי'  לתקנם,  יעקב  והלך  תירוץ,  עליהם 
ובשירים  בשמחה  ואשלחך  ליעקב  לבן  אמר  שלכן 
הפנוי,  עיקר הוצאת האדם מחלל  כי  ובכינור,  בתוף 
ממחשבות של ריבוי אור, ואינו משיג מהו טוב ומהו 
רע, הוא ע"י ניגון תשורי מראש אמנה, ואמר לו לבן 
שבסוף היית שומא הניגון ועי"ז היית יוצא, וזו היתה 
הליכתו ארצה בני קדם להוציא משם את בחי' רחל 
ולאה וי"ב השבטים שהם האמונה ודרכי העבודה, כי 

כאו"א מושרש במקום אחר ודרך עבודה פרטית.

לשמה,  תורה  של  החיות  יקרת  גודל  נתגלה  וכאן 
כדגילה רבינו בתו' י"ב, כי יש תורת אמת, ויש הרבה 
לומדי תורה, אך יש האמת לאמיתו, קדושת התנאים 
וצדיקי אמת, ולעומת זה יש אמת המעורב טוב ורע, 
האמיתית,  אמת  לתורת  להכניסנו  רוצה  ורביה"ק 
כי  לשמה,  שלא  תורה  הלומד  הוא  שלבן  ומגלה 
לימוד  לגמרי,  אחר  לימוד  צריך  לצדיק  המקורב 
בשלהובין דרחימותא, באש קודש, וכדאי' בתו' פ"ג, 
ולדעת,  שצריך שהתורה תביא אותו לשכל לקדושה 
וירא  בשלימות,  התורה  שאין  הגלות  אריכת  וזהו 
תורה  של  בארה  חיים,  מים  באר  בשדה,  באר  והנה 
עליה,  רובצים  צאן  עדרי  ג'  והנה  בריוח,  תורה  שיש 
בפועל  בכח שכל  רביה"ק שכל  כדביאר  בחי' שכל  ג' 
ושכל הנקנה וכן ג' בחי' יראה, שהם ענינים הנצרכים 
מים  ושואבים  הבאר  אצל  רובצים  והם  ה',  לעבודת 
חיים והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר, 
דכיון שאין אור התורה של הצדיק האמת,  אזי לומדים 
תורה, בבחי' עשי לך ציונים כמו המהלך במדבר ואין 
יודע מתי שבת שמקדש יום אחד ומתנהג בו בקדושה 
וכו', כמו כן ונאספו שם העדרים שבמקום ששואבים 
שם  נאספים  האמת,  הצדיק  תורת  שאינה  תורה 
ציבור גדול ושואבים ניגונים יפים ומנהגים חסידים, 

הדעת,  וישוב  לרוחניות  מחממו  וזה  דרכו,  לפי  כ"א 
ע"י דיבורי התורה, ועי"ז יורד האבן הלב האבן מפי 
הבאר מים חיים, אבל תיכף שהולכים מאסיפתם אזי 
והשיבו את האבן ע"פ הבאר, שחוזר לבבם כבתחילה, 
כי אין בתורתם האיך להתחזק בכל מצב, רק לחמם 
בפרטיות  מגלה  הצדיק  תורת  אבל  שעה,  לפי  ליבם 
להתחזק  והאיך  הטוב,  ולגלות  הרע  להעביר  האיך 
בעבודת  ודרך  בנין  ובונים  ובנפילה,  בירידה  באמת 
ה', ויעקב אבינו זכה אז לדרגא של האבן הזאת וכו' 
כי  אלוקים,  בית  שנתגלה  עד  לדרגא,  מדרגא  לעלות 
זהו תורה לשמה ללכת מדרגא לדרגא, כי ע"י תורת 
השי"ת,  את  ולחפש  לעלות  תמיד  עוסקים  הצדיק 
אבל בלא אור הצדיק חוזר היצר ומניח האבן על פי 
הלב, ונתרחק שוב ח"ו, ויאמר להם יעקב אחי מאין 
קטנות  בבחי'  שאנו  אנחנו,  מחרן  לו  ויאמרו  אתם 
ואינם מחפשים כלל לצאת מההסתרה, ויאמר להם 
הידעתם את לבן בן נחור, האם יש לכם היכרות עם 
וישר  והכל כשר  ורע,  כח המדמה, העירבוב של טוב 
ומרמה הכל ונדמה שאין שום בעיות, ויאמרו לו ידענו 
לו  ויאמר להם השלום  ומעולם,  זו דרכינו מאז  אכן 
אידן,  פיינע  ושלוה,  שלום  יש  ששם  שלום,  ויאמרו 
והנה רחל בתו באה עם הצאן, רחל היא בחי' פנימיות 
ישראל,  נשמות  קדשים  צאן  עם  באה  והיא  התורה 
הוא  שלפעמים  לבן  אצל  והתורה  בתורה,  שנכללים 
ופותח  עניים  המאיר  יפה  ופלפול  שיעור  איזה  טוב, 
הלב, אבל תורת הצדיק אינו, ושם הלך יעקב להוציא 
השגות  דרכי  ולגלות  משם,  השבטים  קדושת  את 
מהרמיה  ולצאת  בהשי"ת  והתדבקות  אלקות, 
דרך  תמיד  שישאר  הלב,  את  מסבב  שלבן  והמדמה 

דקדושה של הצדיק המופלג.
כי בוודאי יש צדיקים קדושים וטהורים וכו' אבל יש 
הדרך של הצדיק המופלג, אור הבעש"ט אור רביה"ק, 
ובכתבי האריז"ל שיש בחי'  זה מבואר בזה"ק  וענין 
צדיק  מופלג שורש הנשמות והוא אינו חולק על שום 
דרך אדרבה כולם רוצים לגלות כבוד ה' יחדיו, אלא 
להינצל  וכדי  דלקמן,  בפרשיות  יוסף  אחי  בחי'  שיש 

מקליפת עשו ולבן הוא רק ע"י הצדיק המופלג.

ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה, שראה 
כל  יאספו  שאז  בשלימות,  אינה  הגאולה  שעדיין 
נשמות ישראל אל הצדיק האמת, כמו שפי' רביה"ק 
של  יופיו  פאר  גילוי  ויפ"מ  יפ"ת  היתה  ורחל  עה"פ 
וכן  העולם,  מן  ונעימותו  מתיקותו  שנעלם  הצדיק 
יופי  אצלו  שנעלם  נפילתו  עיקר  בפרטיות  כ"א  אצל 
זוכר שאפילו שעכשיו  יקר תפארתו של עצמו, שאין 
הטוב  לתכלית  בוודאי  יזכה  עוד  אבל  זכה  לא  עדיין 
ע"י שיתחיל מעכשיו לצאת בכ"פ מרע לטוב, למשל 
ויודע  השי"ת  את  תמיד  לזכור  ומשתוקק  כוסף  אם 
שזהו רצונו בדווקא, אזי לא יעזוב בשום פנים ואופן 
אחריו  אורבים  ולבן  הבע"ד  כי  חלילה,  השי"ת  את 
תמיד לבלבלו, כדפי' הצדיקים קדשי קדשים שחיטתן 
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בצפון, די הערליכע אידן שחט'ער בעהאלטינערהייט, 
רוצה  מהו  יודע  שאינו  עד  כ"כ  האדם  את  שמסבב 
בחייו, אך צריך שיהא תקיף בדעתו איך וויל איין זאך 
אין  ואזי  נאכט,  און  טאג  עליו  נצב  ה'  לוהנה  לזכות 
רצונו תמיד מושכו שיחזור לחפש  כי  מפחד מכלום, 
את אשר בקשה נפשו, אבל ראה יעקב שעדיין לא עת 
האסף המקנה, ובינתיים אין מתפשט אור האמת בכל 
ולכו רעו, שיתנו  ולכן אמר השקו את הצאן  העולם, 
להצדיק  כולם  את  לקרב  א"א  כי  תורה,  קצת  להם 
ובכח תורת הצדיק  וכו',  ע"פ הבאר  גדולה  כי האבן 
מעביר את האבן מעל פי הבאר וצריך לחזור הרבה על 
תורת הצדיק בבחי' וישם מראשותיו לשים על ראשו 

ולבסוף יכניסו למוחו פנימה.. 
שענין  מבאר  המנחה  תפילת  בהל'  ומוהרנ"ת 
איתערותא דלתתא הוא לדבק תורת הצדיק למוחו, 
עוד פעם ועוד פעם, עד שיתקשר באמת לצדיק, ואזי 
מעביר את האבן ויוכל לשתות מים חיים תמיד, ויגל 
תורת  יעקב  וכו', שהמשיך  צאן  וישק את  את האבן 
הזה  שצאן  האריז"ל  ופי'  ישראל,  לנשמות  הצדיק 
ולבסוף  וההפלגה  המבול  בדור  שהיו  הנשמות  הם 
בחי'  בהמיות, שהוא  בחי'  היו  ואז  במצרים,  נזדככו 
שמתגבר נפש הבהמית בחי' צאן, וכדקפייט רביה"ק 
ועתה  ליקו"מ(  ספר  בתחילת  )המובא  נעים  בשיר 
אתה רמוסה בין עקבי צאן ובין רגלי התאוות העבים 

והגשמים וכו'.
וזהו  כ"ה   תורה  ע"פ  יד  יג  ד'  מתנה  בהל'  וזלה"ק 
והנה  וירא  קדם  בני  ארצה  וילך  רגליו  יעקב  וישא 
מאר בשדה וכו' והאבן גדולה על פי הבאר וכו'. וישא 
רגליו היינו שיעקב נשא את רגליו שהוא בחי'  יעקב 
פעם.  בכל  הגבוה  למדריגה  ועלה  התחתונה  מדריגה 
עצמו  ליפול  הניח  ולא  כ"כ  בנסיון  שעמד  ע"י  כי 
הנ"ל  השגה  להשיג  שזכה  עד  עליו  שעבר  מה  בכל 
ודרגא  דרגא  בכל  מתפשטין  והדמיונות  שהקליפות 
שזהו  וכו'.  הגוונין  התגלות  ע"י  ושהכנעתם  וכו' 
בחי' כל השגת החלום שראה אז מראה הסולם וכו' 
וכו'  ודרגא  דרגא  בכל  לשומרו  עליו  נצב  ושהשי"ת 
ולהגביה  לנשא  שזכה  רגליו  יעקב  וישא  אז  כנ"ל, 
ועלה  התחתונות  מדריגות  היינו  רגליו  בחי'  תמיד 
בכל פעם למדריגה עליונה כי מדריגה התחתונה נגד 
הגבוה ממנה היא בחי' רגלין כידוע. ואז וילך ארצה 
לשוב  החפצים  לכל  זה  ענין  להודיע  שהלך  קדם  בני 
להש"י כדי שיתחזקו בכל פעם ולא יפלו לעולם וזהו 
נפשות הגבוהות  בחי'  בני קדם הם  בני קדם.  ארצה 
וגשמיות.  ארציות  לבחי'  שנפלו  למה  שנפלו  בשרשן 
כי הם נקראין בני קדם מכמה טעמים כי הם בשרשן 
נקראין בני אל חי בחי' בנים אתם לה' אלקיכם וזהו 
מעונה  כ"ש  לכל  קדמון  השי"ת  כי  קדם  בני  בחי' 
אלקי קדם וכשפרש"י שם. גם התורה נקראת קדם 
כי אורייתא קדמה לעולם כ"ש מראש מקדמי ארץ, 
היינו שאלו הנפשות הם בחי' בני השי"ת בני תורה. 
גם נפשותם בעצמם נקראים קדם כי נפשות ישראל 

קדמו לעולם כי ישראל עלו במחשבה תחלה כי באמת 
מרמז  קדם  גם  חד.  כולא  וקוב"  ואורייתא  ישראל 
מבחי'  רק  כלל  הללו  מהדורות  אינם  הנפשות  שאלו 
היינו  הק'(,  משיחתו  הבנתי  )כאשר  קדמוניות  שנים 
שאלו הנפשות יקרות וגבוהות בשרשן מאד אך נפלו 
וגם  לשרשם.  להשיבם  וצריכין  וגשמיות  לארציות 
אליך  ה'  השיבנו  בחי'  קדם  בני  נקראים  זה  בשביל 
לעולם.  קדמה  תשובה  כי  כקדם  ימינו  חדש  ונשובה 
היינו שיעקב שהוא הצדיק הגדול האמתי ע"י שכבר 
נשא והגביה כל המדריגות התחתונות הלך ארצה בני 

קדם להחזירם בתושבה כנ"ל. 
וירא והנה באר בשדה וכו' והאבן גדולה על פי הבאר, 
שראה אבן גדולה על הבאר מים חיים שהוא הדעת 
נמשך  כי  חיים  מים  באר  הנקרא  האמת  והשכל 
מהמעין היוצא מבית ה' שמונח עלי ואבן גדולה שהוא 
בהתורה  כ"ש  האבן  לב  שנקרא  המדמה  הכח  בחי' 
הנ"ל על בטל השמיר וכו' ע"ש. וזהו והנה שלשה עדרי 
עלי'. שלשה עדרי צאן הם בחי' שלשה  רובצים  צאן 
מדריגות שיש בישראל שהם גדולים וקטנים ובינונים, 
והם ג' מדריגות כנגד ג' בחינות שיש בשכל, שהם שכל 
בכח ושכל בפועל ושכל הנקנה. כי יש ששברו קצת לב 
האבן שהוא המדמה ועלו אל השכל אבל השכל עדיין 
בכח וזהו בחי' הקטנים במעלה שלא הגיעו רק להשכל 
בכח ואינם מוציאים אותו אל הפועל, וגם זהו מחמת 
לב האבן שלא שברו אותו לגמרי. ויש שכבר הוציאו 
השכל מכח אל הפועל אבל עדיין לא באו לשכל הנקנה 
ויש  בינונים.  בחי'  והם  הנ"ל  האבן  מחמת  זהו  וגם 
שהגיעו גם לשכל הנקנה אבל עדיין מונח האבן גדולה 
לעלות  ודרגא שצריכין  דרגא  בכל  על הבאר  לפניהם 
אלי'. כי בכל דרגא ודרגא יש שם דמיונות אלו שהם 
השכל  בחי'  שהוא  הבאר  פי  שעל  גדולה  האבן  בחי' 

היוצא מהמעין היוצא מבית ה' כנ"ל. 
וזהו כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדולה 
נפשות  שהם  קדשים  צאן  עדרי  שכל  הבאר,  ע"פ 
הדור  של  ומנהיגים  לגדולים  המתקרבים  ישראל 
שהם נקראים רועים שכולם משקים אותם הרועים 
מבית  היוצא  הנ"ל  מהמעין  הנמשך  ההוא  מהבאר 
הגדול  הצדיק  של  מהשכל  היינו  קדשים.  קדשי 
שהוא בחי' יעקב שהוא כבר הגיע עד תכלית מדריגה 
העליונה, כי כבר פגם במקום וכו' שהוא מקום נקודת 
המעין  שורש  שמשם  ק"ק  מקום  שהוא  שתי'  האבן 
יוצא, שורש לכל השכליות שמשיגין כל הרועים שהם 
המנהיגים להשקות את הצאן שהם הנפשות שתחתם. 
כי מזה המעין היוצא מבית ה' מבית ק"ק מתפשטים 
ונמשכים ממנו כמה בארות ונחלים מעינות ותהומות 
יכולין  שחופרין  מקום  ובכל  ובהר  בבקעה  יוצאים 
למצוא בארות ומעיינות. כמו שבגשמיות בכל מקום 
ולמצוא  לחפור  יכולים  כך  מים  מוצאין  שחופרין 
ובכל  מקום  בכל  הדעת  מימי  של  ומעיינות  בארות 
דרגא רק שצריכין לחפור ולבקש הרבה. וע"פ רוב כבר 
הבאר חפור ומוכן לשאוב ממנו אבל אבן גדולה על פי 
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והבלבולים  והתאוות  המניעות  כל  כלל  שהם  הבאר 
וכו' שנמשכין מלב האבן מכח המדמה וכו' כנ"ל. 

פי  מעל  האבן  את  וגללו  העדרים  כל  שמה  ונאספו 
הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר 
למקומה. שמחמת כובד האבן גדולה צריכין להתאסף 
את  להשקות  שעה  לפי  רק  האבן  וגוללין  יחד  כולם 
הצאן ואח"כ משיבין האבן למקומה. זה בחי' שאין 
כ"א  ודעת  שכל  לקבל  יכולין  המתקרבין  הנפשות 
בעת שהם אצל הרועים והמנהיגים ואח"כ כששבים 
לביתם אין להם שום שכל ועצה איך להתחזק בעבודת 
למקומה.  הבאר  פי  על  האבן  את  השיבו  כבר  כי  ה' 
וזהו ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן 
בשורש  אחי  אתם  הלא  אחי  אותם  ששאל  אנחנו, 
נפשותיכם כי אתם נמשכים ממקום גבוה מאד, אך 
עתה מאין אתם להיכן נשלכתם ומאין באתם עתה. 
והשיבו מחרן אנחנו שאנו מחרן, בחי' חרון אף שהוא 
עלינו  שהתגבר  ודינים  אף  מחרון  שיניקתו  היצה"ר 

והתגרה בנו מאד. 
ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור. לבן בן נחור זה 
והערמימיות שהבע"ד מכניס  בחי' כלל כל הרמאות 
ומכניס  וגדולים  במנהיגים  א"ע  ומתלבש  בעולם. 
בחי'  שהוא  האמתי  הגדול  הצדיק  על  לחלוק  בלבם 
יעקב שהוא בחי' נקודת האמת שבכל הצדיקים בחי' 
והערמימיות  הרמאות  כל  ועיקר  ליעקב.  אמת  תתן 
לבררו  זוכין  שאין  המדמה  כח  ע"י  הוא  הבע"ד  של 
כראוי. כי כל הטעותים שבעולם נמשכין מכח המדמה 
המדמה  שכח  גשמיים  בדברים  אפילו  בחוש  כנראה 
אבן  שהוא  עץ  על  וסובר  האדם  את  לפעמים  מטעה 
השקר  לברר  יכולין  גשמיים  בדברים  אבל  וכיוצא. 
הנוגעים  בדברים  אך  הראות.  חוש  ע,י  מיד  והטעות 
אל השכל קשה מאד לברר הדבר ולעמוד על האמת 
בני אדם להפוך  ומטעה את  כשכח המדמה מתפשט 
את האמת, כי מריבוי הדמיונות יש לו כח להפוך כל 
דבר מהיפך אל היפך עד שקשה מאד לעמוד עליו כ"א 
כשמקרבין עצמן לצדיקי אמת שהם בחי' יעקב שהם 
בחי' נקודת האמת לאמתו. אבל בהע"ד מתגרה ע"ז 
מחלוקת  להרבות  ולרוחב  לאורך  א"ע  ומניח  ביותר 
נקודת האמת שכבר שבר  בחי'  כזה שהוא  צדיק  על 
הבע"ד  כי  לגמרי.  המדמה  כח  את  וביטל  והכניע 
שיאמרו  אדם  בני  בלב  ומכניס  בתחבולותיו  מסבב 
עליו ההיפך ממש כאלו הוא היפך האמת ממש ח"ו, 
לא  אשר  דברים  עליו  ומחפה  כזבים  עליו  ובודה 
כשרז"ל,  בגדולים  הוא  הבע"ד  התגרות  ועיקר  כן. 
שיטעו  הדור  של  ומנהיגים  בגדולים  שמתגרה  היינו 
ישראל ממנו ח"ו. מחמת שיודע שאם יתקרבו אליו 
ע"כ  להשי"ת  כולם  יקרב  הק'  ולעצותיו  ולדרכיו 
מרבה מחלוקת עליו. והכל ע"י כח המדמה שמשם כל 
הרמאות והטעותים והערמימיות שבעולם. וזה בחי' 
ע"ש  הארמי  לבן  נקרא  המדמה  כח  כי  נחור  בן  לבן 
וע"כ  כנ"ל.  והטעותים שבעולם  כל הרמאות  שמשם 
נקרא לבן כי דרכו תמיד להתלבש עצמו במצות כ"ש 

ומתחזי  רבב"ח  מאמר  על  א(  )בסימן  ז"ל  אדמו"ר 
כי צוציתא דנורא חוורא ברישי' וכו'. כי מכניס בלב 
שמצוה גדולה לחלוק עליו כי מהפך האמת מהיפך אל 
האמת  הצדיק  של  הקדוש  המוח  כי  גם  כנ"ל.  היפך 
הוא בי' לובן העליון בח'י באר מים חיים ונוזלים מן 
דימינא מוחא  בחי' מסטרא  לבונא דמוחא  לבנון מן 
חוורא ככספא כי מוחו הק' הוא זך ונקי ככסף צרוף. 
וכל התורה שהוא מגלה הוא אמת ברור זך ונקי בלי 
שום סיג ופסולת כלל בחי' אמרות ה' אמרות טהורות 
הכח  זה  ולעומת  שבעתים.  מזוקק  וכו'  צרוף  כסף 
כי  הארמי  לבן  נקרא  האדם  את  שמטעה  המדמה 
טעיות  מיני  בכמה  אדם  בני  את  כ"כ  ומטעה  מרמה 
שום  בו  אין  כאלו  אצלם  ברור  שהשקר  עד  ושקרים 
ספק לנטות אל האמת. וזה בחי' לובן דקליפה בחי' 
ארבע מראות נגעים שכולם מראיהם תכלית הלובן. 
היינו כי כשמבררין דבר לאמתו הוא בחי' שמלבנים 
וכו'  לך  שמלה  כ"ש  כשמלה  אותו  ומבררים  הדבר 
ודרז"ל דברים הברורין כשמלה, וכשדרז"ל ובלבנים 
האמת  להפוך  מתגרה  הסט"א  אבל  הלכתא.  ליבון 
השקר  שמלבין  עד  המדמה  כח  של  הטעותים  ע"י 
כאלו הוא ברור ומלובן שכך הוא הדבר כאלו אין בו 
שום צד נטיה אל ההיפך שהוא האמת וע"כ נקרא לבן 

הארמי.
 וזה בחי' לבן בן נחור מחמת שעל ידו כל ההתגרות 
בחי'  שהוא  האמת  הצדיק  על  שחולקין  והמחלוקת 
בבחי'  הצדיקים  כל  שבין  האמת  נקודת  בחי'  יעקב 
בני אמי נחרו בי שמוני נוטרה את הכרמים כרמי שלי 
לא נטרתי. כרמים הם בחי' מנהיגים כשפרש"י שם. 
בני אמי פרש"י אנשי מצרים היינו בחי' כח המדמה 
מקץ  ויהי  בהתורה  )כ"ש  ומצרים  פרעה  בחי'  שהוא 
המדמה  כחות  שהם  אמי  שבני  היינו  ע"ש(.  נד  בסי' 
בכנסת  היינו  בי,  ונתגרו  נחרו  הם  מבורר  שאינו 
ישראל עד אשר שמוני נוטרה את הכרמים, הם בחי' 
מנהיגים אחרים שאינם יכולים להועיל לי. כרמי שלי 
לא נטרתי כרמי שלי הוא בחי' המנהיג האמת היינו 
יודע  הוא  כי  שלי  כרמי  נקרא  וע"כ  האמת.  הצדיק 
להלוך נגד רוחו של כל או"א וליתן עצה והתחזקות 
וכו' לכל אחד מישראל כראוי לו וע"כ נקרא כרמי שלי 
כי הוא המנהיג שלי היינו של כ"א וא' מישראל באמת 
באמת.  לי  ולהושיע  אותי  להנהיג  יודע  הוא  רק  כי 
אבל שאר המנהיגים החולקים עליו נקראים כרמים 
ומנהיגים אחרים ואינם שלי כי אע"פ שיש בהם כמה 
שהם צדיקים וכשרים אבל מאחר שעדיין לא שברו 
אינם  ע"כ  לי  להושיע  יכולים  ואינם  לגמרי  המדמה 
מנהיגים שלי מאחר שאיני יכול לקבל תועלת מהם. 
שאהבה  לי  הגידה  מהשי"ת  כנס"י  מבקשת  וע"כ 
וכו' שלמה  נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים 
אהי' כעוטי' על עדרי חביריך. היינו שכנס"י מבקשת 
ומתחננת מהשי"ת שיגיד לה ויגלה לה האמת איכה 
הרועה  הוא  ואיפה  איכה  היינו  תרביץ  איכה  תרעה 
את ישראל באמת בעת הגלות המר הזה שהוא בחי' 



כו
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בצהרים כשפרש"י שם שהוא עת החום שרע להצאן 
)וע' מזה במ"א(.

 ובשביל זה נקרא הכח המדמה לבן בן נחור בחי' בני 
אמי נחרו בי, מחמת שכל ההתגרות לחלוק על הצדיק 
האדם  את  שמטעה  המדמה  כח  ע"י  הוא  האמת 
הוי  כ"ש  לאמת  והשקר  לשקר  האמת  שמהפך  עד 
האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים אור לחשך וכו' 
הידעתם  אותם  ששאל  וזהו  וכו'.  למר  מתוק  שמים 
את לבן בן נחור היינו שאמר להם מאחר שאצליכם 
עדיין מונח האבן גדולה על פי הבאר ע"כ אני שואל 
אתכם הידעתם את לבן וכו' שהוא בחי' הכח המדמה 
כנ"ל. היינו כי בודאי יש לכם ידיעה ואהבה והיכרות 
לו  שהודו  ידענו  ויאמרו  אהבה.  לשון  ידיעה  כי  עמו 
שעדיין לא שברו המדמה והם יודעיו ואוהביו עדיין. 
ויאמר השלום לו ? ויאמרו שלום ! ששאל אם שלום 
למנהיגים  שלום  יש  אם  היינו  המדמה  הכח  לבחי' 
שלא שברו עדיין את המדמה אם שלום להם. והשיבו 
שלום כי להם בודאי יש שלום כי אין עליהם מחלוקת 
כי אין הבע"ד מתגרה להרבות עליהם מחלוקת מאחר 
כי  למוטב  להחזירם  לישראל  לעזור  כח  בהם  שאין 
הוא מתגרה רק להרבות מחלוקת על הצדיק האמת 
בחי' יעקב שהוא יכול להוכיח את ישראל ולהחזירם 
למוטב וכשרז"ל האי צורבא מרבנן דמרחמי לי' וכו' 
משום דלא מוכח להו וכו'. נמצא שאלו שאין מועילים 

לישראל להם יש שלום.
 וזהו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן, רחל 
היא התורה )כמו שפי' אדמו"ר ז"ל במ"א( ומי שאין 
התורה  חידושי  גם  אזי  כראוי  מבורר  שלו  המדמה 
שלו הם משם מבחי' המדמה שאינו מבורר שמדמה 
בהתורה  ישראל  את  מנהיג  והוא  למילתא  מילתא 
כלל  להם  לעזור  יכולה  אינה  שלו  התורה  אבל  שלו. 
ולהואי שלא תקלקל להם אך העולם טועים וסוברים 
בהתורה  קדשים  צאן  ולרעות  להנהיג  שיכולים 
עם  באה  בתו  רחל  והנה  שלום  ויאמרו  וזהו  שלהם. 
דלבן  מסטרא  שהם  המנהיגים  שאלו  שאמרו  הצאן. 
כנ"ל  גדול  יש להם שלום  ביררו המדמה  שעדיין לא 
והם גדולים בעולם ומנהיגים ורועים את צאן קדשים 
בהתורה שלהם. וזהו והנה רחל בתו באה עם הצאן 
היינו שהתורה שנמשכת מכח המדמה שהיא רחל בתו 
של לבן, שהיא התורה של אלו המנהיגים כנ"ל, באה 
עם הצאן שהולכת עם צאן קדשים ורועה אותם. כי 
הם גדולים בעולם ושלום להם ותורתם מנהגת ורועה 

עדרי צאן קדשים. 
ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה וכו' 
היום  שעוד  הגלות  אריכת  על  מרמז  שזה  ואיתא 
והזמן של הגלות גדול כי הגלות יתארך, היינו שיעקב 
אמר להם שעי"ז תורה כזאת א"א לקרב את הגאולה 
יתארך  שהגלות  שבהכרח  גדול  היום  עוד  הן  וזהו 
לאסוף  עת  אין  שעדיין  המקנה  האסף  עת  לא  ח"ו. 
ולקבץ המקנה צאן קדשים דהיינו נפשות בני ישראל 
להשיבם לנויהם ע"י תורה כזאת שאין בה כח לתקן 

את ישראל להשיבם לאביהם שבשמים. השקו הצאן 
בנשים  היפה  לך  תדעי  לא  אם  בחי'  זה  רעו,  ולכו 
משכנות  על  גדיותיך  את  ורעי  הצאן  בעקבי  לך  צאי 
יודעין  הרועים ע' בפרש"י שם. היינו שכל זמן שאין 
להתקרב  לע"ע  צריכין  להתקרב  למי  הברור  האמת 
לאלו המנהיגים כי ברובם יש טוב הרבה וגם בהתורה 
שלהם יש טוב הרבה רק שיש בהם אחיזת המדמה. 
ששבר  האמת  מהצדיק  יודעין  שאין  זמן  כל  ע"כ 
לא  בבחי' אם  להם  להתקרב  צריכין  לגמרי  המדמה 
תדעי וכו' צאי לך וכו' ורעי את גדיותיך על משכנות 
הרועים וזהו השקו הצאן ולכו רעו. היינו שאמר להם 
הגאולה א"א לקרב ע"י תורה כזאת אך אעפ"כ השקו 
מנקודת  עדיין  יודעין  שאין  מאחר  רעו,  ולכו  הצאון 

האמת וכנ"ל. 
ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את 
האבן כו' שהשיבו לו ואמרו שגם זה לא נוכל עד אשר 
והנהגה  התורה  שגם  היינו  וכו'  העדרים  כל  יאספו 
כל  יחד  שמתאספים  ע"י  כ"א  יכולין  אנו  אין  הזאת 
העדרים כי בעת האסיפה והקיבוץ שמתקבצין הרבה 
מישראל אצל כמה גדולים ומנהיגים אז הן אל כביר 
מימי  איזה  שעה  לפי  להמשיך  ויכולין  ימאס  לא 
והשיבו  אח"כ  אך  קדשים.  הצאן  להשקות  התורה 
היצה"ר  שחוזר  למקומה,  הבאר  פי  על  האבן  את 
למקומו. וכמבואר במדרש על הפסוק זה ונאספו שם 
כל העדרים זה הציבור וכו'. והשיבו את האבן שכיון 

שהם יוצאים להם יצר הרע חוזר ולמקומו.
 עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן שבתוך שדיבר 
עמם בתוך כך ראה והסתכל על הטוב הצפון בדבריהם 
דהיינו התורה שנפלה אצלם וזהו ורחל באה עם הצאן 
שראה את התורה שהיא בחי' רחל שבאה עם הצאן 
יכול  יעקב  בחי'  הצדיק  כי  אותם.  ומנהגת  קדשים 
למצוא תורה בתוך כל הדיבורים שמדבר עם העולם. 
וזהו ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא. 
כי באמת התורה שמונחת בגלות בכח המדמה התורה 
בעצמה קדושה וטהורה מאד, והשי"ת חומל על עמו 
וכל זמן שאין זוכין למצוא נקודת האמת שהוא מנהיג 

האמתי אזי התורה בעצמה מנהגת את ישראל. 
וזהו ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא, 
היא דייקא שהיא בעצמה שהיא רחל שהיא התורה 
לאביה  אשר  הצאן  את  ומנהגת  רועה  דייקא  היא 
שהם הנפשות המתקרבים למנהיגים הנ"ל שיש בהם 
להנהיג  כח  כח המדמה שאין בהם  בחי'  לבן  אחיזת 
שהתורה  עמו  על  חומל  השי"ת  רק  ישראל.  את 
לפי שעה.  ישראל  בחי' רחל בתו מנהגת את  בעצמה 
עד אשר השי"ת מסבב סיבות לטובה שהצדיק האמת 
בחי' יעקב נותן עינו ע"ז ועושה כמה תחבולות ומוסר 
נפשו עד שמוציא ומעלה את התורה בחי' רחל מתוך 
בית לבן מתוך הכח המדמה. והוא מתייחד ומתחבר 
ידה, כי  עם התורה הזאת עד שמתקן כל העולם על 
לשרשה  אותה  ומעלה  הזאת  הוא מברר את התורה 
אמתיות  עצות  שהם  נפלאים  חידושים  עי"ז  ומחדש 
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יכול לגול את האבן  להנהיג את ישראל. כי רק הוא 
פי  מעל  האבן  את  ויגל  בבחי'  בנקל  הבאר  פי  מעל 
הבאר כמי שמעברי פקק מעל הצלוחית כשרז"ל, וזה 
והוציא  לקח  איך  אח"כ  שמדברת  הפרשה  כל  כלל 
יעקב את רחל ולאה מבית לבן והוליד מהם כל י"ב 
שבטי יה. היינו שיעקב בחי' הצדיק האמת בירר את 
כל התורה שנקראת אשת חיל בחי' רחל ולאה, בירר 
ועי"ז הוליד שבטי  לבן מאחיזת המדמה  הכל מבית 
יה כי עיקר קיום ישראל עי"ז ועי"ז הוציא כל הצאן 
כולם  הוציא  כי  קדשים  צאן  עדרי  שהם  לבן  מבית 
מגלות המדמה והשיבם אל האמת כי יעקב בחי' עצם 

האמת בחי' תתן אמת ליעקב כנ"ל:

גוונין  בח'י  הם  וברודים,  נקודים  עקודים  בחי'  וזה   
שעי"ז  הבורא  גדולת  שהם  הגוונין  כלליות  בחי' 
צאן  בחי'  שהם  הבהמיות  כח  המדמה  כח  מכניעין 
לבן ומבררין הטוב שהם בחי' שהם בחי' צאן קדשים 
ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם,  יעקב בחי'  צאן 
אל  זוכין  עי"ז  המדמה  מכניעין  שעי"ז  הגוונין  וע"י 
ושכל  בפועל  ושכל  בכח  שכל  שהוא  בשלימת  השכל 
הנקנה. וזהו ג"כ בחי' עקודים נקודים וברודים שהם 
העולמות  כל  כלל  שהם  והשכליות  המוחין  כל  כלל 
ע"י  נתהוו  שכולם  סוף  ועד  מראש  והשתלשלותם 

חכמתו יתב' כ"ש כולם בכחמה עשית. 
מה  וכל  האצילות  שורש  שתחילת  בע"ח  איתא  כי 
ואח"כ  העקודים.  עולם  בשם  נקרא  שם  שתנהוה 
נמשך אורות הז' מלכין קדמאין דמיתו כי הי' בהם 
וכו' וזה בחי' עולם הנקודים. ואח"כ  מיתה ושבירה 
כל  וקיום  התהוות  עיקר  שעי"ז  התיקון  עולם  הי' 
העולמות מתחילת האצילות עד סוף העשי' וזה בחי' 
נקודים  עקודים  שהם  בחי'  השלשה  ומאלו  ברודים. 
בשכל  שיש  בחי'  הג'  בחי'  ונשתלשל  נמשך  וברודים 
עקודים  בי'  זה  בכח  שכל  כי  וכו'.  בכח  שכל  שהם 
ששם אין שום השגה כי הוא קודם האצילות ומשם 
מכח  השכל  מוציאין  ואח"כ  בכח.  שכל  בחי'  נמשך 
הנ"ל שהם שרש  הז' מלכים  נתהווין  ואז  אל הפועל 
הז' מדות שהם בחי' ז' ימי הבנין אבל שם יש עדיין 
בתחילתו  לאמתו  השכל  לברר  א"א  כי  שבירה  בחי' 
לאמתו  דבר  איזה  ומחדשין  שמולידין  וקודם  מיד 
צריכין להפכו ולשברו מתחלה בכמה בחינות. ואח"כ 
מבררין השברים ומחברין אותן ומתקנים אותם ע"י 
ומשלימין  בונין  ואז  שממשיכין  חדש  השכל  תוספת 
שזוכה  למי  כ"ז  ומובן  כידוע  מתכונתו  על  החידוש 
רק  בעצמו  אינו מחדש  אפי' אם  או  חידושין.  לחדש 
רוב  ע"פ  כי  החידוש.  דרכי  ומבין  בספרים  שמעיין 
כמה  ולבנות  סברות  כמה  לומר  מתחילה  צריכין 
בנינים שאינם מתקיימים שאין יכולין לברר על ידם 
עולמות  בונה  בחי'  וזה  לאמתתו  והחידוש  ההלכה 
הנקודים  עולם  בחי'  המלכים  שבירת  בחי'  ומחריבן 
שכל זה נעשה בעת שמוציאין השכל מכח אל הפועל 
עשית  בחכמה  כולם  כי  העולמות  בנין  בחי'  שהוא 

כנ"ל. ואח"כ אע"פ שכל הסברות והשכליות שהוציא 
לחזק  צריכין  אעפ"כ  ונשברו  נתקיימו  לא  בתחילה 
עצמו אח"כ וללקט ולברר מהם כמה נקודות טובות 
כמה סברות ישרות שנמצאין ומפוזרין בהם. ולהוסיף 
עליהם שכל חדש ולחברם אליהם ולקבץ אותם יחד 
בחי'  וזהו  אמתתו,  על  והחידוש  הבנין  שנשלם  עד 
שכל  בחי'  וזהו  הברודים.  עולם  בחי'  התיקון  עולם 
)וע' בע"ח  על מכונו  עיקר קיום הדבר  הנקנה שהוא 
ותבין(. ויעקב עשה כמה תחבולות לזה בכמה דרכים 
צאן  עדרי  על  הגוונין  התגלות  בחי'  שהמשיך  עד 
קדשים שלו כדי להכניע מהם המדמה ולהביאם אל 

השכליות הנ"ל. 
ויפצל  ולוז וערמון  ויקח לו יעקב מקל לבנה לח  וזה 
בהם וכו' מחשוף הלבן אשר על המקלות ואיתא שזה 
בחי' סוד התפילין שהם כלל התורה שהוקשה כולה 
לתפילין כלל המוחין. היינו שיעקב בחי' הצדיק שהוא 
המוחין  כל  נפלאה  בחכמה  המשיך  האמת  נקודת 
עד  מאד  מאד  ונוראים  נפלאים  בדרכים  הקדושים 
שהכניס החכמה והשכל האמת בתוך המוחין של כלל 
ישראל שיכנוס החכמה והשכל האמת בתוכם היטב 
שיבינו האמת לאמתו עד שלא יהי' כח לשום הטעאה 

של הכח המדמה בחי' לבן להעבירם מזה ח"ו.
 וזהו ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות 
וכו'. ברהטים הם רהיטי מוחין כ"ש בזוה"ק  המים 
בחי'  שהם  המקלות  את  ותחב  הציג  שיעקב  היינו 
ונפלא  אמת  בשכל  וגילה  שחידש  התורה  חידושי 
רהיטי  בתוך  ברהטים  אותם  ותחב  הציג  כזה  ונורא 
מוחין של תלמידיו המתקרבים אליו וזהו ויצג. ויצג 
דיקא שהציג ותחב חידושים שלו האמתיים ברהטים 
בהם  תחובים  שיהיו  שלהם.  מוחין  רהיטי  בתוך 
בעומק גדול. עד שלא יהי' כח לשום טעות של המדמה 
להעבירם מהם ח"ו. כי כבר הם מבינים האמת היטב.

 וזהו ברהטים בשקתות המים, ברהיטי מוחין במקום 
ששותין מימי התורה והדעת, שם הציג את המקלות 
שלו  האמתיים  השכליות  בחי'  שהם  שלו  הנפלאים 
שמכוונין את האדם בכל עת לדרך הישר כמו המקל 

שמכוון את העדרים אל הדרך הישר. 
ומקל  מטה  בשם  והממשלה  ההנהגה  נקראת  וע"כ 
פסוקי.  בכמה  וכן  למשול  שבט  עוז  מטה  כמ"ש 
ויחמנה  לנכח הצאן  וזהו אשר תבואן הצאן לשתות 
קדשים  הצאן  שאר  כשיבאו  כדי  לשתות  בבאן 
קדשים  הצאן  לנכח  והדעת  התורה  ממימי  לשתות 
ויחמנה  ששתו כבר שזכו כבר להכיר האמת לאמתו 
בבואן לשתות שיחממו עצמם בחמימות והתלהבות 
דקדושה ברשפי אש שלהבת יה לעבוד הש"י ולהתפלל 
בחמימות והתלהבות ולא ילכו עמו בקרי ח"ו בבחי' 
קרירות שנמשך מסטרא דעמלק שהוא סטרא דלבן 
יודע  שאינו  מי  כל  כי  בדרך.  קרך  אשר  בו  שנאמר 
כשר  איש  שהוא  מי  אפילו  הנ"ל  האמת  מנקודת 
ועובד השי"ת ומתפלל ועוסק בתורה אבל כל עבודתו 
וחמימות  והתלהבות  חיות  שום  בלי  בקרירות  הוא 



כח
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כי  כזאת  מעבודה  שעשועים  להשי"ת  ואין  דקדושה 
הוא בבחי' שינה )כמבואר במ"א בהתורה פתח ר"ש 
המשיך  האמת  נקודת  בחי'  יעקב  אבל  סמך(.  בסי' 
תורה בחי' מקלות להנהיג העולם בשכליות נפלאים 
כאלו עד אשר הציג ותחב השכל האמתי בתוך רהיטי 
קדשים  הצאן  שכל  עד  אליו,  המתקרבין  של  מוחין 
הקדוש  הצאן  לנוכח  התורה  ממימי  לשתות  שיבואו 
שלו יתחממו עצמן בחמימיות דקדושה לעבוד השי"ת 
עיקר  כי  דקדושה  והתלהבות  בחמימות  ולהתפלל 
)כ"ש  האמת  השכל  תנועת  ע"י  דקדושה  חמימות 
בהתורה עתיקא בסי' כ"א(. וזהו והי' בכל יחם הצאן 
וכו'  את  יעקב  ושם  הבכורות  ופרש"י  המקושרות 

עי"ש ההמשך.

יעקב  וישק  י"ב,  בתו'  מבוארים  הפסוקים  והמשך 
לרחל וישא את קולו ויבך, שצריך להדבק בעת לימוד 
תוה"ק להצדיק שלומד את התורה, ורחל היא תורה 
וכן  צאנו,  לגזוז  הלך  לבן  וכן  צאן  בחי'  פה,  שבעל 
במעשה דיהודה הלך לגזוז צאנו, וענינו כי המדריגה 
של עליית השכינה נקרא גזיזת הצאן, כדאי' במצות 
הם  וההלכות  רחל  נקראת  שהשכינה  הגז  ראשית 
הלבושים, ויש שגונבים ההלכות ונשארים הצאן בלא 
דהיינו לא  ובעת הלימוד צריך ללמוד לשמה,  לבוש, 
ולקשר  לשרשו  להחזירו  רק  לעצמו,  הגזיזה  לגנוב 
באהבה  זאת  גילה  שהתנא  האיך  במחשבתו  היטיב 
ויראה והיה רצונו רק לגלות רצון השי"ת, ואפי' לומד 
קצת, אבל עם יראה הוא ענין אחר לגמרי, וכ"א לפי 
דרגתו העיקר למצוא את השי"ת בעת לימודו, וכי בן 
רבקה הוא, שגילה למה יש בחי' רמאות, כדי להמשיך 
שני  תמיד  יש  ולכן  וכבוד,  עושר  בשמאלה  שפע 
והשני  בשלימות,  אמונה  האחד  בתורה,  משמעויות 
בבחי' רמאות, ויהי כשמוע לבן וכו', כדאי' שם בתו' 
וישב עמו חודש ימים כי ביקש יעקב להחזיר  הנ"ל, 

את לבן בתשובה ולחדש את ימיו.

ענין לאה ורחל
שלבן  ולבן,  ולאה  רחל  ענין  לבאר  בנות  שתי  וללבן 
הוא מציאות עוה"ז קלי' נוגה, שהוא באמת טוב אלא 
שמעורב, והרע הוא נראה מלובן וברור, כי הטעויות 
)והוא  ספק,  בלי  ובהירים  כישרים  נראה  דעוה"ז 
ולבן  נבל  ענין  בפ"ע  ענין  והוא  העליון  מלובן  נמשך 
ותיקון דוד, וית' בע"ה במ"א( ובשיטות כשמתחילים 
בחי'  ימיו  את  לחדש  ורצונו  ה',  בעבודת  להיכנס 
ואחרת,  חדשה  בקדושה  תמיד  אחר,  בן  לי  ה'  יוסף 
אמר  לבן  אבל  האמת,  אל  בא  כבר  זאת  ובבקשתו 
לו מה משכורתך האם בדעתך להוציא את האמונה 
לי מה  נא  ונוחה, הגידה  ולאה בדרך קלה  בחי' רחל 
אל  להיכנס  כי  עליו  שיעבור  שמוכרח  משכורתך, 
להבין  צריך  ולהאמין  האמונה,  שעיקרה  הקדושה, 
ואינו  האמונה,  של  הדעת  שהוא  מאמין,  הוא  במה 
עצם הדעת כי עצם הדעת שהשי"ת נמצא כאן ממש, 

א"א להשיג שהיו בטלים מפחד ה' והדר גאונו, וא"א 
להשיגו, ורק צדיקי אמת יש להם כלים לזה בדרגא 
נקרא  והוא  הדעת  עצם  שמשיגים  עד  דרגא  אחר 
שכל  הבינה  הארת  הוא  הדעת  עצמיות  ועצם  יעקב, 
שער  לשם,  השיגו  המופלגים  הצדיקים  שרק  הכולל 
לאה,  נקראת  הדעת  וצמצום  דקדושה,  החמישים 
מלכות דבינה העומדת אחרי חת"ת, כי מציאות נורא 
של הדעת, הוא ידיעות שיודע מהו דעת, ע"י שלומד 
בדעתו,  הענין  שתופס  וכו',  ספר  או  חבר  או  מרבי 
אבל למעשה אינו משפיע עליו כ"כ, ולכן לאה מלשון 
חולשה ועייפות, כי מח האדם הוא חלש מאוד, אפי' 
מניעה  מאיזה  תיכף  מתבלבל  הוא  וידע,  שהשיג 
מונים,  בעשרת  מרמה  הארמי  לבן  כי  זר,  שכנוע  או 
המח,  לסבב  רבות  מניעות  וגורם  הספירות,  י'  כנגד 
תיקון  היא  התורה  לימוד  וכן  נתעייף,  שהדעת  עד 
לימוד  כי  בכתבים  כדאי'  ללאה  אורות  מד"ת  לאה, 
האדם  דעת  אחד  שמצד  לאה,  דיני  ממתיק  התורה 
כל החכמות  נפלאה מקור החיים, אך  הוא מתיקות 
צריכים  הידיעות  כל  כי  מהמח,  הם  והאפיקורסות 
תמיד  שבוכה  רכות,  לאה  ועיני  פי'  וזה  להמתיקם, 
תפילה,  הרבה  צריך  כי  עשו  של  לחלקו  תיפול  שלא 
כדפי' רביה"ק בתו' ח' שלהמשיך תורה צריך תפילה, 
צריך  למח  להמשיך  כי  התורה,  יוצא  שממנו  מעין 
תפילה, מסכתא מלשון בבכי מסכתי, באוואשן מיט 
תפילות ואזי התורה היא אמיתית און הארציג, נמצא 

שלאה היא אמונה שהיא בעצם דעת.

האמונה,  עצם  רחל,  נקראת  באמונה  השניה  והבחי' 
והוא לאחר שהצליח להמתיק קצת דיני לאה כנ"ל, 
החיים,  מקור  בו  ונכנס  הבינה,  ממקור  מעט  שטעם 
ואפי' שעצם הדעת עדין לא השיג כי הוא בא לאחמ"כ, 
להאמין,  עבודתו  אזי  ה',  את  לדעת  התחיל  מ"מ 
שמאמין שיש ניצוצין קדושים בכל דבר, ויש עבודת 
ה' בכל תנועה, ומאמין שמלא כל הארץ כבודו ממש, 
עצם  היא  זו  אמונה  ית',  למענו  קטנה  פעולה  בכל 
העולם,  בזה  להשיג  א"א  הדעת  עצם  כי  הקדושה, 
בדעתו  ולתפוס  להבין  כי  ישיגנו,  בו  יאמין  אם  ורק 
להבין  לחשוב  ינסה  אם  אפי'  ניצוצין,  העלאת  מהו 
בתחילה,  כשיאמין  אם  כי  ישיגנו  לא  דרכים  בכמה 
מלאכים  רבבות  ושריבי  העליון,  ביחוד  שמאמין 
מתחילים לומר שירה ע"י מצוה שעשה, ונתעלים כל 
העולמות, ורצה יעקב להוציא מלבן את רחל ולאה, 
ולגלות  באמת,  אמונה  שמלמדת  תורה  לגלות  פי' 
אמונה א"א בחנם, כדאי' בתו' כ"ג, בחי' מאד, שצריך 
וכו', מעשים פשוטים  פעולות גשמיות, נתינת צדקה 
מה  שהס'  לאמונה  לזכות  התשלום  ועיקר  באמונה, 
במניעות  ללחום  הנוראות,  היגיעות  הם  משכורתך, 
וצריך תמיד  על האדם,  ובחשכות שעובר  ובדמיונות 
להתעורר שוב ושוב באתעדל"ת, ולבן כמצחק שאלו 
מה משכורתך האם תוכל לעמוד בהמניעות שאתגבר 
עליך בשביל קנין האמונה, דו וויסט זיך אנהייבן מיט 



כט
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מיר? כי נמשך מהחלל הפנוי שבעוה"ז יהא הסתרות, 
ואפי' שבאמת מלא כל הארץ כבודו, אלא שיש בחי' 
אע"פ  רגליו  ועד  מראשו  לרמותו  שיכול  רמאות, 
רביה"ק שהיא הקושיא  כדפי'  שבאמת הכל אלקות 
מה  לי  הגידה  ליעקב  לבן  אמר  וזה  להשיבה,  שא"א 
משכורתך אך יעקב ענה לו וודאי ביכלתי לשלם עבור 
האמונה, כי ע"י אמונה מדלגים על הקושיות הבאים 
שעוברים  העברים  נקראים  שלכן  הפנוי,  מחלל 
ומדלגים על הקושיות ע"י תוקף האמונה, ויודע שיש 
ב' בחי' באמונה רחל ולאה, ובתחילה ביקש את בחי' 
כשיבוא  לבוא  לעתיד  כי  האמונה,  גילוי  שהוא  רחל 
באור  האמונה  תאיר  מכבודו,  תאיר  והארץ  משיח 
נפלא ועצום, בלא חקירות וביאורים, כי הנכנס לבית 
כשרואים  וכן  האמונה  לו  להסביר  אי"צ  המקדש 
אי"צ שום הסברים,  וטהורים  צדיקי אמת קדושים 
כמו שמוהרנ"ת מתאר את אור רביה"ק בשבת וכו', 
למעלה,  רחל  עולה  שאז  לבאר,  אי"צ  עצמו  ושבת 
עליית האמונה בשלימות, וכן בעבודת השי"ת שיגיעת 
וכן לימוד התורה צ"ל לזכות  האדם צ"ל עבור רחל 

לאמונה.
אלא שהרמאי ואומר לא יעשה כן במקומנו בעוה"ז 
אין הדרך לגלות האמונה כ"כ ועדיין משיח לא בא, 
המאוחר  מגלים  שאין  הבכירה  לפני  הצעירה  לתת 
ע"י  כי  לאה,  בחי'  מקודם  נתן  ולכן  המוקדם,  לפני 
כי אזי  יוסף בבכור,  נולד  נגרם שלא  חטא עץ הדעת 
היה נתגלה אור הצדיק בגלוי נפלא בכל העולם, ולא 
כי  אלקות  גילוי  והיה  רבינו,  משה  על  חולקים  היו 
מיהו  יודעים  והיו  הצדיק  אור  מרגישים  היו  כולם 
הצדיק האמת, ואז בחטא עה"ד נתגלגל שא"א לגלות 
פאר יופי הצדיק בחי' רחל יפ"ת ויפ"מ, ויש העלמה 
ע"י  הבכור,  לאה  בן  ראובן  היה  ולכן  וכו',  יוסף  על 
לבחי'  שעובדים שבע שנים שבע מדות שעד שזוכים 
שבת צריך לברר בששת ימי המעשה, ביום חורב וקרח 
החול  ימי  ששת  של  והדחק  והלחץ  הפחדים  בלילה, 
וצריך  נפולה  יראה  הוא  ובאמת  כזה,  קרירות  שהם 
לבררו ולהעלותו לפחד מה' ומהדר גאונו ויבטח בה' 
בלבו, כדאי' בבעש"ט שעיקר העונש הוא כשלוקחים 
בתוקף  הכריז  יעקב  אך  בה',  בטחונו  את  מהאדם 
וכן  ה',  מעם  עזרי  בוראי,  מן  שברי  מוביד  אנא  לית 
וצועק שעדיין רוצה להתחזק  בעבודה כ"פ שמתגבר 
בהשי"ת עי"ז הוא משבר עוד קרירות ועוד קרירות, 
ומצד שני יש חמימות היצר אכלני חורב, כשמגישים 
לפניו ארוחה חמה, ועוצר באמצע בצעקה שאין רצונו 
ואוכל  ה',  לעבודת  כח  לו  רק שיהא  כבהמה,  לאכול 
רק כפי צרכו, עם מחשבה שכן הוא רצון ה' שגשמיות 
למח  ואח"כ  לדם  ותתהפך  האדם  לפה  תכנס  הארץ 
ועי"ז מתחברים שמים וארץ, ועי"ז מתקן החמימות, 
שבע  יגיעת  והם  וקר,  חם  בחי'  הם  התאוות  כל  וכן 
שנים עד שזוכים לקנות את האמונה, לברר האהבות 
מרגיש  אין  לפעמים  התפארות  וכן  הנ"ל,  והיראות 
התפארות  נוטל  לפעמים  או  השי"ת,  עם  התפארות 

עד שמפילו  דעוה"ז  בהוד  מנצחו  והיצר  ח"ו,  לעצמו 
לעונג נפול ובלבולי אמונה, וזהו עבודת האדם ששת 
ימים תעשה מלאכתך, שצריך לנסות שוב ושוב ולכל 
הפחות יכסוף ויתגעגע ברצונות עזים אפי' שלמעשה 
עזים,  ברצונות  יתגבר  אעפ"כ  עצומה,  בירידה  הוא 
החיסרון  שלא  ויודע  השי"ת,  את  רוצה  רק  אני 
בשכנו או בחבירו שמפריע לו, או חיסרון פרנסה או 
בריאות ח"ו, אלא החיסרון תולה רק בעצמו שאינו 
זוכר את השי"ת תמיד, ולבן הכניסו בשקו וטוען מה 
ללבן  לשלם  החול  ימי  ששת  עבודת  זהו  משכורתך.. 

להוציא את האמונה.
שברא  בתענוגים  להתענג  הוא  השבת  יום  ועבודת 
השי"ת הנהגה כזאת שכל מה שמתענג בזה העולם, כן 
נמשך בכל העולמות, ואם אינו אוכל סעודת שבת כן 
נחסר החיות למעלה ח"ו, ובשבת מאיר ומשיג שהכל 
סולם,  שבת'דיגער  א  ארצה,  מוצב  סולם  בו,  תלוי 
הוא  זה  כל  ואחר  אלקות,  חיות  הוא  שהכל  ומשיג 
זוכה ללאה, שמתחיל לדעת את ה', וכן בענין רביה"ק 
רביז"ל  ספרי  ללמוד  פעמים  כו"כ  מתחיל  כשהאדם 
לקיים  ומתייגע  במוחו,  הקדושים  דבריו  ולהכניס 
ממשיך  הוא  וכן  מעט,  ועוד  מעט  עוד  הק'  עצותיו 
גודל המסך  לפי  )ותלוי כ"א  גדולה  בעבודתו תקופה 
המבדיל שצריך להפיל( עד שזוכה לצאת וראשו יוצא 
מבור הגלות ומתחיל לראות את הירח והשמש, עולם 
שמתחיל  עד  מקצת  מקצת  ועולה  וכו',  אלקות  של 
לנשום, ועוד עולה עד שקונה בחי' לאה, איך וייס שוין 
וואס דא טוט זיך אין די וועלט, ואח"כ תיכף לאחר 
וכשזכה  קודמת,  לאה  אבל  לרחל,  זוכה  ימים  שבוע 
לדעת נעשה בחי' יעקב שנכלל בלאה, כי אחורי הדעת 
היא לאה, ויעקב הוא מלבר, כי הפנימיות בחי' משה 
בא  לדעת  וכשזוכה  התורה,  אור  עצם  להשיג  א"א 
לפשטות האמונה, ואזי מתחיל שוב לעמול שבע שנים 
קוב"ה  היחוד  לשלימות  שבא  עד  האמונה  בבהירות 
ישראל  לבחי'  יעקב  בחי'  עולה  ובסוף  ושכינתיה, 
כשלאה נכללת ביעקב, ויעקב עולה יותר, פי' שזוכה 
דעת  הוא  יעקב  בחי'  כי  נדע,  שלא  הידיעה  לתכלית 
השי"ת,  את  לעבוד  האיך  ידו  על  שיודע  באופן  כזה 
הפנימיות  עצם  שהוא  והיראה,  האהבה  עצם  אבל 
נקרא ישראל )נה"י וחג"ת( ואז מכניע הרע לגמרי, כי 
מקום הנסיונות הוא בבחי' נה"י במקום יעקב, אבל 

במקום ישראל חג"ת נכללת הבריאה לגמרי.

שבע  עוד  לעבוד  צריך  לאמונה  שזכה  שאפי'  נמצא 
שנים כדי ללמוד האיך לקיים ולחיות באמונה למעשה 
ממש, לקשר את המעשים אל האמונה והדעת, ושם 
נכללים רחל ולאה, ושם נולדים י"ב שבטי י'ה, שהם 
י"ב דרכים בשמחה וששון, ששמח בהשי"ת, ונולדים 
ושמיעה  בקדושה  ראיה  ראובן  דקדושה,  הנהגות 
שהם  בי"ב,  הכלולים  השבטים  שאר  וכן  בקדושה 
ושוב,  ברצוא  חוזר,  באור  וששה  ישר  באור  ששה 
וכמשי"ת במ"א, וכל מה שהאדם עושה עומד והולך 
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פרנסה  עניניו,  כל  ברה"ר,  בביתו  וקם,  שוכב  ויושב, 
בספר  מבואר  וכן  הנ"ל,  בי"ב  כלול  כ"ז  וטרדות 
י"ב טבעי הנפש ושבעים כוחות הנפש שמהם  יצירה 
יעקב,  לבית  נפש  ושבעים  שבטים  י"ב  נשתלשלו 
אומות,  הרע שבע'  ולהכניע את  אומות  כנגד שבעים 
ולכן כשנולדו השבטים  ע"י תרגום שנכלל בקדושה, 
עד שנולד יוסף אסף ה' את חרפתו, ואז יכול לברוח 
מלבן. וקודם שהלך מלבן עסק בהוצאת העושר מלבן 
נקודים  עקודים  הצאן  ענין  ע"י  בכתובים  כמבואר 
יניקת  שכל  יעקב  שראה  לעיל  נתבאר  כי  וברודים, 
תרגום,  לשון  לבן  ע"י  הוא  הדין  מדת  היצה"ר  עשו 
רע  שנראה  אלא  טוב  הוא  שבעצם  עוה"ז  מציאות 
לו  ונתגלה  לחרן  ובא  הרע  להכניע  וצריך  מלובן 
דיבורי  להמשיך  אלקות  והשגות  עילאין  גוונין  ע"י 
הסולם  סוד  שהשיג  עד  למוחו  ולהכניסם  הצדיקים 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  סולם  היא  הבריאה  שכל 
השמימה, כדי להעלותה לשרשה והמלאכים עובדים 
למעלה ע"י איתערותא דלתתא, עולים ויורדים ירידה 
לצורך עליה, ועיקר העבודה היא לזכור שהשי"ת נצב 
שצריך  למה  לבוא  יעזרנו  שבסוף  בה'  ויבטח  עליו 
משם  להוציא  כדי  הנגה   לברר  צריך  ולזה  להשיג, 
וביקש  האמונה,  ודעת  האמונה  פשטות  ולאה,  רחל 
ששם  האמונה  פשטות  את  מקודם  להוציא  יעקב 
עדיין,  באה  לא  השלימה  הישועה  אך  הגאולה,  כל 
הרבה  ידיעות  לקנות  לאה,  בחי'  מקודם  הוציא  לכן 
שבת  ועבודת  המעשה  ימי  ששת  עבודת  ע"ז  ומשלך 
הנ"ל לברר שבעת המדות ולזכור שתמיד ה' איתו, לא 
לפחד מיראות נפולות ולא לאהוב אהבות נפולות רק 
ואזי  לירא ולאהוב את ה' תמיד, עד שזוכים ללאה, 
צריך  ואזי  האמונה  תמימות  לרחל  זוכה  אח"כ  מיד 
מרכבה  שהם  נפשו  טבעי  י"ב  בתוך  האמונה  להאיר 
יש  שלכאו"א  פירושו  ומרכבה  בקר(  )י"ב  דקדושה 
כלול מכולם,  ויעקב  ובירור אחר,  ושורש  שונה  טבע 
שבת  עונג  דקדושה  עונג  בחי'  יוסף  שנולד  ולאחר 
דקדושה,  בחן  ומתדבק  דעוה"ז  השקר  מחן  שיוצא 
נשמות  שהם  לבן  צאן  את  הוציא  כשכבר  ולאח"כ 
ישראל שכבר מזדככים מאז המבול וההפלגה ועכשיו 
השקה אותם בתורת אמת, תורות שמחזקים תמיד, 
ורוכבת האמונה  ולאה, התגלות האמונה,  בחי' רחל 
דרכים  להאדם  מגלה  שהאמונה  שבטים  י"ב  על 
אריכות  בזה  )ויש  הנפש,  טבעי  י"ב  בתוך  קדושים 
ויהודה  לוי  לבאר למה בלאה יש בחי' ראובן שמעון 
ואכהמ"ל(  השבטים  שאר  וברחל  וזבולון,  ויששכר 
וכיון שבעוה"ז יש ירידות ופחדים שהם משורש עשו, 
החמץ  את  להמתיק  וקשה  הפנוי  מהחלל  יונק  ולבן 
למצה, ורביה"ק מגלה שכשיש להאדם פרנסה זוכה 
לאמת, כי כשנצרך לבריות משקר, עד כדי כך שקשה 
שמברר  אמת,  בחי'  הוא  ויעקב  בציבור,  להתפלל  לו 
האמת, ויש התבוננות עמוקה שנתגלה ע"י סיפומ"ע, 
צאנך,  עשתרות  בחי'  האמיתי  עשירות  עיקר  שהיא 
צאן בחי' עשירות, ולפני שנולד יוסף לא התחיל לברר 

ירידת  שעיקר  יעקב  וידע  לעלות,  כדי  לרדת  עוה"ז 
נפלו אלא  לא רק  והמדות  עוה"ז הוא תאוות ממון, 
שהחושך גובר מאוד נורא נוראות שנופלים לבהמיות 
הממון, ולכן יגע עוד שבע שנים בחי' ו' ימי החול כדי 
לקדושה,  עשירות  בחי'  ולהמשיך  העולמות  לתקן 
ולשבר כל כבידות ושקר דעוה"ז, ולבן ביקש לרמותו 

תמיד בכ"מ רמאות.

ויעקב פיצל את המקלות כדאי' בכתבים שהוא סוד 
מקל  יראה,  בחי'  הוא  מקל  כי  מקלות,  ג'  התפילין 
לבנה, ל"ב נתיבות חכמה, מקל לוז סוד הבינה כדגילה 
רביה"ק בסוד לוז בחי' לאה, גנת אגוז, וערמון בסוד 
ולקח  ראשים,  ד'  של  שין  הם  יחד  ושלשתם  הדעת, 
יעקב המקלות וגילה את מחשוף הלבן דהיינו שגילה 
את הדעת בתוך הירידות, שגילה הגוונים המאירים, 
ורע  טוב  בו  שמעורב  ידע  שבכ"ד  העבודה  עיקר  כי 
שמברך  כגון  הטוב  לברר  צריך  ובתחילה  לבן,  בחי' 
עליו, ומגלה שיש בו טוב, והברכה היא המקיפים של 
לזכור את  יותר  והרוצה  כל הטוב המתגלה במאכל, 
מחשבתו  את  להחמיץ  שלא  ונזהר  האכילה  בעת  ה' 
אזי  השי"ת,  את  לזכור  יכלתו  כפי  ונזהר  בגשמי, 
עבודתו להמשיך על עצמו מחשבת של טוב, מחשבות 
גוונים המאירים, כפי יכלתו, כי כבר הוציא את  של 
בהם  משתמש  ועכשיו  דרכיה,  וי"ב  והדעת  האמונה 

למעשה.

וסוד כל הבריאה מבואר בכתבי האריז"ל שכשברא 
השי"ת את העולם היה בתחילה סוד עקודים שהאור 
גבוהים  אורות  והם  באלקות,  ומחובר  עקוד  כ"כ 
מאוד, בבחי' שקדמו לחלל הפנוי, והכל אלקות ממש, 
בלבד,  עליו  נצב  ה'  ית'  בלעדיו  מציאות  שום  ואין 
ואח"כ נקודים, ששם היו שבירת הכלים ושורש הרע 
אור  הוא  וברודים  דיבורים,  ע"י  היא  העבודה  ושם 
מה' החדש סדר עולם התיקון שבו אנו עוסקים תמיד 
הכלים  ישות  שרואה  ענינו  ונקודים  הכלים,  לברר 
אלא שיודע שהיישות לא נעשתה לבד ח"ו רק השי"ת 
וכו'  וארץ  שמים  שיש  לנו  שנראה  ומה  הכל,  מחיה 
ית'  עוד מלבדו  לגלות שאין  והעבודה  זה משביה"כ, 
לזכור שהכל עשה השי"ת, וזהו המתרץ על הקושיא 
מחלל הפנוי, כי זה היה רצון ה' שיהא חלל הפנוי וזהו 

עיקר הכנעת לבן.

יום  בכל  תמיד  וצריך  נפלאות  ידיעות  הם  הנ"ל  וכל 
לעסוק בהם ובכל יום בא לבן לרמותינו באופן חדש 
באופן  ירמה  הוא  עבורך  נקודים  תאמר  אם  לגמרי, 
אחר וכו', וכח הצדיקים שגילו תורה להשקות הצאן 
בכ"ב אותיות לגלות הגוונים המאירים את האמונה, 
דרכי האמונה, בחי' נקודים וברודים, כל מיני דרכים 
ויחמנה הצאן בבואן  ית',  ולזכור את הבורא  לחשוב 
ובאים  דקדושה,  לחמימות  זוכים  שעי"ז  לשתות 
לשתות תורת הצדיק ונתלהב הלב בהתוודע לו בלבו 
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השי"ת  מחיות  גם  הוא  והרע  איתו,  ממש  שהשי"ת 
וצריך לברר הכל, וזהו העבודה להוציא את העשירות 
ניצול מלבן ומעשו,  דהיינו ידיעות נפלאות שעל ידם 
וכ"ז אחר שיש יוסף הצדיק, שע"י התקשרות לצדיק 
עקודים  לברר  לעסוק  כח  מקבל  תורותיו  ולימוד 

וברודים הנ"ל.
הארמי  לבן  לב  את  יעקב  ויגנוב  אז  לזה  וכשזוכה 
שבורח מהבע"ד כי א"א להנצל מהבע"ד ע"י דיבורים 
ופיתויים, כדאי' בסה"מ אל תכניס בפיתוייך בטוען 
איין  נאר  גארנישט  וייס  איך  לבד,  לברוח  רק  ונטען 
זאך אז דו וויסט מיר באגראבן.. כבר היה לי מספיק 
איש  להיות  רצוני  איתך,  עסק  שום  לו  ואין  ממך 
כשר באמת ולזכור את ה' תמיד, ואין לו שום ידיעה 
יש  שאם  בבעש"ט  אי'  אך  בריחה,  בבחי'  כלל,  ממך 
הניצוץ  ניצוץ, או שהוא בא אל  להאדם לתקן איזה 
או שהניצוץ נוסע אליו ולכן רדף לבן אחרי יעקב, כי 
לא  שעוד  ניצוצות  שיורי  קטנים  פכים  אצלו  נשארו 
נשלמו, ושם נתגלה גלעד, כדפי' שכל עבודות האדם 
נעשים כחומה וכמחיצה פרוסה חזקה ששומר עליו, 
לו  לבן קרא  יכול להטרידו אח"כ, אבל  ואין הבע"ד 
יש מה להאמין  לפחד,  עדות שיש מה  יגר סהדותא, 
אבל אינו מגיע לבירור הדעת, משא"כ יעקב קרא לו 
אלקות,  השגות  בחי'  והעדות,  הדעת  התגלות  גלעד, 
מבקש  שהבע"ד  ולבן,  יעקב  שהתווכחו  אחר  והוא 
עבורו,  מתווכח  הצדיק  האדם,  את  ולבלוע  להחליש 
הצדיק הנקי והזך הוא לבדו יש בו הבחי' של לברוח 

מלבן ולברר ממנו מה שצריך.
והוא הבעל כח הגדול, כי מי שאינו זך ונקי בשלימות, 
נשאר  באם  לבלעו  ורוצה  עמו  מתווכח  הבע"ד  אזי 
יעקב איש תם  וכו', אבל  כלי  אצלו מה לברר, איזה 
לברר  כלום  אצלו  נשאר  ולא  בשלימות  צדיק  היה 

ועי"ז ניצול מלבן.

ותגנוב רחל את התרפים, תרפים הוא הגוף שהנגוף 
הגניבה,  סוד  שם  שיש  האמונה,  ושם  בטבע  שנאחז 
בבריחתם מלבן. וכדפי' ר' נתן וזלה"ק בהל' תפילין 
אות לה וזה בחינת ל"ג בעומר שהוא בחינת עד הגל 
בחינת  שהוא  יעקב  כי  היינו  בכונות.  כמובא  הזה 
שיהיו  ומצבה  ג"ל  לעשות  צריך  ישראל  כלל  קדושת 
רעות  המחשבות  בפני  במוחו  מפסיקות  מחיצות 
לבן  מבחינת  אחרא  מהסטרא  הבאים  והרהורים 
הארמי. כי הסטרא אחרא היא בחינת לבן הארמי שבא 
במצודתם  לתופסו  הרבה  ובתחבולות  גדול  ברמאות 
ח"ו. והעיקר בענין המחשבות שבמוח שהם מתנכלים 
על האדם בכמה וכמה גניבות ורמאות וערמימיות עד 
שפתאום יוצא מוחו חוץ לשיטין וחושב מחשבות חוץ 
בנפשו  יודע האדם  ליצלן כאשר  רחמנא  מה שחושב 
מאד  רעה  מדה  שהוא  מחשבה  בעל  שהוא  מי  בפרט 
מאד. כי הוא מהכ"ד דברים המעכבים את התשובה 
רעות  המחשבות  אלו  וכל  ערוך.  בשלחן  כמובא 
נקראים בחינת לבן הארמי שמלובן ברשע כמו שכתוב 

מלבין  שהוא  היינו  לבן  נקרא  זה  שם  שעל  במדרש 
הרשעות כל כך כאלו כבר נקבע בזה כאלו אין שום 
דרך להמלט משם ח"ו כאשר נדמה ח"ו לבני הנעורים 
בפרט להבעלי מחשבות שאי אפשר להם לעמוד כנגד 
המחשבות רעות והרהורים רעים. אבל באמת לא כן 
השערה  ובחוט  תמיד.  האדם  ביד  המחשבה  כי  הוא 
יכול להנצל בשב ואל תעשה מכל מיני מחשבות רעות 
והרהורים על ידי שיטה דעתו למחשבה כשרה וכנ"ל. 
כי  הארמי  לבן  עם  בערמה  שהולך  יעקב  בחינת  וזה 
אחיו הוא ברמאות כמו שאמרו רז"ל היינו שבחינת 
יעקב שהוא קדושת ישראל בורח מלבן הארמי דהיינו 
שום  בלי  תעשה  ואל  בשב  רק  רעות  שממחשבות 
מלחמה. וזה בחינת ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על 
בלי הגיד לו כי בורח הוא. זהו בחינת מה שאמר רבינו 
במה  לדרכו  ילך  רעות  מהמחשבות  שכשבורחין  ז"ל 
לאחוריו  יסתכל  ולא  כשרות  מחשבות  חושב  שהוא 
כלל וכלל וכו' )כמו שכתוב בלקוטי א' סימן ע"ב( וזהו 
זה  כי  וכו'.  לו  הגיד  בלי  על  וכו'  יעקב  ויגנוב  בחינת 
שטוען עם המחשבות זרות ונכנס עמהם בטוען ונטען 
ורוצה שיניחו אותו לצאת מהם. זהו כמו מי שמגיד 
יותר.  רודפו  הוא  ואזי  ממנו  לברוח  שרוצה  להרודף 
לדרכו  ולילך  מהם  לברוח  העצה  עיקר  באמת  אבל 
ולבלי להסתכל לאחוריו כלל ולבלי לטעון עמהם כלל 
שזהו בחינת ויברח יעקב וכו ויגנוב יעקב את לב לבן 
הארמי שהם המחשבות רעות על בלי הגיד לו כי בורח 
הוא שאינו מגיד להם שבורח מהם רק בורח לתומו 

לדרכו. ועל ידי זה דייקא ניצול מהם.
 גם ויגנוב וכו' מרומז שלפעמים מתגברים ההרהורים 
והמחשבות כל כך עד שקשה לברוח מהם לתוך תורה 
ותפלה ודברים שבקדושה בשום אופן וההכרח לעסוק 
במילי דשטותא בעניני צחוק וכיוצא כדי לפקח דעתו 
כי  המחשבות.  של  השטף  זעם  יעבור  עד  שעה  לפי 
הסטרא  אין  ואזי  לשעתו,  אלא  מצוי  הרע  היצר  אי 
שעוסק  מאחר  מהם  בורח  שהוא  כלל  מבינה  אחרא 
במילי דשטותא וזהו בחינת ויגנוב וכו' על בלי הגיד לו 
וכו'. אבל אחר כך רוצה הסטרא אחרא להתגבר עוד 
ולרדוף אחר בחינת יעקב שהוא בחינת וירדוף אחריו 
ומזהיר  בעזרו  עומד  יתברך  השם  ואז  שם.  הנאמר 
את בחינת לבן השמר לך מדבר עם יעקב מטוב וכו' 
כי טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים. היינו 
יתברך מרחם עליו מאחר שכבר סבל כל כך  שהשם 
והוא מזהיר הסטרא אחרא שיסורו ממנו ולא ידברו 
עמו מטוב וכו'. וזה בחינת עשיית הג"ל שאמר יעקב 
מה  בחינת  זה  ג"ל.  ויעשו  וכו'  אבנים  לקטו  לאחיו 
מנתק  שהאדם  מה  שכל  ז"ל  אדמו"ר  מפי  שמעתי 
עצמו ממחשבות רעות למחשבות טובות, וכל העתקה 
עצמו  ומעתיק  ומניע  מזיז  שהאדם  ותנועה  והזזה 
ועוזר  והדוחק  הצרה  בעת  מתקבץ  הכל  לטוב,  מרע 
תנינא  )ליקוטי  ז"ל  בדבריו  כמבואר  וכו'  להאדם 
סימן מ"ח( וזה בחינת לקטו אבנים בחינת אבני קדש 
שהם בחינת הניצוצות הקדושים המתבררים על ידי 
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כל הזזה ותנועה מה שמנתקים עצמן מרע לטוב. כי 
תשתפכנה  בבחינת  הם  שנפלו  הקדושים  הניצוצות 
אבני קדש כידוע. ובירורם הוא בבחינת לקטו אבנים 
ועיקר בירורם ועלייתם הוא על ידי שמירת המחשבה 
בבחינת הנ"ל על ידי שמנתק מחשבתו בכל פעם מרע 
מזה  גדולים  יסורים  להאדם  שיש  פי  על  ואף  לטוב. 
שזה  מחמת  כנגדם  לעמוד  לו  קשה  שכבר  לו  ונדמה 
נשקט  לא  ועדיין  מהם  יסורים  לו  שיש  רבים  ימים 
מהם, אבל צריך לידע כי אין שום תנועה טובה נאבדת 
כנ"ל. וזה בחינת מה שאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים 
שיקבצו וילקטו יחדיו כל האבני קדש שהם הניצוצות 
מנתקים  שהיו  מה  כל  ידי  על  שנתבררו  הקדושים 
עצמן בכל פעם ממחשבות רעות לטובות. ועל ידי כל 
ההעתקות והזזות שנתקו עצמם מרע לטוב ממחשבות 
רעות למחשבות טובות שעל ידי זה נתבררו ניצוצות 
הקדושים נעשה מהם גל ומחיצה להפסיק בינו לבין 
לבן שהוא בחינת המחשבות רעות כנ"ל רק יעמוד על 
מקומו לעסוק בתורה ותפלה וכו' כי כולם מתקבצים 
בתוקף  היינו  כנ"ל  הדוחק  בעת  להאדם  ועוזרים 
התגברות הבעל דבר והסטרא אחרא ח"ו. וזה בחינת 

הגל שנעשה בין יעקב ללבן. ע"כ.
ויהי רצון שנזכה להתקשר להצדיק הבעל כח שבורח 
ודעת  אמונה  לנו  ומאיר  הכל,  ומברר  ומתקן  מלבן 
והיה  תורותיו,  לשמוע  ונזכה  השבטים,  דרכי  וי"ב 
בבא הצאן לשתות ויחם לבבנו בקדושת שבת קודש 

אמן.


