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מי מאתנו היום  

 מתעניין באיזה 

 שאלה של פילוסוף?? 

מה כן מעניין אותנו? 

ארוזים  $0000001

במזוודה. אנחנו רוצים 

יותר את העולם התחתון 

שזה החלקים הנמוכים 

של העולם ושם אנחנו 

באמת  -צריכים לברר 

זה עבודה מאוד קשה 

מכיוון שאנחנו מאוד 

 יורדים לגשמיות העולם

 העגלה והעגלה -החיגר, הנאמן, בעל 
עזרת השם נמשיך לעסוק במעשה מחיגר מהמקום שבו הפסקנו לפני חנוכה.  ב

נעשה הקדמה קצרה בכלליות: רבינו מספר על חכם שהיו לו בנים ועיקר הגיבור 
של הסיפור זה אחד הבנים של החכם שהיה חיגר, רבינו אומר שהוא יכול לעמוד על 
הרגליים אבל הוא לא יכול ללכת. האחים של החיגר היו עוזרים לו מכיוון שהוא לא 
היה יכול להסתדר עד שהוא קצת גדל ורצה להתחיל לעשות משא ומתן בכוחות 
עצמו, הדבר הוטב בעיני האחים והם עזרו לו ונתנו לו ממון. הוא שכר נאמן, בעל 

 .‘.ליפסיק ’גרמניה שנקראת  -עגלה ועגלה ונסע איתם לעיר מסחר גדולה בגבול רוסיה 

 טעות בדרך באמצע הלילה 

הם יצאו לדרך והם נסעו במשך כל היום בעגלה לכיוון 
ליפסיק ובלילה הם הגיעו לאכסניה והנאמן אמר לחיגר: 
מכיוון שעכשיו זה לילה ולא כדאי להתקדם בדרכים בלילה 

רבינו אומר לנו שהחיגר   -אז מוטב שנלון פה הלילה  
התעקש כנגד הנאמן והבעל עגלה שיעצו לו לנוח בלילה 
באכסניה ולהמשיך את הדרך ביום. הם נסעו משם מכיוון 
שהם היו צריכים לשמוע לו והם טעו ביער והתנפלו עליהם 
ם. הנאמן  רכוש שלה ת כל ה ם א ם שלקחו מה  גזלני
והבעל עגלה שיכלו לברוח ברחו והחיגר שלא יכל ללכת 
נשאר לבד ביער עם קצת אוכל. בהתחלה עוד היה לו כוח 

לאט נגמר לו האוכל -לעמוד על הרגליים ולאכול אבל לאט 
וגם נגמרו לו הכוחות עד שהוא נפל לרצפה. הוא קיים את 
עצמו  על ידי זה שהוא התחיל לזחול על האדמה והוא היה 

עד כאן החלק הראשון של הסיפור. למעשה   -אוכל עשבים  
התחלנו כבר הסיפור הזה אבל נזכיר בכלליות את מה 
שדיברנו ובעזרת השם נמשיך בסיפור. אנחנו יודעים 
שהסיפור מעשיות זה משלים, רמזים וחוכמה מאוד עמוקה 
שרבינו הלביש בדרך של סיפור. למעשה החיגר בסיפור זה 

בדורות שלנו עיקר העבודה ‘.  פגם הרגלין ’ כולנו וזה נקרא  
מובא הרבה   -והבירור נקרא במקום שנקרא מקום הרגלין  

בספרים הקדושים שלכל דור ודור יש את הבירור שלו וזה נרמז בקומת האדם ולזה 
ל קוראים ירידת הדורות, פירוש הדבר שהדורות הראשונים ביררו במקום שנקרא “חז

 כ ירדו לבירור במקום שנקרא גוף, עכשיו ירדנו למקום שנקרא רגליים..“ראש, אח

 דורות הרבה יותר שכליים ורוחניים 

הרגל היא ארוכה מאוד, הדורות שלנו נמצאים בעקביים וזה העקבתא דמשיחא. יש 
הבדל גדול מאוד בבירור ובעבודה שבין הראש, לבין הגוף, לבין הרגליים, לבין 

ה משנה את סדר הנהגת הדורות. “ העקביים, זה עבודה אחרת לגמרי. למעשה הקב 
 הדורות שהיו בבחינת ראש וגוף היו הרבה יותר שכליים ורוחניים והבירורים 

 ם..ם כתב ספר שלם כנגד הפילוסופי “היו הרבה יותר שכליים. בדורות הקודמים הרמב 

 האם יש לגלידה הזאת הכשר או לא?? 

ם כתב כנגד הפילוסופים היה מאוד חשוב מכיוון שבאותו זמן באמת “ הספר שהרמב 
היו מתחבטים בשאלות האלו, אז היה בירור במקום הזה. היום בדור שלנו אם נראה 

ם כתב את כל זה, היום בדור “ ם כותב אנחנו לא נבין בשביל מה הרמב “ מה הרמב 
 שלנו אנחנו מתעסקים במקום אחר לגמרי: האם יש לגלידה הזאת הכשר או 
 שאין לה הכשר? ואם אין לה הכשר האם אפשר להתיר אותה בשעת הדחק? 
אנחנו מתעסקים במקום הרבה יותר גשמי לכן זה נקרא ירידת הדורות וכל זה נרמז 
בסוד הרגלין והעקביים, במקום הזה הבירור הוא פחות שכלי. קשה למצוא היום 
מישהו שמפריעה לו איזה שאלה בפילוסופיה, אבל תאווה 
 מתאוות העולם מאוד מפריעה לנו ועם זה אנחנו נלחמים..

 ארוזים במזוודה $00,0001

השינוי בדורות הוא למעשה בסדר הנהגת העולם מבריאת 
המקובלים הגדולים   -העולם עד שיבוא משיח צדקנו  

י העבודה שלנו “ מסבירים שיש טוב שירד לתוך הרע וע 
אנחנו מבררים את הטוב מהרע. יש טוב בתוך רע שזה 
בבחינת השכל, יש אמת שכלית ויש גם שכל שקרי, היו 
דורות שהיו צריכים לברר את זה אז ממילא משמיים הם 
הרגישו התעוררות ועניין לברר במקום הזה. היום מכיוון 
שמשמיים לא דורשים מאתנו את העבודה הזאת לכן אין 
לנו שום עניין בזה. מי מאתנו היום מתעניין באיזה שאלה 

ארוזים   $00,0001של פילוסוף?? מה כן מעניין אותנו?  
במזוודה, במיוחד אם זה יצא עכשיו מהבית דפוס. אנחנו 
רוצים יותר את העולם התחתון שזה החלקים הנמוכים של 

באמת זה עבודה מאוד -העולם ושם אנחנו צריכים לברר  
קשה מכיוון שאנחנו מאוד יורדים לגשמיות העולם וזה 
נקרא החיגר. החיגר מרמז על הנשמות של הדור שלנו 
שצריכים לברר בקומה של הרגלין, כל שכן שזה העקביים 

דברים שמאפיינים את המציאות   2שזה סוד הרגלין. יש  
בעל ’ שלנו ולמעשה הן נובעות בגלל סדר ההנהגה. מסביר  

ל קראו לדור שלנו עקבתא דמשיחא “ מגדולי המקובלים שחז ‘  הלשם שבו ואחלמה 
 .מכיוון שגוף האדם מלמד אותנו הרבה מאוד דברים, אפשר ללמוד מהגוף הרבה סודות. 

 זה סוד מאוד גדול בהנהגת העולם 

 אם ניקח סיכה וננעץ אותה בעקב נראה שכמעט ולא מרגישים אותה, אין 
 כמעט הרגשה בעקב. מסביר בעל הלשם שבו ואחלמה שהסיבה שאין הרגשה 
 של כאב בעקביים זה מכיוון שכל הרגשה של כאב נובעת ממערכת העצבים 

זה סוד מאוד גדול בהנהגת העולם. מערכת   -והיא כמעט ולא מגיעה לעקביים  
סוף שמאיר בכל העולמות. בעקביים אין כמעט -העצבים מרמזת לנו על האור אין 

 .מערכת עצבים וזה מרמז שבעקבתא דמשיחא יש מיעוט של הארה ושל קרבת השם. 
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 המהפכנים והמשוגעים הכי גדולים בעולם 

אופן בתוך העקביים ובתוך ההסתרה וההעלמה יש שלב שזה מתחיל להתהפך -בכל 
היום אנחנו מתחילים לראות   -ואז יתחיל להיות גילוי גדול דווקא בתוך העקביים  

י שזה בעצם “ משהו מהגילוי הזה והראייה לדבר זה ריבוי התשובה שיש בעמ 
י וזה כבר מלמד אותנו בשינוי בהנהגה, אבל לפני “ התהליך הכי משמעותי שיש בעמ 

השינוי יש מיעוט גדול מאוד של הרגשת וקירבת השם וזה גורם לכמה וכמה תופעות 
ובעיקר לשני דברים עיקריים שאיתם אנחנו מאוד מסתבכים שזה תאוות קשות 
 מאוד של העולם הזה ורגשות. יהודי הוא תמיד אש, רבינו אומר שתבערת הלב 

לוק ממעל תמיד קיים בנו, ברגע -סוף מכיוון שהחלק א -של היהודי בוערת עד האין 
שאנחנו לא לוקחים את כל האש הפנימית ואת כל הכוחות הפנימיים שלנו ומכניסים 
 את זה לתוך דרך של תורה, של קדושה ושל קירבת השם אזי האש לא מתבטלת 
 אלא היא פשוט הולכת לכיוון אחר לכן יהודים הם המהפכנים והמשוגעים הכי 

 .אם זה לא לצד הקדושה זה מיד הולך לשיגעונות הכי גדולים בעולם.   -גדולים בעולם  

 התגברות גדולה מאוד של ניסיונות בתאוות 

ל אומרים שהראשונים בעולם שצריכים להודות “ חז 
ה שנתן לנו את התורה זה הגויים, מכיוון שהגמרא “ להקב 

אומרת שישראל הם העזים שבאומות, אם לא היינו 
שנה היינו מחריבים את   00מקבלים את התורה אזי כל  

הארץ. האדם היהודי זה אש נוראית, לכן רואים -כדור 
שנה כשהתחילו לצאת מהתורה, היהודים   200שלפני  

התחילו לעשות את כל המהפכות בעולם בכל התחומים. 
ה אזי הוא “ ליהודי אין שקט נפשי, אם הוא לא עם הקב 

 הבריאה הכי מסוכנת. בגלל שירדנו לסוד העקביים 
 יש הסתרה גדולה מאוד, לכן מתגבר מאוד כל העניין 
של תאוות העולם הזה, אם אין בלב האדם היהודי קדושה 

לכן יש   -אזי הוא מיד הולך לצד השני בכל העוצמה  
 התגברות גדולה מאוד של ניסיונות עם תאוות העולם הזה.

 הוא לא יעזוב אותנו במנוחה 

הנקודה השנייה שמאפיינת את הדורות שלנו: אחרי 
ה אז הוא משתדל “ שאדם קצת משתדל להתקרב להקב 

ה ישחט “ לא להתקרב לתאוות העולם הזה, אבל עד שהקב 
 את היצר הרע הוא לא יעזוב אותנו במנוחה. ברוך השם 

סופית, ברגע שאדם -יש ליצר הרע מסירות נפש אין 
 משתדל להתעלות קצת מהתאוות של העולם הזה 
אזי היצר הרע תוקף במקום של עולם הרגש. הוא לוקח 
את הרגשות בעוצמה מאוד גדולה למקומות לא טובים. 

 באמת בשורש עולם הרגש זה עולם קדוש מאוד, הלב של האדם היהודי זה 
קודש הקודשים אבל לצערנו הרב היצר הרע נכנס גם לקודש הקודשים. בגמרא 

עקיבא והחכמים שראו שועל יוצא מקודש הקודשים וזה מרמז ‘  מסופר על ר 
שנכנסו חיות טמאות לקודש הקודשים. החיות הטמאות בבחינה אחת זה התאוות 

 .מאוד עמוק בעולם הרגש שלנו -המיותרות של העולם הזה, הבחינה השנייה זה בירור מאוד 

 כעס והקפדה, עצבות וייאוש, פחדים וחרדות 

מאוד אבל לעומת זה יש רגשות -יש רגשות קדושים מאוד -הלב זה קודש הקודשים 
 שהיצר הרע מאוד משתדל להכניס בתוכנו. מה שמבדיל בין הטוב לבין הרע זה 
שני החדרים שבלב, החדר הימני זה הדמים הנקיים והחדר השמאלי שבלב זה הדמים 
העכורים וזה הבירור של עולם הרגש. יש רגשות שהם נקיים, טהורים וקדושים ומצד 

רגשות שליליים והם שלושה ראשים:   3שני יש רגשות של ערבוב גדול מאוד. יש  
 כעס והקפדה זה ראש אחד. עצבות, ייאוש ומרירות הלב זה הראש השני. 
 הראש השלישי זה פחדים וחרדות. שימו לב עד כמה יש בדור שלנו בעיות 
 רגשיות וצריך לדעת שזה הבחינה השנייה של העקבתא דמשיחא ושל החיגר 

 .שזה הבירור של הרגלין, זה בירור בעולם הרגש. בדורות הקודמים הבירור היה אחרת. 

 אין בעיות רגשיות ‘ אור השם ’כשמרגישים את  

 שנה והיית מדבר עם מישהו על בעיות רגשיות זה   00או    00אם היית בא לפני  
 הוא בכלל לא היה מבין על מה מדובר. ‘,  בדיוני -מדע ’ כמו שדיברת איתו על  

הסבים והסבתות שלנו בכלל לא ידעו שיש בעיות רגשיות, הם היו יודעים שיש סדר 
לא היו כל הבלבולים שיש היום, למעשה   -ה  “ יום, עובדים, לומדים ומתפללים להקב 
 זאת הבחינה השנייה בבירור בדורות שלנו.   -זה תופעה ומציאות של הדור שלנו  

אור השם זה שמחה, אמונה, אהבה ורצון לתת לזולת וזה החלק הטוב בעולם הרגש 
ה אזי אין את הבעיות הרגשיות. ברגע שלא מרגישים “ שלנו. כשמרגישים את הקב 

 ה אזי אנחנו מיד נופלים לכל הבעיות הרגשיות, לכן השורש של “ את הקב 
 הטיפול הרגשי זה שאדם ידע שיש את השם בעולם: השם איתך והשם אוהב אותך.

 ...מסתובבים ימים עם כעס והקפדות עליו 

יוסף הצדיק זה האדם שצריך להיות הכי פגוע בעולם, כולם בוגדים בו. האנשים הכי  
זה מתחיל   -קרובים אליו שהוא אוהב אותם ונותן להם ונאמן להם בוגדים בו  

מהאחים שלו שהוא אוהב אותם ודואג להם ומה הם עושים? מוכרים אותו להיות 
עבד במצרים. יוסף מגיע למצרים לבית פוטיפר )שר 
הטבחים של פרעה(, שימו לב איזה נאמנות יש ליוסף 
לפוטיפר: אשת פוטיפר מנסה לפתות אותו שנה שלימה, 
ומה יוסף אומר לאשת פוטיפר? איך אעשה הרעה הזאת 
לאדוני?? בוודאי שהיו ליוסף הצדיק עוד סיבות לסרב 
אבל התורה היא תורת אמת ואם התורה אומרת כזה דבר  
 אזי גם זה חלק מההרגשות ומהשיקולים של יוסף. 

כ “ מה יוסף מקבל על כל השנה הזאת מפוטיפר שהוא כ 
שנה בבית האסורים. אם מדברים אלינו קצת   $2נאמן לו?  

לא יפה או אפילו לא מחייכים אלינו או לא מכבדים אותנו 
 לפי כבודנו, אנחנו מסתובבים ימים עם מחשבות: 
 למה הוא עושה לי ככה? וכבר רוצים להרביץ לו ולהרוג 

 .אותו, מסתובבים עם כעס והקפדות וזה מיד מתעורר בתוכנו. 

 איך יוסף הצדיק עבר את זה? 

לפעמים בבוקר אדם רק מסתכל עלייך במבט שאתה לא 
שעות עם מחשבות: מה הוא   22רגיל ואתה יכול ללכת  

רצה?? למה הוא מסתכל עליי ככה?? מי יודע מה הוא 
מתכנן.. היצר הרע עושה לנו סרטים בתוך הלב והוא 

איך יוסף הצדיק עבר את כל הבירור הזה?   -מבלבל אותנו  
יוצא עם כזאת אהבה לאחים ועם כזאת  יוסף  איך 

שנה בבית האסורים?   $2התחזקות? מה יוסף עשה  
בוודאי שהוא הקפיד על שעה התבודדות אבל מה עושים 

הוא כל הזמן היה רוקד   -שעות? אומר המדרש רבה שיוסף היה איש קפוז  23עם עוד 
ומקפץ. יוסף מקפיד להרים את העקביים מהקרקע מכיוון שהוא יודע שאם הוא 
יושב לרגע אחד היצר הרע מיד בא ומתחיל להסריט לו בלב: תהיה מדוכא ועצוב, 

 תקפיד על האחים שלך ותקפיד על פוטיפר, תראה איך כולם שקרנים וכולם רמאים..

 תאוות חזקות ובלבולים חזקים בעולם הרגש 

 כשיוסף הצדיק היה שומע את הטענות האלה של היצר הרע הוא מיד היה קם 
והיה מתחיל לקפוץ כדי להרים את העקביים )עולם הרגש(   על הרגליים 
 מהקרקע ומהעפר. הנחש עפר לחמו, הנחש נמצא במקום הזה כדי להכניס בנו 
 את כל ההקפדות האלה. אחד הבירורים שלנו היום וזה העניין של העקבתא 
 דמשיחא זה תאוות חזקות מאוד של העולם הזה או בלבולים מאוד חזקים 
 בעולם הרגש והיצר הרע לא מפסיק לעבוד אתנו בנקודה הזאת ובאמת עולם 
 הרגש יותר קשה לבירור מעולם התאוות מכיוון שזה מאוד מבלבל. היצר הרע 
 הוא במאי ואין שום במאי בהוליווד שמגיע לאלפית הכישרונות והיכולות שלו 
י ובסרטים   שהוא מסריט בתוכנו כאלה מציאויות ובסופו של דבר בבימו

 האלה אדם אמור להגיע למסקנה: התיקון שלך בעולם זה להיות עצוב ומדוכא..

 

היצר הרע עושה לנו  

סרטים בתוך הלב והוא 

איך  -מבלבל אותנו 

יוסף הצדיק עבר את 

 כל הבירור הזה? 

איך יוסף יוצא עם 

כזאת אהבה לאחים? 

שנה  $1מה יוסף עשה 

 בבית האסורים? 

אומר המדרש רבה 

 -שיוסף היה איש קפוז 

הוא כל הזמן היה 

 רוקד ומקפץ..

 



 

צריך לדעת שאם יש 

לאדם מלחמה קשה 

במקום הזה והוא זוכה 

לקפוץ0 הכוונה להרים 

את עצמו מהמקום 

הזה0 אזי הוא יזכה 

מאוד -לעלייה מאוד

גדולה וזה מה שאמר 

רבינו: מתכלית הירידה 

לתכלית העלייה. אחרי 

שנה0 פתאום המלך  $1

הכי גדול בעולם שזה 

 פרעה קורא לו..

 עולם הרגש יותר קשה לבירור מהתאוות  

אנחנו צריכים לדעת שזה בירור מאוד קשה, קל לאדם להבין שתאוות מיותרות  
ברוך השם יש לנו הרגש של קדושה בתוך הלב, זה קשה אבל   -אסורות הן דבר אסור  

אנחנו מבינים שזה אסור. הבעיה בבירור של העולם הרגשי שהרבה פעמים היצר הרע 
מצליח להכניס בנו כאלה מחשבות: אתה חייב להיות עצוב פה ואתה חייב להקפיד, 

צריך לדעת   -זה לא נגד התורה. עם כאלה בעיות בבית אין לך שום עצה ופתרון  
מאוד קשה והוא מאוד דק וצריך הרבה לברר איך לא ליפול -שהבירור הזה הוא מאוד 

לעצבות משום דבר ואיך לא ליפול לכעסים ולהקפדות משום דבר. העיקר זה לא 
לתת ליצר הרע את המחשבות האלה: תראה איך אתה נראה, תראה איך המשפחה 
שלך נראית, אתה לא שם לב שכל מה שאתה עושה אתה רק מקלקל והורס?? איזה 

 חינוך נתת לילדים?? איזה יחס נתת לאישה?? לכן אתה נראה כמו שאתה נראה..

 יש לך מלחמה קשה במקום הזה? תקפוץ! 

היצר הרע לא מפסיק ללחוש לנו באוזן את הלחישות האלה, לכן רוב האנשים או 
כועסים או עצובים ומדוכאים או עם חרדות. העבודה כנגד זה והבירור במקום הזה זה 

יוסף הצדיק ידע את הסוד   -הבירור של החיגר שזה לקפוץ  
הזה. צריך לדעת שאם יש לאדם מלחמה קשה במקום 
הזה והוא זוכה לקפוץ, הכוונה להרים את עצמו מהמקום 

מאוד גדולה וזה מה -הזה, אזי הוא יזכה לעלייה מאוד 
שאמר רבינו: מתכלית הירידה לתכלית העלייה. רואים 

שנה, ומה אומרים לו? פרעה רוצה   $2שיוסף יוצא אחרי  
שנה אף אחד לא מדבר איתו, פתאום   $2לדבר איתך.  

המלך הכי גדול בעולם שזה פרעה קורא לו. יוסף מגיע 
אליו אחרי שרחצו אותו והחליפו לו בגדים. פרעה משבח 
את יוסף ואומר לו: שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. 

 ‘.לקים יענה את שלום פרעה-בלעדי א’יוסף מיד אומר לו: 

 אחד התיקונים: לא לפחד מכלום 

יוסף עומד עם גדול העובדי עבודה זרה, זה מלך שכל 
העבודה זרה וכל הכישופים היו תחת הידיים שלו ומה יוסף 
מדבר איתו ישר? דיבורים של אמונה. אחד התיקונים של 

זה תחום גדול מאוד.   -עולם הרגש זה לא לפחד מכלום  
העולם אומרים: מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד, 
יוסף בכלל לא רואה את פרעה, הוא בכלל לא מפחד מכל 
הלבוש ומכל התחפושת הזה, הוא ישר אומר את האמת: 

ה מול העיניים, אתה משבח אותי? “ אני רואה את הקב 
איך יוסף   -שכל החוכמה היא משלו   ה “ תשבח את הקב 

זכה לזה? בזכות הקפיצות. באמת היו ליוסף ניסיונות 
גדולים מאוד אבל יוסף הקפיד כל הזמן לקפוץ ולהתעלות מעל למקום הזה. כשאדם 
קופץ אנחנו לא רואים את זה אבל באמת הוא עולה למקום מאוד גבוה עד שהוא יכול 

מאוד קשה, כתוב בזוהר הקדוש -לבטל את פרעה. הקליפה של פרעה היתה מאוד 
בפרשת בא: כשמשה ראה שהוא צריך להכנס להתמודדות רוחנית עם פרעה, הוא 

ה אמר למשה “ י זה מסביר הזוהר הקדוש שהקב “ עפ   -מאוד פחד מהמקום הזה  
 מה זה בא אל פרעה? ‘,  לך אל פרעה ’ היה צריך להגיד  ‘,  בא אל פרעה ’ רבינו:  

ה הראה “ ה אמר למשה בא איתי אל פרעה. אני בא איתך אל פרעה, הקב “ אלא הקב 
למשה את השורש של פרעה עד היכן הוא גבוה ואמר לו: במקום הזה אני נלחם עם 

 ה אמר “ פרעה, לא אתה נלחם עם פרעה. משה פחד מהמקום הזה בגלל זה הקב 
 לו: בא אל פרעה, אל תדאג אני אכניע את שורש קליפת פרעה, אני אלחם עם פרעה..

 יוסף הצדיק קפץ עד לקוץ של האות יוד 

שנה בבית האסורים יוסף היה צריך להילחם עם הקליפה החזקה הזאת והוא  $2אחרי 
איך יוסף הכניע את פרעה? הוא קפץ והוא   -מאוד גבוהה  -ידע שיש לו אחיזה מאוד 

הקוץ של האות יוד ‘,  מקץ שנתים ימים ’ הגיע עד לקוץ של האות יוד וזה רמוז בפסוק  
 בעולם הכתר כבר מכניעים את כל הקליפות.. -זה מדרגת הכתר ויוסף הגיע עד לכתר 

 ...ראה אדם עם כוחות רוחניים שהוא לא מכיר 

שנה יוסף זכה להגיע לעולם הכתר בזכות הקפיצות שלו, הוא לא נתן ליצר   $2אחרי  
הרע של עולם הרגש לתפוס אותו. בכל פעם שהוא היה מרגיש כעס הוא היה קופץ, 
מרגיש הקפדה, קופץ. מרגיש פחדים, קופץ. כך הוא הקפיץ את עצמו ומרוב קפיצות 
הוא הגיע לקוץ של האות יוד )עולם הכתר( שזה המקום הכי גבוה ומיד הוא הכניע 
את פרעה. הזוהר הקדוש אומר שברגע שפרעה ראה את יוסף הוא ראה שהוא עומד 
מול אדם עם כוחות רוחניים שהוא לא מכיר אז הוא התחיל לבדוק אותו. איך הוא 
בדק אותו? הוא אמר לו: חלמתי חלום, אתה יכול לפתור לי אותו? חלמתי שמהצד 

פרות. יוסף אמר לו: לא, הם לא יצאו מהצד הזה, אלא מהצד   0הזה של היאור יצאו  
פרות רעות מהכיוון הזה, יוסף אמר לו: לא, הם   0הזה. אחרי זה הוא אמר לו: יצאו  

יצאו מהכיוון הזה. אומר המדרש שאז הוא הבין שהוא צריך להתבטל ליוסף. יוסף 
זכה להגיע לכל זה בגלל שהוא היה צריך להתמודד עם מצבים כאלה קשים והוא 

 הצליח כל הזמן להעלות את עצמו מעל למצבים האלה. באמת זה עבודה מאוד קשה

 אדם כבר לא יכול להשתחרר משם בכוחותיו  

החיגר זה למעשה הדורות של העקבתא דמשיחא וזה 
אנחנו. אנחנו נמצאים בהסתרת פנים מאוד גדולה ועיקר 
ההתמודדות שלנו זה או בתאוות קשות ומיותרות של 
העולם הזה או ברגשות מאוד חזקים שזה הדמים 

זה העניין של החיגר.   -העכורים ופה עיקר הבירור שלנו  
כשאדם יורד למצב הזה ובעצם זה אנחנו וזה הדור שלנו, 
אזי מובא הרבה בספרים הקדושים שבמקום הזה אדם 
כבר לא יכול לצאת בעצמו משם מכיוון שכוחות היצר הרע 
שתופסים את האדם זה כאלה כבלים שאדם כבר לא יכול 

 .להשתחרר בכוחות עצמו משם, פה אנחנו צריכים את הצדיק. 

 נותן לנו את הכוח לא להתייאש  

הצדיק חייב לבוא ולעזור לנו במקומות האלה, להושיט לנו 
יד ולעזור לנו לעלות, הוא לא לוקח מאתנו את הבחירה 
אבל הוא בעצם מביא אותנו לבחירה. הוא נותן לנו סיוע 
אם זה במחשבה, בדעת נכונה ובעצות נכונות, או בעולם 
נותן לנו את הכוח לא להתייאש.   הרגש שלנו הוא 
ברגע שאדם נגע בנחש )יצר הרע( שנמצא בעפר ומתחיל 
להכנס לעצבות ולדיכאונות , אזי האדם כבר לא יכול 
לצאת משם, העצבות זה כמו ברזל שתופס את האדם 
 וקושר אותו לקרקע ולא נותן לו לעלות. לכן צריך 
סיוע גדול מאוד מהנשמה של הצדיק שתאיר בנו את 
התקווה ואת הכוח לדעת לא להישבר ולא ליפול בדעתנו 
מכל מה שעובר עלינו וזה הבחינה של הצדיק. אנחנו רואים שהעניין של הצדיק היה 
בכל הדורות, למעשה מבריאת העולם יש את מושג הצדיק, בכל הדורות היה העניין 
של הצדיק, אבל ההתגלות, ההתחברות, ההתקשרות והגילוי בכל הנשמות כמו שיש 

ט “ ט, תלמידי הבעש “ י, הבעש “ בדור שלנו לא היה מעולם. מתקופת רבינו האר 
כ מאיר בעולם שהיום אנחנו יותר ויותר רואים “ ובפרט מתקופת רבינו עניין הצדיק כ 

 שבלי הסיוע של הצדיק אנחנו לא יכולים להתרומם מהמקום שבו אנחנו נמצאים 
 י ההתקשרות עם הצדיק נוכל להתרומם..“וזה גם כן חלק מסדר תיקון העולם שע

 הצדיק מנשב מעל האדם את העפרוריות 
רואים שכאשר אדם מתקרב אל הצדיק, אזי הצדיק מנשב מעל האדם את 
העפרוריות שעליו. עפר זה המקום של הנחש, זה כל הרגשות שמפילים אותנו 
ומדכדכים אותנו, הצדיק בא ועושה רוח ומסיר מאתנו קצת את העפר ומעורר אותנו. 
 ברוך השם אנחנו רואים את זה איך אנשים מגיעים לאומן לרבינו מקבלים כזאת 
 חיות והתחזקות שבאמת זה לא טבעי, זה הנשמה של הצדיק שמאירה בנו את 

 ה מעיד “ כל הבחינה הזאת. החיגר לקח לעצמו נאמן שזה מרמז על הצדיק. הקב 
 העניין של הנאמן זה העניין של הצדיק.. -‘ עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא’על משה 

 



 ...פתאום באה רוח ולקחה אותו לאן שלקחה 

מה הקשר בין המושג נאמן לצדיק? קודם כל במושג נאמן יש את העניין של 
הנקודה של הצדיק זה העניין של ‘.  וצדיק באמונתו יחיה ’ האמונה וכתוב בחבקוק  

ה אומר: אני מעיד על צדיק האמת שהוא נאמן לי. “האמונה. פירוש נוסף לדבר, הקב
ה, אז מדוע רק הצדיק נקרא “ מה הכוונה? הרי כולנו רוצים להיות נאמנים להקב 

ה יודע שהוא “ ה? מכיוון שהצדיק כבר בירר בתוכו והקב “ שהוא נאמן באמת להקב 
לא יפול בזרועות היצר הרע מה שאין כן אנחנו שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר? 
בעזרת השם נינצל, אבל מי יודע איפה אדם יכול למצוא את עצמו מחר בבוקר? בלי 
 שאדם ישים לב פתאום באה רוח ולקחה אותו לאן שלקחה אותו. אז אנחנו עדיין 

 ה מכיוון שמחר בבוקר אדם יכול “ לא נקראים נאמנים בשלמות אצל הקב 
 לטוס לתאילנד, אי אפשר לדעת מה יהיה, לכן עדיין אין נאמנות שלימה, אבל 

 ה מעיד על צדיק האמת שהוא נאמן, הכוונה שהוא כבר בירר את כל היצר הרע“הקב

 ‘משא ומתן ’כל העבודה שלנו בעולם הזה זה  

הצדיק בירר את הדמים העכורים לכן הוא נקרא נאמן והחיגר יודע: אני לא יכול 
זה השגת אמת שיש לחיגר. החיגר יוצא עם הנאמן   -להתקדם בדרך בלי הנאמן  

למעשה זה המשא ומתן שלנו בעולם הזה. כל העבודה   -לדרך של המשא ומתן  
ן מה זה משא ומתן: “ שלנו בעולם הזה זה משא ומתן. רבינו מסביר בליקוטי מוהר 

 כל העבודה שלנו זה לרדת למציאות העולם הזה   -משא זה להרים, מתן זה לתת  
כדי להרים את החלקים הרוחניים שקשורים עם הנשמה שלנו ולתת אותם במקומם 
שזה התורה, האמונה והקדושה. לפני שאנחנו מרימים את החלקים הרוחניים האלה 
הם נמצאים בתוך מציאות העולם הזה. אדם מגיע לאיזה מציאות ולאיזה מצב 
 מסויים ושם יש איזשהו מהלך מסויים, זה יכול להיות קשור לאיזה עסק בפרנסה 
או בין אדם לחבירו והוא מרגיש הרגשות וחווה חוויות, הוא רואה איזה מציאות 

 כל העבודה שלנו זה בעצם משא של חוויות פנימיות.. -רוחנית מסויימת בכל זה 

 מדוע דווקא עכשיו אתה מתעקש כנגדו?? 

אדם צריך לחוות מציאות מסויימת ומיד לקשר ולחבר את המציאות הזאת עם 
זה נקרא משא ומתן. אנחנו מרימים את הרוחניות ונותנים אותה במקומה   -ה  “ הקב 

ה, לכן כל מה “ ה, אנחנו צריכים לחבר כל דבר ודבר שעובר עלינו עם הקב “שזה הקב
ניצוץ ‘.  סוד בירור ניצוצות הקדושה ’ שאנחנו עושים בעולם נקרא בלשון המקובלים  

לוקות שיש בכל דבר ודבר בבריאה, בכל מקום -קדושה זה הכוונה לניצוצות א 
העבודה שלנו זה לקחת את החוויה ואת הרוחניות   -לוקות  -ומקום יש ניצוצות א 

ה, זה נקרא סוד הבירור. החיגר יוצא עם הנאמן “שקיבלנו שם ולחבר את זה עם הקב
העבודה של המשא ומתן זה בכל   -ליפסיק  לעשות משא ומתן בעיר שנקראת  

מקום ובכל מצב שאנחנו נמצאים: עד כמה אנחנו זוכים לחבר את המציאות שעם 
ה, למעשה כל החיים שלנו זה הבירור הזה אם זה בתוך הבית “ האמונה ועם הקב 

העבודה בכל   -ואם זה בעניינים של הפרנסה, אם זה בעניינים בין אדם לחבירו  
ה. החיגר יצא לדרכו עם “ מקום שאתה נמצא היא לחבר את המציאות עם הקב 

הנאמן שזה הצדיק ללכת לדרך של המשא ומתן והם נסעו כל היום בדרך לעיר 
ליפסיק. כשהגיע הלילה הנאמן אמר לחיגר: יש פה אכסניה, בוא נלון פה הלילה 

 אם לקחת נאמן אז למה אתה   -ומחר נמשיך בדרך שלנו והחיגר התעקש כנגדם  
 ?מתעקש כנגדו? אדרבה עד עכשיו הקשבת לו אז מדוע אתה עכשיו מתעקש כנגדו 

 ה גזר: ויהי גדלות מוחין ויהי קטנות מוחין “הקב 

פה רבינו רומז לנו על עניין מאוד   -בגלל ההתעקשות הזאת כל הסיפור משתנה  
עמוק ומאוד יסודי בעבודת השם: יש יום ויש לילה. יום זה הזמן של גדלות המוחין 

ויהי ערב ’ ה ברא ואמר  “ ולילה זה הזמן של קטנות המוחין, צריך לדעת שכמו שהקב 
יש ימים שכל   -ה גזר עלינו: ויהי גדלות מוחין ויהי קטנות מוחין  “ כך הקב ‘,  ויהי בקר

מה שנעשה הכל מאיר לנו, אנחנו קמים בבוקר ומתפללים שחרית וכל מילה ממש 
הלב דבוק   -רואים את שם השם מאיר לנגד העיניים שלנו באותיות של זהב ותכלת  

לגמרי, בימים כאלה המוח נפתח בלימוד ומבינים את כל הסוגיות ומתרצים את כל 
ימים כאלה אדם כבר חושב שזה קביעות, ביום הרביעי   3הקושיות, הבעיה שאחרי  

הוא קם והוא אפילו לא יודע מה השעה ואיך קוראים לו, הוא לא מבין מה זה 
 ה לוקח לנו את המוחין ואנחנו “ הקב   -הקופסאות השחורות האלו )תפילין(  

 צריך לדעת שהדבר הזה הוא סדר בהנהגת העולם,   -נופלים לתוך חושך וצמצום  
לא טעית, כמו שהיום נגמר   -זה לא טעות שאדם עשה לכן הוא הגיע למצב הזה  

 זה סדר שלם בהנהגת העולם.. -ומגיע הלילה, כך כשנגמרת הגדלות מגיעה הקטנות 

 חוכמה גדולה להיות בקי ברצוא ובקי בשוב 

רבינו אומר שאדם צריך להיות חכם גדול מאוד וזה החוכמה האמתית: כשאדם יודע 
שיש זמנים של גדלות ויש זמנים של קטנות, צריך לדעת איך להתנהג בגדלות ואיך 
להתנהג בקטנות, כמו שיש הלכות, עצות והנהגות לגדלות, כך יש עצות, הנהגות 
וחוקים גם לקטנות ואם לא יודעים את זה מפה נובעות כל הטעויות, לכן רבינו קורא 

בקי ברצוא ובקי בשוב. בקי ברצוא זה בקי בעלייה ובקי ‘:  לכל המהלך הזה בתורה ו 
בשוב זה בקי בירידה. רבינו אומר שמי שבקי ברצוא ובקי בשוב, אז ימין השם 
פשוטה לקבל את תשובתו. החידוש הוא שמי שבקי ברצוא ובקי בשוב זה לא רק  

ימין זה   -ה מקבל את תשובתו אלא ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו  “ שהקב 
חסדים, מעכשיו כפי כמה שאדם יודע את הדרך של הבקיאות ברצוא ובקי בשוב, 
אזי הדרך שלו מתחילה להיות דרך של חסדים, הוא לא צריך את הדינים. כל הדינים 
זה כשחסר לאדם הבקיאויות האלה. כל הטלטלות והייסורים שעוברים על האדם זה 
מכיוון שאדם לא יודע את הסוד של בקי ברצוא ובקי בשוב. החיגר כל היום הולך עם 
הנאמן, כשיש יום יש גדלות מוחין וכל מה שהנאמן אומר לו הוא עושה אבל 
כשמגיע הלילה )הקטנות(, הנאמן אומר לחיגר את ההלכה הראשונה בהלכות בקי 
ושוב: עכשיו אתה בירידה? רבינו אומר שגם מעט זה טוב. בזמן הקטנות והירידה 

ה “ ה כמו שעבדת אותו בזמן העלייה, תעבוד את הקב “ אתה לא יכול לעבוד את הקב 
עכשיו בדברים קטנים. החיגר התעקש כנגדם וזה אנחנו שמתעקשים כנגד זמני 

 הקטנות, קשה לנו להבין איך להתנהג נכון בזמני הקטנות, הלב שלנו מתנגד לזה..

 הלכות, סיפורי צדיקים, תהלים והתבודדות 

הנאמן אמר לו: הגיע עכשיו הזמן של הלילה? עכשיו נלון פה. בזמן של 
שעות גמרא בעיון? ברוך השם כן ירבה, אנחנו רוצים שכך   $2היום למדת  

 $2יהיה היום שלנו. עכשיו הגיע הזמן של הלילה ואתה לא יכול ללמוד  
שעות גמרא בעיון? תלמד קצת הלכות, אתה לא יכול? תקרא סיפורי 

הנקודה היא לדעת לא להתנגד   -צדיקים, תגיד תהלים, תלך לשדה  
למצבי הקטנות, צריך לדעת להחזיק את עצמנו בנקודה של אמונה ושל 

 ה בתוך הקטנות וזה עיקר הבנייה והיסוד של האדם.“התחברות עם הקב

 5050-93-03-50לתרומות והקדשות:  
: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גל יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, להצלחת

חיים יהונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר וב"ב, אוריאל ושרה עמרם, -רון בן אביבה, ליאור בת אביבה, יוסף 
 אהרון בן אילת, אהרון בן חנה, אהובה שירה בת ציונה, אדל בת אורלי, דוד בן אורלי, -הודיה בת אילת, דביר 

 שיראל בת סיגלית, סיגלית בת רבקה, אורטל בת שולמית.
 

 : שולמית בת גמאר, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יעקב בן לונה, לרפואת 
 יוסף בן כרמלה, אודט בת מזל, נחשון בן ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, חיים בן שמעה, אורלי בת שרה, 

 טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים, עוזיאל בן פשירא, שרונה בת שרה, הרב יוסף נתניאן בן שרה.
 

 : ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, נחמן בן יעקב, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, לעילוי נשמת 
 חיים בן אברהם, רפאל בן עובדיה חבני, מתתיהו בן רחל, אפרים בן מנחם דב, -לוי שאלתיאל בן שלום, יוסף 

 מרים בת שני ורן, -מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, הרב ישעיהו בן מזל, שירת 
אדריאן בן לימור, שמואל בן יחיא ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, יחיא סמי בן לאה, 
 בנימין בן לאה, בועז בן רומיה, ארז בן דליה, ישראל בן יעקב גלס, אסתר בת רבקה, משה בן רחל, 

 שמעון בן רחל, נדרה בת גורזיה, יעקב בן פרחה, ניסים בן חפסיבה.

 

 


