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„ÈÏB‰Ï CÈ‡ ,‡e‰ ‰Ï‡M‰ ¯wÚ Èk .Ï"p‰ ‡ÈLw‰Â¿«À¿»««ƒƒ««¿≈»≈¿ƒ
CÈ‡ ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÏBnLk ,CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙BÓeÏÚzÓ ÔÈÁn‰«…ƒƒ«¬»¿««»¿∆ƒƒ»≈
·ËÈ‰ ¯‡a ¯‡·Ó ¯·Îe .ÌÈ�ÙÏ ÔÈÙÈwn‰ ÒÈ�Î‰Ï ÔÈÎBÊƒ¿«¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ¿»¿…»»≈≈≈
‰lÙ˙e ‰¯B˙a ‰˜Úˆ È„ÈŒÏÚ e�È‰ ,‰ÊÏ ‰kÊÈ ‰na«∆ƒ¿∆»∆«¿«¿≈¿»»¿»¿ƒ»
˙M„˜ È„ÈŒÏÚÂ ,Ô˙BÓeÏÚzÓ ÔÈÁn‰ „ÈÏB‰Ï ÔÈÎBÊƒ¿ƒ«…ƒƒ«¬»¿«¿≈¿À«

·LÏkzÒ‰Ï ‡lL ,ÂÈ�ÈÚ ˙‡ Lc˜Ï e�È‰c ,˙B¯p‰ ˙Ú ƒ¿««≈¿«¿¿«≈∆≈»∆…¿ƒ¿«≈
BÓËÁÂ ÂÈt Lc˜Ï ÔÎÂ ,'eÎÂ ÏkzÒ‰Ï ¯eÒ‡L ‰na«∆∆»¿ƒ¿«≈¿¿≈¿«≈ƒ¿»¿
.ÌÈ�ÙÏ ÔÈÙÈwn‰ ÒÈ�Î‰Ï ÔÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï"pk ÂÈ�Ê‡Â¿»¿»«««¿≈∆ƒ¿«¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ
˙B‡¯B� ˙B„BÒ Ên¯Ó ÔÎÈ‰Â ÂÈ˙BÈ‡¯e ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿»»¿≈»¿À»»
È¯L‡ .·ËÈ‰ ¯‡a ÏÈÚÏ ¯‡·Ó Ïk‰ Y 'eÎÂ eÏl‰«»¿«…¿…»¿≈»≈≈≈«¿≈

¯ÓLÏ ,„nÏÏe „ÓÏÏ ,˙Ó‡a Ì‰a ÔiÚÏ BaÏ ÌÈNiL∆»ƒƒ¿«≈»∆∆¡∆ƒ¿…¿«≈ƒ¿…
:[Ìi˜Ïe ˙BNÚÏÂ¿«¬¿«≈

·Î
:‡˙eÚÈ�ˆ„ ‡¯ÙÒc ‰‡LÈÓÁ ‡˜¯tƒ¿»¬ƒ»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

'Y ‡¯a .¯Ó‡Ó Y ˙ÈL‡¯a .‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¿≈ƒ«¬»»»
Ô„Ú .‡ÈÏ‚Â ÌÈ˙Ò .Ô·e ·‡ .¯Ó‡Ó ÈˆÁ¬ƒ«¬»»≈¿ƒ¿«¿»≈∆

:'‰‡zz Ô„Ú .ÊÈ�‚e ÌÈ˙Òc ‰‡lÚƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆«»»
‡,ÚcLiLÌ˙BÁLÈÂ ,Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ. «∆≈»¿≈»¿»

Ì˙BÁÌ‰Â ,¯Bc‰ ÈÁÈÎBÓ LÈ Èk ,‡e‰ »ƒ≈ƒ≈«¿≈

CÈ‡ ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÏBnLk ,CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙BÓeÏÚzÓ ÔÈÁn‰«…ƒƒ«¬»¿««»¿∆ƒƒ»≈
·ËÈ‰ ¯‡a ¯‡·Ó ¯·Îe .ÌÈ�ÙÏ ÔÈÙÈwn‰ ÒÈ�Î‰Ï ÔÈÎBÊƒ¿«¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ¿»¿…»»≈≈≈
ÔÈÎBÊ ‰lÙ˙e ‰¯B˙a ‰˜Úˆ È„ÈŒÏÚ e�È‰ ,‰ÊÏ ‰kÊÈ ‰na«∆ƒ¿∆»∆«¿«¿≈¿»»¿»¿ƒ»ƒ

·L ˙M„˜ È„ÈŒÏÚÂ ,Ô˙BÓeÏÚzÓ ÔÈÁn‰ „ÈÏB‰Ï˙Ú ¿ƒ«…ƒƒ«¬»¿«¿≈¿À«ƒ¿«
‰na ÏkzÒ‰Ï ‡lL ,ÂÈ�ÈÚ ˙‡ Lc˜Ï e�È‰c ,˙B¯p‰«≈¿«¿¿«≈∆≈»∆…¿ƒ¿«≈«∆
ÂÈ�Ê‡Â BÓËÁÂ ÂÈt Lc˜Ï ÔÎÂ ,'eÎÂ ÏkzÒ‰Ï ¯eÒ‡L∆»¿ƒ¿«≈¿¿≈¿«≈ƒ¿»¿¿»¿»
¯e‡·e .ÌÈ�ÙÏ ÔÈÙÈwn‰ ÒÈ�Î‰Ï ÔÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï"pk«««¿≈∆ƒ¿«¿ƒ««ƒƒƒ¿ƒ≈
'eÎÂ eÏl‰ ˙B‡¯B� ˙B„BÒ Ên¯Ó ÔÎÈ‰Â ÂÈ˙BÈ‡¯e ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿»»¿≈»¿À»»«»¿
ÔiÚÏ BaÏ ÌÈNiL È¯L‡ .·ËÈ‰ ¯‡a ÏÈÚÏ ¯‡·Ó Ïk‰ Y«…¿…»¿≈»≈≈≈«¿≈∆»ƒƒ¿«≈
[Ìi˜Ïe ˙BNÚÏÂ ¯ÓLÏ ,„nÏÏe „ÓÏÏ ,˙Ó‡a Ì‰a. »∆∆¡∆ƒ¿…¿«≈ƒ¿…¿«¬¿«≈

·Î
את מקדים ז"ל LÈÓÁ‡‰רבינו ‡˜¯t החמישי הפרק – ƒ¿»¬ƒ»»
'‡˙eÚÈ�ˆc ‡¯ÙÒ'c הנכלל הנסתר בתורת מאמר – ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

הזוהר קעח:)בספר דף .(תרומה

התורה: בתחילת a¯‡",נאמר ˙ÈL‡¯a" כי בזה, ורמוז ¿≈ƒ»»
¯Ó‡Ó Y "˙ÈL‡¯a" מעשרה הראשון מאמר הוא – ¿≈ƒ«¬»

הפרצוף  על רומז והוא העולם, נברא שבהם מאמרות

כמו  ה'חכמה', ספירת בחינת שהוא 'אבא', רוחני) (בנין

חכמה', 'ראשית פרצופים:שכתוב חמישה האצילות בעולם (ישנם

'אמא' החכמה, ספירת בחינת – 'אבא' הכתר, ספירת בחינת – אנפין' 'אריך

גבורה  'חסד הספירות ששת בחינת – אנפין' 'זעיר הבינה, ספירת בחינת –

המלכות). ספירת בחינת – ו'נוקבא' יסוד', הוד נצח Yתפארת "‡¯a"»»
¯Ó‡Ó ÈˆÁ והכוונה 'ברא–שית', ממילת חצי דהיינו – ¬ƒ«¬»

ו'זעיר  בתרגום, בן הוא 'ברא' כי אנפין', 'זעיר פרצוף על

ומקבל  ממנו השתלשל הוא כי ל'אבא', בן הוא אנפין'

והיינו ממנו. אורו Ô·e,את הוא ÌÈ˙Òומפרש,‡· »≈¿ƒ
נקראים ÈÏ‚Â‡'אבא', שניהם כי ואמר אנפין'. 'זעיר הוא ¿«¿»

ÊÈ�‚eעדן, ÌÈ˙Òc ‰‡lÚ Ô„Ú עדן סוד הוא 'אבא' – ≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ביסוד  יסודו וגנוז שישיגנו, מי ואין סתום שהוא העליון

תדירי, יחודם כי 'אמא', פרצוף zz‡‰של Ô„Ú זעיר' – ≈∆«»»
דהיינו  למסעיו, היוצא התחתון עדן סוד הוא אנפין'

יחודם  אין כי נגלה הוא ואח"כ המלכות, עם להתייחד

על תדירי  הזוהר בדברי הרמוז יתבאר המאמר ובהמשך .

המאמר. של דרכו פי

.‡'Ì˙BÁ' .'Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ' LÈÂ ,'Ì˙BÁ' LiL ,Úc«∆≈»¿≈»¿»»
,'ÔÈÏ‚¯' ˙B�ÈÁa Ì‰Â ,¯Bc‰ ÈÁÈÎBÓ LÈ Èk ,‡e‰ƒ≈ƒ≈«¿≈¿ƒ«¿ƒ

שיודעין  פי על אף אבלות לנהוג צריכין אין אדם מפי יודעים
השגות. פי על

בעצמי אצלו הייתי אלול בימי כך הייתי ואחר לא בבואו אז (כי

אז) אצלו שהיו מחברי שמעתי לביתו כניסתו בעת שהיה הנ"ל כל רק ותיכף בעצמי ,
ראש  בכובד יושב היה לברכה זכרונו והוא אצלו כשנכנסתי
לי  ואמר ענה ומיתה, חיים מענין תיכף לדבר והתחיל בצער,
שעכשיו  אחת, באמה אם כי חילוק אין למיתה חיים בין הלא
בית  על בידו והטה שם. שוכן הוא כך ואחר כאן האדם
מה  חי, הוא במיתתו ואף צדיק שהוא מי כלומר העלמין,

ועכשו  בכאן דר היה מקודם רק למיתה, חיים בין אצלו חילוק
חיים  לומר התחיל ואז שם. חי והוא בקבר, שם דירתו קבע
הוא  יתברך בו נכלל שהוא ומי יתברך ה' אצל רק הם נצחיים
התורה  אצל זה כל כמבואר וכו' נצחיים חיים כן גם חי

הנ"ל". עתיקא

זה  מאמר אמירת אופן

:Ì˙ÂÁ ˘È˘ Ú„מוהר"ן י"ג)בחיי בתוך (סי' חותם "מאמר כתב:
שנת  תשובה ימי לעשרת חמישי יום ב' ביום נאמר חותם



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תקפא ג

È„enÏ Ì‰L ÌLŒÏÚ ,ÔÈÏ‚¯ ÌÈ‡¯˜�Â ,ÔÈÏ‚¯ ˙B�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«≈∆≈ƒ≈
,˙BˆÚ BÏ ÔÈ�˙BpL ,'‰ ˙‡ ,ÏBÎÈ·k ,ÔÈ„ÓBlL e�È‰ ,'‰«¿∆¿ƒƒ¿»∆∆¿ƒ≈
Ì¯ÈÊÁ‰Ïe ÌÁÈÎB‰Ï Ï‡¯NÈÏ B˙eÁÈÏLa ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¬ƒ»
,ÔÈÏ‚¯ ˙B�ÈÁa ÌÈ‡¯˜� ‰Ê ÌLŒÏÚÂ ,C¯a˙È ÌM‰Ï¿«≈ƒ¿»«¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ

È"M¯ L¯tL BÓk ,‰ˆÚ‰ ÌLŒÏÚ(‡È ˙ÂÓ˘)ÏÎÂ" ÏÚ «≈»≈»¿∆≈««ƒ«¿»
ÌLŒÏÚÂ .E˙ˆÚ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰‰ :"EÈÏ‚¯a ¯L‡ ÌÚ‰»»¬∆¿«¿∆«¿ƒ««¬»¿¿«≈

.Ï"pk ÁÈÎB‰Ï B˙eÁÈÏLa ÌÈÎÏB‰L ,‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«««

ÌM‰LÎe‡e‰ ÔÈc‰Â ,ÌÏBÚa ÔÈcŒ¯Êb ¯ÊBb C¯a˙È ¿∆«≈ƒ¿»«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
,‰¯Bz ÔÈc ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Èk ,‰¯Bz‰«»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
‰l‚Óe ,Ì‰nÚ ıÚÈ˙Ó ‡e‰ ,'‰ È„enÏ Ì‰L ˙ÓÁÓe≈¬«∆≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»∆¿«∆
‰Ê ÌÈqÎÓ Ì‰Â ,¯Bc‰ ÏÚ ¯Ê‚pL ,‰¯BzŒÔÈc‰ Ì‰Ï»∆«ƒ»∆ƒ¿«««¿≈¿«ƒ∆

˙�ÈÁ·a B˙B‡ ÔÈÓ˙BÁÂ ‰¯BzŒÔÈc‰(„ ‰"˘)ÔÈÚÓ" : «ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ««¿»
‰NÚ� ‰È‰È ‡lL ,ÌÈ�BˆÈÁ‰ epnÓ e˜�ÈÈ ‡lL ,"Ìe˙Á»∆…ƒ¿ƒ∆«ƒƒ∆…ƒ¿∆«¬∆

˙�ÈÁa ‰ÊÂ .È¯ÊÎ‡ ÔÈc ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,epnÓ(Á ‰ÈÚ˘È): ƒ∆«¿»ƒ«¿»ƒ¿∆¿ƒ«

e�È‰ ,''‰ È„enÏ' Ì‰L ÌL ÏÚ ,'ÔÈÏ‚¯' ÌÈ‡¯˜�Â¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«≈∆≈ƒ≈«¿
ÔÈ„ÓBlL שמלמדים –BÏ ÔÈ�˙BpL ,'‰ ˙‡ ÏBÎÈ·k ∆¿ƒƒ¿»∆∆¿ƒ

ÌÁÈÎB‰Ï ,Ï‡¯NÈÏ B˙eÁÈÏLa ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ,˙BˆÚ≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»
˙B�ÈÁa ÌÈ‡¯˜� ‰Ê ÌL ÏÚÂ .C¯a˙È ÌM‰Ï Ì¯ÈÊÁ‰Ïe¿«¬ƒ»¿«≈ƒ¿»«¿«≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ

‰ˆÚ‰ ÌL ÏÚ ,'ÔÈÏ‚¯',יתברך לה' L¯tLשנותנים BÓk «¿ƒ«≈»≈»¿∆≈≈
È"L¯(יא EÈÏ‚¯a":הפסוקÏÚ(שמות ¯L‡ ÌÚ‰ ÏÎÂ" «ƒ«¿»»»¬∆¿«¿∆

,'E˙ˆÚ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰‰','רגל' בחינת היא שהעצה הרי «¿ƒ««¬»¿
Â,'רגלין' נקראים הם מדוע נוספת ÌLסיבה ÏÚ ¿«≈

B˙eÁÈÏLa ÌÈÎÏB‰L ,‰ÎÈÏ‰‰הקב"ה את ÁÈÎB‰Ïשל «¬ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
»»Ï"pk.ישראל

ÔÈc ¯Êb ¯ÊBb C¯a˙È ÌM‰LÎeלרעה‡e‰ ÔÈc‰Â ,ÌÏBÚa ¿∆«≈ƒ¿»«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
,‰¯Bz ÔÈc ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Èk ,‰¯Bz‰ דיני פי על שנפסק «»ƒ»ƒƒ¿ƒ»

‰''התורה, È„enÏ' Ì‰L ˙ÓÁÓe עצות שנותנים – ≈¬«∆≈ƒ≈
Bz¯‰להקב"ה, ÔÈc‰ Ì‰Ï ‰l‚Óe ,Ì‰nÚ ıÚÈ˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈ƒ»∆¿«∆»∆«ƒ»

ÔÈÓ˙BÁÂ ‰¯Bz ÔÈc‰ ‰Ê ÌÈqÎÓ Ì‰Â ,¯Bc‰ ÏÚ ¯Ê‚pL∆ƒ¿«««¿≈¿«ƒ∆«ƒ»¿¿ƒ
˙�ÈÁ·a ,B˙B‡שנאמר ד)מה Ìe˙Á"(שה"ש ÔÈÚÓ" ורמוז ,: ƒ¿ƒ««¿»»

התורה, ממעיין שנמשך הדין את חותמים שהם בזה,

ÒÁ epnÓ ‰NÚ� ‰È‰È ‡lL ,ÌÈ�BˆÈÁ‰ epnÓ e˜�ÈÈ ‡lL∆…ƒ¿ƒ∆«ƒƒ∆…ƒ¿∆«¬∆ƒ∆«
,È¯ÊÎ‡ ÔÈc ÌBÏLÂ.העולם על שנגזר ממה ÊÂ‰יותר ¿»ƒ«¿»ƒ¿∆

˙�ÈÁaשנאמר ח)מה È„nÏa"(ישעיהו ‰¯Bz ÌB˙Á" :, ¿ƒ«¬»¿ƒÀ»

ודיבר  ישב בתחילה כי פתאום, נאמרה הזאת והתורה תקס"ה,
שמן  לו להביא אחד לאיש ציוה ומקודם כדרכו, עימנו
הנר  הדליק כך ואחר זית, שמן של נר לו לתקן ופתילה
נר  מדליק פתאום שהיה פעמים כמה דרכו היה כן כי בעצמו,
ואז  בזה. דינים ממתיק שהיה מובן היה והדבר זית, שמן של
דיבר  והוא לשולחנו, סמוך דולק היה והנר לההדלקה סמוך
סליחה, לפניו להביא ציוה כך ובתוך גדולה, באימה עמנו
יום  של סליחה מאיזה קצת ואמר ופתחה לפניו והביאו
והוא  סביבו, עומדים שהיינו כולנו בפני היה והכל כפורים,
לדבר  התחיל כך בתוך בחדרו, לשולחנו סמוך כסאו על ישב
וכו', העולם בזה הם והגיהנם עדן שהגן והגיהנם, עדן מהגן
חותם, בתוך חותם התורה כל שגמר עד לענין מענין ונכנס

שעות". ארבע בערך האמירה ונשתהתה

שם מובא קי"ז)ועוד נתנו (סי' השנה הראש שבאותו "סיפר :
ההצטרכות, כל אחר אדומים אלף [הוצאות] עקספענס לו
מקום  והיה מאוד, תורה אוהב והוא שהיה במקום והיה
על  שומר שם ועמד לשם והלך מאוד, גבוה תורה שם שאמרו
כדי  שלו אדומים האלף לו ונתן לכנוס, הניחו ולא הפתח
שלא  אדומים האלף על גדול הרע יצר שם לו והיה שיניחוהו,
לשם  ונכנס שם, שיש הרע היצר אפילו יודע וגם ליתנם,
חותם  מאמר היינו העת באותו ששמע ומה ששמע, מה ושמע
של  התורה מאותו הוא כ"ב סימן א' בלקוטי חותם בתוך

וכו'". ומקצת מעט הוא רק הנ"ל, המקום

ה' לימודי ענין

:'‰ È„ÂÓÈÏ Ì‰˘ Ì˘ ÏÚ ÔÈÏ‚¯ ÌÈ‡¯˜�Â כי פירש הנחל במי
מרחמם  'כי התורה בסוף כמובא והוד, נצח דא השם לימודי
במאמר  כמובא רגלין, הם והוד ונצח ז', סימן ליקו"ת ינהגם'

קשוט'. ירכי תרין והוד 'נצח אליהו: פתח

אדמו"ר  כבוד "הנה פינחס: פרשת לשמים אור בספר ועיין
"וכל מרנ  הפסוק פירש זצללה"ה בער דוב מוהר"ר ורבנא א

ה'" לימודי יג)בניך נד, מבטל (ישעיה והצדיק גוזר הקב"ה כי ,
ע"ב) טז הם (מו"ק בניך, וכל פירוש וזה רצונם, עושה והקב"ה ,

עשה  כך כביכול להשי"ת לומדים - ה' לימודי הצדיקים,
מאתו  טובות שהכל הגם הקדושים, דבריו כאן עד כרצונינו,
עמנו  שיעשה ית"ש מאתו מבקשים הצדיקים אבל ית"ש

כרצונינו". טובות

ישראל עבודת רביעי)ועיין פרק אבות בניך (פרקי "כל "וזה :
ה'" יג)למודי נד, יתנהג (ישעיה ומה היאך להשי"ת שמלמדים ,

גזירות  ולחדש רעות הגזירות ולבטל סגולתו, עם בניו עם
ונחמות". ישועות טובות

חתום" "מעיין הפסוק ביאור

:ÌÂ˙Á ÔÈÚÓ גל כלה, אחותי נעול "גן כתיב: ד' השירים בשיר
שם  על – נעול "גן שם: רש"י ופירש חתום", מעין נעול
יש  – נעול גל בעריות. פרוצות שאין ישראל בנות צניעות

כמו מעין, לשון טו)לפרשו לפרשו (יהושע ויש עליות, גולות
גלי". טרוקו בתלמוד ארמי לשון והיא שער, לשון
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ŒÔÈc‰ ÌzÁ� '‰ È„enÏa e�È‰ ,"È„nÏa ‰¯Bz ÌB˙Á"¬»¿ƒÀ»«¿¿ƒ≈∆¿»«ƒ
Ì‰Ï ‰Ï‚pLk ,Ì‰Â .ÌÈ�BˆÈÁ‰ epnÓ e˜�ÈÈ ‡lL ,‰¯Bz»∆…ƒ¿ƒ∆«ƒƒ¿≈¿∆ƒ¿∆»∆
Ì¯ÈÊÁ‰Ï È„k ¯Bc‰ ÌÈÁÈÎBÓe ÌÈÎÏB‰ ,‰¯BzŒÔÈc‰«ƒ»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¬ƒ»
ÔÈ¯‰Ê� ¯ÒeÓ ˙ÚLa elÙ‡Â .ÔÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï ·ËeÓÏ¿»¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
,ÌÈ�BˆÈÁ‰ epnÓ e˜�ÈÈ ‡lL ,¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈzÁ‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿ƒ∆«ƒƒ

˙�ÈÁ·a(‚Ï ·ÂÈ‡)Ô‰ ‰Ê ÌLŒÏÚÂ ,"ÌzÁÈ Ì¯ÒÓ·e" : ƒ¿ƒ«¿…»»«¿…¿«≈∆≈
.Ì˙BÁ ˙�ÈÁa¿ƒ«»

el‡Â·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚa ÌBÏL ÌÈa¯Ó '‰ È„enl‰ ¿≈«ƒ≈«¿ƒ»»»¿∆»
(„ ‰ÈÚ˘È)ÌBÏL ·¯Â ,'‰ È„enÏ CÈ�a ÏÎÂ" :¿»»«ƒƒ≈¿«¿

Ï‡¯NÈ ÔÈa ÌBÏL ˙BNÚÏÂ ¯MÙÏ ÌÈÎÏB‰ Èk ,"CÈ�a»»ƒƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿»≈
,¯·c‰ ÌÈ�ÈË˜Ó C¯a˙È ÂÈ�ÙÏe ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï«¬ƒ∆∆«»«ƒ¿»»ƒ¿»««¿ƒƒ«»»
‡ËÁ‰ ÌÈÏÈc‚Ó Ï‡¯NÈ È�ÙÏÂ ,Ì„Úa ·BË ÌÈˆÈÏÓÓe«¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ«≈¿
C¯a˙È ÌM‰Ï ¯Ó‡L ,‰LÓ Ïˆ‡ e�ÈˆnL BÓk ,„‡Ó¿…¿∆»ƒ≈∆∆∆»«¿«≈ƒ¿»«

(·Ï ˙ÂÓ˘)¯Ó‡ Ï‡¯NÈÏe ,"EnÚa Et‡ ‰¯ÁÈ ‰nÏ" :»»∆¡∆«¿¿«∆¿ƒ¿»≈»«
(Ì˘)."‰Ï„‚ ‰‡ËÁ Ì˙‡ËÁ Ìz‡" :«∆¬»∆¬»»¿…»

Ú¯‰LÎeÏ˜Ï˜Óe Ï"p‰ Ì˙BÁ‰ ÏÚ ¯·Bb ¯Bc‰ ÏL ¿∆»«∆«≈««»««¿«¿≈
ÌBÏL Ï˜Ï˜˙� ÈÊ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,B˙B‡«¿»¬«ƒ¿«¿≈¿
,ÌBÏM‰ CÙ‰ ,ÌÏBÚa ˙˜ÏÁÓe ÔÈLe¯b ‰NÚ�Â ,ÌÏBÚ‰»»¿«¬∆≈ƒ«¬…∆»»∆∆«»

בזה, lL‡ורמוז ,‰¯Bz ÔÈc‰ ÌzÁ� ''‰ È„enÏ'a ,e�È‰«¿¿ƒ≈∆¿»«ƒ»∆…
Ì‰Â .ÌÈ�BˆÈÁ‰ epnÓ e˜�ÈÈ,''ה ה'לימודי –‰Ï‚pLk ƒ¿ƒ∆«ƒƒ¿≈¿∆ƒ¿∆

‰¯Bz ÔÈc‰ Ì‰Ï,בשמים ÌÈÁÈÎBÓeשנגזר ÌÈÎÏB‰ »∆«ƒ»¿ƒƒƒ
ÔÈc‰ ˜ÈzÓ‰Ï ·ËeÓÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï È„k ,¯Bc‰ את ולבטל «¿≈¿«¬ƒ»¿»¿«¿ƒ«ƒ

ÒeÓ¯הגזירה. ˙ÚLa elÙ‡Â הם ישראל את שמוכיחים «¬ƒƒ¿«»
¯ÈzÒ‰Ïe ÌÈzÁ‰Ï ÔÈ¯‰Ê�,דין הגזר e˜�ÈÈאת ‡lL ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿
˙�ÈÁ·a ,ÌÈ�BˆÈÁ‰ epnÓשנאמר לג)מה "Ì¯ÒÓ·e(איוב : ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ«¿…»»

"ÌzÁÈ, חותמים הם מוסר, אומרים שכשהם בזה, ורמוז «¿…
הדין, גזר את Ê‰ומסתירים ÌL ÏÚÂ חותמים שהם ¿«≈∆

הדין גזר את 'BÁומכסים ˙�ÈÁa Ô‰.'Ì˙ ≈¿ƒ«»

·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚa ÌBÏL ÌÈa¯Ó ''‰ È„enl'‰ el‡Â¿≈«ƒ≈«¿ƒ»»»¿∆»
נד  CÈ�a",)(ישעיהו ÌBÏL ·¯Â '‰ È„enÏ CÈ�a ÏÎÂ" ודרשו : ¿»»«ƒƒ≈¿«¿»»ƒ

ז"ל רבותינו כך סד.)על שהם (ברכות חכמים שהתלמידי

שלום  "ורב וזהו: בעולם, שלום מרבים ה'" "לימודי

בזה, ורמוז ה''Èkבניך", MÙÏ¯ה'לימודי ÌÈÎÏB‰ ƒ¿ƒ¿«≈
ÂÈ�ÙÏe ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ ÔÈa ÌBÏL ˙BNÚÏÂ¿«¬»≈ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ¿»»

,Ì„Úa ·BË ÌÈˆÈÏÓÓe ¯·c‰ ÌÈ�ÈË˜Ó C¯a˙È כדי ƒ¿»««¿ƒƒ«»»«¿ƒƒ«¬»
הרעות, הגזירות את ÌÈÏÈc‚Óלבטל Ï‡¯NÈ È�ÙÏÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

,„‡Ó ‡ËÁ‰,בתשובה להחזירם ‡ˆÏכדי e�ÈˆnL BÓk «≈¿¿…¿∆»ƒ≈∆
‰LÓ,העגל חטא C¯a˙Èלאחר ÌM‰Ï ¯Ó‡L(לב :(שמות …∆∆»«¿«≈ƒ¿»«

,"EnÚa Et‡ ‰¯ÁÈ ‰ÓÏ",החטא את שהקטין הרי »»∆¡∆«¿¿«∆
ישראל, על טוב ‡Ó¯והמליץ Ï‡¯NÈÏe(שם)Ìz‡" : ¿ƒ¿»≈»««∆
,"‰Ï„‚ ‰‡ËÁ Ì˙‡ËÁ,מאוד החטא את שהגדיל הרי ¬»∆¬»»¿…»

בתשובה להחזירם פ"א)כדי דברים רבה מדרש .(עיין

Ï"p‰ 'Ì˙BÁ'‰ ÏÚ ¯·Bb ¯Bc‰ ÏL Ú¯‰LÎe שמוכיחי ¿∆»«∆«≈««»««
הדין, לגזר עושים ‡ÈÊהדור ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,B˙B‡ Ï˜Ï˜Óe¿«¿≈«¿»¬«

בלימודי" תורה "חתום הפסוק ביאור

:È„ÂÓÈÏ· ‰¯Â˙ ÌÂ˙Á חתום תעודה, "צור כתיב: ח' בישעיה
זה  כל – תעודה "צור שם: רש"י ופירש בלימודי", תורה
זאת  ועוד אלי, ה' אמר כה כי למעלה, שנאמרה הנבואה מן
התראה, לשון היום, בכם העדותי לשון תעודה צור לי, אמר
ויראי  תלמידך לימודי, לב על התורה וחתום התראתי קשור
קשירה  לשון אין תאמר ואם ה', לימודי הנקראים שמים
לבך  על קשרם שנאמר בו, הוא נופל תורה, בלימוד נופל

ו)תמיד ".(משלי

יחתום" "במוסרם הפסוק ביאור

:ÌÂ˙ÁÈ Ì¯ÒÂÓ·Â:כתיב ל"ג אנשים,באיוב אוזן יגלה "אז
– אנשים אוזן יגלה "אז שם: רש"י ופירש יחתום", ובמוסרם
– יחתום ובמוסרם הלילה. בחלום לאבימלך שעשה כמו

עוונם". על ביסורין ואוסרן חותמן

יחרה  למה יתברך לה' שאמר רבינו משה בענין המדרש מאמר
גדולה  חטאה חטאתם אתם אמר ולישראל בעצמך אפך

:‰ÏÂ„‚ ‰‡ËÁ Ì˙‡ËÁ Ì˙‡ פ"א דברים רבה מדרש עיין
אחרי, מהו סימון ב"ר יהודה א"ר אחרי, אדם 'מוכיח וז"ל:
והוכיח  ישראל, אחר הוכיחני משה כביכול הקב"ה, אמר
אמר  להקב"ה חטאתם, אתם אמר לישראל אחרי, לישראל

לב) יצחק (שם א"ר למה, מהו בעמך, אפך יחרה ה' למה
שונאיהן  לכלות הקב"ה ביקש העגל את ישראל שעשו בשעה
לסייע  הוא טוב הזה העגל רבש"ע משה א"ל ישראל, של
מוריד  אתה אם משה א"ל לי, מסייע מה הקב"ה א"ל לך,
והוא  הרוחות את מוציא אתה טללים מפריח הוא גשמים
לפניו  אמר בעגל, טועה אתה אף הקב"ה א"ל הברקים, את
אומר  הוא ולישראל בעמך, אפך יחרה ה' למה אלא רבש"ע
משל  סימון ב"ר יהודה א"ר גדולה, חטאה חטאתם אתם
והוציאה  טרפה אשתו, על שכעס למלך דומה הדבר למה
הא  לו ואמרו המלך אצל הלכו השושבינין בו שמעו מביתו,
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˙�ÈÁ·a(ÁÈ ·ÂÈ‡)Ó Èk ,"e‰e„È�È Ï·zÓe" :Ì˙BÁ‰NÚ� ƒ¿ƒ«ƒ≈≈¿ƒƒ≈»«¬∆
˙c�:‡·enk ,‰ÂM‰ ¯tÒna Ì‰ Èk , ƒ«ƒ≈«ƒ¿»«»∆«»

zah c·LÈÂe�È‰ ,Ì˙BÁ‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ì˙BÁ ¿≈»∆¿«¿»ƒ∆«»«¿
el‡Ó ¯ÒeÓ ÌÈÏa˜Ó‰ ÌÈ„È ˙B�ÈÁa¿ƒ»«ƒ«¿«¿ƒ»≈≈

אכזרי, דין נעשה והוא דין, מהגזר יניקה לחיצונים יש

זה ידי ÔÈLe¯bועל ‰NÚ�Â ,ÌÏBÚ‰ ÌBÏL Ï˜Ï˜˙�ƒ¿«¿≈¿»»¿«¬∆≈ƒ
˙�ÈÁ·a ,ÌBÏM‰ CÙ‰ ,ÌÏBÚa ˙˜ÏÁÓeשנאמר (איוב מה «¬…∆»»∆∆«»ƒ¿ƒ«

e‰ec�È"יח) Ï·zÓe",,בעולם – שב"תבל" בזה, ורמוז ƒ≈≈¿ƒ
בעולם  שיהיו דהיינו והרחקה, נידוי לשון – "ינידוהו"

ומחלוקות, ‰Ìהרחקות Èk ,'˙c�' ‰NÚ� 'Ì˙BÁ'Ó Èkƒ≈»«¬∆ƒ«ƒ≈

‰ÂM‰ ¯tÒÓa,שווה בגימטריא –‡·enk, ולכן ¿ƒ¿»«»∆«»
דהיינו  'נדה', בחינת בעולם נעשית החותם כשמתקלקל

ומחלוקת. גירושין בחינת שזהו והרחקה, נידוי

,Ì˙BÁ‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ì˙BÁ LÈÂ הוא ·. כי ¿≈»∆¿«¿»ƒ∆«»
הפנימי, החותם על ששומר החיצון ¿»‰e�Èהחותם

,ÌÈÁÈÎBn‰ el‡Ó ¯ÒeÓ ÌÈÏa˜Ó‰ 'ÌÈ„È' ˙B�ÈÁa¿ƒ»«ƒ«¿«¿ƒ»≈≈«ƒƒ

אצלה  והלכו לך, עשתה מה לאשתו עושה אדם כך מרי
הוא  קדמותיך אותו, מכעסת את אימת עד לה ואמרו
למה  לו אמר הקב"ה אצל כשהלך משה אף הוא, תניינותיך
אמר  ישראל אצל וכשהלך הם, בניך לא בעמך אפך יחרה ה'
תניינותכון  הוא קדמותכון אותו, מכעיסים אתם אימת עד להן

סוף'. מול בערבה במדבר אומר הוא וכן הוא,

רבינו  שמשה ח' סימן תנינא בליקוטי מבואר ואמנם
ריח  בהם הכניס העגל חטא על ישראל את שהוכיח בתוכחה
של  ריחם את שמבאיש ראוי שאינו מוכיח ח"ו יש אבל טוב,

עיי"ש. תוכחתו, השומעים

הליקוטים והבחירה)ובביאור הידיעה בענין הספר, בסוף (בהשמטות

הבחירה, במדריגת אנו הזה בעולם הנה כי בזה, לבאר כתב
בעולמות  ואמנם לרע, טוב בין לבחור בחירה לנו שיש
הידיעה, מדריגת שהיא גבוהה מדריגה יש העליונים
יבחר  מה יודע הקב"ה אלא בחירה, אין זו גבוהה שבמדריגה
בחירה, לו ואין במעשיו מוכרח כאילו הוא וממילא האדם,
הידיעה  יחד מסתדרים איך להבין יכולים איננו אנו ואמנם
(כמבואר  לבוא, לעתיד עד זאת להשיג נוכל ולא והבחירה
בו  הכלולים והצדיקים רבינו משה והנה כ"א), בתורה לעיל
שלמעלה  הידיעה של זו גבוהה למדריגה לעלות יכולים
ה' לפני ישראל על זכות ללמד יכולים הם ולכן מהבחירה,
נשמות  וצדקת אמיתת את ומכירים יודעים הם כי יתברך,
היה  ולא ההכרח מחמת כביכול הם עוונותיהם שכל ישראל,
יכולים  הם ולכן בזה, אשמים אינם כן ואם בחירה, להם
אנו  אבל בעמך", אפך יחרה "למה יתברך: ה ' לפני לטעון
אלא  כלל, זו למדריגה ולעלות להרוס לנו אסור מדרגתנו לפי
האמת  את בעינינו ולראות לדעת לנו יש ההיפך בתכלית אנו
הצדיק  ולכן בעוונותינו, אשמים אנו וממילא בחירה לנו שיש
שידעו  כדי גדולה", חטאה חטאתם "אתם לישראל: אומר

בתשובה. לשוב ויתעוררו שחטאו, במה אשמים שהם

הליקוטים  בביאור רפ "ב בסימן לקמן משמע (ואמנם
זכות  ללמד יכול אדם כל שגם ט"ז ד' ערלה הלכות ובליקוטי
כי  הרעים, במעשיו כך כל חייב שאינו שאפשר עצמו, על
לו  גרמו הם בהם שעבר והמקומות יצרו גודל שבגלל יתכן

צריך  האדם ההתבודדות בשעת כי הענין, וביאור לחטוא,
על  ולהתוודות שחטא, במה אשם שהוא עצמו על להסתכל
על  להסתכל צריך היום כל ובשאר העתיד, על ולבקש זה
שאפשר  זכות לכף עצמו לדון זכות, לימוד של באופן עצמו
לאדם  אפשר אי ובאמת הרעים, במעשיו כך כל חייב שאינו
חייב  הוא כמה עד האמיתית, דרגתו מה הזה בעולם לדעת

זה). דבר ידע לעתיד ורק הרעים, במעשיו

ינידוהו" "ומתכל הפסוק ביאור

:Â‰Â„È�È Ï·˙ÓÂ,חושך אל מאור "יהדפוהו כתיב: י"ח באיוב
–ומתב  "יהדפוהו פירש: שם דוד ובמצודות ינידוהו", ל

חשכת  אל העולם מאור אותו יהדפו עליו הבאות הצרות
אותו". ינידו העולם מן – ומתבל הקבר.

וז"ל: בנדתה, תהיה פסוק על מצורע פרשת רש"י ועיין
כמו – יח)"בנדתה מנודה (איוב שהיא ינידוהו, ומתבל

אדם". כל ממגע

חותם  בתוך חותם ענין ביאור

:‡·ÂÓÎ ‰ÂÂ˘‰ ¯ÙÒÓ· Ì‰ ÈÎ.'ג פרק ל"ה שער חיים עץ
וקיצור  חותם', בתוך ה'חותם ענין כל שם שמבואר שם ועיין

פרצוף העליונים בעולמות שיש הוא, רוחני)הדברים (בנין

זה  ופרצוף ה'מלכות', ספירת בחינת והוא 'נוקבא' שנקרא
בחינת  היא שבו ה'יסוד' וספירת ספירות, עשר בו יש עצמו
שבו  ה'מלכות' וספירת 'ציון', בחינת והיא הפנימי, 'חותם'
והיא  הפנימי, החותם על ששומר החיצון ה'חותם' בחינת היא
בחינת  שהוא המשומר' 'יין בחינת יש כי 'ירושלים', בחינת
וגבורות  שמעליו, מהספירות מקבל 'נוקבא' שפרצוף הגבורות
בהם, יתאחזו שלא החיצונים מן שמורים להיות צריכים אלו
תחת  יושבים והחיצונים מהגבורות, היא החיצונים יניקת כי
ונאחזים  מוות, יורדות רגליה בסוד אליה, וקרובים המלכות
והמלכות, היסוד שהם חותמות שני יש ולכן בסופה, בה
'נוקבא' פרצוף והנה מהם, יינקו שלא הגבורות על לשמור
בית  כנגד הוא שבה, ה'יסוד' וספירת האשה, גוף כנגד הוא
דינים  שהם דם נעשים הגבורות ולפעמים האשה, של הרחם
החיצונים. שיונקים מהרחם היוצא נידות דם הוא ואז גמורים,
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˙B�ÈÁa ,ÌÈÁÈÎBn‰(ÊÏ ·ÂÈ‡)."ÌzÁÈ Ì„‡ Ïk „Èa" : «ƒƒ¿ƒ¿«»»»«¿…
,¯Òen‰ da Ïa˜˙pL ,‰�eÓ‡ ˙�ÈÁa ‰Ê ÌÈ„i‰Â¿«»«ƒ∆¿ƒ«¡»∆ƒ¿«≈»«»

˙�ÈÁa ,"‰LÓ „Èa '‰ ¯ac ¯L‡k" :˙�ÈÁ·a(ÊÈ ˙ÂÓ˘): ƒ¿ƒ««¬∆ƒ∆¿«∆¿ƒ«
."‰�eÓ‡ ÂÈ„È È‰ÈÂ"«¿ƒ»»¡»

‰ÊÂe�È‰ ,Ï˜Ï˜˙È ‡lL ,‰¯˙È ‰¯ÈÓL CÈ¯ˆ Ì˙BÁ‰ ¿∆«»»ƒ¿ƒ»¿≈»∆…ƒ¿«¿≈«¿
ÌBÏLÂ ÒÁLk Èk .‰�eÓ‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿≈»¡»ƒ¿∆«¿»
Ì˙BÁÏ ·¯˜˙‰Ï eÏÎeÈ ,ÔBˆÈÁ‰ Ì˙BÁ‰ Ï˜Ï˜˙�ƒ¿«¿≈«»«ƒ¿¿ƒ¿»≈«»

t‰Ïe˜Ï˜ È„ÈŒÏÚ ÈÓÈ�t‰ Ì˙BÁ‰ eÏ˜Ï˜ÈÂ ,ÈÓÈ� «¿ƒƒƒ«¿¿«»«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿
ÌBÏLÂ ÒÁLÎe .‰�eÓ‡‰ ‡e‰L ,ÔBˆÈÁ‰ Ì˙BÁ‰«»«ƒ∆»¡»¿∆«¿»
,˙B¯ÈÙk ‰fÓ ‰NÚ� Y ÌÈ„i‰ Ì˙BÁ‰ ‰Ê Ï˜Ï˜˙�ƒ¿«¿≈∆«»«»«ƒ«¬∆ƒ∆¿ƒ
¯wÚ Èk .˙BiaÊk ˙B�eÓ‡ ‰NÚ�Â ,‰�eÓ‡‰ CÙ‰ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¡»¿«¬∆¡»¿ƒƒƒ«
Ïa˜nL È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,Ák dÏ ÔÈ‡ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú‰»¬»»»≈»…«∆»«¿≈∆¿«≈

˙�ÈÁ·a ,el‡ ÌÈ„i‰Ó(·Ï ˙ÂÓ˘)B˙‡ ¯ˆiÂ Ì„iÓ ÁwiÂ" : ≈«»«ƒ≈ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ»»«»«…
‡O˙ŒÈk ¯‰Êa ¯‡·ÓÎÂ) "Ë¯Áa(.·ˆ˜ Û„)‰Ê ˜eÒt ÏÚ «∆∆¿«¿…»¿…«ƒƒ»«»∆

˙B�ÈÁaשנאמר לז)מה ÌBzÁÈ"(איוב Ì„‡ Ïk „Èa" :, ¿ƒ¿«»»»«¿
שמוכיחי  והיינו 'חותם', בחינת הם שהידים בזה, ורמוז

שלא  הדין, גזר על הפנימי החותם את עושים הדור

דברי  את המקבלים הידים ידי ועל החיצונים, ממנו יינקו

על  השומר החיצון החותם נעשה מהמוכיחים המוסר

הפנימי. '‡�eÓ‰',הללוÌÈ„i‰Âהחותם ˙�ÈÁa ‰Ê ¿«»«ƒ∆¿ƒ«¡»
˙�ÈÁ·a ,¯Òen‰ da Ïa˜˙pLשנאמר יז)מה :(במדבר ∆ƒ¿«≈»«»ƒ¿ƒ«
"‰LÓ „Èa '‰ ¯ac ¯L‡k"(יז בזה,,(במדבר ורמוז «¬∆ƒ∆¿«…∆

ה'ידים', בחינת בתוך ומתקבלים נכנסים שהדיבורים

זהו  כי אמונה, בחינת הם שנאמר �ÈÁa˙וה'ידים' מה ¿ƒ«
רבינו משה על עמלק יז)במלחמת ÂÈ„È(שמות È‰ÈÂ" :«¿ƒ»»

‰�eÓ‡'ה'ידים שבחינת בזה, ורמוז השמש", בא עד ¡»
אמונה  לאדם שיש ידי שעל והיינו 'אמונה', בחינת היא

מוכיחי  של המוסר דברי את מקבל הוא ובצדיקים בה'

אמונה, מתוך המוסר את שמקבלים ידי ועל הדור,

הפנימי, החותם על ששומר החיצון החותם מזה נעשה

יהיה  שאז דין, מהגזר החיצונים יינקו שלא שומר שהוא

ויהיו  העולם שלום יתקלקל וגם אכזרי, דין ממנו נעשה

בעולם. ומחלוקת גירושין

e�È‰ ,Ï˜Ï˜˙È ‡lL ‰¯˙È ‰¯ÈÓL CÈ¯ˆ Ì˙BÁ‰ ‰ÊÂ¿∆«»»ƒ¿ƒ»¿≈»∆…ƒ¿«¿≈«¿
Ï˜Ï˜˙� ÌBÏLÂ ÒÁLk Èk ,‰�eÓ‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡lL∆…ƒ¿«¿≈»¡»ƒ¿∆«¿»ƒ¿«¿≈

eÏÎeÈ ,ÔBˆÈÁ‰ Ì˙BÁ‰החיצוניםÌ˙BÁÏ ·¯˜˙‰Ï «»«ƒ¿¿ƒ¿»≈«»
Ïe˜Ï˜ È„È ÏÚ ,ÈÓÈ�t‰ Ì˙BÁ‰ eÏ˜Ï˜ÈÂ ,ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒƒ«¿¿«»«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

,‰�eÓ‡‰ ‡e‰L ,ÔBˆÈÁ‰ Ì˙BÁ‰ כשהאמונה כי «»«ƒ∆»¡»
הם  התקלקל החיצון החותם זה ידי ועל נתקלקלה

הדור  של כשהרע ואז הפנימי, לחותם להתקרב יכולים

יוכלו  ואז הפנימי, החותם את לקלקל יכול הוא גובר

דין. מהגזר לינוק החיצונים

Â תתקלקל שלא יתירה שמירה שצריך נוספת ¿סיבה
כי ‰Ì˙BÁהאמונה, ‰Ê Ï˜Ï˜˙� ,ÌBÏLÂ ÒÁLÎ¿∆«¿»ƒ¿«¿≈∆«»

,'ÌÈ„i'‰,החיצון החותם B¯ÈÙk˙,שהוא ‰fÓ ‰NÚ� «»«ƒ«¬∆ƒ∆¿ƒ
˙BiaÊk ˙B�eÓ‡ ‰NÚ�Â ,‰�eÓ‡‰ CÙ‰ ‡È‰L אמונות – ∆ƒ∆∆»¡»¿«¬∆¡»¿ƒ

ÏÚשקריות. ‡l‡ ,Ák dÏ ÔÈ‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú‰ ¯wÚ Èkƒƒ«»¬»»»≈»…«∆»«
,el‡ 'ÌÈ„i'‰Ó Ïa˜nL È„È בחינת שמתקלקלת ידי על ¿≈∆¿«≈≈«»«ƒ≈

העגל�ÈÁ·a˙ה'ידים', עשיית לענין שנאמר (שמות מה ƒ¿ƒ«
Èkלב) ¯‰Êa ¯‡·ÓÎÂ) ,"Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ Ì„iÓ ÁwiÂ" :«ƒ«ƒ»»«»«…«∆∆¿«¿…»¿…«ƒ

‡O˙(.קצב 'na‰(דף :Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÔÈ�ÚÏ ‰Ê ˜eÒt ÏÚ ƒ»«»∆¿ƒ¿««¬≈»≈∆«»
'eÎÂ Ì„iÓ ÁwiÂc ÔÈ‚a ,‡„ ‡„·BÚa eÁÏˆ‡ במה – «¿¿¿»»»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»»¿

הפנימי  שהחותם ז"ל רבינו שפירש מה שזהו לפרש ואפשר
ה'יסוד', ספירת בחינת הוא הצדיק כי הדור, מוכיחי זהו
שזהו  מהמוכיחים, מוסר המקבלים הידים זהו החיצון והחותם
משם  כי ה'מלכות', ספירת בחינת שהם ישראל עם בחינת
בה  שנתקבל אמונה בחינת שזה כתב וכן נשמותיהם, שורש

אמונה. בחינת היא ה'מלכות' שספירת וידוע המוסר,

יחתום" אדם כל "ביד הפסוק ביאור

:ÌÂ˙ÁÈ Ì„‡ ÏÎ „È·,יחתום אדם כל "ביד כתיב: ל"ז באיוב
אדם  כל "ביד שם: רש"י ופירש מעשהו", אנשי כל לדעת
ידו  כתב חותם עצמו האדם לפניו חוטא כשאדם – יחתום
אנשי  כל לדעת לפניו. הכתובות שעבר עבירות על מותו ביום

נידון". הוא מה על להודיע – מעשהו

הפנימי  מתקלקל החיצון החותם קלקול ידי שעל הטעם

Â‰ÊÓ ‰˘Ú� 'ÌÈ„È'‰ Ì˙ÂÁ‰ ‰Ê Ï˜Ï˜˙� ÌÂÏ˘Â ÒÁ˘Î
:˙Â¯ÈÙÎ למה אחר טעם בזה מבאר כי לפרש כתב הנחל במי

ונעשה  הפנימי חותם נתקלקל החיצון החותם קלקול ידי על
כפירות  האמונה מקלקול נעשה כי וגירושין, אכזרי דין
בעולם, טלטול נעשה זרה עבודה שיש זמן וכל זרה, ועבודה
ישראל" בני מסעי "אלה שע"פ מ' בסימן שכתוב כמו

ישראל. בני יסעו זה בשביל ישראל אלהיך אלה שבשביל

הידיים  ידי על שנעשה העגל חטא בענין הזוהר מאמר

:‡˘˙ ÈÎ ¯‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎÂ איתא ע"א קצ"ב דף תשא כי בזוהר
מדבש) מתוק פירוש òáùã:(עם àúåøéù àèîã ïåéë" שהגיע כיון

שבע, שעה ïøäàãתחילת éåãé ìò åäééãé åäééåøú åîéøà
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ÔÈ‚a ,‡c ‡c·Úa eÁÏˆ‡ ‰na :Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿««¬≈»≈∆«»ƒ¿«¿À¿»»¿ƒ
‡„L ‰Â‰ ÔB‰È„ÈÓ ÏË� „k el‡ .'eÎÂ Ì„iÓ ÁwiÂc¿«ƒ«ƒ»»¿ƒ«¿«ƒ≈¬»»»
‰Â‰ ‡Ï ,¯˙·Ï dÏ ÏhÈc ·bŒÏÚŒÛ‡Â ,‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿«««¿ƒ…≈¿»«»¬»
B�ewz Ì‚Â (.ÌL ÔiÚ ,'eÎÂ ‡c ‡LÈa ‡c·Ú ÁÏˆ‡«¿«À¿»ƒ»»¿«≈»¿«ƒ

˙�ÈÁ·a ,ÌÈ„i‰ ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ˜¯ ÔkŒÌb ‡e‰˙È˘‡¯·) «≈««¿≈¿ƒ««»«ƒƒ¿ƒ«

(‰Ï¯L‡ ¯Îp‰ È‰Ï‡ Ïk ˙‡ ·˜ÚÈ Ï‡ e�ziÂ" :«ƒ¿∆«¬…≈»¡…≈«≈»¬∆
˙�ÈÁ·a ,"˙c�" ‰NÚ� "Ì˙BÁ"Ó Èk ."Ì„Èa‰ÈÚ˘È) ¿»»ƒ≈»«¬∆ƒ«ƒ¿ƒ«

(‡Èk ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È" :„È:‰Êk) B‡elÓa„ÂÈ ¿≈∆»ƒ»≈ƒ»¿ƒ»∆
˙Ï„¯tÒÓ ‡e‰ (˙c
‰‡nËnL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú e�È‰ , ƒ¿«ƒ««¿¬»»»∆¿«¿»

‰c�k(·Ù ˙·˘): ¿ƒ»

שתי  של מידם לקח שאהרן כיון זה, במעשה הצליחו

העגל. את ממנו ויצר הזהב את �ÏËמכשפים „k el‡ƒ«¿«
dÏ ÏhÈc ·b ÏÚ Û‡Â ,‡Ú¯‡Ï ‡„L ‰Â‰ ÔB‰È„ÈÓƒ≈¬»»»¿«¿»¿«««¿ƒ…≈

'eÎÂ ‡c ‡LÈa ‡„·BÚ ÁÏˆ‡ ‰Â‰ ‡Ï ,¯˙·Ï אם – ¿»»»¬»«¿«»»ƒ»»¿
לארץ, מיד משליכו היה הזהב את מידם לקח כשאהרן

מצליח  היה לא מכן, לאחר אותו לוקח שהיה פי על אף

לעשיית  שגרמו מכשפים שתי שם היו כי זה, רע מעשה

את  משליך היה אהרן ואם כישופיהם, ידי על  העגל

הכישוף', מתבטל היה מידיהם כשקיבלו לארץ הזהב

,(ÌL ÔiÚ זרה עבודה שהיה העגל של כוחו שכל הרי «≈»
כשעם  כי המכשפים, של מידם שנלקח ידי על הגיע

ונתקלקלה  באמונה, פגמו מגיע אינו שמשה ראו ישראל

כח  את למכשפים היה זה ידי ועל ה'ידים', בחינת

זרה. עבודה ידם על לעשות B�ewzה'ידים' Ì‚Â של ¿«ƒ
זרה העבודה �ÈÁa˙בחינת È„È ÏÚ ˜¯ Ôk Ìb ‡e‰«≈««¿≈¿ƒ«

˙�ÈÁ·a ,'ÌÈ„i'‰ יעקב בני שנלחמו לאחר שנאמר מה «»«ƒƒ¿ƒ«
שכם אנשי לה)עם Ïk(בראשית ˙‡ ·˜ÚÈ Ï‡ e�ziÂ" :«ƒ¿∆«¬…∆»

,"Ì„Èa ¯L‡ ¯Îp‰ È˜Ï‡ את תיקן שיעקב בזה, ורמוז ¡…≈«≈»¬∆¿»»

ועל  כח, זרה העבודה מקבלת שממנה ה'ידים' בחינת

כוחה. התבטל זה ידי

ה'ידים', מבחינת כח מקבלת זרה שהעבודה והטעם

'ידים', בחינת שהוא החיצון החותם Èkƒכשמתקלקל
,"˙c�" ‰NÚ� "Ì˙BÁ"Ó'ו'נדת ש'חותם' לעיל כמובא ≈»«¬∆ƒ«

וזהו  דם, שרואה אשה היא ונדה שווה, בגימטריא ִהם

˙�ÈÁ·aישראל את ישעיהו הנביא שהוכיח א)מה :(ישעיהו ƒ¿ƒ«
,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"'ה'ידים שבחינת בזה, ורמוז ¿≈∆»ƒ»≈

נדה', 'דם בחינת נעשה וממנה B‡elÓaנתקלקלה '„È' Èk ִƒ»¿ƒ
,'˙c�' ¯tÒÓ ‡e‰ (˙Ïc „eÈ :‰Êk)'ה'יד וכשבחינת »∆»∆ƒ¿«ƒ«

'נדה' ובחינת 'נדת', בחינת ממנה נעשית ‰e�Èמתקלקלת ִ«¿
‰c�k ‰‡nËnL ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú(פב שנדה ,(שבת שכשם ¬«¡ƒƒ∆¿«¿»¿ƒ»ִ

מטמאת  זרה עבודה גם כך שנושאת, מה את מטמאת

בחינת  היא זרה' ש'עבודה אנו ורואים אותה, הנושא את

ה'ידים' שכשבחינת שמצינו מה כן ואם ִ'נדה',

היינו  נדה', 'דם בחינת זה ידי על נעשה ִמתקלקלת

זרה'. 'עבודה בחינת זה ידי  על שנעשה

אהרן, של ידיו  על ידיהם את שניהם íãéîהרימו ç÷éå áéúëã

כלומר רבים øéúéבלשון àìå ååä åäéååøú מכשפים הב' אלו
יותר, ולא שם íãéîהיו ìéá÷ åäéàã ïåéë קיבל שאהרן כיון

מידם, הזהב øîàåאת ÷éôð àì÷ ואמר השמים מן קול יצא
òø ä÷ðé àì ãéì ãé.'וכו רע  ינקה לא לידו מידם שקבל לפי

àîåéã ïéúòù òáù àèîã ïåéë שביעית שעה שהגיע כיון
היום, ãéîשל ïøäàì äéì åáäé,לאהרן הזהב את מיד נתנו

àðàå àúéîã÷á àòøàá äéì ååù ïåì øîà äåä åäéà éà

ìåèà על בתחילה הזהב את שישימו להם אומר היה הוא אם
משם, אקחו ואני íåìëהארץ åäééùøçá ïéìëé ååä àì היו לא

כלום, בכשפיהם ולעשות לפעול ìèðיכולים íãéî àìà אלא
מידם, הזהב לקח שאהרן לפי היה בכשפיהם שהצליחו מה
הפעולה  באמצע הקרקע על ההוא הדבר בהניח כי ר"ל
כל  מתחילה להתחיל צריך והיה שעשו, מה כל מתבטלת

וכו'. פעולתם

àùð éðá ïéáùçã äîë àì ,èøçá åúåà øöéå הפירוש אין
אדם בני שחושבים äìîáכמו åà äâåçîá ïéøåéö ãáòã

àøçà,אחר בדבר או במחוגה ציורים ÷àøשעשה àúà àìà

äìî àçëåàìהדבר את להוכיח הכתוב בא àìאלא ïøäàã

àøîúñàì òãé,להשמר ידע לא ìèðשאהרן ãë åìéàã

àòøàì éãù éåä ïåäéãéî היה מידם הזהב את כשלקח אם
לארץ, øúáìמשליכו äéì ìåèéã áâ ìò óà שהיה פי על אף

הארץ, מן אח"כ אותו àãלוקח àùéá àãáåò çìöà äåä àì

הזו הרעה מעשה מצליח היה àùéáלא àòåéñ àìëá ìáà

äåä,אחרא מסטרא רעה סיוע היה הענין בכל èé÷ðãאבל

àðéòî äéøîèå àáäã הרי העין, מן והסתירו הזהב את שלקח
ùéá øúá ùéá שלא ב' מידם, שלקח מה א' רעה, אחר רעה

ושואל העין, מן שהסתירו ג' הארץ, על øöéåהשליכו éàî

èøçá åúåà ואמר פירושו, àãçמה àñéëá àáäã ìë éåùã

àðéòî øîúñàå חרט הנקרא אחד בכיס הזהב כל את ששם
העין". מראיית ונסתר



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם ד תקפו 

‚CÈ¯ˆÂ,‰�eÓ‡‰ ‡È‰L ,ÌÈ„i‰ ˙‡ ˙‡lÓÏ ˙B‡¯Ï ¿»ƒƒ¿¿«…∆«»«ƒ∆ƒ»¡»
Ì‰L ,ÌÈÚB¯ ‰Ú·MÓ ‰¯‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»ƒƒ¿»ƒ∆≈

˙�ÈÁ·a ,¯Bc‰ È‚È‰�Ó Ïk ÏL ˙eiÏÏk(ËÎ ˙ÂÓ˘): ¿»ƒ∆»«¿ƒ≈«ƒ¿ƒ«

‰�eÓ‡‰ ÌÈÚB¯ Ì‰ Èk ,"Ì„È ‡lÓz ÌÈÓÈ ˙Ú·L"ƒ¿«»ƒ¿«≈»»ƒ≈ƒ»¡»
,ÌÈÚB¯ ÌÈ‡¯˜� ‰Ê ÌLŒÏÚÂ ,dÓÈÏL‰Ïe d�w˙Ï¿«¿»¿«¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿»ƒƒ

ÌLŒÏÚ(ÊÏ ÌÈÏ‰˙)˙�eÓ‡ ¯wÚ ÏÎÂ ,"‰�eÓ‡ ‰Ú¯e" «≈¿≈¡»¿»ƒ«¡«

ידי על הנעשה  'חותם' בחינת יש כי שנתבאר לאחר 
בשמים  שנגזר  הדין  גזר  את  שחותמים הדור  מוכיחי 
מתקלקל הזה  וכשהחותם החיצונים, ממנו יינקו שלא 
'חותם' בחינת  ויש בעולם, ומחלוקת  גירושין  נעשה 
ידי על נעשה  והוא הפנימי, ה'חותם' על השומר  חיצון 
אמונה, מתוך  הדור  מוכיחי  של המוסר  את שמקבלים 
יכולים  החיצון  ה 'חותם' שהיא  האמונה וכשמתקלקלת
על שנעשה ועוד הפנימי , לחותם להתקרב החיצונים 

לאמונה. זוכים כיצד  כעת  יתבאר  כפירות , זה  ידי

,‰�eÓ‡‰ ‡È‰L ,'ÌÈ„i'‰ ˙‡ ˙‡lÓÏ ˙B‡¯Ï CÈ¯ˆÂ .‚¿»ƒƒ¿¿«…∆«»«ƒ∆ƒ»¡»
ÌÈÚB¯ ‰Ú·MÓ ‰¯‡‰ È„È ÏÚ,דור בכל Ì‰Lשיש «¿≈∆»»ƒƒ¿»ƒ∆≈

˙�ÈÁ·a ,¯Bc‰ È‚È‰�Ó Ïk ÏL ˙eiÏÏk שאמר מה ¿»ƒ∆»«¿ƒ≈«ƒ¿ƒ«
את  חנכו שבהם המילואים ימי בשבעת למשה הקב"ה

כט)המשכן Ì„È"(שמות ‡lÓz ÌÈÓÈ ˙Ú·L" ימים : בשבעת – ƒ¿«»ƒ¿«≈»»
אלו בימים שתקריב הקרבנות כל ידי על הכהונה בקדושת תקדשם (על אלו

שם) רש"י כנגד .פי הם המילואים ימי שבעת כי בזה, ורמוז

רועים השבעה הנחל)בחינת רועים:(מי השבעה ידי ועל ,

ה'ידים', בחינת ונשלמת מתמלאת – ידם" "תמלא

האמונה, ¯ÌÈÚBשהיא Ì‰ Èk את ומגדלים מנהיגים – ƒ≈ƒ
ÌÈ‡¯˜� ‰Ê ÌL ÏÚÂ ,dÓÈÏL‰Ïe d�w˙Ï ‰�eÓ‡‰»¡»¿«¿»¿«¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿»ƒ

ÌL ÏÚ ,'ÌÈÚB¯'שנאמר לז)מה ‡�eÓ‰",(תהלים ‰Ú¯e" : ƒ«≈¿≈¡»
את  ולהשלים ולגדל לרעות צורך שיש בזה, ורמוז

‰Ìהאמונה, ÔÈÎÈLÓÓ Ï‡¯NÈ ˙�eÓ‡ ¯wÚ ÏÎÂ– ¿»ƒ«¡«ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈
רועים �ÈÁa˙השבעה ‰ÊÂ .¯Bc‰Ï בברכתו שנאמר מה ¿«¿∆¿ƒ«

ישראל לעם משה לג)של E„Èa"(דברים ÂÈL„˜ Ïk" :, »¿…»¿»∆

שעל  התיקונים את הודיעו בעצמם שהם רועים השבעה ענין
אליהם  להתקרב זוכים זה ידי

:ÌÈÚÂ¯ ‰Ú·˘Ó ‰¯‡‰ È„È ÏÚכי כתב, הנחל כשתדקדק במי
שהם  רועים מהשבעה שמדברת תמצא הזאת התורה בדברי
אליהם  להתקרב שזוכין במה התיקונים הודיעו בעצמן
את  "וימל בו שאמר אברהם הוא הראשון  האמונה, להשלים
הקולות  ידי שעל מרומז שבזה הזה", היום בעצם ערלתם בשר
בפנים, כמבואר להרועים, להתקרב זוכין עזות בחינת שהם
בידם" אשר הנכר אלהי כל את יעקב אל "ויתנו ובפסוק
הידים  מתקן מהרועים שהוא שיעקב מבואר בפנים המבואר
ראשי  שהוא עוז" קול בקולו "יתן ובפסוק האמונה, שהם
להתקרב  זוכין עוז קול הקולות ידי שעל מרומז יעקב תבות
על  קאי שזה ידם" תמלא ימים "שבעת והפסוק להרועים,
מהרועים  הוא שמשה היינו האמונה, הם ידם את שמילא
אבן  רועה "משם ובפסוק אמונה, שהם הידים את ממלא
שהוא  יוסף על יעקב אמר זה בפנים המבואר ישראל"
ונשמע  נעשה בחינת שזה כחדא ובן אב ידי שעל מהרועים,
ישראל" "אבן וגם האמונה, שמשלימין להרועים לבוא זוכין
"מקול  ובפסוק כידוע. אמונה מלכות בחינת הוא בעצמו
השביעי  הרועה שהוא דוד שאמר בפנים המבואר אנחתי"
שתמה  שמה נראה וגם הרועים. לאלו לבא במה כן גם מבואר
קול  "הקול הברכות לקבל עשו בגדי יעקב שלבש בעת יצחק
עזות  בחינת שהוא הקול ידי על צריך היה כך ואחר יעקב",
הידים  מה ומפני בשלימות , האמונה שהם הידים תיקון להיות
עשו  בבגדי רק הידים על לבוש היה באמת אבל עשו, ידי
שגם  נמצא בשלימות, באמונה בתיקונן היה שלו הידים אבל

אהרן  וגם האלה. התיקונים מן הודיע מהרועים שהוא  יצחק
אינם  שלהם שהידים לישראל הודיע מהרועים שהוא
כן  שעל העגל, לעשות עליו העם שנתקהלו בעת בשלימות.
ידע  כי בפנים, כמבואר בחרט" אותו ויצר מידם "ויקח כתיב
ימי  בשבעת ובניו אהרן של ידם מילא שמשה במה מזה
תמלא  ימים "שבעת למשה יתברך ה' אמר זה שעל המילואים,
אהרן  הודיע כן ועל בפנים, כמבואר ובניו אהרן של ידם"
קיבלו  שלא ידי על בשלימות אינם שלהם שהידים לישראל

רועים. מז' הארה

אנכי  ענות "קול משה שאמר העגל במעשה כתיב כן ועל
ידם  שעל עזות בחינת שהם דקדושה הקולות היפוך שומע",
כך  אחר שכתב וזה האמונה, להשלים להרועים לבוא זוכין
העגל  מעשה ידי על איש אלפי כשלשת העם מן כשנפל
תראו  שמעתה היינו לה'", היום ידכם מלאו משה "ויאמר
משבעה  הארה ידי על האמונה שהם הידים ולהשלים למלאות
עדים  את ישראל בני "ויתנצלו כך אחר כתיב כן ועל רועים.
כמבואר  ונשמע נעשה של כתרים השני שהם חורב", מהר
דקדושה  לעזות זכו לא זה ידי ועל בהם פגמו כי בפנים,
"ומשה  אך האמונה, להשלים להרועים זה ידי על להתקרב
את  שלקח ד' בראשית בזוהר ומבואר האהל", את יקח
השם  מבקש כל והנה ראשי". עלי נרי "בהלו מלשון האורות,
האלה  להתיקונים לזכות שרצה מי  היינו מועד, אהל אל יצא
האורות  של הדרך ממנו לקבל מועד, אהל אל משה אל יצא
לעזות  לבוא זה ידי על יזכה ולמען ונשמע, נעשה של

האמונה. את להשלים להרועים ולהתקרב דקדושה



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תקפז ד

˙�ÈÁa ‰ÊÂ .¯Bc‰Ï Ì‰ ÔÈÎÈLÓÓ Ï‡¯NÈ(‚Ï ÌÈ¯·„)Ïk" : ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈¿«¿∆¿ƒ«»
‰L ,"E„Èa ÂÈLB„˜È‚È‰�Ó Ïk ÏL ˙eiÏÏk ˙�ÈÁa Ì ¿»¿»∆∆≈¿ƒ«¿»ƒ∆»«¿ƒ≈
˙�ÈÁa ‰ÊÂ .¯Bc‰(·È Ú˘Â‰)."ÔÓ‡� ÌÈLB„˜ ÌÚÂ" : «¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒ∆¡»

‰Ê ÌLŒÏÚ ‡¯˜� ,ÌÈÚB¯ ‰Ú·MÓ „Á‡ ‡e‰L ,‰LÓe∆∆∆»ƒƒ¿»ƒƒ¿»«≈∆
:‡�ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ»̄¬»¿≈»»

„È‡ÂÏL ˙eiÏÏk Ì‰L ,ÌÈÚB¯‰ el‡Ï ‡B·Ï ¯LÙ‡ ¿ƒ∆¿»»¿≈»ƒ∆≈¿»ƒ∆
e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,˙efÚ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,‰M„w‰«¿À»∆»«¿≈«¿«¬««≈

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ(‰"Ù ˙Â·‡)·e˙kL BÓk ,'¯Ópk ÊÚ ÈÂ‰' : ƒ¿»ƒ¿»»¡≈««»≈¿∆»
(ÂË ˙ÂÓ˘)È„ÈŒÏÚ e�È‰ ,"EL„˜ ‰Â� Ï‡ EfÚ· zÏ‰�" :≈«¿»¿»¿∆¿≈»¿∆«¿«¿≈

ÏL ÌÈÚB¯ LÈ Èk ,‰M„w‰ CB˙Ï ÔÈÒ�Î� ˙efÚ«ƒ¿»ƒ¿«¿À»ƒ≈ƒ∆
ÔÈÙBÎÂ ,¯Bc‰ ÈÓÒ¯ÙÓ ÔkŒÌb Ì‰Â ,‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰«ƒ¿»»√»¿≈«≈¿À¿¿≈«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Ì˙eÎÏÓ ¯wÚÂ .e‰È„eaÚL ˙BÁ˙Ï ÌÈL�‡¬»ƒƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ««¿»«¿≈

'‡‚z ‡Ïa ‡˙eÎÏÓ' Y ˙efÚ Èk ,˙efÚ(.‰˜ ÔÈ¯„‰Ò)Ì‰Â , «ƒ««¿»¿»»»¿≈
˙�ÈÁ·a ,Ì˙efÚa ÌÈ·ÏÎk(Â ‰ÈÚ˘È)ÈfÚ ÌÈ·Ïk‰Â" : ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿«¿»ƒ«≈

רועים, השבעה היינו קדושיו" ש"כל בזה, ≈∆Ì‰Lורמוז
c‰ È‚È‰�Ó Ïk ÏL ˙eiÏÏk ˙�ÈÁa,¯B הם ולכן ¿ƒ«¿»ƒ∆»«¿ƒ≈«

את  ומשלימים מתקנים והם קדושיו", "כל נקראים

"ידך". בחינת שהיא �ÈÁa˙האמונה, ‰ÊÂ שנאמר מה ¿∆¿ƒ«
יב) �‡ÔÓ"(הושע ÌÈLB„˜ ÌÚÂ" שהקדושים ,: בזה, ורמוז ¿ƒ¿ƒ∆¡»

ומשלימים  מתקנים הם רועים, השבעה שהם הללו,

האמונה. את דהיינו "נאמן", בחינת e‰L‡את ,‰LÓe∆∆
ÌÈÚB¯ ‰Ú·MÓ „Á‡ באה נשמתו כי ודור, דור שבכל ∆»ƒƒ¿»ƒ

הדור, בצדיק  ודור דור בכל ÌLבגלגול ÏÚ ‡¯˜�ƒ¿»«≈
‰Êהזוהר �ÓÈ‰Ó‡'בספר ‡ÈÚ¯' על נאמן, רועה – ∆«¬»¿≈»»

האמונה  ועיקר אמונה, לדור שממשיך רועה שהוא שם

משה. בחינת שהוא הדור צדיק ידי על לדור נמשכת

בחינת  שהם האמיתיים, הדור לצדיקי לבוא צריך ולכן

בחינת  שהוא הדור לצדיק ובפרט רועים, השבעה

שלימה לאמונה זה ידי על לזכות כדי (קיצור משה,

מוהר"ן) .ליקוטי

צורך יש לאמונה לזכות שכדי  שנתבאר  לאחר 
כי כעת יתבאר דור , שבכל  הרועים  לשבעת  להתקרב
ויתבאר  דקדושה , בעזות  צורך יש אליהם  להתקרב כדי 

ויתבאר טעם  דקדושה, עזות האדם  צריך מדוע  נוסף 
דקדושה. לעזות זוכה  האדם  כיצד  גם

.„ÏL ˙eiÏÏk Ì‰L ,ÌÈÚB¯‰ el‡Ï ‡B·Ï ¯LÙ‡ È‡Â¿ƒ∆¿»»¿≈»ƒ∆≈¿»ƒ∆
Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,˙efÚ È„È ÏÚ ‡l‡ ,‰M„w‰«¿À»∆»«¿≈«¿«¬««≈ƒ¿»

‰Î¯·Ï פ"ה Ópk¯,)(אבות ÊÚ ÈÂ‰' כצבי,: ורץ כנשר, וקל ƒ¿»»¡≈««»≈
שיש  הרי שבשמים', אביך רצון לעשות כארי, וגיבור

זה  ידי שעל הרועים, אל להתקרב כדי בעזות צורך

וראיה  רצונו, את ולעשות בהקב"ה להאמין זוכה האדם

e˙kL·נוספת, BÓkישראל עם טו)על "�‰zÏ(שמות : ¿∆»≈«¿»
"EL„˜ ‰Â� Ï‡ EfÚ·.ישראל לארץ והביאם ניהלם שהקב"ה – ¿»¿∆¿≈»¿∆

זה, בפסוק CB˙Ïורמוז ÔÈÒ�Î� ˙efÚ È„È ÏÚ ,e�È‰«¿«¿≈«ƒ¿»ƒ¿
.‰M„w‰ אל להתקרב כדי בעזות צורך שיש והטעם «¿À»

הרועים, ‡Á¯‡שבעת ‡¯Ëq‰ ÏL ÌÈÚB¯ LÈ Èk צד – ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»»√»
‡�ÌÈLהטומאה, ÔÈÙBÎÂ ,¯Bc‰ ÈÓÒ¯ÙÓ Ôk Ìb Ì‰Â¿≈«≈¿À¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ

e‰È„eaÚL ˙BÁ˙Ï,ושלטונם שיעבודם לתחת –¯wÚÂ ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ«
‡Ïa ‡˙eÎÏÓ Y ˙efÚ Èk ,˙efÚ È„È ÏÚ ‡e‰ Ì˙eÎÏÓ«¿»«¿≈«ƒ««¿»¿»

‡‚z(.קה רק (סנהדרין לה וחסר גדולה מלכות היא העזות – »»
להגיע  האדם יכול העזות ידי שעל דהיינו מלכות, כתר

מלך, של כמו גדולה ושררה ÌÈ·ÏÎkלשלטון Ì‰Â¿≈ƒ¿»ƒ
Ì˙efÚa˙�ÈÁ·a כשהוכיח , ישעיהו הנביא שאמר מה ¿«»ƒ¿ƒ«

הנביאים  תוכחת לקול שומעים שאינם ישראל עם את

למוטב, לחזור אותם מזהירים שאינם מנהיגיהם בגלל

הדור אותו מנהיגי על נו)ואמר ÈfÚ(ישעיהו ÌÈ·Ïk‰Â" :¿«¿»ƒ«≈

בידך" קדושיו "כל הפסוק ביאור

:Í„È· ÂÈ˘Â„˜ ÏÎ– בידך קדושיו "כל פירש: שם ברש"י
אדוני  נפש והיתה שנאמר כענין אתו, גנוזות הצדיקים נפשות

אלהיך". ה' את החיים בצרור צרורה
נאמן" קדושים "ועם הפסוק ביאור

:ÔÓ‡� ÌÈ˘Â„˜ ÌÚÂ,אפרים בכחש "סבבני כתיב: י"ב בהושע
קדושים ובמרמה ועם אל, עם רד עוד ויהודה ישראל, בית

יהודה  אבל – "ויהודה פירש: שם דוד ובמצודות נאמן",
האל  עם ללכת העם את מכריח ר"ל האל עם מושל הוא עדיין
הוא, קדושים אלהים עם – קדושים ועם התורה. בדרכי

מאמרו". לקיים הנאמן

כתר  בלא מלכות היא שהעזות הגמרא מאמר

˙ÂÊÚ:‡‚˙ ‡Ï· ‡˙ÂÎÏÓ:מובא ע"א ק"ה דף סנהדרין בגמ'
דכתיב  היא, תאגא בלא מלכותא חוצפא ששת, רב "אמר
קשים  צרויה בני האלה והאנשים מלך ומשוח רך היום ואנכי
כלומר, – תגא בלא "מלכותא רש"י: ופירש וגו'", ממני
רך  היום אנכי מלכות. כתר אלא חסר ואינו גדולה, שררה
גדול  איני כלומר – ממני קשים האלה והאנשים מלך ומשוח

מלכות". משיחת אלא מהם
נפש" עזי "והכלבים הפסוק ביאור

:˘Ù� ÈÊÚ ÌÈ·ÏÎ‰Â,כולם עוורים "צופיו כתיב: נ"ו בישעיה
שוכבים  הוזים לנבוח, יוכלו לא אלמים כלבים כולם, ידעו לא



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם ד תקפח 

·Ïk‰ È�Ùk ¯Bc‰ È�t Ô‰Â ,"ÌÈÚB¯ ‰n‰ LÙ�(:ËÓ ‰ËÂÒ). ∆∆≈»ƒ¿≈¿≈«ƒ¿≈«∆∆
¯LÙ‡ È‡ ,ÌzÏLÓÓ ˙ÁzÓ Ì‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,ÔkŒÏÚÂ¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆ƒ««∆¿«¿»ƒ∆¿»
zÏ‰�" :Ê‡Â ,Ì˙efÚ „‚� „ÓÚÏ ,˙efÚ È„ÈŒÏÚ ˜«̄«¿≈««¬…∆∆«»¿»≈«¿»
.‰M„w‰ CB˙Ï Ò�ÎpL Y "EL„˜ ‰Â� Ï‡ EfÚ·¿»¿∆¿≈»¿∆∆ƒ¿»¿«¿À»

ÏÎÂ˙BÏBw‰Ô‰ ,‰Á�‡ ÏL Ô‰ ,‰˜Úˆ ÏL Ô‰ Y ¿»«≈∆¿»»≈∆¬»»≈
˙�ÈÁa Ì‰ Ìlk Y ‰¯ÓÊ ÏB˜ Ô‰ ,¯ÙBL ÏB˜»≈ƒ¿»À»≈¿ƒ«

˙�ÈÁ·a ,˙efÚ(ÁÒ ÌÈÏ‰˙):"ÊÚ ÏB˜ BÏB˜a ÔzÈ Ô‰" : «ƒ¿ƒ«≈ƒ≈¿…
‰CÈ¯ˆÂ,Ûeb‰ ¯Na ÏÚ „‡Ó ÌÁ¯Ï Ì„‡ Ïk ¿»ƒ»»»¿«≈¿…«¿««

‰ÓLp‰L ‰‚O‰ ÏkÓe ‰¯‡‰ ÏkÓ BÏ ˙B‡¯‰Ï¿«¿ƒ»∆»»ƒ»«»»∆«¿»»
˙�ÈÁ·a ,‰‚O‰‰ ˙‡fÓ Ú„È ÔkŒÌb Ûeb‰L ,˙‚OÓ«∆∆∆««≈≈«ƒ…««»»ƒ¿ƒ«

(Á ‰ÈÚ˘È),‡˜Èc E¯NaÓ ,"ÌlÚ˙˙ ‡Ï E¯NaÓe" :ƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿»
¯Na e�È‰ ,E¯Na ÏÚ ÌÁ¯lÓ EÈ�ÈÚ ÌÈÏÚz ‡lL∆…«¿ƒ≈∆ƒ¿«≈«¿»¿«¿¿«
,BÎkÊÏ ˙B‡¯Ï ,Ûeb‰ ÏÚ „‡Ó ÌÁ¯Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Èk .EÙeb¿ƒ¿ƒƒ¿«≈¿…««ƒ¿¿«¿
˙B‚O‰‰Â ˙B¯‡‰‰ ÏkÓ BÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÎeiL È„k¿≈∆«¿ƒ«ƒ»«∆»¿««»
‰‡B¯ ‡È‰ Ì„‡ Ïk ÏL ‰ÓLp‰ Èk ,˙‚OÓ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«∆∆ƒ«¿»»∆»»»ƒ»
B�È‡ Ûeb‰ Ï·‡ ,„‡Ó ÌÈ�BÈÏÚ ÌÈ¯·c „ÈÓz ˙‚OÓe«∆∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿…¬»«≈

,"ÌÈÚ¯ ‰n‰ LÙ� עזים הם המנהיגים, דהיינו שהרועים, ∆∆≈»…ƒ
בזמן Ô‰Âככלבים, כי ז"ל, רבותינו שאמרו מה בבחינת ¿≈

ביאת  לפני הגלות סוף בזמן דהיינו דמשיחא', 'עקבתא

יהיו ‰Ïk·'המשיח, È�Ùk ¯Bc‰ È�t'(:מט והיינו (סוטה ¿≈«ƒ¿≈«∆∆
ככלב. עזים ÁzÓ˙שיהיו ,Ì‰Ó Ïˆp‰Ï È„k Ôk ÏÚÂ¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆ƒ««

ÌzÏLÓÓ,אחרא הסטרא של הרועים ¯˜של ¯LÙ‡ È‡ ∆¿«¿»ƒ∆¿»«
˙efÚ È„È ÏÚ,דקדושהzÏ‰�" :Ê‡Â ,Ì˙efÚ „‚� „ÓÚÏ «¿≈««¬…∆∆«»¿»≈«¿»

‰M„w‰ CB˙Ï Ò�ÎpL Y "EL„˜ ‰Â� Ï‡ EfÚ· ומתקרב ¿»¿∆¿≈»¿∆∆ƒ¿»¿«¿À»
האדם  צריך וכן דקדושה. העזות ידי על הרועים לשבעת

הקמים  כל כנגד לעמוד כדי דקדושה עזות לו שתהיה

ה' מעבודת אותו למנוע י"א)כנגדו באות לקמן המובא פי .(על

˙BÏBw‰ ÏÎÂ,הקדושה ˆÚ˜‰של ÏL Ô‰ צועק שהאדם ¿»«≈∆¿»»
יתברך, ‡�Á‰לה' ÏL Ô‰,עוונותיו על ˜ÏBשנאנח Ô‰ ≈∆¬»»≈

‰¯ÓÊ ÏB˜ Ô‰ ,¯ÙBL קול ואפילו יתברך, לה' שמזמר »≈ƒ¿»
הצדקה נתינת של המטבעות י"ז)קשקוש סימן מוהר"ן ,(חיי

˙efÚ ˙�ÈÁa Ì‰ Ìlk,דקדושה˙�ÈÁ·a על שנאמר מה À»≈¿ƒ««ƒ¿ƒ«

סח)הקב"ה קדם,(תהלים שמי בשמי "לרוכב :ÔzÈ Ô‰≈ƒ≈
,"ÊÚ ÏB˜ BÏB˜a בחינת הם הקולות שכל בזה, ורמוז ¿…

אל  להתקרב זוכים ידם ועל 'עזות', בחינת דהיינו 'עוז',

הדור. צדיקי ואל הקדושה,

Â בחינת ‰. את האדם צריך מדוע נוספת סיבה גם ¿יש
הנה כי דקדושה, ÏÚהעזות „‡Ó ÌÁ¯Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯»̂ƒ»»»¿«≈¿…«

‰‚O‰ ÏkÓe ‰¯‡‰ ÏkÓ BÏ ˙B‡¯‰Ï ,Ûeb‰ ¯Na¿««¿«¿ƒ»∆»»ƒ»«»»
,‰‚O‰‰ ˙‡fÓ Ú„È Ôk Ìb Ûeb‰L ,˙‚OÓ ‰ÓLp‰L∆«¿»»«∆∆∆««≈≈«ƒ…««»»

˙�ÈÁ·aשנאמר נח)מה ˙˙ÌlÚ",(ישעיהו ‡Ï E¯NaÓe" : ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿«»
מקרובך) רש"י: כי,(ופירש בזה, lL‡ורמוז ,‡˜Èc "E¯NaÓ"ƒ¿»¿«¿»∆…

Èk .EÙeb ¯Na e�È‰ ,E¯Na ÏÚ ÌÁ¯lÓ EÈ�ÈÚ ÌÈÏÚ«̇¬ƒ≈∆ƒ¿«≈«¿»¿«¿¿«¿ƒ
È„k ,BÎkÊÏ ˙B‡¯Ï ,Ûeb‰ ÏÚ „‡Ó ÌÁ¯Ï ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿«≈¿…««ƒ¿¿«¿¿≈
‰ÓLp‰L ˙B‚O‰‰Â ˙B¯‡‰‰ ÏkÓ BÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÎeiL∆«¿ƒ«ƒ»«∆»¿««»∆«¿»»

˙‚OÓ˙‚OÓe ‰‡B¯ ‡È‰ Ì„‡ Ïk ÏL ‰ÓLp‰ Èk . «∆∆ƒ«¿»»∆»»»ƒ»«∆∆
,Ì‰Ó Ú„BÈ B�È‡ Ûeb‰ Ï·‡ ,„‡Ó ÌÈ�BÈÏÚ ÌÈ¯·c „ÈÓz»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿…¬»«≈≈«≈∆
,Ûeb‰ ¯Na ÏÚ „‡Ó ÌÁ¯Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ Ôk ÏÚ«≈»ƒ»»»¿«≈¿…«¿««

רועים  והמה שבעה, ידעו לא נפש עזי והכלבים לנום: אוהבי
ופירש  מקצהו", לביצעו איש פנו, לדרכם כולם הבין, ידעו לא
וכל  ה' דרשו שאמר לפי – כולם עוורים "צופיו שם: רש"י
צועקים  הנביאים הנה ואומר, חוזר שומעים אינם והם הענין
פרנסיהם  והרי להם ותיטיב התשובה על ומכריזים להם
המופקד  כצופה הנולדות, את רואין ואינם כולם כעוורים
את  מלראות עוור והוא העם את להזהיר בא החרב את לראות
לשמור  שמינוהו ככלב העם, את מלהזהיר ואילם באה, החרב
מזהירין  אינם ישראל פרנסי כך מלנבוח, אילם והוא  הבית
למלאות  רוצים – נפש עזי והכלבים למוטב. לחזור אותם
לא  שהכלבים כמו – רועים והמה בלע"ז. אינגר"ש כריסם
באחרית  יהיה מה הבין ידעו לא הרועים כן שבעה ידעו
שאר  את לגזול לבצעו איש פנו הנייתם לדרך – כולם הימים.

כמו – מקצהו עליהם. ממונים שהם יט)העם העם (בראשית כל
כן". נוהגים כולם קצהו ועד מניינם מקצה מקצה

הוא  משיגה שהנשמה מההשגות לו להודיע שצריך הגוף ענין
הנגלה  השכל שהוא הנפש את כולל

:˙‚˘Ó ‰Ó˘�‰˘ ˙Â‚˘‰‰Â ˙Â¯‡‰‰ ÏÎÓ ÂÏ ÚÈ„Â‰Ï בביאור
הגוף  בענין הקדושה, כוונתו נראה כי כתב, הליקוטים
מדבר  כי משגת, שהנשמה השגה מכל להודיעו שצריך
והשכל  המדמה הכח שהוא החיוני, ורוחו נפשו על גם
הנשמה  עצם כנגד לגוף, נחשבים הם גם אשר הנגלה,

בעצמו, מהאדם נסתרת וחכמתה מדבריו ששכלה מובן (וכן

אות  אליו המתקרבים (מעלת מוהר"ן בחיי כמו מקומות, בשאר גם הקדושים

של )כ"ג) והשכל ונשמה, רוח נפש באדם שיש והיינו ,
היא  שלו והנשמה שבו, והרוח הנפש בחינת זהו האדם
דברים  משיגה היא ולכן מהשכל, יותר גבוהה מדריגה
היא  האדם ועבודת בשכלו, מבין אינו שהאדם עליונים
משיגה  שהנשמה וההשגות מההארות בשכלו להשיג

העליונים. בעולמות



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תקפט ד

ÏÚ „‡Ó ÌÁ¯Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ ÔkŒÏÚ .Ì‰Ó Ú„BÈ≈«≈∆«≈»ƒ»»»¿«≈¿…«
‰ÓLp‰ ÏÎezL „Ú ,Ûeb‰ CkÊÏ ˙B‡¯Ï ,Ûeb‰ ¯Na¿««ƒ¿¿«≈««∆««¿»»

Óe ‰‡B¯ ‡È‰M ‰Ó ÏkÓ BÏ ÚÈ„B‰Ï„ÈÓz ˙‚O ¿ƒ«ƒ»«∆ƒ»«∆∆»ƒ
‰·BË ‡È‰ ,BÊ ‰�ÈÁ·a ‡e‰ Ûeb‰LÎe .Ï"pk««¿∆«ƒ¿ƒ»ƒ»
Áˆ Ûeb‰LÎe ,d˙‚¯„nÓ ˙ÏÙB� ÌÈÓÚÙlL ,‰ÓLp‰Ï¿«¿»»∆ƒ¿»ƒ∆∆ƒ«¿≈»»¿∆««
d˙‚¯„ÓÏ ¯ÊÁÏÂ ÌÓB¯˙‰Ï ‰ÓLp‰ ÏÎez ,¯B‡Â»««¿»»¿ƒ¿≈¿«¬…¿«¿≈»»
¯kÊÏ ÏÎez Ûeb‰ È‚e�Úz È„ÈŒÏÚ e�È‰ ,Ûeb‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿«¿≈«¬≈««ƒ¿…
ÔkŒÌb Ûeb‰L ¯Á‡Ó Èk ,dlL ÌÈ‚e�ÚzÏ ˙BÏÚÏÂ¿«¬««¬ƒ∆»ƒ≈««∆««≈
ÏÎez ÔkŒÏÚÂ ,ÌÈ‚e�Úz‰a „kÏ� B�È‡ ,¯LÎÂ ·BË¿»≈≈ƒ¿»¿««¬ƒ¿«≈«
,d˙ÏÚÓÏ Ûeb‰ È‚e�Úz È„ÈŒÏÚ ¯ÊÁÏ ‰ÓLp‰«¿»»«¬…«¿≈«¬≈«¿«¬»»
LiL ˙BÓÈL¯‰ È„ÈŒÏÚ ÔkŒÌb ÔÎÂ .dlL ÌÈ‚e�ÚzÏ««¬ƒ∆»¿≈«≈«¿≈»¿ƒ∆≈
,Ì„wÓ ‰ÓLp‰ Ba ‰¯È‡‰L ˙B¯‡‰ È„ÈŒÏÚ ,Ûeb‰a¿««¿≈∆»∆≈ƒ»«¿»»ƒ…∆
‰ÊÂ .d˙‚¯„ÓÏ ¯ÊÁÏÂ ˙BÏÚÏÂ ¯kÊÏ ‰zÚ ÏÎez««»ƒ¿…¿«¬¿«¬…¿«¿≈»»¿∆

˙�ÈÁa(ËÈ ·ÂÈ‡)È¯NaÓ Y "dBÏ‡ ‰ÊÁ‡ È¯NaÓ" : ¿ƒ«ƒ¿»ƒ∆¡∆¡«ƒ¿»ƒ
e�È‰ ,dBÏ‡ ‰ÊÁÈ Ûeb‰ ¯Na È„ÈŒÏÚ e�È‰ ,‡˜Èc«¿»«¿«¿≈¿««∆¡∆¡««¿
‰ÊÁÈÂ ‰‡¯È BÙe‚a Ì„‡‰L e�È‰ ,˙e˜Ï‡ ˙B‚O‰«»¡…«¿∆»»»¿ƒ¿∆¿∆¡∆
Ï·‡ ,Ï"pk „ÈÓz ˙‚OÓ ‰ÓLp‰L ,˙B�BÈÏÚ ˙B‚O‰«»∆¿∆«¿»»«∆∆»ƒ««¬»
"LÙ� ÈfÚ ÌÈ·Ïk‰Â" :˙�ÈÁaÓ ,˙efÚ Ûeb‰Ï LiLk¿∆≈¿««ƒ¿ƒ«¿«¿»ƒ«≈∆∆
Ï‡ ·¯˜˙‰Ïe dÓˆÚ CÓÒÏ ‰ÏBÎÈ ‰ÓLp‰ ÔÈ‡ Y≈«¿»»¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿»≈∆
„kÏÏ ÏÎez Èk ,dlL ˙B‚O‰‰Ó BÏ ÚÈ„B‰Ï Ûeb‰«¿ƒ«≈««»∆»ƒ«ƒ¿…
,˙BÂ‡z‰a ˜ÊÁÂ ÊÚ Ûeb‰M ‰Ó ,Ûeb‰ ˙efÚÂ Û˜˙a¿…∆¿«««∆««¿»»¿««¬
,Ï"p‰ ˙BÏB˜ e�È‰ ,‰M„˜c ˙efÚ ‰ÊÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»∆«ƒ¿À»«¿««
˙¯·BL ‰Á�‡ Èk ,Ûeb‰ ˙efÚ ¯aLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿«≈««ƒ¬»»∆∆

Ì„‡ ÏL BÙeb(:Á ˙ÂÎ¯·)˙eÙÈw˙Â ˙efÚ ¯aLnLÎe , ∆»»¿∆¿«≈«¿«ƒ
Ï‡ dÓˆÚ ·¯˜˙‰Ï ‰ÓLp‰ ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ûeb‰««¿≈∆««¿»»¿ƒ¿»≈«¿»∆

:ÌL ˙„kÏ� ‰È‰z ‡Ï Èk ,Ûeb‰«ƒ…ƒ¿∆ƒ¿∆∆»

BÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÓLp‰ ÏÎezL „Ú ,Ûeb‰ CkÊÏ ˙B‡¯Ïƒ¿¿«≈««∆««¿»»¿ƒ«
Ûeb‰LÎe .Ï"pk „ÈÓz ˙‚OÓe ‰‡B¯ ‡È‰M ‰Ó ÏkÓƒ»«∆ƒ»«∆∆»ƒ««¿∆«

,BÊ ‰�ÈÁ·a ‡e‰,מזוכך ÓLp‰Ï‰,שהוא ‰·BË ‡È‰ ƒ¿ƒ»ƒ»¿«¿»»
ÏÎez ,¯B‡Â Áˆ Ûeb‰LÎe .d˙‚¯„nÓ ˙ÏÙB� ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ∆∆ƒ«¿≈»»¿∆««»«
,e�È‰ ,Ûeb‰ È„È ÏÚ d˙‚¯„ÓÏ ¯ÊÁÏÂ ÌÓB¯˙‰Ï ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿≈¿«¬…¿«¿≈»»«¿≈««¿
ÌÈ‚e�ÚzÏ ˙BÏÚÏÂ ¯kÊÏ ÏÎez Ûeb‰ È‚e�Úz È„È ÏÚ«¿≈«¬≈««ƒ¿…¿«¬««¬ƒ
„kÏ� B�È‡ ,¯LÎÂ ·BË Ôk Ìb Ûeb‰L ¯Á‡Ó Èk ,dlL∆»ƒ≈««∆««≈¿»≈≈ƒ¿»
È‚e�Úz È„È ÏÚ ¯ÊÁÏ ‰ÓLp‰ ÏÎez Ôk ÏÚÂ ,ÌÈ‚e�Úz‰a¿««¬ƒ¿«≈««¿»»«¬…«¿≈«¬≈
È„È ÏÚ Ôk Ìb ÔÎÂ .dlL ÌÈ‚e�ÚzÏ ,d˙ÏÚÓÏ Ûeb‰«¿«¬»»««¬ƒ∆»¿≈«≈«¿≈
Ba ‰¯È‡‰L ˙B¯‡‰ È„È ÏÚ ,Ûeb‰a LiL ˙BÓÈL¯‰»¿ƒ∆≈¿««¿≈∆»∆≈ƒ»

,Ì„wÓ ‰ÓLp‰,אלו מהארות וסימן רושם בגוף שנשאר «¿»»ƒ…∆
‰zÚ ÏÎezממדריגתה שנפלה BÏÚÏÂ˙הנשמה ¯kÊÏ ««»ƒ¿…¿«¬

˙�ÈÁa ‰ÊÂ .d˙‚¯„ÓÏ ¯ÊÁÏÂשנאמר יט)מה :(איוב ¿«¬…¿«¿≈»»¿∆¿ƒ«
"dBÏ‡ ‰ÊÁ‡ È¯NaÓ",,בזה „È˜‡,ורמוז "È¯NaÓ" ƒ¿»ƒ∆¡∆¡«ƒ¿»ƒ«¿»

˙B‚O‰ e�È‰ ,dBÏ‡ ‰ÊÁÈ Ûeb‰ ¯Na È„È ÏÚ e�È‰«¿«¿≈¿««∆¡∆¡««¿«»
˙B‚O‰ ‰ÊÁÈÂ ‰‡¯È BÙe‚a Ì„‡‰L ,e�È‰ ,˙e˜Ï‡¡…«¿∆»»»¿ƒ¿∆¿∆¡∆«»

,Ï"pk „ÈÓz ˙‚OÓ ‰ÓLp‰L ˙B�BÈÏÚ הנשמה כי ∆¿∆«¿»»«∆∆»ƒ««

ומשיגה. רואה שהיא מה מכל לו זה תודיע כל והנה

שקיבלה, וההשגות מההארות לגוף מודיעה שהנשמה

מהתאוות, מזוכך כשהגוף דוקא Ûeb‰Ïהוא LiLk Ï·‡¬»¿∆≈¿«
,"LÙ� ÈfÚ ÌÈ·Ïk‰Â" :˙�ÈÁaÓ ,˙efÚ אז‰ÓLp‰ ÔÈ‡ «ƒ¿ƒ«¿«¿»ƒ«≈∆∆≈«¿»»

BÏ ÚÈ„B‰Ï Ûeb‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ïe dÓˆÚ CÓÒÏ ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿»≈∆«¿ƒ«
,Ûeb‰ ˙efÚÂ Û˜˙a „kÏÏ ÏÎez Èk ,dlL ˙B‚O‰‰Ó≈««»∆»ƒ«ƒ¿…¿…∆¿««

,˙BÂ‡z‰a ˜ÊÁÂ ÊÚ Ûeb‰M ‰Ó אז עזות לגוף כשיש כי «∆««¿»»¿««¬
ואז  בהם, וחזק עז הוא אלא מהתאוות, מזוכך אינו הוא

שלה. מההשגות לו להודיע יכולה אינה CÈ¯ˆÂ¿»ƒהנשמה
,Ï"p‰ ˙BÏB˜ e�È‰ ,‰M„˜c ˙efÚ ‰ÊÏ הקולות שהם »∆«ƒ¿À»«¿««

ד', באות לעיל המבוארים aLÓ¯דקדושה ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆¿«≈
Èk ,Ûeb‰ ˙efÚ ש ז"ל רבותינו BÙebאמרו ˙¯·BL ‰Á�‡ ««ƒ¬»»∆∆

Ì„‡ ÏL(:נח את ,(ברכות לשבור כח לה שיש בזה, ורמוז ∆»»
הגוף, ‰Ûeb,עזות ˙eÙÈw˙Â ˙efÚ ¯aLnLÎe והגוף ¿∆¿«≈«¿«ƒ«

מהתאוות, מזוכך ‰ÓLp‰נעשה ÏÎez ‰Ê È„È ÏÚ«¿≈∆««¿»»
ÌL ˙„kÏ� ‰È‰z ‡Ï Èk ,Ûeb‰ Ï‡ dÓˆÚ ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈«¿»∆«ƒ…ƒ¿∆ƒ¿∆∆»

הגוף. בתענוגי

אלוה" אחזה "מבשרי הפסוק ביאור

:‰ÂÏ‡ ‰ÊÁ‡ È¯˘·Ó,זאת ניקפו עורי "ואחר כתיב: י"ט באיוב
ניקפו  עורי 'ואחר שם: רש"י ופירש אלוה", אחזה ומבשרי
ניקפו  עורי מכת אחר אלא לגואלי לב נותנים אינם והם – זאת
כנוקף  לי שהיא שאמרתי הזאת והרדיפה הקניטה ונקרו,

כמו בעורי, י)וחותך אני (ישעיה – ומבשרי היער. סבכי ונקף
ויסורין'. משפט לשון – אלוה משפטים. רואה

אדם  של גופו שוברת אנחה בענין הגמרא מאמר

:Ì„‡ Ï˘ ÂÙÂ‚ ˙¯·Â˘ ‰Á�‡ ע"ב נ"ח דף ברכות בגמ'
אדם, של גופו חצי שוברת אנחה רב "אמר מובא:
ורבי  וגו', מתנים בשברון האנח אדם בן ואתה שנאמר
יאמרו  כי והיה שנאמר אדם, של גופו כל אף אמר יוחנן
באה  כי שמועה אל ואמרת נאנח אתה מה על אליך

וגו'". לב כל ונמס



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם ה תקצ 

zah d‰ÊÂ˙�ÈÁa(·˜ ÌÈÏ‰˙):ÈÓˆÚ ‰˜·c È˙Á
‡ ÏBwÓ" ¿∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ»¿»«¿ƒ
ÈÓˆÚ ."È¯N·ÏÌˆÚ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ ‡È‰ ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»»∆ƒ∆∆

Ïˆ‡ ‡¯˜pM ‰Ó ,Ì„‡‰ ˙eiÓˆÚ ¯wÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒƒ««¿ƒ»»»«∆ƒ¿»≈∆
Ì„‡‰È�‡,„ÚÏ Ìiw‰ ÌˆÚ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ ‡e‰ , »»»¬ƒ«¿»»∆ƒ∆∆««»»«

ÓLp‰ ÈÊ‡ ,ÂÈ˙BÂ‡˙a Ûeb‰ ˙efÚ ˙ÓÁÓ Ï·‡,‰ ¬»≈¬«««¿«¬»¬««¿»»
ÏB˜ È„ÈŒÏÚÂ ,BÙe‚Â B¯NaÓ ‰˜BÁ¯ ,Ì„‡‰ ÌˆÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»»»¿»ƒ¿»¿¿«¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï"pk ‰M„˜c ˙efÚ ˙�ÈÁa ‡È‰L ,‰Á�‡¬»»∆ƒ¿ƒ««ƒ¿À»«««¿≈∆
ÌˆÚ‰ ˙˜ac˙Óe ˙·¯˜˙Ó Ê‡Â ,BÙeb ˙efÚ ¯aL�ƒ¿»«¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆∆»∆∆
È˙Á�‡ ÏBwÓ" :e‰ÊÂ ,Ûeb‰Ï ‰ÓLp‰ e�È‰ ,¯Na‰Ï¿«»»«¿«¿»»¿«¿∆ƒ«¿»ƒ

:Ï"pk "È¯N·Ï ÈÓˆÚ ‰˜·c»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ««

˙ ÈÁ·e,"È˙Á�‡ ÏBwÓ" :˙�ÈÁa ‡e‰ ˙BÚÈ˜z‰ ÏB˜ ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ
˙�ÈÁ·a ,Ì„‡ ÏL BÙeb ¯aLÓ ‡e‰ÂÒÂÓÚ) ¿¿«≈∆»»ƒ¿ƒ«

(‚Ì„ÈŒÏÚÂ ,"e„¯ÁÈ ‡Ï ÌÚÂ ¯ÈÚa ¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡" :ƒƒ»«»¿ƒ¿«…∆¡»¿«»»
:˙�ÈÁa ‰ÊÂ .Ï"p‰ ÌÈÚB¯Ï ‡B·Ï ÏÎeÈ,‰ÚÈ˜z «»»ƒ««¿∆¿ƒ«¿ƒ»

‰ÚÈ˜z .‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L.ÊÚ ÏB˜ ,˙BÏBw‰ Ì‰ ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈«…
ÌÈ¯·L.Ï"pk Ûeb‰ ˙efÚ ¯aL� Ì„ÈŒÏÚL Y‰Úe¯z ¿»ƒ∆«»»ƒ¿»««««¿»

˙�ÈÁa Y(‰ ·ŒÏ‡ÂÓ˘),Ï"p‰ "ÈnÚ ˙‡ ‰Ú¯z ‰z‡Â" : ¿ƒ«¿«»ƒ¿∆∆«ƒ««
Èk Ì‰Ï ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,‰M„˜c ÌÈÚB¯‰ Ì‰L∆≈»ƒƒ¿À»∆ƒ∆¿»¿ƒ¿»≈»∆ƒ
˙BÏB˜ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰M„˜c ˙efÚ È„ÈŒÏÚ Ì‡ƒ«¿≈«ƒ¿À»∆¿ƒ«

.Ï"pk ¯ÙBL ÏB˜ ˙�ÈÁa ,‰M„˜cƒ¿À»¿ƒ«»««

‰ÊÂ(ÊÈ ˙È˘‡¯·)ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏÓiÂ" : ¿∆«»»∆¿«»¿»»¿∆∆«
·È˙Îe ,"‰f‰(Ì˘)ÏBn� ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa" : «∆¿ƒ¿∆∆««∆ƒ

B˙ÂˆnL ,¯ÙBL ÏB˜ ˙�ÈÁa ‰Ê Y ‰f‰ ÌBi‰ ."Ì‰¯·‡«¿»»««∆∆¿ƒ«»∆ƒ¿»
ÌBia(:Î ‰ÏÈ‚Ó .ÁÎ ‰"¯)˙�ÈÁ·a ,(Î ÌÈÏ‰˙):ÌBÈa '‰ E�ÚÈ" «ƒ¿ƒ«««¿¿

˙�ÈÁa ‰ÊÂשנאמר קב)מה c·˜‰(תהלים È˙Á�‡ ÏBwÓ" : ¿∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ»¿»
"È¯N·Ï ÈÓˆÚ)לעצמותי ודבוק רזה בשרי נעשה אנחותי (מצודות מרוב «¿ƒƒ¿»ƒ

שם) כי.)דוד בזה, ÌˆÚורמוז ‡È‰L ,‰ÓLp‰ ‡È‰ "ÈÓˆÚ"«¿ƒƒ«¿»»∆ƒ∆∆
Ïˆ‡ ‡¯˜pM ‰Ó ,Ì„‡‰ ˙eiÓˆÚ ¯wÚ Èk ,Ì„‡‰»»»ƒƒ««¿ƒ»»»«∆ƒ¿»≈∆
Ï·‡ .„ÚÏ Ìiw‰ ÌˆÚ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ ‡e‰ ,'È�‡' Ì„‡‰»»»¬ƒ«¿»»∆ƒ∆∆««»»«¬»
ÌˆÚ ‡È‰L ,‰ÓLp‰ ÈÊ‡ ,ÂÈ˙BÂ‡˙a Ûeb‰ ˙efÚ ˙ÓÁÓ≈¬«««¿«¬»¬««¿»»∆ƒ∆∆
‡È‰L ,‰Á�‡ ÏB˜ È„È ÏÚÂ ,BÙe‚Â B¯NaÓ ‰˜BÁ¯ ,Ì„‡‰»»»¿»ƒ¿»¿¿«¿≈¬»»∆ƒ
˙efÚ ¯aL� ‰Ê È„È ÏÚ ,Ï"pk '‰M„˜c ˙efÚ' ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ¿À»«««¿≈∆ƒ¿»«
e�È‰ ,¯Na‰Ï ÌˆÚ‰ ˙˜ac˙Óe ˙·¯˜˙Ó Ê‡Â ,BÙeb¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿«∆∆»∆∆¿«»»«¿

,Ûeb‰Ï ‰ÓLp‰ מההארות לגוף מודיעה והנשמה «¿»»¿«
שהשיגה. ÈÓˆÚוההשגות ‰˜·c È˙Á�‡ ÏBwÓ" :e‰ÊÂ¿∆ƒ«¿»ƒ»¿»«¿ƒ

.Ï"pk "È¯N·Ï גם דקדושה, בעזות צורך שיש ונמצא ƒ¿»ƒ««
ועל  בתאוות, וחזק עז שהוא הגוף, עזות את לשבר כדי

וגם  שהשיגה, ההשגות את לגוף תודיע הנשמה זה ידי

הסטרא  מצד שהם הדור מפורסמי על להתגבר כדי

עזות. ידי על שלטונם תחת אנשים שכופים אחרא

˙�ÈÁa ‡e‰ ˙BÚÈ˜z‰ ÏB˜ ˙�ÈÁ·e שמובא הפסוק ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ«
‡�È˙Á",לעיל: ÏBwÓ" בחינת הוא  התקיעות קול כי ƒ«¿»ƒ

עזות  בחינת כן גם שהוא אנחה קול כמו דקדושה, עזות

�ÈÁ·a˙דקדושה, ,Ì„‡ ÏL BÙeb ¯aLÓ ‡e‰Â מה ¿¿«≈∆»»ƒ¿ƒ«
ג)שנאמר e„¯ÁÈ",(עמוס ‡Ï ÌÚÂ ¯ÈÚa ¯ÙBL Ú˜zÈ Ì‡" :ƒƒ»«»¿ƒ¿»…∆¡»

את  ומשבר לחרדה לאדם גורם התקיעות שקול הרי

שיוכל  דקדושה, עזות לאדם מביא גם והוא הגוף, עזות

אחרא  הסטרא מצד שהם הדור מפורסמי על להתגבר

עזות, ידי על שלטונם תחת אנשים Ì„Èשכופים ÏÚÂ¿«»»
,Ï"p‰ ÌÈÚB¯Ï ‡B·Ï ÏÎeÈ לשבעת להתקרב דהיינו «»»ƒ««

האמיתיים. הדור צדיקי שהם �ÈÁa˙:הרועים ‰ÊÂ¿∆¿ƒ«
.'‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ,‰ÚÈ˜z',כך בזה Yורמוז '‰ÚÈ˜z' ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ»

˙BÏBw‰ Ì‰,אנחה קול תקיעה, קול כגון הקדושה, של ≈«
בחינת שהם ÊÚ",וכדומה, ÏB˜" עזות בחינת דהיינו …

Ï"pk,דקדושה. Ûeb‰ ˙efÚ ¯aL� Ì„È ÏÚL Y 'ÌÈ¯·L'¿»ƒ∆«»»ƒ¿»««««
שהשיגה. וההשגות מההארות לגוף מודיעה והנשמה

˙�ÈÁa Y '‰Úe¯z'המלך לדוד שנאמר ה)מה ב :(שמואל ¿»¿ƒ«
,"ÈnÚ ˙‡ ‰Ú¯z ‰z‡Â" הרועים שבעת בחינת דהיינו ¿«»ƒ¿∆∆«ƒ

·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,‰M„˜c ÌÈÚB¯‰ Ì‰L ,Ï"p‰««∆≈»ƒƒ¿À»∆ƒ∆¿»¿ƒ¿»≈
‰L ,‰M„˜c ˙efÚ È„È ÏÚ Ì‡ Èk Ì‰Ï˙BÏB˜ ˙�ÈÁa Ì »∆ƒƒ«¿≈«ƒ¿À»∆≈¿ƒ«

.Ï"pk ¯ÙBL ÏB˜ ˙�ÈÁa ,‰M„˜c הוא שופר שקול וכיון ƒ¿À»¿ƒ«»««
שברים  'תקיעה במילים לכן דקדושה, עזות בחינת

ידה. על שזוכים ומה דקדושה העזות ענין רמוז תרועה'

‰ÊÂ בנו ישמעאל את מל אבינו כשאברהם שנאמר מה ¿∆
ביתו ילידי כל יז)ואת Ì˙Ï¯Ú(בראשית ¯Na ˙‡ ÏÓiÂ" :«»»∆¿«»¿»»

·È˙Îe ,"‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚaעוד שם ונאמר "ÌˆÚa(שם)– : ¿∆∆««∆¿ƒ¿∆∆
."Ì‰¯·‡ ÏBn� ‰f‰ ÌBi‰ כי בזה, Yורמוז "‰f‰ ÌBi‰" ««∆ƒ«¿»»««∆

ÌBia B˙ÂˆnL ,¯ÙBL ÏB˜ ˙�ÈÁa ‰Êבלילה כח:ולא (ר"ה ∆¿ƒ«»∆ƒ¿»«
כ:) בתהילים�ÈÁ·a˙וזהו ,מגילה כ)המזמור "E�ÚÈ(תהלים : ƒ¿ƒ«««¿

,"‰¯ˆ ÌBÈa כנגד ‰' תיבות, שבעים זה במזמור שיש ¿»»
איזה  שמולידים קודם לצעוק שצריכים קולות שבעים

קדושה של ז')שפע אות כ"א בסימן לעיל בחינת (כמובא וזהו ,

ידי  ועל דקדושה, עזות בחינת שהם דקדושה, הקולות

שניצולים  צרה", ביום ה' ל"יענך זוכים אלו קולות

ותאוותיו הגוף עזות לחכמה)מצרת ש"היום (פרפראות ונמצא .

בחינת  שהם דקדושה, הקולות בחינת על רומז הזה"



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תקצא ה

¯B‡ Ïa˜Óe ,¯Na ˙Ï¯Ú ¯aL�Â ÏBn� B„ÈŒÏÚL ,"‰¯»̂»∆«»ƒ¿ƒ¿»»¿«»»¿«≈
:ÌˆÚ‰»∆∆

ÂÔÎÂ,¯N·e ÌˆÚ ˙�ÈÁa LÈ Ì„‡‰ŒÈ�a ˙eiÏÏÎa ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»»»≈¿ƒ«∆∆»»
‰ÓLp‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,˙Ó‡‰ ÌÎÁ‰L e�È‰«¿∆∆»»»¡∆∆¿ƒ««¿»»
ÌÚ‰Â ,ÌˆÚ ˙�ÈÁa ‡e‰ ,epnÓ ‰hÓÏ Ì‰L ,ÌÚ‰Ï¿»»∆≈¿«»ƒ∆¿ƒ«∆∆¿»»
BÓk ,¯Na ˙�ÈÁ·a Ì‰LÎe .¯Na ˙�ÈÁa Bc‚� Ì‰≈∆¿¿ƒ«»»¿∆≈ƒ¿ƒ«»»¿
,‰Á�‡ ÏBw‰ ÌÈÚÓBL Ì‰ ,Ì„‡‰ ÌˆÚa Ûeb‰ ¯Na¿««¿∆∆»»»≈¿ƒ«¬»»

‰Á�‡ ˙�ÈÁ·a ,ÌÙeb ˙¯·BLÂ ,ÌÎÁ‰ ÏL BÏB˜ e�È‰«¿∆∆»»¿∆∆»ƒ¿ƒ«¬»»
·¯˜˙‰Ï CÓÒÏ ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'eÎÂ ˙¯·BL∆∆¿¿«¿≈∆«ƒ¿…¿ƒ¿»≈

Ó" :˙�ÈÁ·a ,¯Na ˙�ÈÁa Ì‰L ,Ì‰ÈÏ‡È˙Á�‡ ÏBw ¬≈∆∆≈¿ƒ«»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ
˙�ÈÁ·a Ì�È‡Lk C‡ .Ï"p‰ "È¯N·Ï ÈÓˆÚ ‰˜·c»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ«««¿∆≈»ƒ¿ƒ«
elÙ‡Â ,Ï"p‰ ‰Á�‡‰ ÏB˜ ÏÏk ÌÈÚÓBL Ì�È‡ ,¯Na»»≈»¿ƒ¿»»¬»»«««¬ƒ
Èk ,BÓˆÚa ÏBw‰ ÌÈÚÓBL Ì�È‡ ,BÏB˜ ÌÈÚÓBL Ì‡ƒ¿ƒ≈»¿ƒ«¿«¿ƒ

:‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡ƒ¬»»

דקדושה, Na¯,עזות ˙Ï¯Ú ¯aL�Â ÏBn� B„È ÏÚL שזה ∆«»ƒ¿ƒ¿»»¿«»»
הגוף, עזות על ‰ÌˆÚ,רומז ¯B‡ Ïa˜Óe אור את דהיינו ¿«≈»∆∆

לגוף  מודיעה הנשמה כי 'עצם', שנקראת הנשמה,

שעל  בפסוק, הרמוז וזהו שהשיגה. וההשגות מההארות

בחינת  נעשית דקדושה, הקולות – הזה" "היום ידי

"בעצם" לבחינת וזוכים הגוף, עזות שבירת – "מילה"

הנשמה. לאור –

.ÂÂ שזהו 'עצם' בחינת האדם בגוף שיש כשם ¿הנה
הגוף, שזהו 'בשר' ובחינת È�aהנשמה, ˙eiÏÏÎa ÔÎ≈ƒ¿»ƒ¿≈

,˙Ó‡‰ ÌÎÁ‰L e�È‰ ,'¯N·'e 'ÌˆÚ' ˙�ÈÁa LÈ Ì„‡‰»»»≈¿ƒ«∆∆»»«¿∆∆»»»¡∆
‡e‰ ,epnÓ ‰hÓÏ Ì‰L ÌÚ‰Ï ‰ÓLp‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««¿»»¿»»∆≈¿«»ƒ∆
Ì‰LÎe .'¯Na' ˙�ÈÁa Bc‚� Ì‰ ÌÚ‰Â ,'ÌˆÚ' ˙�ÈÁa¿ƒ«∆∆¿»»≈∆¿¿ƒ«»»¿∆≈
Ì‰ ,Ì„‡‰ ÌˆÚa Ûeb‰ ¯Na BÓk ,'¯Na' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»¿¿««¿∆∆»»»≈
˙¯·BLÂ ,ÌÎÁ‰ ÏL BÏB˜ e�È‰ ,‰Á�‡ ÏBw‰ ÌÈÚÓBL¿ƒ«¬»»«¿∆∆»»¿∆∆

'eÎÂ ˙¯·BL ‰Á�‡' ˙�ÈÁ·a ,ÌÙeb,'אדם של כמו גופו »ƒ¿ƒ«¬»»∆∆¿
הגוף, את שוברת הנשמה ÏÎeÈשאנחת ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆«

'Na¯',החכם ˙�ÈÁa Ì‰L ,Ì‰ÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï CÓÒÏƒ¿…¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈¿ƒ«»»
,Ï"p‰ "È¯N·Ï ÈÓˆÚ ‰˜·c È˙Á�‡ ÏBwÓ" ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«¿»ƒ»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ««
משיג, שהוא וההשגות מההארות להם להודיע דהיינו

שהיא  וההשגות מההארות לגוף מודיעה שהנשמה כמו

'Na¯'משיגה. ˙�ÈÁ·a Ì�È‡Lk C‡,הם לחכם כי «¿∆≈»ƒ¿ƒ«»»
מהחכם, מאוד ‰‡�Á‰רחוקים ÏB˜ ÏÏk ÌÈÚÓBL Ì�È‡≈»¿ƒ¿»»¬»»

ÏBw‰ ÌÈÚÓBL Ì�È‡ ,BÏB˜ ÌÈÚÓBL Ì‡ elÙ‡Â ,Ï"p‰«««¬ƒƒ¿ƒ≈»¿ƒ«
,‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡ Èk ,BÓˆÚa,מהקול היוצא הד שהוא ¿«¿ƒƒ¬»»

בגוף  כזו בחינה יש וכן גופם. עזות נשברת לא וממילא

מהנשמה, כך כל רחוק הגוף שלפעמים כן, גם ובנשמה

הנשמה, של האנחה קול את כלל שומע שאינו עד

בעצמו  הקול את שומע אינו קולה, את שומע אם ואפילו

הגוף. עזות נשברת לא וממילא הברה, קול אם כי

למה  העזות את שמשברת שופר תקיעת בין הקשר
ביום  שמצוותה

:ÌÂÈ· Â˙ÂÂˆÓ˘ ¯ÙÂ˘ ÏÂ˜ ˙�ÈÁ· ‰Ê כתב לחכמה בפרפראות
'היום  בתיבת שופר תקיעת ענין שמכנה מה קצת לבאר שיש
דרך  על לומר דרוצה לומר, שיש ביום, שמצוותו מחמת הזה'

רז"ל כ"ח.)מאמר השנה יש (ראש ולעניננו שופר, זמן לאו לילה
חס  בחושך לגמרי משוקע שהאדם זמן כל כי בזה, לרמז
חס  דומם כאבן והוא כלל, נפשו בצרת מרגיש אינו אז ושלום
וכעין  כלל, נפשו צרת על וצועק מתאנח ואינו ושלום,

ז"ל הקדמונים ב)שפירשו 'ויאנחו (שמות אז מצרים' מלך 'וימת
מה  נפשם, בצרת להרגיש התחילו כי העבודה', מן ישראל בני
שלא  עד כזה ומרירות בשפלות מונחין היו לזה קודם כן שאין
שהוא  שופר הקול שבחינת נמצא כלל. וצועקין מתאנחין היו
ישועה, קרן צמיחת איזה כבר כן גם היא אנחתי, מקול בחינת
צרה. בעת העונה לה' וצועק נפשו בצרת כבר שמרגיש מאחר

דיי  ביום מצוותו שופר שתקיעת מה בחינת היינו וזה קא,
בצרתו  להרגיש והדעת מהנשמה הארה איזה עליו כשנמשך
יכולה  שאינה עד כך כל גבר בשר וערלת הגוף שעזות איך

ובאמת  זה. על וצועק מתאנח אז להגוף, להתקרב הנשמה
הנשמה  הארת מצד כבר כן גם הוא עצמה והצעקה האנחה
הוא  כן ועל בו, להאיר ורוצה כן גם הגוף על שמרחמת
רק  ביום, שמצוותו שופר תקיעת בחינת יום, אור בבחינת
האנחה  ידי ועל בתחילתו, היום אור בחינת הוא זאת שהארה
ואז  בשר, ערלת ולמול הגוף עזות לשבר זוכה עצמה והצעקה

בשלימות. הנשמה הארת שהוא העצם אור לקבל יוכל

צרה" ביום ה' "יענך הפסוק ביאור

:‰¯ˆ ÌÂÈ· '‰ Í�ÚÈ,עוד לפרש שיש כתב לחכמה בפרפראות
קראינו', ביום 'יעננו שסיים הנ"ל המזמור סוף על שסמך
גם  מובא וכן דקדושה, הקולות קריאת ידי על שנענין
יב"ק, בגימטריא תיבות ראשי צ'רה ב'יום י' י'ענך בכוונות:
זה  סמך להם שיש נמצא יב"ק, ר"ת ק'ראינו ב'יום י'עננו וכן
ביום  ה' 'יענך כי לומר דרוצה כפשוטו, לומר יש או לזה.

הכתוב מאמר דרך על הוא קי"ח)צרה', המיצר (תהלים 'מן
כמובא  שופר תקיעת בחינת שזה יה', במרחב ענני יה קראתי
ר' 'פתח במאמר ז"ל רבינו בדברי כן גם ומובא בכוונות,

ס'. סימן שמעון'
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ÊÏB˜Â‰¯·‰ÏB˜ ¯¯BÚ˙pLk Èk ,Úc :‡e‰ ¿¬»»«ƒ¿∆ƒ¿≈
Œ‡¯ËÒc ÏB˜ epnÓ ¯¯BÚ˙Ó ÈÊ‡ ,‰M„˜cƒ¿À»¬«ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿»
Ì‰Â ,ÌÈÏaÁÓ ÌÈ‡¯·� ˙B¯·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‡¯Á‡»√»ƒ«¿≈»¬≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈
¯ab˙Ó ÔÈ‡LÎe !ÈiÁ ÔÏ ·‰ !È�BÊÓ ÔÏ ·‰ :ÌÈ˜ÚBˆ¬ƒ«»¿≈«»«≈¿∆≈ƒ¿«≈
¯¯BÚ˙nL ÛÎz C‡ ,ÌÈÁ� Ì‰ ,‰M„˜c ÏB˜ ¯¯BÚ˙Óeƒ¿≈ƒ¿À»≈»ƒ«≈∆∆ƒ¿≈
˜ÚˆÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ,ÛÎz ÌÈ¯¯BÚ˙Ó Ì‰ ,‰M„˜c ÏB˜ƒ¿À»≈ƒ¿¿ƒ≈∆«¿ƒƒƒ¿…
ÏBwÓ ‡ˆBiL ,‰¯·‰‰ ÏB˜ e‰ÊÂ Y Bc‚� ‚¯Ë˜Ïe¿«¿≈∆¿¿∆«¬»»∆≈ƒ

˙�ÈÁa ‰ÊÂ .‰M„w‰(„È ‰ÈÓ¯È)Y "e�· e�Ú e�È�BÚ Ì‡" : «¿À»¿∆¿ƒ«ƒ¬≈»»
ÔÈ˜ÚBˆ ˙B�BÂÚ‰L e�È‰ ,‰˜Úˆ ÔBLÏ ‡l‡ ‰i�Ú ÔÈ‡≈¬ƒ»∆»¿¿»»«¿∆»¬¬ƒ

,‰M„˜c ÏB˜ ¯¯BÚ˙pL È„ÈŒÏÚ ,LnÓ e�ÎB˙a ,e�a»¿≈«»«¿≈∆ƒ¿≈ƒ¿À»
˙ÈÙ¯v‰ Ïˆ‡ ·e˙kL BÓÎe(ÊÈ ‡ŒÌÈÎÏÓ)ÈÏ‡ ˙‡a" : ¿∆»≈∆«»¿ƒ»»≈«

,e‰iÏ‡ ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÓÊ Ïk e�È‰ ,"È�BÚ ˙‡ ¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ∆¬ƒ«¿»¿«∆…»»»≈ƒ»
dlL ˙B�BÂÚ‰ eÈ‰ ,CkŒÏk ˙¯·Bb ‰M„w‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ¿…»¿»«¿À»∆∆»»»»¬∆»
eÈ‰ ,e‰iÏ‡ ˙M„˜ ÌL ¯¯BÚ˙pL È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÌÈÁ�»ƒ««¿≈∆ƒ¿≈»¿À«≈ƒ»»
.‰ÈÏÚ ‚¯Ë˜Ïe ˜ÚˆÏ ‰È˙B�BÂÚ ÌÈ¯¯BÚ˙�Â ÌÈ¯kÊ�ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¬∆»ƒ¿…¿«¿≈»∆»

:e‰ÊÂ"e
· e
Ú e
È
BÚ Ì‡"ÔÈ˜ÚBˆ ˙B�BÂÚ‰L Y ¿∆ƒ¬≈»»∆»¬¬ƒ
ÔÈ‡ ,‰M„˜c ÏB˜ ‰ÊÈ‡ ÌÈ˜ÚBˆ e�‡Lk elÙ‡Â ,e�ÎB˙a¿≈«¬ƒ¿∆»¬ƒ≈∆ƒ¿À»≈
B„ÈŒÏÚ ¯aLÏ ,BÓˆÚa ‰M„˜c ÏB˜ ÚÓLÏ ÔÈÎBÊ e�‡»ƒƒ¿…«ƒ¿À»¿«¿¿«≈«»

‰M„˜c ÏB˜ ¯¯BÚ˙pLk Èk ,Úc :‡e‰ ‰¯·‰ ÏB˜Â .Ê¿¬»»«ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ¿À»
עצמו, האדם של האנחה קול או החכם »¬‡ÈÊשל

˙B¯·Ú‰ È„È ÏÚ Èk ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ÏB˜ epnÓ ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿»»√»ƒ«¿≈»¬≈
עושה  ÌÈÏaÁÓשהאדם ÌÈ‡¯·�,חבלה מלאכי –Ì‰Â ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÌÈ˜ÚBˆ:לאדםÈiÁ ÔÏ ·‰ ,È�BÊÓ ÔÏ לנו ‰· תן  – ¬ƒ«»¿≈«»«≈
חיים, לנו תן ˜ÏBמזונות, ¯¯BÚ˙Óe ¯ab˙Ó ÔÈ‡LÎe¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

,‰M„˜c ÏB˜ ¯¯BÚ˙nL ÛÎz C‡ ,ÌÈÁ� Ì‰ ,‰M„˜cƒ¿À»≈»ƒ«≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿À»
Y Bc‚� ‚¯Ë˜Ïe ˜ÚˆÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe ÛÎz ÌÈ¯¯BÚ˙Ó Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈∆«¿ƒƒƒ¿…¿«¿≈∆¿

,‰M„w‰ ÏBwÓ ‡ˆBiL ‰¯·‰‰ ÏB˜ e‰ÊÂ ידי ועל ¿∆«¬»»∆≈ƒ«¿À»
בדעתו  נופל הוא הזה, ההברה קול את שומע שהאדם

יותר הגוף עזות עליו ומתגברת לחכמה)יותר, ∆¿ÊÂ‰.(פרפראות
˙�ÈÁaשנאמר יד)מה ·�e,(ירמיה e�Ú e�È�ÂÚ Ì‡" ה': ¿ƒ«ƒ¬…≈»»

שמך" למען עלינו עשה תרחם שחטאנו, בנו העידו עוונותינו ('אם

מרעיתך' וצאן עמך ואנחנו בכל מושל שאתה לך שיצא הגדול השם למען

שם) כי ,)(רש"י זה, בפסוק ÔBLÏורמוז ‡l‡ ‰i�Ú ÔÈ‡≈¬ƒ»∆»¿
‰˜Úˆ,,"בנו ענו עוונינו "אם B�ÂÂÚ‰L˙וזהו e�È‰ ¿»»«¿∆»¬…

ÏB˜ ¯¯BÚ˙pL È„È ÏÚ ,LnÓ e�ÎB˙a ,e�a ÔÈ˜ÚBˆ¬ƒ»¿≈«»«¿≈∆ƒ¿≈
˙ÈÙ¯v‰ Ïˆ‡ ·e˙kL BÓÎe ,‰M„˜c לאליהו שאמרה ƒ¿À»¿∆»≈∆«»¿ƒ

בנה ומת אצלה יז)כשהתאכסן א ‡ÈÏ(מלכים ˙‡a" :»»≈«
"È�ÂÚ ˙‡ ¯ÈkÊ‰Ï,e‰iÏ‡ ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÓÊ Ïk ,e�È‰ , ¿«¿ƒ∆¬…ƒ«¿»¿«∆…»»»≈ƒ»

dlL ˙B�ÂÚ‰ eÈ‰ ,Ck Ïk ˙¯·B‚ ‰M„w‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ¿…»¿»«¿À»∆∆»»»»¬…∆»
eÈ‰ ,e‰iÏ‡ ˙M„˜ ÌL ¯¯BÚ˙pL È„È ÏÚ C‡ ,ÌÈÁ�»ƒ««¿≈∆ƒ¿≈»¿À«≈ƒ»»
.‰ÈÏÚ ‚¯Ë˜Ïe ˜ÚˆÏ ‰È˙B�ÂÂÚ ÌÈ¯¯BÚ˙�Â ÌÈ¯kÊ�ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¬…∆»ƒ¿…¿«¿≈»∆»
ÔÈ˜ÚBˆ ˙B�ÂÂÚ‰L Y "e�· e�Ú e�È�ÂÚ Ì‡" :e‰ÊÂ¿∆ƒ¬…≈»»∆»¬…¬ƒ
ÔÈ‡ ,‰M„˜c ÏB˜ ‰ÊÈ‡ ÌÈ˜ÚBˆ e�‡Lk elÙ‡Â ,e�ÎB˙a¿≈«¬ƒ¿∆»¬ƒ≈∆ƒ¿À»≈
B„È ÏÚ ¯aLÏ ,BÓˆÚa ‰M„˜c ÏB˜ ÚÓLÏ ÔÈÎBÊ e�‡»ƒƒ¿…«ƒ¿À»¿«¿¿«≈«»

בנו" ענו עוונינו "אפ הפסוק ביאור

:Â�· Â�Ú Â�È�ÂÂÚ Ì‡,בנו ענו עוונינו "אם כתיב: י"ד בירמיה
בנו. העידו – בנו 'ענו רש"י: ופירש שמך", למען עשה ה'
גדול  שם למען עמנו שתעשה מה עשה – שמך למען עשה
ולא  מרעיתך וצאן עמך ואנחנו בכל מושל שאתה לך שיצא

לאלילים'. נצחונך שם שתתן נאה

עווני" את להזכיר אלי "באת הפסוק ביאור

:È�ÂÚ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ÈÏ‡ "ויהי ·‡˙ כתיב: י"ז א' במלכים
חליו  ויהי הבית, בעלת האשה בן חלה האלה הדברים אחר
אליהו  אל ותאמר נשמה: בו נותרה לא אשר עד מאוד חזק
עוני  את להזכיר אלי באת האלהים, איש ולך לי מה

בני". את ולהמית

אלי, באת שלא עד – עוני את "להזכיר שם: רש"י ופירש
משבאת  לנס, ראוי והייתי עירי, ומעשה מעשי שוקלין היו
הוא  בלוט וכן ניכרת, צדקתי ואין לכלום, נחשבתי לא לכאן,

יט)אומר יט אצל (בראשית ההרה, להמלט אוכל לא ואנכי :
אצלו נזכרת זכותי תהא שלא יא)אברהם, נ רבה ".(בראשית

האדם, בגוף המתעורר אחרא דסטרא הברה הקול ענין ביאור
ומזונות  חיים לנו תן צועקים והם

:'ÂÎÂ ‰˘Â„˜„ ÏÂ˜ ‰ÊÈ‡ ÌÈ˜ÚÂˆ Â�‡˘Î ÂÏÈÙ‡Â בפרפראות
והצרות  היסורים כל כי קצת, הענין לבאר שיש כתב, לחכמה
הכל  בכלל, או בפרט ושלום חס האדם על יתברך ה' ששולח
בתשובה, ולעוררו הגוף עזות זה ידי על לשבר בכדי רק הוא
זה  אשר לו ולהאיר אליו להתקרב הנשמה שתוכל בכדי
אין  אז האדם, על יסורים כשבאין כן ועל תכליתו, שלימות
כי  וכו', ויצעקו שכתוב כמו וכו' ה' אל לצעוק רק וכו' עצה
ואז  הגוף עזות נשבר ממילא הצעקות של הקולות ידי על

הצרות. מכל ממילא ניצולין
זה  ענין על רק העיקר הצעקה להיות צריך זה לפי אמנם,
להתקרב  יכולה הנשמה שאין עד כך, כל הגוף עזות שגבר
הצרות  כל גרם וזה מאוד, זה ידי על יתברך מה' ונתרחק אליו
עזות  פנים כל על היסורים ידי על לשבר בכדי בגשמיות
מה  זה. על רק לצעוק שצריכין ממילא מובן נמצא הגוף,
להשתדל  היסורים ידי על בתשובה נתעורר אינו אם כן, שאין
רק  זה, ענין על צעקותיו כל ושיהיה הגוף עזות לשבר מעתה
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,˙B�BÂÚ‰ ÏB˜ ‡e‰L ,‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡ Èk ,Ûeb‰ ˙efÚ««ƒƒ¬»»∆»¬
:e�ÎB˙a ÔÈ˜ÚBˆ Ì‰Â ,‰M„˜c ÏB˜ „‚� ÔÈ¯¯BÚ˙pL∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿À»¿≈¬ƒ¿≈

"EÓL ÔÚÓÏ ‰NÚ '‰"‰NÚz EÓˆÚa ‰z‡L Y ¬≈¿««¿∆∆«»¿«¿¿«¬∆
B�È‡LÎe .„·Ï E�ÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e EÓL ÔÚÓÏ¿««ƒ¿¿«≈»≈¿««¿¿«¿∆≈

˙B�ÂÂÚ‰ ÏB˜ ‡e‰L ,‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡ Èk ,Ûeb‰ ˙efÚ««ƒƒ¬»»∆»¬…
ÏB˜ „‚� ÔÈ¯¯BÚ˙pL,e�ÎB˙a ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰Â ,‰M„˜c ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿À»¿≈¬ƒ¿≈

לצעוק: אותנו מעוררים שהם ÔÚÓÏדהיינו ‰NÚ '‰"¬≈¿««
‰z‡L Y "EÓL הקב"הEÓL ÔÚÓÏ ‰NÚz EÓˆÚa ¿∆∆«»¿«¿¿«¬∆¿««ƒ¿

,„·Ï E�ÚÓÏ e�ÈÏÚ ÌÁ¯˙e'בשר' בבחינת שאיננו שאף ¿«≈»≈¿««¿¿«
את  ולשבר דקדושה הקול את לשמוע נזכה זאת בכל

הגוף לחכמה)עזות 'Na¯'.(פרפראות ˙�ÈÁ·a B�È‡LÎe¿∆≈ƒ¿ƒ«»»
ÏBw‰ ÚÓBL B�È‡ ÈÊ‡ ,ÌˆÚ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,ÌÎÁ‰Ï¿∆»»∆¿ƒ«»∆∆¬«≈≈««

עצמן  היסורין מן להנצל רק צועק הוא היסורין בשעת גם
רז"ל  אמרו זה על טוב, וכל בריוח פרנסה לו ושיהיה

ו)בתיקונים מזוני,(תיקון לן הב חיי לן הב ככלבין צווחין
חסרון  כי נפש", עזי  "והכלבים בחינת דייקא, ככלבים
הגוף, עזות לשבר רק בא בזה כיוצא היסורין ושאר הפרנסה
זה  על כן גם הוא לצעוק זה ידי על נתעורר כשאינו וכאן
חסרונותיו, על כפשוטו צועק הוא רק הגוף, עזות לשבר
הגוף  עזות מבחינת רק כן גם הם בעצמן אלו שצעקות נמצא

הנ"ל. ככלבין צווחין בחינת שזה

שגם  זאת, בחינה נמשך מאין בזה, לנו גילה ז"ל רבינו והנה
על  ולא בגשמיות חסרונותיו על רק צועק הוא הצעקה בשעת
זה  ענין היסורים. עליו באו זה בשביל שרק האמת התכלית
בעזות  גבר והגוף מהגוף, כך כל נתרחקה שהנשמה מחמת בא
העצם, בחינת שהוא להנשמה בשר בבחינת שאינו עד כך כל
הצעקה  קול שהוא דקדושה קול איזה כשנתעורר אפילו כן על
מצד  רק נמשכין דקדושה הקולות וכל צועק, בעצמו שהוא
הברה  קול כנגדו שנתעורר מחמת אבל כנ"ל, הנשמה הארת
צועקים  והם עוונותיו, ידי על שנבראו המחבלים קול שהוא
קול  ומתעורר מתגבר וכשאין מזוני, לן הב חיי לן הב כן גם
שהוא  דקדושה קול כשנתעורר אבל נחים, הם אז  דקדושה
הגוף, עזות לשבר זוכין ידם שעל הנ"ל, הצעקות קול
יהיו  ממילא אזי בשלימות, הגוף עזות לשבר לזה וכשיזכה
השלימה, תשובתו ידי על הנ"ל המחבלין כל ואובדין כלין
בקולותיהם  כנגדו ולצעוק עליו לקטרג אז נתעוררין הם כן על

ו  מזוני, לן הב חיי לן שגם הב עד דעתו, את מבלבלין בזה
קול  רק שלו דקדושה הקול לשמוע זוכה אינו בעצמו הוא
האמת  התכלית ענין על צועק אינו הוא שגם היינו הברה,
רק  בשלימות, הנשמה הארת ולקבל הגוף עזות לשבר שיזכה
ואז  גופו, וצרכי הגשמיות חסרונותיו על רק צועק הוא גם
צווחין  בחינת הגוף עזות בחינת הם בעצמן שלו הקולות
רק  דקדושה הקול שומע  שאינו בחינת שזה הנ"ל, ככלבין
אינו  כן על הנ"ל, המחבלים של הקולות שהם הברה הקול
הגוף. חסרונות למלאות צועק רק בצעקתו בתשובה מתעורר

קשה ו  כאלו קולות ידי על כי הנ"ל, כפי מובן ממילא
שבאה  הישועה עיקר כי ישועה, ולקבל היסורים מן להנצל
נשבר  עצמה הצעקה ידי על כי מחמת הוא הצעקות ידי על
מה  מהם, וניצול להיסורים צורך אין וממילא גופו עזות

רק  ששומע בחינת שהוא הנ"ל הקולות ידי על כן שאין
יהיה  ואיך הגוף, עזות בחינת בעצמם והם הברה, הקול
עזות  לשבר בשביל רק עליו שבאו מהיסורים ידם על ניצול

זה ענין על הנביא ירמיה שצועק וזה יד)גופו. "אם (ירמיה
בחינת  שזה בתוכינו צועקין שהעוונות בנו", ענו עוונינו
לקבל  קשה בוודאי כאלו צעקות ידי ועל הנ"ל, הברה הקול
ותרחם  שמך" למען עשה "ה' כן, פי על אף כנ"ל, ישועה

לבד. למענך עלינו

כך  כל עז שהגוף מאחר כן אם להבין, יש כן פי על אף אך
הקולות  אדרבה רק הקולות, ידי  על עזותו נשבר שאינו עד
ירחם  יתברך ה' אם כן ואם לבד, גופו צרכי על רק הם בעצמן
ממנו  ויסיר בגשמיות, גם לנו ויושיע לבד שמו למען עלינו
ואם  עוד, יתירה בעזות הגוף יתגבר בוודאי ואזי היסורין, כל
למען  ה' עליו שירחם באמת הרחמנות הוא זה וכי קשה, כן
כן  ועל ושלום, חס לעולם גופו בעזות ישאר והוא שמו
יתברך  ה' שיעשה זה על התפלל עצמו שירמיה לומר ההכרח
אזנינו  להטות שנזכה בליבנו ויתן  עצמו, זה בדבר שמו למען
פי  על ואף ההברה, לקול ולא בעצמו דקדושה לקול היטב
הקול  לשמוע נזכה כן פי על אף בשר, בבחינת אנחנו שאין
זה  ידי ועל הנשמה, הארת מצד רק שהוא בעצמו דקדושה

מכ  ננצל ממילא ואז הגוף עזות נשבר ונזכה יהיה היסורים, ל
כנ"ל. בגשמיות גם שלימה ישועה לקבל

לעיל  שמבואר ממה כי בזה, כתב הליקוטים ובביאור
שהעזות  מבואר ממילא דקדושה, הקול הוא דקדושה שעזות
עשה  זה לעומת זה כי אחרא, דסטרא הקול זהו אחרא דסטרא
מזה  עזות, להם שיש אחרא דסטרא מהרועים והנה אלוקים,
שהם  הצעקה קול וזהו אחד, כל של הגוף עזות נמשכת
מתגבר  זה, לעומת שזה נבין וממילא האדם, בתוך צועקים
שיש  האמיתי, והמנהיג מהרועה דקדושה עזות של קול ויוצא
כח  לאדם יש זה ידי ועל רועים, השבעה כל של הארה בו
את  זה ידי על ולקבל אחרא, הסטרא של העזות על להתגבר
והמנהיג  החכם והנה לאמונה. ולזכות דקדושה הרועים הארת
כנגדו  שהם תלמידיו לגבי כנשמה נחשב הוא דור שבכל
העזות  קול נמשך ממנו שבכלליות כשם כן ואם גוף, בבחינת
קול  בפרטיות גם כך גופם, עזות את לשבר לתלמידיו דקדושה
עזות  את המשבר אחד כל של הנשמה של דקדושה העזות
כלפי  כנשמה הוא כי והמנהיג, מהחכם כן גם נמשך הגוף,
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B�È‡ ÈÊ‡ ,ÌˆÚ‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,ÌÎÁ‰Ï ¯Na ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»¿∆»»∆¿ƒ«»∆∆¬«≈
e�È‰ ,‰¯·‰‰ ÏBw‰ ˜¯ ,Ï"p‰ BÓˆÚa ÏBw‰ ÚÓBL≈««¿«¿«««««¬»»«¿

ÏB˜:ÏBw‰ ‰fÓ ÌÈ¯¯BÚ˙pL ˙B�BÂÚ‰»¬∆ƒ¿¿ƒƒ∆«

‰ÊÂ(:ÊÎ ‰"¯)˙B�ÈÁa ,'¯B·a Ú˜Bz‰' :(ÁÙ ÌÈÏ‰˙)È�zL" : ¿∆«≈«¿¿ƒ««ƒ
Y ‰Ê ÏÚ Ú˜B˙Â Áp‡˙Ó ‡e‰Â ,"˙BizÁz ¯B·a¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈««∆
Ì‡' ,¯Na ˙�ÈÁ·a Ì�È‡L ,'ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì˙B‡'»»¿ƒ«∆≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ

החכם  ˜ÏBשל e�È‰ ,‰¯·‰‰ ÏBw‰ ˜¯ ,Ï"p‰ BÓˆÚa¿«¿«««««¬»»«¿
˙B�ÂÂÚ‰האדם ‰ÏBwשל ‰fÓ ÌÈ¯¯BÚ˙pL,החכם של »¬…∆ƒ¿¿ƒƒ∆«

יותר. מתגברת אלא הגוף, עזות נשברת לא וממילא

‰ÊÂהמשנה בדברי כז:)רמוז B·a¯,(ר"ה Ú˜Bz‰' קול : אם ¿∆«≈«¿
דהיינו  יצא', לא שמע הברה קול ואם יצא, שמע שופר

של  ההד את רק שמע אם לבור, מחוץ שעומד שמי

עצמו, השופר קול את ולא הבור ידי על שנעשה השופר

'התוקע  כי בזה, ורמוז שופר, תקיעת חובת ידי יצא לא

הוא  שנאמרB�ÈÁa˙בבור' פח)מה B·a¯(תהלים È�zL" : ¿ƒ««ƒ¿
,"˙BizÁz והוא בתאוות, וחזק עז הוא שהגוף דהיינו «¿ƒ

הרע, היצר של בבור Ê‰,נתון ÏÚ Ú˜B˙Â Áp‡˙Ó ‡e‰Â¿ƒ¿«≈«¿≈««∆
כך  ועל נאנחת, שהנשמה אנחה, קול בחינת שזהו

כי  המשנה, Ì�È‡Lאומרת ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì˙B‡»»¿ƒ«∆≈»
,'¯Na' ˙�ÈÁ·a,מהנשמה כך כל התרחק שהגוף דהיינו ƒ¿ƒ«»»

דקדושה  קולות לצעוק הנשמה כח נמשך ממנו ולכן תלמידיו,
בין  מלחמה האדם בגוף שיש ונמצא הגוף. עזות את ולשבר
דקדושה  עזות של דקדושה הקול אחד מצד הקולות, שני
קול  שהוא הברה קול שני ומצד הגוף, עזות את לשבר הרוצה
את  להגביר הרוצה אחרא, דסטרא עזות בחינת אחרא, דסטרא
שמסיתים  מזוני , לן הב חיי לן הב צועקים והם הגוף, עזות

לנשמתו. ולא לגופו שידאג האדם את

הוא  עבירות עובר שהאדם ידי שעל כשם כי עוד, וכתב
הב, הב צועק הגוף ואז ותאוותיו, הגוף עזות את מגביר
כך  ח"ו, עבירות יותר עובר הוא זה ידי ועל תאוות, שרוצה
מצוה  עושה שהאדם ידי על כי מצוה, גוררת מצוה זה לעומת
לעורר  הנשמה קול מתעורר ואז הנשמה, כח את מגביר הוא
והקול  מצוות. עוד ולקיים הגוף עזות את לשבר האדם את
את  המעורר הצדיק של דקדושה העזות מקול נמשך הזה
שמעורר  הקב"ה מקול הקול את מקבל והצדיק הנשמה,
באות  לקמן ז"ל רבינו הביא שלכן המצוות, את לקיים אותנו

משה". אל ה' "וידבר הפסוק את לדוגמא ט'

כי  מצוה, איזה בעשיית שנשמע דקדושה הקול בחינת וזהו
המצוה ידי ומה על האדם, את לעורר הנשמה קול מתעורר

הצדקה, שבמעשה המטבעות קשקוש קול את לדוגמא שתפס
למוהרנ"ת ז"ל רבינו שגילה מה פי על לבאר הר"ן כתב (שיחות

ה"א) צדקה הל' ליקו"ה קכ"ד, אות ד' עבודת חיי"מ נ"ח, המצוה סי' שעיקר
הצדקה. הוא מעשה בשם הנקראת

נקראים  שהצדיקים  לעיל שמובא  מה  זהו כי עוד, וכתב
לנפשות  דקדושה העזות קול יוצא מהם כי הדור, מוכיחי
וכן  חטאיהם, על אותם ולבייש להוכיח ומוסר, בתורה ישראל
הוא  המוכיח שקול המאמר בסוף לקמן שמובא ממה מבואר
שופר  וקול קולך", הרם "כשופר בחינת שופר, קול בחינת
שלהם  שהתוכחה מבואר כן אם דקדושה, עזות בחינת הוא
קול  בעצמו הוא הזה העזות וקול דקדושה, עזות בחינת היא

עליונים. במקומות שמשיגים והשגתם תורתם

זה  והוא הדור, מוכיח שהוא רבינו משה כי עוד, וכתב
ה' ולפני גדולה", חטאה חטאתם "אתם ישראל את שהוכיח
נשמתו  והנה בעמך", אפך יחרה "למה טוב המליץ יתברך
עד  יותר, מתעלה היא פעם ובכל פעמים, כמה לעולם באה
ורוח  נפש בבחינת עכשיו היא לכן קודם בו שהיתה שהנשמה
שיתבאר  (כמו יותר, גבוהה נשמה לו ויש שלו, הנגלה ושכל
בכל  משיג שהוא וכיון נשמע, בחינת היא שהנשמה לקמן
זה  ולפי יותר), גבוהה נשמה לו יש יותר, גבוה נשמע פעם
הדור  מוכיח תוכחת את לקבל שכדי לעיל שמובא מה מבואר
הרי  ולכאורה רועים, השבעה בהארת הידים את למלאות צריך
אך  רועים, מהשבעה אחד גם הוא המוכיח שהוא רבינו משה
נחשב  לא הנשגבה מעלתו שלעוצם לומר יש שנתבאר מה לפי
הרועים  שאר לגבי כי לבד, ורוחו נפשו רק רועים השבעה בין
והיא  יותר, גבוהה היא נשמתו עצם אבל לנשמה, נחשב זה
י'), באות לקמן (שמובא בעצמו ה' ותפילת ה' תורת בחינת
אברהם", נימול הזה היום "בעצם הפסוק את שהביא וזה
והיינו  ביום, שמצוותו שופר קול בחינת זה הזה" ש"היום
המוכיח  של והשופר העזות קול בחינת זהו השמיני שהיום
ימים  "שבעת בחינת שהם רועים מהשבעה למעלה שהוא

השמיני. יום בחינת הוא ולכן ידם", תמלא

את  ישמע היטב עצמו יכריח אם בשר, בבחינת שאינו מי גם
דקדושה  הקול

:¯Â·· Ú˜Â˙‰מוהר"ן י"ז)בחיי על (סי' הענין "כשאמר כתב:
כ"ב  בסימן שם עיין בחוץ, העומדים אותם בבור התוקע

שיש מענין בעצמו אמר ואז שם, עיין הברה קול סוד התגלות
בשר  בבחינת שאינו שמי מבואר שם כי לכאורה, קושיא בזה
שם, עיין הברה קול אם כי בעצמו הקול לשמוע יכול אינו
שמע  שופר קול אם שאמרה הנ"ל המשנה בתוך זה ומבאר
הזכירה  הלא לכאורה, וקשה וכו', שמע הברה קול  ואם וכו'
שמע  שופר קול אם בחוץ העומדים אותן בתחילה המשנה
בחוץ  העומדים אותם בעצמו, שם ז"ל רבינו ופירש וכו',
שעומדים  אותם איך קשה כן ואם וכו', בשר בבחינת שאינם
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CBzÓ ˙‡ˆÏ ÏÎeiL e�È‰ ,'‡ˆÈ Y ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜»»«»»«¿∆«»≈ƒ
:Ï"pk ,'‡ˆÈ ‡Ï Y ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡Â' ,BlL Ú¯‰»«∆¿ƒ¬»»»«…»»««

,‡ˆÓ ,ÚÓBL B�È‡ BÓˆÚa Ì„‡‰ ˙Á�‡ ÏB˜ ÔÈa ƒ¿»≈«¿«»»»¿«¿≈≈«
˜BÁ¯ Ûeb‰L Y ¯Na ˙�ÈÁ·a B�È‡ Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒ«»»∆«»
,¯Na ˙�ÈÁ·a B�È‡L „Ú ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ‰Ó CkŒÏk»»≈»∆∆«¿»»«∆≈ƒ¿ƒ«»»
,ÌÎÁ‰ ˙Á�‡ ÏB˜ ÔÎÂ ,B˙Á�‡ ÏB˜ ÚÓBL B�È‡ ÈÊ‡Â«¬«≈≈««¿»¿≈«¿«∆»»

Èk ,BÏB˜ ÚÓBL B�È‡ ,ÌÎÁ‰Ï ¯Na ˙�ÈÁ·a B�È‡ Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒ«»»¿∆»»≈≈«ƒ
:Ï"pk ‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡ƒ¬»»««

zah eÁ‡B·ÏÂÈ„ÈŒÏÚ ,LenM‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¯Na ˙�ÈÁ·Ï ¿»ƒ¿ƒ«»»«¿≈«ƒ«¿≈
¯Na ˙�ÈÁa ‰NÚ� ,ÌÎÁ‰ ˙‡ LnLnL∆¿«≈∆∆»»«¬∆¿ƒ«»»
‰ÓLp‰Ï Ûeb‰ LnLnL È„ÈŒÏÚ ÔÎÂ ,ÌÎÁ‰Ï¿∆»»¿≈«¿≈∆¿«≈«¿«¿»»
¯Na ˙�ÈÁa Ûeb‰ ‰NÚ� ,˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ ˙iNÚa«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ«¬∆«¿ƒ«»»

שהוא  נחשב וזה לנשמה, 'בשר' בבחינת שאינו עד

לנשמה, מחוץ ÚÓL',עומד ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡' דהיינו ƒ»»«
האנחה, קול את שמע ÏÎeiLשהגוף e�È‰ ,'‡ˆÈ' Y»»«¿∆«

BlL Ú¯‰ CBzÓ ˙‡ˆÏ,גופו עזות ˜ÏBולשבר Ì‡Â' »≈ƒ»»∆¿ƒ
,'ÚÓL הברה,‰·¯‰ קול רק שמע שהגוף 'Ï‡דהיינו Y ¬»»»«…
,Ï"pk ,'‡ˆÈ ולשבר שלו הרע מתוך לצאת יכול שאינו »»««

בבחינת  להיות עדיין זוכה שאינו מי גם כי גופו, עזות

פי  על אף לחכם, 'בשר' בבחינת ולהיות לנשמה, 'בשר'

בכח  היטב היטב אזנו ויטה הרבה עצמו יכריח אם כן

יש  האמיתיים, הצדיקים וקול הנשמה קול לשמוע גדול

רק  בעצמו, דקדושה הקול את לשמוע תקוה כן גם לו

שמע  שופר קול 'אם וזהו: היטב, אזנו להטות שצריך

י"ז)יצא' סי' מוהר"ן בחיי זצ"ל נתן ר' .(דברי

Ì‡ ÚÓBL B�È‡ BÓˆÚa Ì„‡‰ ˙Á�‡ ÏB˜ ÔÈa ,‡ˆÓ�ƒ¿»≈«¿«»»»¿«¿≈≈«ƒ
ÌˆÚ‰Ó Ck Ïk ˜BÁ¯ Ûeb‰L Y '¯Na' ˙�ÈÁ·a B�È‡≈ƒ¿ƒ«»»∆«»»»≈»∆∆

'Na¯'שהוא ˙�ÈÁ·a B�È‡L „Ú ‰ÓLp‰,לנשמהÈÊ‡Â «¿»»«∆≈ƒ¿ƒ«»»«¬«
Ì‡ ,ÌÎÁ‰ ˙Á�‡ ÏB˜ ÔÎÂ ,B˙Á�‡ ÏB˜ ÚÓBL B�È‡≈≈««¿»¿≈«¿«∆»»ƒ

,ÌÎÁ‰Ï '¯Na' ˙�ÈÁ·a B�È‡ מאוד רחוק הוא כי ≈ƒ¿ƒ«»»¿∆»»
Ï"pk.מהחכם, ‰¯·‰ ÏB˜ Ì‡ Èk ,BÏB˜ ÚÓBL B�È‡≈≈«ƒƒ¬»»««

.ÁÈ„È ÏÚ ,LenM‰ È„È ÏÚ ‡e‰ '¯Na' ˙�ÈÁ·Ï ‡B·ÏÂ¿»ƒ¿ƒ«»»«¿≈«ƒ«¿≈
‰NÚ� ,ÌÎÁ‰ ˙‡ LnLnL האדם'¯Na' ˙�ÈÁa ∆¿«≈∆∆»»«¬∆¿ƒ«»»

ÌÎÁ‰Ï˙iNÚa ‰ÓLp‰Ï Ûeb‰ LnLnL È„È ÏÚ ÔÎÂ , ¿∆»»¿≈«¿≈∆¿«≈«¿«¿»»«¬ƒ«
.‰ÓLp‰Ï '¯Na' ˙�ÈÁa Ûeb‰ ‰NÚ� ,˙BiNÚÓ ˙ÂÂˆÓƒ¿…«¬ƒ«¬∆«¿ƒ«»»¿«¿»»

,˙‡f‰ ‰�ÈÁaa ¯Na‰LÎe בחינת הוא שהאדם דהיינו ¿∆«»»«¿ƒ»«…
ונשברת  החכם אנחת קול את ושומע לחכם, 'בשר'

קול  את ושומע לנשמה, 'בשר' בחינת הוא והגוף עזותו,

זוכה  האדם זה ידי ועל עזותו, ונשברת הנשמה אנחת

שהוא  וההשגות מההארות ממנו ולקבל לחכם להתקרב

נגד  לעמוד דקדושה, לעזות זוכה האדם וכן משיג,

להתקרב  אותו המונעים אחרא הסטרא של הרועים

שהוא  בעצמו הקול לשמוע יכולים בשר בבחינת שאינם בחוץ
בחוץ  העומדים אותם על התנא אמר ואיך שופר, קול בחינת
אותם  הלא וכו', שמע שופר קול אם בשר בבחינת שאינם
וכו', בעצמו הקול לשמוע יכולים אינם בשר בבחינת שאינם
בשיחתו  אמר רק בפירוש, זאת לתרץ הענין ביאר לא אבל

הנ"ל. ענין מבינים אין כן גם הלא הקדושה

הוא, מדבריו והנראה בגו, ענין בזה שיש מובן מדבריו אך
ולהצדיק  להנשמה קרוב להיות עדיין זוכה שאינו מי שגם
עצמו  יכריח אם כן פי על אף הנ"ל, בשר בבחינת האמת
הנשמה  קול לשמוע גדול בכח היטב היטב אזנו ויטה הרבה
קול  לשמוע תקוה כן גם לו יש אמיתיים, הצדיקים וקול

היטב. אזנו להטות שצריך רק בעצמו, דקדושה

שופר  קול לענין הנ"ל המשנה דין בענין כמו ממש והוא
הבחנה  צריך אינו בודאי בבור תוקע שאינו שמי בפשיטות,
קול  שמע בודאי כי הברה, קול ואם שמע שופר קול אם

ערוך בשולחן וכמבואר תקפ"ז)שופר, סימן חיים מי (אורח שרק ,

אם  שמע שופר קול אם הבחנה צריך וכיוצא בבור שתוקע
שמע. הברה קול

בהמשנה  ז"ל רבינו שאמר זה בענין ממש הוא כן כמו
ושם  תחתיות בבור שמונח בבור, תוקע שהוא שמי הנ"ל,
אותם  הבחנה צריכים שאז עוונותיו, על וצועק ומתאנח תוקע
שמעו  שופר קול אם בשר, בבחינת שאינם בחוץ שעומדים
עצמם  יכריחו אם בשר בבחינת שאינם פי על אף כי וכו' יצאו
מי  אבל כנ"ל, בעצמו הקול לשמוע יוכלו היטב אזנם ויטו
בודאי  כי כלל, הבחנה צריך אינו בשר בבחינת שהוא שזוכה
והבן, בעצמו דקדושה הקול שהוא שופר הקול בחינת ישמע

דעתי". לעניות נראה כן
הצדיק  את שמשמשים השימוש ענין

:˘ÂÓÈ˘‰ È„È ÏÚ ‡Â‰קודש שרפי ל"ג)בשיח ד "בזה (סי' כתב:
הצדיק  את שמשמש השימוש ידי שעל כ"ב בתורה המבואר
השימוש  שעיקר אנ"ש אמרו גופו, עזות משבר זה ידי על
שלא  שנשגיח בזה הוא רבינו את לשמש כיום אנו שיכולים
ויתפאר  שיתעלה ונקפיד וקלון, בזיון שום ידינו על לו יגיע

רבינו". שם ידינו על



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם ו תקצו 

Ê‡ ,˙‡f‰ ‰�ÈÁaa ¯Na‰LÎe .‰ÓLp‰Ï(‡Ó 'ÈÚ˘È): ¿«¿»»¿∆«»»«¿ƒ»«…»
Ï"p‰ ÏBnp‰ ¯NaÓ Y "Ôz‡ ¯O·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏÂ"¿ƒ»«ƒ¿«≈∆≈ƒ¿««ƒ««

‰�Ó‡� ‰È¯˜ ‡È‰L ,ÌÈÏLe¯È ÌÏL�(‡ Ì˘)e�È‰ , ƒ¿»¿»«ƒ∆ƒƒ¿»∆¡»»«¿
,‰M„w‰ ˙eiÏÏk ‡È‰L ,‰�eÓ‡Ï ‡B·Ï ÔÈÎBfL∆ƒ»∆¡»∆ƒ¿»ƒ«¿À»
¯LÙ‡ È‡L ,ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ È˜ÈcvÓ ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒƒ«ƒ≈«»¬ƒƒƒ∆ƒ∆¿»
,‰M„˜c ˙efÚ È„È ÏÚ Ì‡ Èk Ì‰ÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈¬≈∆ƒƒ«¿≈«ƒ¿À»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰M„˜c ˙BÏBw‰ Ïk ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»«ƒ¿À»∆«¿≈∆
˙efÚ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ˙efÚ ÔÈ¯aLÓ¿«¿ƒ«¿ƒ¿»»√»∆¿ƒ««
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ˜ac˙‰Ïe ·¯˜˙‰Ï ÔÈÎBÊÂ ,Ûeb‰«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¿≈∆
‰È¯˜ ÌÈÏLe¯È :˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰ÓÏL ‰�eÓ‡Ï ÔÈÎBÊƒ∆¡»¿≈»∆¿ƒ«¿»«ƒƒ¿»

:Ï"pk ,‰�Ó‡�∆¡»»««
Ë‡B·ÏÂ,‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Ï"p‰ ‰M„˜c ˙efÚÏ ¿»»«ƒ¿À»«««¿≈ƒ¿»

האמיתיים, הדור הפסוק‡Êלצדיקי מא)מתקיים :(ישעיהו »
,"Ôz‡ ¯O·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏÂ" הוא "מבשר" כי בזה, ורמוז ¿ƒ»«ƒ¿«≈∆≈

והיינו 'בשר', לבחינת ‰Ï"p,רומז ÏBnp‰ ¯NaÓ דהיינו ƒ»»«ƒ««
הבשר, של עזותו "ÌÈÏLe¯È",בחינת�ÌÏLשנשברת ƒ¿»¿»«ƒ

"‰�Ó‡� ‰È¯˜" ‡È‰L(א על ,(שם רומז ו"נאמנה" ∆ƒƒ¿»∆¡»»
eiÏÏk˙'אמונה', ‡È‰L ,‰�eÓ‡Ï ‡B·Ï ÔÈÎBfL e�È‰«¿∆ƒ»∆¡»∆ƒ¿»ƒ

È‡L ,ÌÈizÓ‡‰ ¯Bc‰ È˜ÈcvÓ ÔÈÏa˜nL ,‰M„w‰«¿À»∆¿«¿ƒƒ«ƒ≈«»¬ƒƒƒ∆ƒ
,‰M„˜c ˙efÚ È„È ÏÚ Ì‡ Èk Ì‰ÈÏ‡ ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿ƒ¿»≈¬≈∆ƒƒ«¿≈«ƒ¿À»
ÔÈ¯aLÓ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰M„˜c ˙BÏBw‰ Ïk ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»«ƒ¿À»∆«¿≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÎBÊÂ ,Ûeb‰ ˙efÚ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒc ˙efÚ«¿ƒ¿»»√»∆¿ƒ«««¿ƒ
‰�eÓ‡Ï ÔÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ˜ac˙‰Ïe ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¿≈∆ƒ∆¡»
.Ï"pk ,'‰�Ó‡� ‰È¯˜ ÌÈÏLe¯È' :˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰ÓÏL¿≈»∆¿ƒ«¿»«ƒƒ¿»∆¡»»««
החותם  שסביב החיצון החותם נעשה האמונה ידי ועל

תורה  מהדין יינקו לא שהחיצונים ששומר הפנימי,

הדור. על שנגזר

שלושה  בשביל דקדושה בעזות צורך לאדם שיש ונמצא

האמיתיים, הדור לצדיקי להתקרב לזכות כדי א. דברים.

אחרא  הסטרא של הרועים של מממשלתם ולהינצל

הקמים  כל כנגד לעמוד כדי וכן עזות, ידי על ששולטים

על  לזה זוכה והאדם ה', מעבודת אותו למנוע כנגדו

של  דקדושה הקולות אנחה,ידי קול צעקה, קול שהם ו,

עזות  בחינת שהם וכדומה, זמרה, קול שופר, קול

וחזק  עז שהוא הגוף עזות את לשבר כדי ב. דקדושה.

לגוף  להודיע הנשמה תוכל זה ידי שעל בתאוות,

ידי  על כן גם נעשה וזה שהשיגה, וההשגות מההארות

עזות  בחינת שהם האדם, של דקדושה הקולות

וחזק  עז שהוא הגוף עזות את לשבר כדי ג. דקדושה.

לצדיק  להתקרב האדם יוכל זה ידי שעל בתאוות,

וזה  משיג. שהוא וההשגות מההארות לו יודיע והצדיק

ששוברות  החכם של דקדושה הקולות ידי על נעשה

האדם. של עזותו את

ידי על הנעשה  'חותם' בחינת יש כי שנתבאר לאחר 
בשמים  שנגזר  הדין  גזר  את  שחותמים הדור  מוכיחי 
מתקלקל הזה  וכשהחותם החיצונים, ממנו יינקו שלא 
'חותם' בחינת  ויש בעולם, ומחלוקת  גירושין  נעשה 
ידי על נעשה  והוא הפנימי, ה'חותם' על השומר  חיצון 
אמונה, מתוך  הדור  מוכיחי  של המוסר  את שמקבלים 
יכולים  החיצון  ה 'חותם' שהיא  האמונה וכשמתקלקלת
על שנעשה ועוד הפנימי , לחותם להתקרב החיצונים 
שמתקרבים  ידי  על  לאמונה וזוכים כפירות , זה ידי
בעזות  צורך יש אליהם  להתקרב וכדי  הרועים, לשבעת
אחרא, הסטרא  של מהרועים  להינצל  כדי  דקדושה
את  לקבל שיוכל בתאוותיו הגוף  עזות את  לשבר וכדי 
בעזות  צורך יש  וכן  החכם, של וההשגות  ההארות
את  לקבל שיוכל הגוף עזות את לשבר  דקדושה
לעזות  וזוכים  משיגה, שהנשמה  וההשגות ההארות
ישמע שהגוף  וכדי  דקדושה , הקולות ידי  על  דקדושה
ישמע שהאדם  וכן  הנשמה  של דקדושה הקולות את
'בשר ' בבחינת להיות  הגוף צריך  החכם , של הקול את
כי כעת יתבאר  לחכם , 'בשר ' בבחינת והאדם  לנשמה,
כיצד ויתבאר  דקדושה , לעזות  זוכים השמחה ידי  על

לשמחה. זוכים 

.Ë,‰ÁÓN È„È ÏÚ ‡e‰ Ï"p‰ ‰M„˜c ˙efÚÏ ‡B·ÏÂ כי ¿»¿«ƒ¿À»«««¿≈ƒ¿»
ה' לעבודת להתקרב האדם של והתחזקותו עזותו עיקר

אתן" מבשר "ולירושלים הפסוק ביאור

:Ô˙‡ ¯˘·Ó ÌÈÏ˘Â¯ÈÏÂ לומר דיש כתב לחכמה בפרפראות
הוא  הזאת הבחינה 'בשר', לבחינת כשזוכה כי לומר, שרוצה

קריה  'ירושלים בנין על מבשר בחינת כי כמו נאמנה',
כל  רחוק שהיה מאחר זו, מבחינה מאוד רחוק היה מתחילה
לו  נשמע היה שלא עד הצדיק ומקדושת נשמתו מקדושת כך

עזות  גופו עזות לשבר יזכה במה כן אם כלל, דקדושה הקול
את  ולהשלים דקדושה הרועים אל ולהתקרב אחרא, דסטרא
לשמוע  יזכה בוודאי בשר לבחינת שזכה עכשיו  אבל האמונה,
האמונה  לשלימות יזכה זה ידי ועל וכו', דקדושה הקול
מבשר  בחינת הוא בשר שבחינת נמצא ירושלים , בנין בחינת

כנ"ל. לירושלים



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תקצז ו

˙�ÈÁ·a(Á ‰ÈÓÁ)e�È‰ ,"ÌÎfÚÓ ‡È‰ '‰ ˙Â„Á Èk" : ƒ¿ƒ«ƒ∆¿«ƒ»À¿∆«¿
,‰ÁÓO‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ««ƒ¿»

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk(ÁÙ ˙·˘)‰ÚLa : ¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»»
L‡Ba¯ ÌÈML e„¯È ,ÚÓL�Â ‰NÚ� Ï‡¯NÈ e¯Ó‡∆»¿ƒ¿»≈«¬∆¿ƒ¿«»¿ƒƒƒ

,'eÎÂ „Á‡ Ïk L‡¯a ˙B¯ËÚ È�L e�˙�Â ,ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¿»¿¿≈¬»¿…»∆»¿
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „È˙ÚÂ ,'eÎÂ eÁ˜Ï� e‡ËÁLÎe¿∆»¿ƒ¿¿¿¿»ƒ«»»
.ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï Ì¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»»∆∆∆¡«¿ƒ¿«»«…»
:˙�ÈÁa ,‰ÁÓN ˙�ÈÁa Ì‰ ÚÓL�Â ‰NÚpL ,‡ˆÓ�ƒ¿»∆«¬∆¿ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«

:Ï"pk ,"ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ"¿ƒ¿«»«…»««

,Ú„Â‰NÚpÓ ·¯BÁa e¯ÈzÎ‰L ÌÈÈ„Ú‰ È�L Èk ¿«ƒ¿≈»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬∆

‡¯ÙÒa ‡·enk ,‡¯a ˙ÈL‡¯a ˙�ÈÁa Ì‰ ,ÚÓL�Â¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿≈ƒ»»«»¿ƒ¿»
‡˙eÚÈ�ˆ„(‰"Ù):Y ‡¯a .¯Ó‡Ó ‡c Y ˙ÈL‡¯a ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«¬»»»

‰ÓÎÁ .‰‡zz Ô„Ú .‰‡lÚ Ô„Ú ‡c .¯Ó‡Ó ÈˆÁ¬ƒ«¬»»≈∆ƒ»»≈∆«»»»¿»
:Ô·e ·‡ .‰‡zz ‰ÓÎÁ .‰‡lÚƒ»»»¿»«»»»≈

ÈkÚÓL�Â ‰NÚ�:˙BÏ‚�Â ˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa ‡e‰ ƒ«¬∆¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿
‰NÚ�˙BÂˆn‰ e�È‰ ,˙BÏ‚� ˙�ÈÁa ‡e‰ «¬∆¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿

,B˙‚¯„Ó ÈÙÏ Ìi˜Ï „Á‡ ÏÎÏ ¯LÙ‡LÚÓL�Â‡È‰ ∆∆¿»¿»∆»¿«≈¿ƒ«¿≈»¿ƒ¿«ƒ
B�È‡L ,epnÓ ¯zÒ�Â dB·b ‡e‰M ‰Ó ,˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»«∆»«¿ƒ¿»ƒ∆∆≈
LÈ ‰ÂˆÓ Ïk Ïˆ‡ :ÏLÓÏ .‰Êa ‰„B·Ú ˙BNÚÏ ÏBÎÈ»«¬¬»»∆¿»»≈∆»ƒ¿»≈
¯Ó‡p‰ Èeev‰ „·lÓ Èk ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ«∆¡»

וחדוה שמחה ידי על היא מוהר"ן)יתברך ליקוטי ,(קיצור

˙�ÈÁ·aשנאמר ח)מה ÌÎfÚÓ",(נחמיה ‡È‰ '‰ ˙Â„Á Èk" : ƒ¿ƒ«ƒ∆¿«ƒ»À¿∆
וחוזק  לעזות זוכים והחדוה השמחה ידי שעל הרי

הקולות  ידי שעל לעיל שנתבאר אף כי ה', בעבודת

לשלימות  לזכות כדי אך דקדושה, לעזות זוכים דקדושה

את  וגם דקדושה הקולות את גם צריך דקדושה, העזות

לקולות  זוכה האדם השמחה ידי שעל ועוד, השמחה,

לחכמה)דקדושה '�NÚ‰.(פרפראות ˙�ÈÁa È„È ÏÚ e�È‰«¿«¿≈¿ƒ««¬∆
,‰ÁÓO‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,'ÚÓL�Â,דקדושה לעזות זוכים ¿ƒ¿»∆¿ƒ««ƒ¿»

'שמחה', בחינת הוא ונשמע' ש'נעשה לדבר ¿BÓkוראיה
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L(פח 'ÚLa‰(שבת : ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»»

‡Ba¯ ÌÈML e„¯È ,ÚÓL�Â ‰NÚ� Ï‡¯NÈ e¯Ó‡L∆»¿ƒ¿»≈«¬∆¿ƒ¿»»¿ƒƒƒ
,'eÎÂ „Á‡ Ïk L‡¯a ˙B¯ËÚ È�L e�˙�Â ,ÌÈÎ‡ÏÓ אחד «¿»ƒ¿»¿¿≈¬»¿…»∆»¿

נשמע, כנגד ואחד נעשה העגל e‡ËÁLÎeכנגד בחטא ¿∆»¿
'eÎÂ eÁ˜Ï�,הללו העטרות Ce¯aמהם LB„w‰ „È˙ÚÂ ƒ¿¿¿¿»ƒ«»»

Ì‰Ï Ì¯ÈÊÁ‰Ï ‡e‰,לבוא לעתיד Ó‡pL¯:לישראל ¿«¬ƒ»»∆∆∆¡«
"ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" על שמעולם שמחה – ¿ƒ¿«»«…»

'ÁÓN‰',ראשם '. ˙�ÈÁa Ì‰ 'ÚÓL�Â ‰NÚp'L ,‡ˆÓ�ƒ¿»∆«¬∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ¿»
˙�ÈÁa:שנאמר Ï"pk,מה ,"ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" ¿ƒ«¿ƒ¿«»«…»««

ונשמע'. 'נעשה של לכתרים היא שהכוונה

ÌÈÈ„Ú‰ È�L Èk ,Ú„Â הכתרים –·¯BÁa e¯ÈzÎ‰L ¿«ƒ¿≈»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈
,'ÚÓL�Â ‰NÚp'Ó זוכים ידם ועל השמחה, בחינת שהם ƒ«¬∆¿ƒ¿«
דקדושה, enk·‡לעזות ,"‡¯a ˙ÈL‡¯a" ˙�ÈÁa Ì‰≈¿ƒ«¿≈ƒ»»«»

'‡˙eÚÈ�ˆc ‡¯ÙÒ'a(:קעח תרומה זוהר בתחילת (פ"ה, שהובא ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
c‡המאמר: Y "˙ÈL‡¯a"'זה –ÈˆÁ Y "‡¯a" ,¯Ó‡Ó ¿≈ƒ»«¬»»»¬ƒ

,‰‡lÚ ‰ÓÎÁ .‰‡zz Ô„Ú ,‰‡lÚ Ô„Ú ‡c .¯Ó‡Ó«¬»»≈∆ƒ»»≈∆«»»»¿»ƒ»»
'Ô·e ·‡ .‰‡zz ‰ÓÎÁ העדן בחינת הוא ה'מאמר' – »¿»«»»»≈

ו'חצי  'אב', בחינת והוא העליונה, והחכמה העליון,

התחתונה, החכמה התחתון, העדן בחינת הוא מאמר'

בחינת  הוא השלם המאמר והנה 'בן'. בחינת והוא

הוא  מאמר וחצי יותר, הגבוהה הדרגה שהיא 'נשמע'

יותר. הנמוכה הדרגה שהיא 'נעשה ' בחינת

שהיא  'נשמע' בחינת הוא השלם שהמאמר והטעם

'נעשה' בחינת הוא מאמר וחצי יותר, הגבוהה הדרגה

יותר, הנמוכה הדרגה ‰e‡שהיא 'ÚÓL�Â ‰NÚ�' Èkƒ«¬∆¿ƒ¿«
,˙BÏ‚� ˙�ÈÁa ‡e‰ '‰NÚ�' :˙BÏ‚�Â ˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆¿ƒ«ƒ¿
,B˙‚¯„Ó ÈÙÏ Ìi˜Ï „Á‡ ÏÎÏ ¯LÙ‡L ˙ÂÂˆn‰ e�È‰«¿«ƒ¿…∆∆¿»¿»∆»¿«≈¿ƒ«¿≈»
¯zÒ�Â dB·‚ ‡e‰M ‰Ó ,˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa ‡È‰ 'ÚÓL�'Â¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»«∆»«¿ƒ¿»
Ïˆ‡ :ÏLÓÏ .‰Êa ‰„B·Ú ˙BNÚÏ ÏBÎÈ B�È‡L ,epnÓƒ∆∆≈»«¬¬»»∆¿»»≈∆
Èeev‰ „·lÓ Èk ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ÌÈ¯·c LÈ ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»≈¿»ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ

לנשמע  נעשה הקדמת בענין הגמרא מאמר

:ÚÓ˘�Â ‰˘Ú� Ï‡¯˘È Â¯Ó‡˘ ‰Ú˘· ע"א פ"ח דף שבת בגמ'
נעשה  ישראל שהקדימו בשעה סימאי, רבי 'דרש מובא:
אחד  לכל השרת, מלאכי של ריבוא ששים באו לנשמע
ואחד  נעשה כנגד אחד כתרים, שני לו קשרו מישראל ואחד
ריבוא  ועשרים מאה ירדו ישראל שחטאו וכיון נשמע, כנגד
את  ישראל בני ויתנצלו שנאמר ופירקום, חבלה מלאכי

טענו  בחורב חנינא ברבי חמא רבי אמר חורב, מהר עדים
דכתיב  פרקו בחורב כדאמרן, טענו בחורב פרקו, בחורב
משה  זכה וכולן יוחנן רבי אמר וגו', ישראל בני ויתנצלו
לקיש  ריש אמר האהל, את יקח ומשה ליה דסמיך ונטלן,
ה' ופדויי שנאמר לנו, להחזירן הוא ברוך הקדוש עתיד
שמחה  ראשם, על עולם ושמחת ברינה ציון ובאו ישובון

ראשם'. על שמעולם



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם ו תקצח 

,‰¯Bza ÌÈ¯·c ‰ÊÏ „BÚ LÈ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï ‰¯Bza«»¿«≈«ƒ¿»≈»∆¿»ƒ«»
‰¯Bz‰ È¯eac ¯‡Le ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ :ÔB‚k¿«¿«≈∆∆¿»ƒ≈«»
‰¯Bz‰ È¯ea„a LiL ‰„B·ÚÂ .‰Âˆn‰ ˙B·È·qL∆¿ƒ«ƒ¿»«¬»∆≈¿ƒ≈«»
˙�ÈÁa ,ÚÓL� ˙�ÈÁa Ì‰ ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ,eÏl‰«»∆¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
C‡ ,Ìi˜Ï ÌÈÏBÎÈ e�‡ dÓˆÚa ‰Âˆn‰ Èk ,¯zÒ�ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ¿«≈«
‰ÊÂ ,ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯eac‰ el‡a LiL ‰„B·Ú‰»¬»∆≈¿≈«ƒƒ≈»¿ƒ¿∆

:¯zÒ� ˙�ÈÁa ,ÚÓL� ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»

‰ÊÂ,‰¯Bz ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰NÚ� ,‰lÙ˙e ‰¯Bz ˙�ÈÁa ¿∆¿ƒ«»¿ƒ»«¬∆¿ƒ«»
Ì‰ ÚÓL�Â ,Ìi˜Ï Ú„BiM ‰Ó ,˙BÏ‚p‰ e�È‰«¿«ƒ¿«∆≈«¿«≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ¯eac‰ Ì‰L ,‰¯Bz‰ È¯eac ˙�ÈÁa ,˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«ƒ≈«»∆≈«ƒƒ
¯zÒ� ˙�ÈÁa Ì‰L ,‰ÂˆÓ Ïk ˙B·È·qL ‰¯Bz‰ ÏL∆«»∆¿ƒ»ƒ¿»∆≈¿ƒ«ƒ¿»

˙‡ ‰Êa „·ÚÏ CÈ‡ Ú„BÈ B�È‡L ,Ï"pk,C¯a˙È ÌM‰ ««∆≈≈«≈«¬…»∆∆«≈ƒ¿»«
‡aÏa ‡ÈÏz ‰ÚÈÓL Èk ,˙e˜·c ‡È‰L ,‰lÙz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ»

(Á ÔÂ˜˙)·e˙kL BÓk ,(‚ ‡ ÌÈÎÏÓ)·Ï Ec·ÚÏ z˙�Â" : ¿∆»¿»«»¿«¿¿≈

‰lÙz BÊ ·laL ‰„B·ÚÂ ,"ÚÓBL(· ˙ÈÚ˙)Ïeha e�È‰ , ≈««¬»∆«≈¿ƒ»«¿ƒ
ÔÈ‡M ‰Ó ˙�ÈÁa ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ Èk ,ÛBÒ ÔÈ‡Ï ˙e˜·„e¿≈»≈ƒ≈¿ƒ««∆≈
È¯ea„a e�È‰] ‰Êa ‰ÒÈÙz BÏ ÔÈ‡L ¯Á‡Óe ,‰ÒÈÙz Ba¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»»∆«¿¿ƒ≈
‡e‰ ,[Ï"pk ¯zÒ� ˙�ÈÁa ‡e‰ Èk ,Ï"p‰ ‰¯Bz‰«»««ƒ¿ƒ«ƒ¿»««
:ÛBÒ ÔÈ‡‰Ï Ïeha ˜¯ ‡e‰L ,˙e˜·c ,‰lÙz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»≈

ÈLÈÂ,ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ ÏÎa ÔÎÂ ,‡b¯„Â ‡b¯c ÏÎa ¿≈¿»«¿»¿«¿»¿≈¿»»¿»
ÈÙÏ „Á‡ ÏÎ Èk .ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙�ÈÁa¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ
e�È‰ ,‰¯Bz ˙�ÈÁa ,‰NÚ� ˙�ÈÁa BÏ LÈ ,B˙‚¯„Ó«¿≈»≈¿ƒ««¬∆¿ƒ«»«¿
,˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa ‡È‰L ,ÚÓL� ˙�ÈÁ·e ,BÏ ˙BÏ‚p‰«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
dB·b ‰‚¯„ÓÏ ‡aL ÈÓ Èk .Ï"pk ‰lÙz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»««ƒƒ∆»¿«¿≈»»«
,‰NÚ� ˙�ÈÁa BlL ÚÓLp‰Ó ‰NÚ� ÈÊ‡ ,‰�BL‡¯‰Ó≈»ƒ»¬««¬∆≈«ƒ¿«∆¿ƒ««¬∆
,‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÚÓL� ˙�ÈÁa BÏ LÈ ÈÊ‡Â«¬«≈¿ƒ«ƒ¿««∆∆¿≈ƒ«¿»¿«¿»
,ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙�ÈÁa BÏ LÈ B˙‚¯„Ó ÈÙÏ Ì„‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»»¿ƒ«¿≈»≈¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«
‡e‰M ‰Ó Èk ,ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙�ÈÁa LÈ ÌÏBÚ ÏÎa ÔÎÂ¿≈¿»»≈¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«ƒ«∆

ÌÈ¯·c ‰ÊÏ „BÚ LÈ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï ‰¯Bza ¯Ó‡p‰«∆¡««»¿«≈«ƒ¿»≈»∆¿»ƒ
È¯eac ¯‡Le ,"‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ" :ÔB‚k ,‰¯Bza«»¿«¿«≈∆∆¿»ƒ≈
‰¯Bz‰ È¯ea„a LiL ‰„B·ÚÂ .‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ‰¯Bz‰«»∆¿ƒ«ƒ¿»«¬»∆≈¿ƒ≈«»
˙�ÈÁa ,'ÚÓL�' ˙�ÈÁa Ì‰ ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL eÏl‰«»∆¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
C‡ ,Ìi˜Ï ÌÈÏBÎÈ e�‡ dÓˆÚa ‰Âˆn‰ Èk ,¯zÒ�ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿«¿»»¿ƒ¿«≈«
‰ÊÂ ,ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ ÌÈ¯eac‰ el‡a LiL ‰„B·Ú‰»¬»∆≈¿≈«ƒƒ≈»¿ƒ¿∆

,¯zÒ� ˙�ÈÁa ,'ÚÓL�' ˙�ÈÁa כל כעת יתבאר (ותחילה ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»
יתבאר  מכן ולאחר ו'נשמע', 'נעשה' בחינות של הענין

ידי  שעל לשמחה, זוכים אלו בחינות ידי על כיצד

דקדושה). לעזות זוכים השמחה

˙�ÈÁa ‡e‰ '‰NÚ�' ,'‰lÙ˙'e '‰¯Bz' ˙�ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ«»¿ƒ»«¬∆¿ƒ«
Ì‰ 'ÚÓL�'Â ,Ìi˜Ï Ú„BiM ‰Ó ,˙BÏ‚p‰ e�È‰ ,'‰¯Bz'»«¿«ƒ¿«∆≈«¿«≈¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯eac‰ Ì‰L ,‰¯Bz‰ È¯eac ˙�ÈÁa ,˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«ƒ≈«»∆≈«ƒƒ
¯zÒ� ˙�ÈÁa Ì‰L ,‰ÂˆÓ Ïk ˙B·È·qL ‰¯Bz‰ ÏL∆«»∆¿ƒ»ƒ¿»∆≈¿ƒ«ƒ¿»
,C¯a˙È ÌM‰ ˙‡ ‰Êa „·ÚÏ CÈ‡ Ú„BÈ B�È‡L ,Ï"pk««∆≈≈«≈«¬…»∆∆«≈ƒ¿»«

ÈÏz‡וזה  ‰ÚÈÓL Èk ,˙e˜·„ ‡È‰L ,'‰lÙz' ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»¿»
‡aÏaבלב תלויה נח)– e˙kL·(תיקון BÓk ששלמה , ¿ƒ»¿∆»

מהקב"ה ביקש ג)המלך א ÚÓL(מלכים ·Ï Ec·ÚÏ z˙�Â" :¿»«»¿«¿¿≈…≈«
בלב, תלויה שהשמיעה הרי עמך", את «¬»B·ÚÂ„‰לשפוט

‰lÙz BÊ ·laL(ב בלב,,(תענית תלוי הוא ש'נשמע' וכיון ∆«≈¿ƒ»
הוא  ש'נשמע' נמצא שבלב, עבודה היא והתפילה

'תפילה'. בחינת

'תפילה' כי הוא, הענין ÔÈ‡Ïועומק ˙e˜·„e Ïeha e�È‰«¿ƒ¿≈¿≈
ÛBÒ למעלה והוא סוף', 'אין נקרא שהוא להקב"ה –

העליונים, העולמות Ó‰מכל ˙�ÈÁa ‡e‰ 'ÛBÒ ÔÈ‡' Èkƒ≈¿ƒ««
e�È‰] ‰Êa ‰ÒÈÙz BÏ ÔÈ‡L ¯Á‡Óe ,‰ÒÈÙz Ba ÔÈ‡M∆≈¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»»∆«¿
,[Ï"pk '¯zÒ�' ˙�ÈÁa ‡e‰ Èk ,Ï"p‰ ‰¯Bz‰ È¯ea„a¿ƒ≈«»««ƒ¿ƒ«ƒ¿»««
ÔÈ‡‰Ï Ïeha ˜¯ ‡e‰L ,˙e˜·c ,'‰lÙz' ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»≈

,ÛBÒ להקב"ה ודביקות ביטול בחינת היא התפילה כי

הלב, הרגשת ידי על רק והשכל, מההבנה למעלה

שהיא  'נשמע' בחינת וזה יתברך, לה' ומשתוקק שנכסף

בלב, תלויה היא אלא והבנה, תפיסה בה שאין דרגה

שגבוהה  למדרגה לזכות ליבו בכל ומשתוקק שנכסף

הרבה  ומתפלל בליבו, אליה מתבטל והוא ממדריגתו,

זו מדריגה להשיג שיזכה יתברך לחכמה)לה' פרפראות פי .(על

.È˙�ÈÁa ,ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ ÏÎa ÔÎÂ ‡b¯„Â ‡b¯c ÏÎa LÈÂ¿≈¿»«¿»¿«¿»¿≈¿»»¿»¿ƒ«
˙�ÈÁa BÏ LÈ B˙‚¯„Ó ÈÙÏ „Á‡ Ïk Èk ,'ÚÓL�'Â '‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ«¿≈»≈¿ƒ«
˙�ÈÁ·e ,BÏ ˙BÏ‚p‰ e�È‰ ,'‰¯Bz' ˙�ÈÁa ,'‰NÚ�'«¬∆¿ƒ«»«¿«ƒ¿¿ƒ«
.Ï"pk '‰lÙz' ˙�ÈÁa ,˙B¯zÒ� ˙�ÈÁa ‡È‰L ,'ÚÓL�'ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»««
‰NÚ� ÈÊ‡ ,‰�BL‡¯‰Ó dB·b ‰‚¯„ÓÏ ‡aL ÈÓ Èkƒƒ∆»¿«¿≈»»«≈»ƒ»¬««¬∆

BlL 'ÚÓLp'‰Ó,עכשיו עד ממנו נסתר �ÈÁa˙שהיה ≈«ƒ¿«∆¿ƒ«
'‰NÚ�',לו נגלה '�ÚÓL'שהוא ˙�ÈÁa BÏ LÈ ÈÊ‡Â «¬∆«¬«≈¿ƒ«ƒ¿«
˙¯Á‡,ממנו שנסתרת יותר b¯„Ï‡,גבוהה ‡b¯cÓ ÔÎÂ «∆∆¿≈ƒ«¿»¿«¿»

'‰NÚ�' ˙�ÈÁa BÏ LÈ B˙‚¯„Ó ÈÙÏ Ì„‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»»¿ƒ«¿≈»≈¿ƒ««¬∆



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תקצט ז

ÌÈlbÏb‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ,ÚÓL� ˙�ÈÁa ‰f‰ ÌÏBÚ‰Ï¿»»«∆¿ƒ«ƒ¿«¿«««¿«ƒ
ÔÎÂ ,epnÓ dB·b ÚÓL� ˙�ÈÁa Ì‰Ï LÈÂ ,‰NÚ� ˙�ÈÁa¿ƒ««¬∆¿≈»∆¿ƒ«ƒ¿«»«ƒ∆¿≈

:ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ≈»¿»

‰ÊÂ˙�ÈÁa'‰ ˙¯BzB˙¯B˙Â(ËÈ Ê"Ú)‰lÁzÓ Y ¿∆¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»
'‰Ï ˙B¯zÒp‰" ,¯zÒ� ˙�ÈÁa ‡e‰L ,'‰ ˙¯Bz«∆¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»«
,‰pnÓ dB·b ‰‚¯„Óa ‡e‰Lk ,CkŒ¯Á‡Â ,"e�È˜Ï‡¡…≈¿««»¿∆¿«¿≈»»«ƒ∆»
‡e‰L ,‰NÚ� ÚÓLp‰Ó ‰NÚpL Y B˙¯Bz ‰NÚ�«¬∆»∆«¬∆≈«ƒ¿««¬∆∆

:"e�È�·Ïe e�Ï ˙BÏ‚p‰Â" :˙�ÈÁa¿ƒ«¿«ƒ¿»¿»≈

‰ÊÂ(ËÎ ÌÈ¯·„):"e
È‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰"˙�ÈÁa ‰Ê Y ¿∆«ƒ¿»«¡…≈∆¿ƒ«
,ÚÓL�"e
È
·Ïe e
Ï ˙BÏ‚p‰Â"˙�ÈÁa ‰Ê Y ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«

.‰NÚ�‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú" «¬∆«»«¬∆»ƒ¿≈«»

"˙‡f‰‰È‰iL ÌÏBÚÏ ‡B·iL ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓ CÏiL Y «…∆≈≈ƒ«¿»¿«¿»∆»¿»∆ƒ¿∆
:‰ÊÂ .‰NÚ� ÚÓLp‰Ó˙BNÚÏÏk ˙‡‰¯Bz‰ È¯·c ≈«ƒ¿««¬∆¿∆«¬∆»ƒ¿≈«»

,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ‰¯Bz‰ È¯eac Ì‰ ‰¯Bz‰ È¯·c Yƒ¿≈«»≈ƒ≈«»∆¿ƒ«ƒ¿»
‰È‰È ,Ï"pk ÚÓL� ˙�ÈÁa Ì‰L ,Ï"pk ,¯a„ÈÂ ÔB‚k¿«¿«≈««∆≈¿ƒ«ƒ¿«««ƒ¿∆

:e‰ÊÂ .‰NÚ� ˙�ÈÁa Ì‰Ó ‰NÚ�ÌÏBÚ „ÚCÏiL Y «¬∆≈∆¿ƒ««¬∆¿∆«»∆≈≈
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓe ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ˙BNÚÏ˙BNÚÏ Y ƒ«¿»¿«¿»≈»¿»«¬«¬

.‰NÚ� ˙�ÈÁa ,‡˜Èc˙‡f‰ ‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ «¿»¿ƒ««¬∆∆»ƒ¿≈«»«…
‰¯Bz‰ È¯·c Y˙B·È·qL ‰¯Bz‰ È¯eac ˙�ÈÁa Ì‰ ƒ¿≈«»≈¿ƒ«ƒ≈«»∆¿ƒ

,Ï"pk ÚÓL� ˙�ÈÁa ,˙B¯zÒp‰ ˙�ÈÁa Ì‰L ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«««
:Ï"pk ˙BÏ‚� ˙�ÈÁa ,‰NÚ� ˙�ÈÁa Ì‰Ó ‰NÚ� ‰È‰Èƒ¿∆«¬∆≈∆¿ƒ««¬∆¿ƒ«ƒ¿««

zah fCÈ¯ˆÂÌÏBÚÓe ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ CÏiL Ì„‡ Ïk ¿»ƒ»»»∆≈≈ƒ«¿»¿«¿»≈»

Èk ,'ÚÓL�'Â '‰NÚ�' ˙�ÈÁa LÈ ÌÏBÚ ÏÎa ÔÎÂ .'ÚÓL�'Â¿ƒ¿«¿≈¿»»≈¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«ƒ
ÌÏBÚÏ ‡e‰ 'ÚÓL�' ˙�ÈÁa ‰f‰ ÌÏBÚ‰Ï ‡e‰M ‰Ó«∆¿»»«∆¿ƒ«ƒ¿«¿»

ÌÈÏbÏb‰ יותר שגבוה והמזלות הכוכבים עולם – ««¿«ƒ
הזה  '�ÚÓL'מהעולם ˙�ÈÁa Ì‰Ï LÈÂ ,'‰NÚ�' ˙�ÈÁa¿ƒ««¬∆¿≈»∆¿ƒ«ƒ¿«

.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ ÔÎÂ ,epnÓ dB·b»«ƒ∆¿≈≈»¿»
,'B˙¯B˙'Â ''‰ ˙¯Bz' ˙�ÈÁa ‰ÊÂ רבותינו שדרשו כמו ¿∆¿ƒ««¿»

יט)ז"ל ובתורתו (ע"ז חפצו ה' בתורת אם "כי הפסוק על

ולאחר  ה'" "תורת נאמר שבתחילה ולילה", יומם יהיה

שמו  על התורה נקראת בתחילה כי "תורתו", נאמר מכן

תלמיד  אותו של שמו על נקראת ולבסוף הקב"ה, של

כי הגמרא, בדברי ורמוז בה, המדריגה lÁzÓ‰שטרח ƒ¿ƒ»
בחינת  היא מהאדם �ÈÁa˙שגבוהה ‡e‰L ,''‰ ˙¯Bz'«∆¿ƒ«

,¯zÒשנאמר� כמו להקב"ה, כט)ששייך "‰zÒp¯˙(דברים ƒ¿»«ƒ¿»…
,‰pnÓ dB·b ‰‚¯„Óa ‡e‰Lk Ck ¯Á‡Â ,"e�È˜Ï‡ '‰Ï«¡…≈¿««»¿∆¿«¿≈»»«ƒ∆»

ממנו, נסתר שהיה מה את Yוהשיג 'B˙¯Bz' ‰NÚ�«¬∆»
˙�ÈÁa ‡e‰L ,'‰NÚ�' 'ÚÓLp'‰Ó ‰NÚpL שנאמר מה ∆«¬∆≈«ƒ¿»«¬∆∆¿ƒ«

הפסוק: e�È�·Ïe".בהמשך e�Ï ˙Ï‚p‰Â"¿«ƒ¿…»¿»≈
‰ÊÂ:ישראל לעם רבינו משה שאמר בפסוק שרמוז מה ¿∆

את  לעשות ולבנינו, לנו והנגלות אלהינו, לה' "הנסתרות

כך: בזה ורמוז עולם", עד הזאת התורה דברי כל

,'ÚÓL�' ˙�ÈÁa ‰Ê Y "e�È‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰" שהוא «ƒ¿»…«¡…≈∆¿ƒ«ƒ¿«
להקב"ה, ושייך מהאדם, Yנסתר "e�È�·Ïe e�Ï ˙Ï‚p‰Â"¿«ƒ¿…»¿»≈

,'‰NÚ�' ˙�ÈÁa ‰Ê,לו נגלה והוא אותו השיג שהאדם ∆¿ƒ««¬∆
CÏiL Y "˙‡f‰ ‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú"«»«¬∆»ƒ¿≈«»«…∆≈≈
'ÚÓLp'‰Ó ‰È‰iL ÌÏBÚÏ ‡B·iL ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓƒ«¿»¿«¿»∆»¿»∆ƒ¿∆≈«ƒ¿«
È¯·c" Y "‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ" :‰ÊÂ .'‰NÚ�'«¬∆¿∆«¬∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
ÔB‚k ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ‰¯Bz‰ È¯eac Ì‰ "‰¯Bz‰«»≈ƒ≈«»∆¿ƒ«ƒ¿»¿
‰NÚ� ‰È‰È ,Ï"pk 'ÚÓL�' ˙�ÈÁa Ì‰L ,Ï"pk "¯a„ÈÂ"«¿«≈««∆≈¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿∆«¬∆
‡b¯cÓ CÏiL Y "ÌÏBÚ „Ú" :e‰ÊÂ .'‰NÚ�' ˙�ÈÁa Ì‰Ó≈∆¿ƒ««¬∆¿∆«»∆≈≈ƒ«¿»
,‡˜Èc ˙BNÚÏ Y "˙BNÚÏ" ,ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓe ‡b¯„Ï¿«¿»≈»¿»«¬«¬«¿»
È¯·c" Y "˙‡f‰ ‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡" ,'‰NÚ�' ˙�ÈÁa¿ƒ««¬∆∆»ƒ¿≈«»«…ƒ¿≈
,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ‰¯Bz‰ È¯eac ˙�ÈÁa Ì‰ "‰¯Bz‰«»≈¿ƒ«ƒ≈«»∆¿ƒ«ƒ¿»
‰È‰È ,Ï"pk 'ÚÓL�' ˙�ÈÁa ,˙B¯zÒp‰ ˙�ÈÁa Ì‰L∆≈¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«««ƒ¿∆

.Ï"pk ˙BÏ‚� ˙�ÈÁa ,'‰NÚ�' ˙�ÈÁa Ì‰Ó ‰NÚ�«¬∆≈∆¿ƒ««¬∆¿ƒ«ƒ¿««
,ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓe ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ CÏiL Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»»∆≈≈ƒ«¿»¿«¿»≈»¿»
dB·b 'ÚÓL�'Â '‰NÚ�' ˙�ÈÁ·Ï ÌÚt ÏÎa ‰kÊiL „Ú«∆ƒ¿∆¿»««ƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿»»«
,'ÚÓL�' ˙�ÈÁaÓ ÌÚt ÏÎa BÏˆ‡ ‰NÚ� ‰È‰iL ,¯˙BÈ≈∆ƒ¿∆«¬∆∆¿¿»««ƒ¿ƒ«ƒ¿»
‰¯Bz‰ È¯·c ˙�ÈÁa ,'‰lÙz' ˙�ÈÁa ,¯zÒ� ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈«»

אלוקינו" לה' "הנסתרות הפסוק ביאור

:Â�È‰Ï‡ '‰Ï ˙Â¯˙Ò�‰'לה "הנסתרות פירש: שם ברש"י
את  מעניש אתה לעשות, בידינו מה תאמרו ואם – אלהינו
ואח"כ  וגו' איש בכם יש פן שנאמר היחיד, הרהורי על הרבים
במטמוניו  יודע אדם אין והלא ההיא, הארץ מכות את וראו
לה' שהן הנסתרות על אתכם מעניש אני אין חבירו, של
ולבנינו  לנו הנגלות אבל יחיד, מאותו יפרע והוא אלהינו

את  יענשו בהם דין נעשה לא ואם מקרבנו הרע לבער
הרבים".

שהאדם  ידי על הוא דקדושה העזות שהוא השמחה שלימות
מתאמץ  הוא ממדריגתו נפל אם ואפילו לדרגה, מדרגה עולה

יותר  גבוהה למדריגה לעלות

:‡‚¯„Ï ‡‚¯„Ó ÍÏÈ˘ Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆÂ כתב לחכמה בפרפראות
עזות  בחינת הם דקדושה הקולות כל כי הענין , לפרש



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם ז תר 

ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙B�ÈÁ·Ï ÌÚt ÏÎa ‰kÊiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ¿∆¿»««ƒ¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«
˙�ÈÁaÓ ÌÚt ÏÎa BÏˆ‡ ‰NÚ� ‰È‰iL ,¯˙BÈ dB·b»«≈∆ƒ¿∆«¬∆∆¿¿»««ƒ¿ƒ«
È¯·c ˙�ÈÁa ,‰lÙz ˙�ÈÁa ,¯zÒ� ˙�ÈÁa ,ÚÓL�ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈

‰È‰È ,'‰ ˙¯Bz ˙�ÈÁa ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ‰¯Bz‰«»∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ««ƒ¿∆
˙�ÈÁa ,‰Ï‚� ˙�ÈÁa ,‰NÚ� ˙�ÈÁa ‰fÓ ‰NÚ�«¬∆ƒ∆¿ƒ««¬∆¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ«
'eÎÂ ÚÓL� ˙�ÈÁa BÏ ‰È‰ÈÂ ,B˙¯Bz ˙�ÈÁa ,‰¯Bz»¿ƒ«»¿ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«¿

‰fÓ ‰NÚ� ‰È‰È ,''‰ ˙¯Bz' ˙�ÈÁa ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ««ƒ¿∆«¬∆ƒ∆
˙�ÈÁa ,'‰¯Bz' ˙�ÈÁa ,‰Ï‚� ˙�ÈÁa ,'‰NÚ�' ˙�ÈÁa¿ƒ««¬∆¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ«

ÔÎÂ .¯˙BÈ dB·b 'eÎÂ 'ÚÓL�' ˙�ÈÁa BÏ È‰ÈÂ ,'B˙¯Bz'»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«≈¿≈
„Ú ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚnÓe ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ CÏÈ ÌÚt ÏÎa¿»««≈≈ƒ«¿»¿«¿»ƒ«¬»¿«¬»«

שכתוב כמו הזאת, מבחינה שהם היינו ס"ח)דקדושה, (תהלים

דסטרא  עזות נשבר ידם על כן ועל עוז, קול בקולו יתן הן
בעצמה  דקדושה עזות של זו למידה לבוא אבל אחרא.

בבחינת שמחה, ידי על הוא ח)בשלימות ה'(נחמיה חדות "כי
שהוא  ונשמע נעשה מבחינת הוא והשמחה מעוזכם", היא

ונסתר. נגלה ותפילה, תורה בחינת

בחינת  שהוא הנשמע, מבחינת היא השמחה שלימות ועיקר
שהיא  השמחה שלימות שעיקר היינו יראה, בחינת תפילה,
לעמוד  רוצה האדם שאין ידי על זוכין דקדושה עזות בחינת
כבר  שהשיג הזאת שהמדריגה ה', בעבודת אחת מדריגה על
רק  אצלו, תורה בחינת נעשה בחינת היא עכשיו בה ועומד
פעם  בכל ולעלות ממנו הנסתר את להשיג פעם בכל משתוקק
נסתר, בחינת נשמע, בחינת שזה ביותר, גבוה למדריגה
עדיין  השיג לא כי בושה, בחינת יראה, בחינת תפילה, בחינת
מדריגתו  נגד אצלו סוף אין בבחינת והיא הזאת, המדריגה
בכל  ומשתוקק נכסף הוא כן פי על אף אך בה, עומד שהוא
זה  על ומתפלל ממדריגתו, הגבוה זו למדריגה לבוא ליבו
ובושה  וביראה גמור ובביטול גדול בדביקות אליה ומתדבק
ממנו, ונסתר הגבוה זו מדריגה לפני מאוד מתבייש כי גדולה,
בה. ולהכלל זאת מדריגה אל לבוא מאוד ומשתוקק ונכסף
לשמחה, זוכין דייקא, הזאת הגדולה והבושה היראה ידי ועל

ב)בבחינת של (תהלים השמחה בחינת שזה ברעדה", "וגילו
בחינת ונשמע, נעשה של העדיים ל"ה)שני "ושמחת (ישעיה
ראשם". על עולם

לעת  ש"נעשה" היינו הזאת, בחינה הוא ונשמע" "נעשה כי
שאנו  מדריגתינו כפי ולקיים לעשות יכולים שאנו מה עתה
השלימות  השגנו שכבר בדעתינו נאמר שאם [רק עכשיו, בה
השלימות  עיקר כי השלימות, חסרון עיקר זה זו במדריגה
אמיתי  לשלימות שזוכה מי אפילו כן על יתברך, סוף באין
לו  אין ואז מזה, יותר הנבראים בכל אחריו שלימות שאין

משום עדיין להתבייש להתבייש לו יש כן פי על אף נברא,
התורה  מקיים יתברך הוא גם כי בעצמו, הוא ברוך מהקדוש
שנכסף  היינו "ונשמע" המאמר]. בסוף כמבואר וכו' ומתפלל
בליבא  שמיעה כי לב, ובכל גדול בדביקות תמיד ומשתוקק
הגבוה  המדריגה בחינת את ולהשיג לשמוע תליא,
ממש. סוף אין עד פעם בכל וכן מאתנו, והנסתר ממדריגתינו

בחינת  של השלימות עיקר הוא הנשמע, של הזאת ובחינה
היא  הזאת הבחינה כי מדריגתו, כפי אחד לכל ונשמע הנעשה

שמחה  ידי ועל השמחה, עיקר משם כן על כנ"ל, סוף אין עד
הנעשה  מדריגת לפי אחד כל דקדושה לעזות זוכין הזאת
עדיין  זכה שלא עדיין קטנה במדריגה שהוא ומי שלו. ונשמע
קולות  לצעוק הנ"ל ידי על זוכה בשלימות, גופו עזות לשבר
הם  והקולות מדריגתו, שפלות על מאוד ולהתאנח דקדושה
דסטרא  העזות נשבר זה ידי ועל דקדושה, עזות בחינת כן גם
על  וכן דקדושה, קולות לצעוק שמתגבר ידי על וכן אחרא.
הארה  עליו נמשך זה ידי על האמיתי, החכם של קולו ידי
בחינת  של השמחה ידי על שזוכין דקדושה העזות מבחינת
וזוכה  אחרא, דסטרא העזות נשבר זה ידי ועל ונשמע, נעשה

נאמנה. קריה ירושלים ולבנין הקדושה אל להתקרב

ז"ל רבותינו דברי הענין בזה מתקו ג')ומה פרשה דברים ,(מד"ר
וכו' ישראל" "שמע פסוק על ק"כ)שדרשו בסי' בליקו"מ ,(הובא

מהן  אחת איבדה מרגליות בשני מטרונא שקידש למלך 'משל
ונשמע, בנעשה ישראל את קידש הוא ברוך הקדוש כך וכו',
איבדתם  משה להם אמר העגל, את שעשו נעשה את איבדו

כאן. עד וכו'', ישראל שמע הוי ונשמע שמרו נעשה את

רק  במדריגתו להסתפק שלא היינו הנשמע, ענין באמת, כי
הענין  זה מזו, הגדולה למדריגה לבוא פעם בכל להשתוקק
תכלית  אין עד יורד הוא וכן כנ"ל, ממש סוף אין עד עולה
אזי  בה, שהוא במדריגתו להסתפק שדרכו מי כי כן. גם
אזי  עוד, ממנה פחותה למדריגה כן גם זו ממדריגה כשיורד
עצמו  זה ידי על וכן הפחותה, זו במדריגה גם מסתפק הוא
הפחותה  למדריגה פעם בכל ושלום חס יורד להיות יוכל

פסוק על ז"ל הקדמונים שפירשו וכמו ט"ו)ביותר. "אורח (משלי
שצריך  היינו מטה", משאול סור למען למשכיל למעלה חיים
ביותר  פעם בכל לעלות להשתדל דרכיו על להשכיל האדם
בכל  למטה ושלום חס יורד לאו באם כי ה', עבודת במדריגת
אינו  האדם כי ושלום, חס שאול עד לירד שיוכל עד פעם
ושלום. חס יורד הוא עולה אינו ואם אחת, מדריגה על עומד

כשעומד  אפילו אזי הנ"ל, נשמע במדריגת שהוא מי אבל
רק  בזה מסתפק אינו ה' בעבודת ביותר גבוה מדריגה על
ושלום  חס יורד אם אפילו עוד, ולא יותר, עוד לעלות רוצה
עצמו  מסתפק אינו בוודאי אז הראשונה ממדריגתו גם
זו  מירידתו שיעלה מצפה רק אליה, שירד זו במדריגה
הירידה, קודם בה שהיה ממדריגתו ביותר גבוה למדריגה

בחינת העליה, תכלית תהיה הזו י"ד)ושהירידה "כי (הושע
י"א. באות המבואר בעונך" כשלת
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‡b¯„Ï ‡b¯cÓ CÏÈ ÌÚt ÏÎa ÔÎÂ .¯˙BÈ dB·b»«≈¿≈¿»««≈≈ƒ«¿»¿«¿»
˙c˜� ˙ÈL‡¯a ‡B·iL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚnÓeƒ«¬»¿«¬»«∆»¿≈ƒ¿À«

ÔkŒÌb LÈ ÌLÂ .˙eÏÈˆ‡‰ ˙lÁz ‡e‰L ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆¿ƒ«»¬ƒ¿»≈«≈
‡e‰ ,ÌL LiL ÚÓL� ˙�ÈÁ·e ,ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙�ÈÁa¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«∆≈»

˙lÁz ‡e‰L ,‰‡È¯a‰ ˙c˜� ˙ÈL‡¯a ‡B·iL∆»¿≈ƒ¿À««¿ƒ»∆¿ƒ«
,˙eÏÈˆ‡‰ של וההתחלה השורש את שישיג דהיינו »¬ƒ

אורו  שהוא סוף, אין מאור שנאצלו העליונים העולמות

עצמו, הקב"ה '�NÚ‰'של ˙�ÈÁa Ôk Ìb LÈ ÌLÂ¿»≈«≈¿ƒ««¬∆
,ÌL LiL 'ÚÓL�' ˙�ÈÁ·e ,'ÚÓL�'Â הבחינה שהיא ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«∆≈»

'נסתר' בחינת והיא העליונים, מהעולמות יותר הגבוהה

גם  שירדתם היינו הנעשה', את 'איבדתם בחינת וזה
את  שמרו פנים כל על מקודם, בה שהייתם זו ממדריגה
אלא  עוד ולא ירידתכם. ממדריגת לעלות תצפו ואז נשמע,
ותזכו  העליה, לתכלית הירידה תתהפך זה ידי שעל שאפשר
שהיתה  הראשונה ממדריגתכם הגבוה לבחינה זה ידי על
אצליכם, נשמע בבחינת הירידה קודם גם הזאת הבחינה

אותה. ולהשיג אליה להגיע תזכו ועכשיו

המאמר, חלקי בין  הקשר לבאר כתב הנחל באבי ובספר
שאינו  נסתרות, בחינת הוא ונשמע נגלות בחינת הוא שנעשה
המצוה  שסביבות התורה ודיבורי כו', בזה עבודה לעשות יכול
מבואר  נ"ט סימן ובלקו"ת תפילה, בחינת נסתר בחינת זהו
שבין  העבודה בחינת הם המצוה שסביבות התורה שדיבורי
והרצון  ההכנעה אז מצוה, לעושת כשרוצה היינו המצוות,
את  משבר והוא מניעה איזה לו כשיש שכן ומכל והתשוקה,
העבודה  בחינת והוא המצוות, שבין בחינה זהו המניעה,
להשיג  כשזוכה היינו המצוה, שסביבות התורה שבדיבורי

הנש  השגת בחינת זהו המצוות שבין ונעשה העבודה מע,
המצוה  לקיים להלן לילך צריך ואז נעשה, מהנשמע אצלו
רחוקה  המצוה היתה שבתחילה בתחילה, לעשות רוצה שהיה
שבין  הבחינה אפילו עדיין השיג לא אז כי מאוד, ממנו
להשיג  כשזוכה כך ואחר עצמה, המצוה שכן מכל המצוות,
זוכה  אז המניעות, נתבטל וממילא המצוות שבין הבחינות
היינו  בחינות, ב' הנשמע בהשגת שיש נמצא לקיימה,
התורה  דיבורי בחינת המצוות, שבין הבחינות ישיג שמקודם
שהיתה  בעצמה המצוה יקיים כך ואחר המצוה, שסביבות
וכשהוא  לקיימה, יכול היה שלא אצלו נסתר בחינת מתחילה

נעשה. מהנשמע אצלו שנעשה זהו לקיימה זוכה

באנשים  גם ונשמע נעשה בחינת ודרגא דרגא בכל ויש
זהו  מעשר כשנותן הנה צדקה נתינת במצות למשל פשוטים,
מעשר, של המצוה אותה מקיים הוא כי נגלות, נעשה בחינת
מניעות  ע"ז לו ויש לצדקה חומש ליתן להתחיל וכשרוצה
בחינת  היא חומש של המצוה אז וכדומה, הפרנסה מחמת
מחמת  לקיימה עדיין יכול אינו כי נסתר, בחינת נשמע
המניעות, שיתבטלו בתפילה להרבות וצריך המניעות,
שזכה  בחינת זהו המניעות שיתבטלו תפילתו ידי על וכשזוכה
שסביבות  התורה דיבורי היינו המצוות, שבין הבחינות להשיג
והרצון, החשק בשביל אם כי באו לא המניעות כי המצוה,
היינו  המצוות, שבין הבחינות להשיג שזכה בחינת שזהו

עד  יתברך לה' הרבה והתפלל דקדושה ורצון לחשק שזכה
זהו  לצדקה חומש ליתן כשזוכה ואז המניעות, שנתבטלו
כן  גם יש לדרגא מדרגא וכן נעשה, מהנשמע שעושה בחינת
שיש  העבודה ממש להשיג שזוכה היינו המצוות, בין בחינת
המצוה  מקיים הוא כך ואחר המצוה, שסביבות התורה בדברי

הגבוהה. שבמדריגה עצמה

כשמדלג  שהצדיק הנ"ל נ"ט בסימן שם שמבואר וזהו
להשיג  זוכה אינו כי מפסיד הוא בזריזות  למצוה ממצוה
ונשכר, זריז הוא תשובה הבעל אבל המצוות, שבין הבחינה
מבדיל  מסך נעשה העוונות ידי ועל מתחילה, שחטא מאחר כי
שמשבר  ידי ועל הרבה, מניעות לו ויש הקדושה לבין בינו
בין  השגת בחינת אצלו בעצמו זהו גדול בזריזות המניעות
המניעות  כל ששיבר עד גדול בחשק התגבר כי המצוות,
צדיק  שהוא מי אבל למעלה, גדולים תיקונים מזה ונעשה
זריז  יהיה אם כן על כך, כל מניעות לו אין מסתמא מנעוריו
צריך  כן על המצוות שבין הבחינות על לדלג יוכל ביותר

בכד  קצת המצוות להתמהמה שבין הבחינה מקודם שישיג י
המצוה. יקיים כך ואחר

היינו  בחינות, ג' ונשמע נעשה בחינת בכל שיש נמצא
היינו  בחינת, ב' הם והנסתר לקיים, יכול שהוא הנעשה
המצוה  לקיים כשזוכה כך ואחר המצוות, שבין השגת
לילך  וצריכין הנשמע, השגת עיקר זהו הגבוה שבמדריגה
ואחר  ממש, ה' תורת להשיג שיזכה עד וכו' לדרגא מדרגא
תורת  בחינת הוא הנעשה אזי סוף באין להכלל כשזוכה כך
בפנים, כמבואר וכו' ה' תפילת בחינת הוא והנשמע ממש ה'
מה  כי המאמר, בתחילת המבואר הדור מוכיחי בחינת וזהו
זהו  התורה הוא והדין דין הגזר יתברך ה' להם שמגלה
אצלם  נשמע בחינת שהיתה ממש ה' תורת שמשיגין בחינת
הולכים  הם כך ואחר נגלית, נעשה בחינת אצלם נעשה
יתברך  לפניו מתפללים הם כך ואחר לישראל ומוכיחים
ה' שגם ה', תפילת בבחינת זהו ישראל, על טוב וממליצים
כעסי, את רחמי שיכבשו מלפני רצון יהי מתפלל יתברך
להם  שמגלה מה היינו בחינות, ג' כן גם בכאן שיש נמצא
שהולכים  ומה אצלו, נעשה בחינת זהו דין הגזר יתברך ה'
הוא  העיקר כי המצוה שסביבות ד"ת בחינת זהו להוכיח
להמתיק  עליהם להתפלל שיוכלו בכדי למוטב להחזירם
השגת  בחינת עיקר זהו הדין וממתיקין וכשמתפללין  הדין,

וכנ"ל. ה' תפילת הנשמע,
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'‰ ˙¯Bz ‡b¯„Â ÌÏBÚ ÏÎa Èk ,˙Ó‡a '‰ ˙¯Bz«∆¡∆ƒ¿»»¿«¿»«
ÌMa ˜¯ ‡È‰epnÓ ¯zÒpL ˙ÓÁÓ ˜¯ Èk ,Ï‡Ln‰ ƒ««≈«À¿»ƒ«≈¬«∆ƒ¿»ƒ∆

C‡ ,B˙¯Bz ‰NÚ� ÌLÏ ‡aLÎe ,'‰ ˙¯Bz ‡¯˜�ƒ¿»«¿∆»¿»«¬∆»«
z ‡È‰ ,˙eÏÈˆ‡‰ ˙lÁ˙aL ÚÓLp‰ ˙�ÈÁa'‰ ˙¯B ¿ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«»¬ƒƒ«

העליונים, העולמות Èkלגבי ,˙Ó‡a ''‰ ˙¯Bz' ‡e‰«∆¡∆ƒ
Èk ,Ï‡Ln‰ ÌLa ˜¯ ‡È‰ ''‰ ˙¯Bz' ‡b¯„Â ÌÏBÚ ÏÎa¿»»¿«¿»«ƒ«¿≈«À¿»ƒ
ÌLÏ ‡aLÎe ,''‰ ˙¯Bz' ‡¯˜� epnÓ ¯zÒpL ˙ÓÁÓ ˜«̄≈¬«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«¿∆»¿»

˙lÁ˙aL 'ÚÓLp'‰ ˙�ÈÁa C‡ .'B˙¯Bz' ‰NÚ�«¬∆»«¿ƒ««ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡‰,העליונים העולמות ותחילת בשורש –‡È‰ »¬ƒƒ

''‰ ˙¯Bz' ˜¯ ,ÌMÓ dB·b ÔÈ‡ Èk ,˙Ó‡a ''‰ ˙¯Bz'«∆¡∆ƒ≈»«ƒ»««

יש  המוכיחים מן המוסר המקבלים שהם הידין בחותם וכן
זהו  המוסר מקבלין שבה האמונה כי הנ"ל, בחינות ג' כן גם
ומה  אמונה, ידיו ויהי בחינת ידין, בחינת נעשה, בחינת
ששומעין  נשמע, בחינת הוא מהמוכיחין המוסר ששומעין
תורה, דברי בחינת זהו בתחילה, מזה ידעו שלא המוסר
בתשובה, לשוב זה ידי על שזוכין ומה המצוות, בין בחינת
החותם  כלל ובדרך כנ"ל. נעשה מהנשמע שעושין בחינת זהו
נעשה, בחינת הם אמונה בחינת שהם עם המון שהם החיצון
נסתר, בחינת הם הדור והמוכיחי עשיה, שהוא הידין חותם
נקראין  הם כן ועל נשמע, בחינת תורה, סתרי משיגין הם כי
רבן  'בימי ובחינת תפילה, אלא עמידה אין בחינת רגלין,
ומה  המאמר. בסוף המבואר בעמידה' לומדין היו גמליאל
שסביבות  תורה הדברי השגת בחינת זהו המוסר ששומעין
דברי  שהיה משה דיבר אשר הדברים אלה בחינת המצוה,
לשוב  שיזכו הוא העיקר כי המצוות, בין בחינת וזהו תוכחה,
מהנשמע  שעושה בחינת שזהו התוכחה , ידי על בתשובה
שהמוסר  נמצא תשובה, עושין המוסר משמיעת היינו נעשה,
בשעת  גם כי וגם נסתר, בחינת ד"ת בחינת הוא ששומעין
הוא  המוסר כן על דין, הגזר ולהסתיר להחתים נזהרין מוסר

הנ"ל. ד"ת בחינת

הארה  ידי על האמונה שהיא הידים למלאות לראות וצריך
המוכיחי  בעצמם הם רועים הז' הנה וכו', רועים משבעה
רק  כנ"ל, ה' ותפילת ה' תורת להשיג שזכו הנ"ל הדור

וצריכין שבתח  ושלום חס בעולם דין גזר כשיש מדבר לה
שיהיה  בהכרח כנ"ל ה' ותפילת ה' תורת ידי על הדין להמתיק
האמונה  כשאין אבל עם, ההמון אצל בשלימות האמונה
וכאן  בפנים, וכמובא המוסר לקבל יכולים אינם בשלימות
הנ"ל  הצדיקים אלו אז בעולם דין גזר שאין בשעה מדבר
ה' תורת בחינת ידי על ולהשלימה האמונה לתקן עוסקים
ירושלים  נקרא אמונה כן שעל י' באות שמבואר כמו ממש,
שהוא  בשת ירא שהוא מבראשית בניינה שעיקר שם על
תורת  בחינת שהוא תתהלל", היא ה' "יראת בחינת תפילה,
ע"ה  רבינו משה את הדור מוכיחי בענין שמזכיר וזה ממש, ה'
משה  את מביא הוא הרועים לענין כאן וכן יחרה, למה שאמר
המוכיחים  כי להורות מהימנא, רעיא שנקרא ע"ה רבינו

אחת. בחינה הם והרועים

אם  כי הרועים לאלו לבוא אפשר ואי מובא: ד' באות ושם
שלא  מה הנה וכו', הס"א של רועים יש כי וכו' עזות ידי על

על  אם כי אליהם להתקרב אפשר שאי המוכיחים אצל אמר
אצלם  כשהאמונה מדבר ששם מחמת היינו עזות, ידי
כל  נתבטלין ממילא ואז שם, בפנים כמבואר בשלימות
ממשלה, שום שקר של להרועים אין ואז כוזביות האמונות
אבל  שבישראל, האמונה שלימות ידי על ממשלתם נתבטל כי
לתקנה  צריכין והרועים בשלימות האמונה כשאין מדבר כאן
נעשין  זה ידי על באמונה פגם איזה וכשיש ולהשלימה,
שליטה  נעשה זה ידי ועל ב', אות כנ"ל כוזביות אמונות
הרועים  אל מלהתקרב ומונעים שקר של להרועים וממשלה
ג' כן גם יש בכאן והנה כנגדם. עזות צריכין כן על דקדושה,
שרוצה  מאחר כי הנ"ל, ונשמע נעשה של הנ"ל בחינת
לו  שיש נמצא האמונה תיקון בשביל הרועים אל להתקרב
אמונה  הבחינה שזאת נמצא בשלימות, שאינה רק קצת אמונה
אותה, השיג כבר כי  נגלה, בחינת נעשה, בחינת היא לו שיש
נשמע, בחינת אצלו, נסתר בחינת הוא האמונה שלימות אבל
ממנו, נסתרים הם האמונה שמתקנים בעצמם הרועים וכן
של  הממשלה ידי על אליהם להתקרב יכול שאינו מאחר
זה  ידי שעל דקדושה עזות לזה וצריך אחרא, דסטרא הרועים
שקר, של הרועים של אחרא דסטרא העזות על יתגבר
שסביבות  הד"ת השגת בחינת זהו עזותם נגד לעמוד וכשזוכה
האמונה  תיקון דהיינו בעצמה המצוה מלבד כי המצוה,
בהתגברות  עבודה יש הנה הקדושים מהרועים לקבל שזוכה

דס  העזות להכניע דקדושה בחינת העזות שזהו אחרא, טרא
כשזוכה  כך ואחר דקדושה, הקולות בחינת הנשמע, השגת
זהו  בשלימות האמונה לתיקון ולזכות הרועים אל להתקרב
בחינת  ידין, בחינת שהוא נעשה, מהנשמע שעושה בחינת

כנ"ל. אמונה ידיו ויהי

בשר  על מאד לרחם אדם כל וצריך מובא: ה' אות ושם
מה  כי הנ"ל. בחינות הג' כן גם בכאן ומבאר כו'. הגוף
בחינת  זהו ערכו לפי אחד כל השגה איזה בגופו שמשיג
בחינת  הוא הנשמה והשגת עשיה, בחינת הוא הגוף כי נעשה,
יתברך  לה' הרבה להתפלל צריך כי נשמע, בחינת נסתר,
וצריך  הנשמה, להשגת שיזכה עד גופו עזות לשבר שיזכה
ואלו  הגוף, עזות להכניע בכדי דקדושה קולות עזות לזה
שסביבות  הנ"ל תורה דברי בחינת הם דקדושה הקולות
כשזוכה  כך ואחר כנ"ל, המצוות בין השגת בחינת המצוה,
שנעשה  בחינת זהו בגופו הנשמה השגת להשיג זה ידי על

נעשה. מהנשמע
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.LnÓ '‰ ˙¯Bz ˜¯ ,ÌMÓ dB·b ÔÈ‡ Èk ,˙Ó‡a∆¡∆ƒ≈»«ƒ»«««»
‡È‰ ‰NÚp‰ ÈÊ‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡a ÏÏÎpLk CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆ƒ¿»»≈¬«««¬∆ƒ

˙lÙz ˙�ÈÁa ‡e‰ ÚÓLp‰Â ,LnÓ '‰ ˙¯Bz ˙�ÈÁa¿ƒ«««»¿«ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«
Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,'‰ ˙¯Bz LÈ Èk .'‰ƒ≈«¿∆»¿«≈ƒ¿»

,LnÓ,העליונים מהעולמות יותר הגבוהה הבחינה כי «»
הקב"ה  של אורו בחינת והיא סוף', 'אין בחינת היא

היה  והוא וסוף, התחלה לו ואין השגה, שום בו שאין

כל  ונבראו השתלשלו וממנו הבריאה, קודם גם

פ"א)העולמות חיים ממש,(עץ ה'' 'תורת בחינת היא ולכן ,

הבריאה. מכל למעלה בעצמו, הקב"ה בחינת זוהי כי

,'ÛBÒ ÔÈ‡'a ÏÏÎpLk Ck ¯Á‡Â גבוהה בחינה שהיא ¿««»¿∆ƒ¿»¿≈
בעצמו, הקב"ה בחינת שזהו העליונים, מהעולמות יותר

הבריאה, מכל ‰'NÚp‰'למעלה ÈÊ‡ בבחינת שהוא שלו ¬«««¬∆
סוף', ÚÓLp'‰Â''אין ,LnÓ ''‰ ˙¯Bz' ˙�ÈÁa ‡È‰ שלו ƒ¿ƒ«««»¿«ƒ¿«

סוף', 'אין בבחינת כן גם ‰''.שהוא ˙lÙz' ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ«
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,''‰ ˙¯Bz' LÈ Èkƒ≈«¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

לומר  רוצה כו', האדם בני בכלליות וכן מובא: ו' אות ושם
הנ"ל  בחינות ג' בהם שיש בההמון בפרטיות דיבר מתחלה כי
בכדי  גופו עזות להכניע שצריך בענין היינו האופנים, בשני
הרועים  עזות להכניע צריך וכן הנשמה, אור לקבל שיזכה
מדבר  ועכשיו להרועים, להתקרב שיוכל בכדי אחרא דסטרא
וזכה  אחרא דסטרא הרועים עזות להכניע זכה כשכבר
הנ"ל, בחינות ג' כן גם שם יש דקדושה להרועים להתקרב
קול  ששומע ומה נעשה בחינת זהו להחכם שמשמש מה היינו
שהשיג  בחינת זהו גופו עזות נכנע זה ידי שעל החכם אנחת
ומה  בחינתו, לפי הנ"ל ד"ת בחינת המצוות שבין הבחינה
ונתתקן  ה' דרכי אותם ומלמד אליהם מתקרב שהחכם
נמצא  נעשה, מהנשמע שנעשה בחינת זהו אצלם האמונה
ידי  על הוא הגבוהה למדריגה שלזכות הנ"ל מכל היוצא
היינו  בחינתו, כפי אחד כל בחינות, בכמה הנ"ל נשמע בחינת
בכלליות  וכן שלו, נשמע בחינת הוא עצמו של האנחה
בין  בחינת שהוא נשמע בחינת הוא החכם של האנחה

ביותר. הגבוה למדריגה זוכין זה ידי ועל הנ"ל, המצוות

קול  את שומעין אינם בשר בבחינת כשאינם אך שם: ומובא
לקטרג  שמתעורר הרע בחינת שזהו הברה קול אם כי האנחה
וכן  החכם את שמשמש בשר בבחינת כשהוא ודייקא כנגדו,
ידי  על יוכל אז מעשיות במצוות הנשמה את משמש הגוף
אחרא, דסטרא עזות להכניע דקדושה עזות שהוא האנחה
נעשה, בחינת הוא השימוש כי כנ"ל, היינו הברה, קול שהוא
שהוא  העזות ידי על יוכל דייקא אז להנשמה כשמשמש ואז
הגבוה  המדריגה להשיג החכם), אנחת (ששומע נשמע בחינת
על  הוא ביותר הגבוה המדריגה השגת שעיקר נמצא ביותר,
נשמע, בחינת שהוא דקדושה, קולות שהוא דקדושה עזות ידי
הנעשה  בחינת את מקודם להקדים צריכין כן פי על אף אבל

שה  מעשיות, במצוות להנשמה הגוף בחינת שישמש וא
להגיע  שלו העזות ידי על יוכל דייקא ואז שלו, הנגלות
לא  אזי הנעשה יקדים לא אם אבל ביותר, הגבוה להמדריגה
להכניע  דקדושה עזות בחינת שהוא שלו הקולות ידי על יוכל
יתגבר  כי הגבוה, להמדריגה יגיע ולא אחרא דסטרא העזות
דבר  זה אין כן פי על אף אבל וכנ"ל, ושלום חס הברה הקול
כך  כל דקדושה בקולות יתגבר לפעמים כי כך, כל ברור

למען  עשה ה' בנו ענו עוונינו "אם בעצמו זה על ויצעק
הברה  הקול ויכניע יתבטל זה ידי ועל בפנים, כמובא שמך"
הקדמת  בחינת שהוא להחכם בשר להיות זכה שלא אף
בבחינת  שאינם בחוץ העומדים אותן בבחינת כנ"ל, הנעשה
הוא  אם רק בפנים, כמבואר יצאו, שמעו שופר קול אם בשר
אחרא  דסטרא העזות להכניע יכול בוודאי אז בשר בבחינת
במצוות  ירבה אם אפילו אבל דקדושה. הקולות ידי על
יתגבר  לא אבל מאד, הרבה להחכם ישמש וגם מאד מעשיות
מדריגתו, מפחיתות שיוציאהו לה' לצעוק דקדושה בקולות
יזכה  לא בוודאי אז החכם, אנחת קול ישמע לא אם וכן
למדריגה  לזכות הדרך עיקר כי ממנו, הגבוה למדריגה לעולם
קולות  בחינת שהוא נשמע בחינת ידי על הוא ממנו הגבוה
כן  גם הנעשה להקדים צריכין כן פי על שאף רק דקדושה,
הקולות  ידי על בנקל יוכל ואז בשר, בחינת שיהיה בכדי
כנ"ל. הגבוה להמדריגה ולהגיע הגוף העזות להכניע דקדושה

שהוא  החכם אנחת ששומע בכאן שמדבר שמה נמצא
רועים  משבעה הארה שמקבל בחינת זהו נגדו, נשמה בחינת
איך  מבאר הוא וכאן ג', באות המבואר האמונה למלאות
אנחת  ידי על היינו מקורביו, אצל האמונה מתקן הרועה
היינו  מדריגתם פחיתות על ומוכיחם שמתאנח היינו החכם
בשר  בבחינת וכשהם בשלימות, אצלם האמונה שאין מה
בעצמו  שהוא גופם, העזות נשבר אזי בפנים כמבואר להחכם
פגם  ידי על שבא אחרא דסטרא הרועים של העזות בחינת
בהרועים  שמאמינים כוזביות אמונות מזה שנעשה אמונה,
גופם  עזות נכנע החכם אנחת ע"י אבל כנ"ל, אחרא דסטרא
שהם  שלו מההשגות להם ולהודיע אליהם להתקרב יוכל ואז
אצלם  האמונה מתקן זה ידי ועל ההמון, מאצל נסתר בבחינת
שהוא  הנשמע השגת הוא האמונה תיקון עיקר כי בשלימות,
נמצא  אצלם, האמונה נתתקן זה ידי ועל נגדם, ה' תורת

מתחילה שתיקון  היינו נשמע, בחינת שני ידי על הוא האמונה
אחרא, דסטרא העזות להכניע דקדושה בעזות להתגבר צריכין
מפגם  שנמשך גופו, עזות להכניע החכם אנחת לשמוע וכן
בין  בחינת המצוה, שסביבות תורה דברי בחינת שזה אמונה,
מפי  התורה התגלות לשמוע צריכין כך ואחר כנ"ל, המצוות
בחינת  שזהו אצלם, האמונה נתתקן זה ידי שעל החכם
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‰Î¯·Ï(‰"¯Â ÌÈ¯ÂÎ· ÈÓÏ˘Â¯È)BÓÎe ,'‰lÁz ‰ÈzÓi˜ È�‡' : ƒ¿»»¬ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿
e¯Ó‡L(„È ‰ËÂÒ)ÌÈn¯Ú LÈaÏÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ : ∆»¿«»»«¿ƒ¬Àƒ

Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ÔÎÂ .'eÎÂ ÌÈÏBÁ ¯w·Óe¿«≈ƒ¿¿≈»¿«≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï(Â ˙ÂÎ¯·)ÁÈpÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÔÈpÓ' : ƒ¿»»ƒ«ƒ∆«»»«ƒ«

ור"ה) יא: ביכורים אומר:(ירושלמי ˜ÈzÓi‰שהקב"ה È�‡'¬ƒƒ«¿ƒ»
,'‰lÁz שאנחנו לפני המצוות, את כן גם קיים שהקב"ה ¿ƒ»

אותם, e¯Ó‡Lמקיימים BÓÎeז"ל יד)רבותינו (סוטה ¿∆»¿
הקב"ה: של מידותיו אחר ללכת צריך «»'‰LB„wשהאדם

,ÌÈn¯Ú LÈaÏÓ ‡e‰ Ce¯a'ה "ויעש שנאמר כמו »«¿ƒ¬Àƒ
וילבישם", עור כתנות ולאשתו לאדם ≈»¿w·Óe¯אלוקים

,ÌÈÏBÁ אף ממרא", באלוני ה' אליו "וירא שנאמר כמו ƒ
חולים  ובקר ערומים הלבש ‡e¯Óאתה ÔÎÂ .''eÎÂ¿¿≈»¿

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯(ו Ce¯a(ברכות LB„w‰L ÔÈpÓ' : «≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆«»»
,'eÎÂ ÔÈlÙz ÁÈ�Ó ‡e‰ ובזרוע בימינו ה' "נשבע שנאמר ≈ƒ«¿ƒƒ¿

'תורת  בחינת וזהו וכו'', תפילין אלו עוזו' 'ובזרוע עוזו",

המצוות. את מקיים שהקב"ה LÈה'', ÔÎÂבחינת˙lÙz' ¿≈≈¿ƒ«

הידין  חותם בחינת היא האמונה כי נעשה, מהנשמע שעושה
התגלות  ידי על ונתתקנת נבנית והוא עשיה, בחינת שהוא
ה' תורת בחינת נגדם שהיא החכם, מפי ששומע תורה סתרי
הוא  התיקון ועיקר אצלם. האמונה נשלמת זה ידי ועל אצלם,
בחינת  שהוא ממש ה' לתורת שיזכה מתפלל שהחכם ידי על
בחינת  שהיא התורה זאת כך אחר להם שיגלה ידי ועל נשמע,
שהוא  כמו להם יגלה לא שמסתמא הגם ממש, ה' תורת
שהיא  מחמת כן פי על אף רבים, לבושים ידי על רק משיגה,
הקדושה. האמונה אצלם נתתקן זה ידי על ממש, ה' תורת

לעזות  ולבוא  ט': באות המבואר ענין היטב מבואר זה פי ועל
כי  כו', ונשמע נעשה בחינת שהוא שמחה ידי על הוא דקדושה
זהו  להחכם שמשמש מה וכן להנשמה הגוף שמשמש השימוש
נשמע  מבחינת נמשך זה דקדושה והעזות כנ"ל, נעשה בחינת
מה  כי היינו המצוה, שסביבות תורה דברי השגת בחינת כנ"ל,
שקודם  הירידה בחינת זהו המצוה על מניעות לאדם שיש
הירידה  הצדיק שאצל בחינות, כמה בזה שיש רק העליה,
ואצל  שעה, לפי המוחין הסתלקות איזה הוא העליה שקודם
ואין  הגוף עזות שמתגבר היינו ממש, ירידה היא עם המון
ידי  על ואדרבא הגבוה, להמדריגה להתקרב אותו מניחין
ואז  הראשונה, ממדריגתו גם נופל הוא הגוף עזות התגברות
זהו  הגוף, עזות להכניע שיזכה יתברך לה' הרבה להתפלל צריך
לפי  סוף לאין ביטול בחינת תפילה, בחינת נשמע, בחינת
דקדושה  בעזות להתגבר יוכל אז בזה חזק וכשיהיה בחינתו,
להתקרב  ויזכה אחרא, דסטרא הרועים של העזות כנגד
נמצא  בשלימות, האמונה אצלו יתקנו והם דקדושה, להרועים
להתקרב  זוכה הוא שלו ונשמע נעשה ידי שעל מדבר שבכאן
אינו  עדיין בעצמו הוא אבל שלו, האמונה יתקנו והם להרועים
כי  שלו, ונשמע נעשה ידי על אמונה לשלימות לזכות יכול
ממש, ה' תורת בחינת השגת ידי על דייקא הוא האמונה תיקון
ונשמע  הנעשה כי מאוד, מזה רחוק עדיין והוא לקמן, כמבואר
נעשה  ידי על פעל שזה רק מאוד , קטנה במדריגה הוא שלו
ולהתקרב  דקדושה לעזות שיזכה קטנה בהמדריגה שלו ונשמע
מתקנין  הם זה ידי ועל באמת, ה' תורת לבחינת שזכו להרועים
מה  ה', תורת שהשיג אצלו נחשב בעצמו וזהו האמונה, אצלו
והוא  ממש ה' תורת להשיג שזכה להצדיק להתקרב שזכה

בשלי  האמונה אצלו נתתקן זה ידי ועל בו, ומה מאמין מות,
כו' לדרגא מדרגא לילך אדם כל וצריך י ': באות רבינו שכתב
הצדיקים  מדריגות זהו באמת, ה' תורת להשיג שיזכה עד
שעל  הנ"ל, רועים השבעה בחינת שהם מאוד במעלה הגדולים
האמונה  את מתקנים הם זה ידי על באמת ה' תורת שמשיגין ידי

וכנ"ל. אליהם המתקרבים עם ההמון אצל

חבירו ומובא על המתפלל ז"ל רבותינו שאמרו 'וזה שם:
דעתי  לעניות נראה תחילה', נענה הוא דבר לאותו צריך והוא
כשרוצים  שהצדיקים לעיל, שביארנו מה כפי הענין, לקשר
ה' תורת בחינת להמשיך צריכין ההמון אצל האמונה לתקן
לקמן, בפנים כמבואר האמונה תיקון עיקר זה ידי שעל ממש,
ה' תורת בחינת להם שיגלה יתברך לה' מתפללים הם כן על
בלא  אבל אליהם, המתקרבים של האמונה לתקן שיוכלו בכדי
ממש, ה' תורת להשיג כאלה גדולות לבקש מתביישים הם זה
וזה  אצלם, האמונה לתקן ישראל בתקנת שרוצים בשביל רק
הם  כן על ממש, ה' תורת בחינת ידי על אם כי אפשר אי
תקנת  בשביל ממש ה' תורת להם שיגלה יתברך מה' מבקשים
היינו  דבר, לאותו צריך והוא חבירו על המתפלל וזהו ישראל,
ידי  על אצלם האמונה שיתוקן ישראל על שמתפלל כנ"ל
עצות  התורה מזה להם ולגלות ה' תורת להשיג שיזכה
בוודאי  כי דבר, לאותו צריך והוא וזהו האמונה. לתקן נפלאות
ישראל  על שמתפלל כנ"ל היינו דבר, לאותו צריך הוא
ולגלות  ה' תורת להשיג שיזכה ידי על אצלם האמונה שיתוקן
והוא  וזהו האמונה, לתקן נפלאות עצות התורה מזה להם
דהיינו  דבר, לאותו צריך הוא בוודאי כי דבר, לאותו צריך
וכמו  התכלית, עיקר זה כי עצמו, בשביל גם ה' תורת להשיג
שיזכה  עד כו' לדרגא מדרגא לילך אדם כל וצריך לעיל שכתב
בעיני  בוש הוא וענוותנותו קטנותו מחמת רק ה', תורת להשיג
הוא  ישראל תקנת מחמת רק כאלה, גדולות לבקש עצמו
כך  כל עניו שהוא מחמת כי תחילה, נענה הוא כן על מבקש,
תחילה, בחינת שהוא אין, בבחינת הוא עצמו על חושש ואינו
להשיג  שזוכה דהיינו תחילה, נענה הוא כן על הבריאה, קודם
תחלת  שהוא הבריאה קודם בחינת שהוא ממש ה' תורת
המתקרבים  של האמונה גם לתקן יוכל כך ואחר האצילות,

בזה. עוד שהאריך הנחל באבי בספר עוד עיין אליו'.
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e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,'‰ ˙lÙz LÈ ÔÎÂ '?'eÎÂ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ«¿∆»¿«≈
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ(Ê Ì˘)‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÔÈpÓ' : ƒ¿»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆«»»

,‡ˆÓ� .'È˙lÙz ˙È·a ÌÈzÁnNÂ :¯Ó‡pL ?Ïlt˙Óƒ¿«≈∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿»

ÔÈ‡a ÏÏk‰Ï ‰ÎBfLÎe ,'‰ ˙lÙz LÈÂ '‰ ˙¯Bz LiL∆≈«¿≈¿ƒ«¿∆∆¿ƒ»≈»≈
‡e‰ B˙lÙ˙e ,LnÓ '‰ ˙¯Bz ‡e‰ B˙¯Bz ÈÊ‡ ,ÛBÒ¬«»««»¿ƒ»

:LnÓ '‰ ˙lÙz¿ƒ««»

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ז)‰'', 'ÔÈpÓ(שם : ¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒ«ƒ
ÌÈzÁnNÂ" :¯Ó‡pL ,Ïlt˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ¿«≈∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ

'"È˙lÙz ˙È·a,,'תפילתי אלא נאמר לא והוא תפילתם ¿≈¿ƒ»ƒ
כעסי, את רחמי שיכבשו מלפני רצון 'יהי מתפלל:

רחמים, במידת בני עם ואתנהג מידותי, על רחמי ויגולו

הדין'. משורת לפנים להם LiLואכנס ‡ˆÓ� בחינת ƒ¿»∆≈

LÈÂ ''‰ ˙¯Bz'בחינתÏÏk‰Ï ‰ÎBfLÎe ,''‰ ˙lÙz' «¿≈¿ƒ«¿∆∆¿ƒ»≈
B˙lÙ˙e LnÓ ''‰ ˙¯Bz' ‡e‰ B˙¯Bz ÈÊ‡ ,ÛBÒ ÔÈ‡a¿≈¬«»««»¿ƒ»

,LnÓ ''‰ ˙lÙz' ‡e‰ של כזו לדרגה זוכה וכשאדם ¿ƒ««»
בעצמו  שיתפלל יתברך ה' את מעורר הוא ה '', 'תפילת

פעם  בכל חדשים וחסדים רחמים וימשיך ישראל בעד

ב') אות ה' הל' מתנה הל' הלכות .(ליקוטי

ה' ותפילת ה' לתורת שזוכה הענין ביאור

:˘ÓÓ '‰ ˙¯Â˙ ‡È‰ Â˙¯Â˙ ÈÊ‡הלכות הל'בליקוטי שלוחין (הל'

לבוא ב') לזכות האחרון והשלימות התכלית "עיקר כתב:
התורה  שיהיה עד סוף באין להכלל העליונה זו לבחינה
שזוכה  מי אשרי ה', ותפילת ה' תורת בחינת שלו והתפילה
שהיא  מלפני', רצון 'יהי בבחינת היא התפילה ואזי לזה,
וזה  בברכות, ז"ל רבותינו שאמרו כמו יתברך, ה' תפילת
כי  דייקא, 'אזכיר' שמי' את אזכיר אשר המקום 'בכל בחינת
נמצא  ה', תפילת דהיינו כזו, תפילה לבחינת שזוכה מי
נמצא  יתברך, בו שנכלל מאחר יתברך, שמו את כשמזכיר
בו  שנכלל מאחר יתברך, שמו את מזכיר בעצמו יתברך שה'
יתברך, שמו את מזכיר בעצמו יתברך שה' נמצא, יתברך,
אשר  המקום "בכל וזהו כנ"ל, ה' תפילת בחינת שזהו כביכול,

כנ"ל. דייקא 'אזכיר' שמי", את אזכיר

לזה  שיגיע זו בחינה בשביל הוא האדם בריאת עיקר והנה
ותפילתו  תורתו שיהיה עד יתברך בו להכלל שיזכה התכלית,
לזה  לבוא אפשר אי אבל ממש, ה' ותפילת ה' תורת בחינת
כדי  העולם בזה האדם את לברוא רצה יתברך ה' כי מיד,
שיש  במה בזה תלוי התורה קיום ועיקר בחירה , לו שיהיה
בתוך  העולם בזה האדם את שלח זה ובשביל בחירה, להאדם
הוא  שהאדם ומאחר בחירה, לו שיהיה כדי עכור וחומר גוף
לקיים  בתחילה צריך הוא גשמי, וחומר גוף בתוך הזה בעולם
הגוף  נתבטל שלא זמן וכל הגוף, בתוך והמצוות התורה
שמקיים  והתפילה והמצוות התורה כל אזי לגמרי והחומר
באין  בשרשו, נכלל לא עדיין כי ותפילתו, תורתו בבחינת הוא
הוא  ה', את ועובד התורה את יותר שמקיים מה וכל סוף,
יותר  הגוף את פעם בכל ומבטל לדרגא מדרגא פעם בכל יוצא
התכלית  אל לבוא שזוכה עד סוף, באין בשרשו יותר ונכלל
זוכה  ואזי סוף, באין לגמרי ונכלל לגמרי הגוף שיתבטל
בשרשו  כשנכלל ואזי כנ"ל, ממש ה' ותפילת ה' תורת לבחינת
הם  שמקיים והתפילה והמצוות התורה כל נמצא סוף באין
כביכול  בעצמו יתברך שה' נמצא, ממש, ה' ותפילת ה' תורת
כנ"ל, יתברך בו שנכלל מאחר עושה, שהוא המצוות עושה

בעצמו  האדם אזי כנ"ל לגמרי יתברך בו שנכלל קודם אבל
שמצוה  השליח כמו שליח בבחינת הוא ואזי המצוות עושה
שליחות  ועושה מצוה הוא ממש כן כמו שליחותו, ועושה
לעשות  העולם לזה נשתלח זה בשביל כי יתברך, הבורא
עליהם, מצוה שהוא והמצוות התורה לקיים יתברך שליחותו
שליחות, בשם מכנה העולם בזה האדם של העבודה כל כי
'מה  האדם את ומזהירין שמוכיחין מוסר ספרי בכל כמובא

דבר'. לשולחו ישיב ומה פקודה ליום יעשה

עבודת  לעשות השלימות תכלית זה אין שבאמת פי על ואף
המשלח, שליחות שעושה השליח כמו שליחות, בבחינת ה'

נכלל  שיהיה רק הוא התכלית עיקר אין כי ואזי יתברך בו
שעושה  מה שכל מאחר כלל, שליחות בבחינת שלו העבודה
עושה, שהוא המצוות וכל ממש, ה' תורת הם המצוות ומקיים
שליח  בבחינת שאינו נמצא, אותם. עושה בעצמו יתברך ה'
שיקיים  בהכרח כן פי על אף כנ"ל, התכלית עיקר וזהו כלל,
אי  כי שליחות, בבחינת בתחילה והמצוות התורה האדם
כי  יתברך, בו להכלל הנ"ל עליונה לבחינה מיד לבוא אפשר
היה  אם כלל בחירה יהיה ולא לגמרי החומר יתבטל כן אם
העולם  ובריאת התורה לקיום מקום היה ולא מיד בו נכלל
קיום  שעיקר מאחר כן ועל בתחילה, בו נכלל הכל היה אם
העולם  נברא זה בשביל אשר בחירה שיש ידי על הוא התורה
המצוות  האדם יקיים שבתחילה בהכרח כן על הגשמי, הזה
הוא  ואזי המצוות, בעצמו האדם מקיים ואזי הגוף, עם
כנ"ל, יתברך הבורא וציווי שליחות שעושה שליחות בבחינת
בבחינת  הגוף עם יתברך מצוותיו שמקיים ידי על כך ואחר

יתברך". בו להכלל זה ידי על זוכה אזי שליחות,

ה' תורת של הענין מעט לבאר כתב לחכמה ובפרפראות
ומופלא  מאוד ורמים גבוהים שהדברים אף כי ה', ותפילת
כי  קצת. השכל אל לקרב נראה כן פי על אף לגמרי, מאתנו
הוא  ברוך והקדוש עלמא, הוא בריך קודשא ברא באורייתא
דין  שגזר כן גם א' באות וכמובן התורה, פי על עולמו מנהיג
תורת  פי על היא זו ההנהגה ובחינת תורה, דין להיות צריך
שיכול  מה וכל חסד, כלפי ומטה חסד רב יתברך וה' ה',
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ÊÂ‰‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L(·ˆ ˜"·)Lw·Ó‰' : ¿∆∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»«¿«≈
‡e‰ Y ¯·c B˙B‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏÚ ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«¬≈¿»ƒ¿»»
Lw·Ó B�È‡Â ,¯·c B˙B‡Ï CÈ¯vM ‰Ó Èk ,'‰lÁz ‰�Ú�«¬∆¿ƒ»ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈
‡e‰Â ,ÔÈ‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ˙ÓÁÓ ‡e‰ ,BÓˆÚ ÏÚ««¿≈¬«∆ƒ¿ƒ««ƒ¿
‡e‰L ˙ÓÁÓe ,‰‡È¯a‰ Ì„˜ e�È‰ ,‰lÁz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»«¿…∆«¿ƒ»≈¬«∆

:‰lÁz ‰�Ú� ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰lÁz ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿≈∆«¬∆¿ƒ»

,‰¯B‡ÎÏ]‰ÓÏ ·ËÈ‰ ¯eaÁ ÔÈ�Ú‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ ƒ¿»≈¿∆»ƒ¿»ƒ≈≈¿«
ÔÈ�Ú‰ ‰Ê ¯‡·Ó ˙Ó‡a C‡ ,‰ÏÚÓlM∆¿«¿»«∆¡∆¿…»∆»ƒ¿»
˙�ÈÁaL ,Ôn˜Ïe ÏÈÚÏ ¯‡·Ó Èk ,˙ˆ˜ ÔiÚÓÏ ·ËÈ‰≈≈«¿«≈¿»ƒ¿…»¿≈¿«»∆¿ƒ«

,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙�ÈÁa ,‰‡È¯a‰ Ì„˜ ˙�ÈÁa ‡e‰ '‰ ˙lÙz¿ƒ«¿ƒ«…∆«¿ƒ»¿ƒ«≈
‡È‰ ‰�ÈÁa‰ ˙‡fL ˙ÓÁÓe ,‰lÁz ˙�ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«¿ƒ»≈¬«∆…«¿ƒ»ƒ
ÈÓ Ì‡ Èk ,‰ÊÏ ‰kÊiL ÈÓ ÔÈ‡ ÔkŒÏÚ ,ÔÈ‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒƒƒ
Ïh·Óe ,˙Ó‡a Â�Ú ‡e‰L e�È‰c ,ÔÈ‡ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿∆»»∆¡∆¿«≈
„Ú ,ÌÏBÚa B�È‡ el‡k ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a È¯Ó‚Ï BÓˆÚ«¿¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ≈»»«
.Ï"pk '‰ ˙lÙz ˙�ÈÁa ‡e‰ ÌML ,ÛBÒ ÔÈ‡a ÏÏÎpL∆ƒ¿»»≈∆»¿ƒ«¿ƒ«««

‰Ê·e¯Ó‡Ó ÏÚ Ôn˜Ï ‡·enM ‰Ó ·ËÈ‰ ¯M˜Ó »∆¿À»≈≈«∆»¿«»««¬«
ÎÂ ‡¯ÈÚÊ ¯ÊÚÏ‡ :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯,'e «≈ƒ¿»ƒ¿»»∆¿»»¿≈»¿

.ÌL ÔiÚ ,'eÎÂ e‰eL·Á ÔkŒÏÚÂ ,˙eÏ„‚a e‰e„LÁL∆¬»¿«¿¿«≈¬»¿«≈»

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰ÊÂ צב '‰Lw·Ó)(ב"ק : ¿∆∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»«¿«≈
‰�Ú� ‡e‰ Y ¯·c B˙B‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰Â B¯·Á ÏÚ ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«¬≈¿»ƒ¿»»«¬∆
ÏÚ Lw·Ó B�È‡Â ¯·„ B˙B‡Ï CÈ¯vM ‰Ó Èk ,'‰lÁz¿ƒ»ƒ«∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈«

,'ÔÈ‡' ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ˙ÓÁÓ ‡e‰ BÓˆÚ שהוא דהיינו «¿≈¬«∆ƒ¿ƒ««ƒ
סוף' ב'אין ‰e�Èנכלל ,'‰lÁz' ˙�ÈÁa ‡e‰Â אין' בחינת ¿¿ƒ«¿ƒ»«¿

שהיא �ÈÁ·a˙סוף' ‡e‰L ˙ÓÁÓe ,‰‡È¯a‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»≈¬«∆ƒ¿ƒ«
.‰lÁz ‰�Ú� ‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚ ,'‰lÁz'¿ƒ»«¿≈∆«¬∆¿ƒ»

ז"ל:[ נתן ר' ‰ËÈ·מבאר ¯eaÁ ÔÈ�Ú‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏƒ¿»≈¿∆»ƒ¿»ƒ≈≈
ÔiÚÓÏ ·ËÈ‰ ÔÈ�Ú‰ ‰Ê ¯‡·Ó ˙Ó‡a C‡ .‰ÏÚÓlM ‰ÓÏ¿«∆¿«¿»«∆¡∆¿…»∆»ƒ¿»≈≈«¿«≈
‡e‰ ''‰ ˙lÙz' ˙�ÈÁaL ,Ôn˜Ïe ÏÈÚÏ ¯‡·Ó Èk ,˙ˆ¿̃»ƒ¿…»¿≈¿«»∆¿ƒ«¿ƒ«

˙�ÈÁa e‰fL ,'ÛBÒ ÔÈ‡' ˙�ÈÁa ,‰‡È¯a‰ Ì„˜ ˙�ÈÁa¿ƒ«…∆«¿ƒ»¿ƒ«≈∆∆¿ƒ«
ÏÚ ,'ÔÈ‡' ˙�ÈÁa ‡È‰ ‰�ÈÁa‰ ˙‡fL ˙ÓÁÓe ,'‰lÁz'¿ƒ»≈¬«∆…«¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ«
,'ÔÈ‡' ˙�ÈÁ·a ‡e‰L ÈÓ Ì‡ Èk ,‰ÊÏ ‰kÊiL ÈÓ ÔÈ‡ Ôk≈≈ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒƒƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ
˙ÈÏÎ˙a È¯Ó‚Ï BÓˆÚ Ïh·Óe ,˙Ó‡a Â�Ú ‡e‰L e�È‰c¿«¿∆»»∆¡∆¿«≈«¿¿«¿≈¿«¿ƒ
,'ÛBÒ ÔÈ‡'a ÏÏÎpL „Ú ,ÌÏBÚa B�È‡ el‡k ,Ïeha‰«ƒ¿ƒ≈»»«∆ƒ¿»¿≈

.Ï"pk ''‰ ˙lÙz' ˙�ÈÁa ‡e‰ ÌML∆»¿ƒ«¿ƒ«««

Ôn˜Ï ‡·enM ‰Ó ·ËÈ‰ ¯M˜Ó ‰Ê·eי"א ÏÚבאות »∆¿À»≈≈«∆»¿«»«
,''eÎÂ ‡¯ÈÚÊ ¯ÊÚÏ‡' :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó«¬««≈ƒ¿»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ»¿

,'eÎÂ e‰eL·Á Ôk ÏÚÂ ˙eÏ„‚a e‰e„LÁL ידי על כי ∆¬»¿«¿¿«≈¬»¿
'רגלין' בחינת שהוא הפנימי, החותם מתקלקל הגדלות

על  אף אותם, מזכה בוודאי ה' תורת פי על ישראל את לזכות
את  להוכיח שילכו בכדי ה', לימודי לבחינת הדין מגלה כן פי

הדין. להמתיק כדי למוטב ולהחזירם ישראל

קודם  בחינת  שהוא ה' תפילת בחינת כן גם יש אך
היינו  כביכול, מתפלל יתברך ה' שלפעמים היינו הבריאה,
מבחינת  למעלה כביכול שהם כאלו רחמים ומעורר שממשיך
בפנים  שמבואר אף כי הבריאה, הנהגת ידה שעל ה' תורת
הבריאה, נקודת מבראשית למעלה הוא ממש ה' תורת שגם
שהוא  מאחר בה השגה  הנבראים מדריגת לכלל שאין היינו
את  מנהיג יתברך ה' כן, פי על אף אך ממש, ה' תורת
וחסדיו  רחמיו רוב מחמת אך ה', תורת בחינת פי על הבריאה
שהם  כאלו רחמים ישראל על וממשיך כן גם מתפלל הוא

זו. מבחינה למעלה

מראשית  למעלה כביכול ממש סוף באין להכלל שזוכה ומי
ותפילתו  ממש ה' תורת תורתו שאז הבריאה, כל נקודת
בחינת  ולהמשיך לעורר יכול הוא גם אז ממש, ה' תפילת
אך  ה'. תורת מבחינת למעלה כביכול שהם הנ"ל רחמים
סוף  באין הנ"ל הכלליות בבחינת להיות לו אפשר שאי מאחר
ממציאותו  יתבטל שלא כדי ובתמידות גמור בביטול יתברך

רצוא  בבחינת להיות צריך הזה הכלליות שבחינת רק לגמרי,
כי  וגם וכו'. "אנכי" מאמר ד' בסימן כן  גם וכמבואר ושוב
הנבראים, בכלל הוא עדיין כן פי על שאף בחוש, נראה הלא
ידי  על רחמים ישראל על ולעורר להמשיך כשזוכה כן על
ההנהגה  בחינת גם נעשה אז ה', תפילת בחינת שהוא תפילתו
מכלל  אחד שזכה מאחר ה', תורת בבחינת אלו רחמים של
אלו  רחמים גם אז כאלו, רחמים ולעורר להמשיך הנבראים

ה'. תורת בבחינת ונכללים נעשים

י  שה' הרחמים אלו שגם מעורר ואפשר בעצמו תברך
רחמים  נמשכו שכבר מאחר כביכול, תפילתו ידי על וממשיך
בבחינת  אז נכללים הם גם אולי הבריאה, בהנהגת כאלו
עוד  ומעורר מתפלל יתברך ה' ואז ה', תורת של ההנהגה
רחמיו  כי סוף, אין עד פעם בכל וכן ביותר, גדולים רחמים
גם  כן וכמו ממש. סוף אין עד מאוד וגדולים רבים יתברך
אז  ממש, ה' ולתפילת ה' לתורת שזוכין  הצדיקים אלו
נעשים  תפילתם ידי על וממשיכים שמעוררים הרחמים
ממדריגה  עוד עולין ואז ה', תורת בבחינת אז ונכללין
פעם  בכל כי בעצמו, סוף באין הכלליות בבחינת למדריגה
ממש, ה' תפילת בחינת שהוא תפילתם ידי על ממשיכין
אלו  מהרחמים וגם ביותר, ועצומים גבוהים גדולים רחמים



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תרז ז

‰¯Bz‰Ï ˙eÏ„b‰ Ì‚t ÔÈ�ÚÏ ¯L˜ ÔÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈∆∆¿ƒ¿«¿«««¿¿«»
,ÏÏk ˙eÏ„b ÔÈ�ÚÓ ‰¯B‡ÎÏ Ô‡k ¯kÊ� ‡lL ,˙‡f‰«…∆…ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿««¿¿»
‰Ê ÔÈ�Ú ÏkL ,ÌÈ�ÈÚÏ ¯‡·Ó Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ˙Ó‡a C‡«∆¡∆«ƒ««¿…»»≈«ƒ∆»ƒ¿»∆
‡e‰L ,¯˙BÈ dB·b‰ ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙�ÈÁ·Ï ˙BkÊÏƒ¿ƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿««»«≈∆
‰Ê Ïk Y ‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a ,ÛBÒ ÔÈ‡a ˙eiÏÏk ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»ƒ»≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»»∆
‡e‰L ,˙Ó‡a ‰Â�Ú È„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ,˙BkÊÏ ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ«¿≈¬»»∆¡∆∆

.Ï"pk ÔÈ‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ««

‰zÚÂÏÚ Ïlt˙n‰" ‰Ê ÔÈ�Ú ¯L˜ ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ¿«»¿…»≈≈∆∆ƒ¿»∆«ƒ¿«≈«
Èk ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰Ï "'eÎÂ CÈ¯ˆ ‡e‰Â B¯·Á¬≈¿»ƒ¿¿«»«…ƒ
B˙B‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á ÏÚ Ïlt˙nL ‰Ê∆∆ƒ¿«≈«¬≈««ƒ∆»ƒ¿
,BÓˆÚ Ïh·nL ,ÔÈ‡ ˙�ÈÁa ,‰Â�Ú ˙�ÈÁa e‰Ê ,¯·c»»∆¿ƒ«¬»»¿ƒ««ƒ∆¿«≈«¿
Ï‡¯NÈ ¯Úˆ LÈb¯Ó ˜¯ ,ÌeÏk BÓˆÚ ÏÚ LLBÁ B�È‡Â¿≈≈««¿¿««¿ƒ««ƒ¿»≈
‡e‰L ,ÔÈ‡a ÏÏÎ� ‡e‰ ,‰Ê Ïeha‰ È„ÈŒÏÚÂ ,B¯·Á¬≈¿«¿≈«ƒ∆ƒ¿»»«ƒ∆
,ÚÓL� ˙�ÈÁa ,‰‡È¯a‰ Ì„˜ ˙�ÈÁa ,‰lÁz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«…∆«¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿«

Èk ,‰lÁz ‰�Ú� ‡e‰ ÔkŒÏÚÂ ,Ï"pk '‰ ˙lÙz ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ«««¿«≈«¬∆¿ƒ»ƒ
:[Ï"pk ‰lÁz ˙�ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ»««

‰ÊÂ‰NÚp‰ Èk .¯Ó‡Ó ÈˆÁÂ ¯Ó‡Ó ,Ô·e ·‡ ˙B�ÈÁa ¿∆¿ƒ»≈«¬»«¬ƒ«¬»ƒ««¬∆
,‡¯a ˙B�ÈÁa ,‰¯Bz ˙B�ÈÁa ,‰Ï‚� ˙B�ÈÁa ‡e‰¿ƒƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»
‰ÓÎÁ ˙B�ÈÁa ,‰‡zz Ô„Ú ˙B�ÈÁa ,Ôa ˙B�ÈÁa¿ƒ≈¿ƒ≈∆«»»¿ƒ»¿»
‡e‰L ,ÚÓLp‰ „‚�k ,¯Ó‡Ó ÈˆÁ ˙B�ÈÁa ,‰‡zz«»»¿ƒ¬ƒ«¬»¿∆∆«ƒ¿«∆
Ô„Ú ,‰‡lÚ ‰ÓÎÁ ,ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ,˙ÈL‡¯a ˙B�ÈÁa¿ƒ¿≈ƒ«¬»«»≈»¿»ƒ»»≈∆
.¯zÒ� ˙B�ÈÁa ,‰lÙz ˙B�ÈÁa ,·‡ ˙B�ÈÁa ,‰‡lÚƒ»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»
˙B�ÈÁa ‡e‰ ‰pnÓ ‰ÏÚÓlL ‡b¯c „‚� ‡b¯c ÏÎ Èkƒ»«¿»∆∆«¿»∆¿«¿»ƒ∆»¿ƒ
¯Ó‡Ó ¯a„Ó ,¯a„nLk ,·‡‰ BÓk .¯Ó‡Ó ÈˆÁ¬ƒ«¬»¿»»¿∆¿«≈¿«≈«¬»
˜¯ ¯a„Ó ‡e‰ ,ÂÈ¯Á‡ ¯a„Ó ÔËw‰ B�aLÎe ,ÌÏM‰«»≈¿∆¿«»»¿«≈«¬»¿«≈«
‰ÏÚÓlL ‡b¯c „‚� ‡b¯c Ïk Ôk Y ¯Ó‡Ó ÈˆÁ¬ƒ«¬»≈»«¿»∆∆«¿»∆¿«¿»
‰ÏÚÓlL ‡b¯c‰Â ,¯Ó‡Ó ÈˆÁ ˙B�ÈÁa ‡È‰ ,‰pnÓƒ∆»ƒ¿ƒ¬ƒ«¬»¿««¿»∆¿«¿»
‡b¯cÓ ÔÎÂ ,dc‚� ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ˙B�ÈÁa ‡È‰ ‰pnÓƒ∆»ƒ¿ƒ«¬»«»≈∆¿»¿≈ƒ«¿»

א'), באות לעיל ˜L¯(כמובא ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ .ÌL ÔiÚ«≈»¿ƒ¿»≈∆∆
Ô‡k ¯kÊ� ‡lL ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰Ï ˙eÏ„b‰ Ì‚t ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿«¿«««¿¿«»«…∆…ƒ¿»»
Ï"p‰ Èt ÏÚ ˙Ó‡a C‡ .ÏÏk ˙eÏ„b ÔÈ�ÚÓ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»≈ƒ¿««¿¿»«∆¡∆«ƒ««
‰NÚ�' ˙�ÈÁ·Ï ˙BkÊÏ ‰Ê ÔÈ�Ú ÏkL ,ÌÈ�ÈÚÏ ¯‡·Ó¿…»»≈«ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ««¬∆
,'ÛBÒ ÔÈ‡'a ˙eiÏÏk ˙�ÈÁa ‡e‰L ,¯˙BÈ dB·b‰ 'ÚÓL�Â¿ƒ¿««»«≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿≈

,‰‡È¯a‰ ˙lÁ˙a,דקדושה לעזות זוכים זה ידי שעל ƒ¿ƒ««¿ƒ»
החותם  על שומרת שהיא לאמונה, זוכים זה ידי שעל

Â�Ú‰הפנימי, È„È ÏÚ Ì‡ Èk ˙BkÊÏ ¯LÙ‡ È‡ ‰Ê Ïk»∆ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ«¿≈¬»»
,Ï"pk 'ÔÈ‡' ˙�ÈÁa ‡e‰L ,˙Ó‡a נכללים זה ידי שעל ∆¡∆∆¿ƒ««ƒ««

'אין', זה,בבחינת בכל פוגמים הגדלות ידי על אבל

הפנימי. בחותם שפוגמים ונמצא

B¯·Á ÏÚ Ïlt˙n‰" ‰Ê ÔÈ�Ú ¯L˜ ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ‰zÚÂ¿«»¿…»≈≈∆∆ƒ¿»∆«ƒ¿«≈«¬≈
'eÎÂ CÈ¯ˆ ‡e‰Â"תחילה נענה הוא דבר Bz‰Ï¯‰לאותו ¿»ƒ¿¿«»

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ B¯·Á ÏÚ Ïlt˙nL ‰Ê Èk ,˙‡f‰«…ƒ∆∆ƒ¿«≈«¬≈««ƒ∆
,'ÔÈ‡' ˙�ÈÁa ,‰Â�Ú ˙�ÈÁa e‰Ê ,¯·c B˙B‡Ï CÈ¯»̂ƒ¿»»∆¿ƒ«¬»»¿ƒ««ƒ
LÈb¯Ó ˜¯ ,ÌeÏk BÓˆÚ ÏÚ LLBÁ B�È‡Â ,BÓˆÚ Ïh·nL∆¿«≈«¿¿≈≈««¿¿««¿ƒ
ÏÏÎ� ‡e‰ ‰Ê Ïeha‰ È„È ÏÚÂ ,B¯·Á Ï‡¯NÈ ¯Ú«̂«ƒ¿»≈¬≈¿«¿≈«ƒ∆ƒ¿»

,‰‡È¯a‰ Ì„˜ ˙�ÈÁa ,'‰lÁz' ˙�ÈÁa ‡e‰L ,'ÔÈ‡'a¿«ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«…∆«¿ƒ»
‡e‰ Ôk ÏÚÂ ,Ï"pk ''‰ ˙lÙz' ˙�ÈÁa ,'ÚÓL�' ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ«««¿«≈

.[Ï"pk '‰lÁz' ˙�ÈÁ·a ‡e‰ Èk ,‰lÁz ‰�Ú�«¬∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»««

˙�ÈÁa ‰ÊÂ:שם דצניעותא בספרא שמובא Ô·e,מה ·‡' ¿∆¿ƒ«»≈
,‰Ï‚� ˙�ÈÁa ‡e‰ '‰NÚp'‰ Èk .'¯Ó‡Ó ÈˆÁÂ ¯Ó‡Ó«¬»«¬ƒ«¬»ƒ««¬∆¿ƒ«ƒ¿∆
˙B�ÈÁa ,'Ôa' ˙B�ÈÁa ,'‡¯a' ˙B�ÈÁa ,'‰¯Bz' ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ≈¿ƒ
ÈˆÁ' ˙B�ÈÁa ,'‰‡zz ‰ÓÎÁ' ˙B�ÈÁa ,'‰‡zz Ô„Ú'≈∆«»»¿ƒ»¿»«»»¿ƒ¬ƒ
,'˙ÈL‡¯a' ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,'ÚÓLp'‰ „‚�k ,'¯Ó‡Ó«¬»¿∆∆«ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ
˙B�ÈÁa ,'‰‡lÚ Ô„Ú' ,'‰‡lÚ ‰ÓÎÁ' ,'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó'«¬»«»≈»¿»ƒ»»≈∆ƒ»»¿ƒ
„‚� ‡b¯c Ïk Èk ,¯zÒ� ˙B�ÈÁa ,'‰lÙz' ˙�ÈÁa ,'·‡'»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ»«¿»∆∆
BÓk .'¯Ó‡Ó ÈˆÁ' ˙B�ÈÁa ‡e‰ ‰pnÓ ‰ÏÚÓlL ‡b¯c«¿»∆¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¬ƒ«¬»¿
ÔËw‰ B�aLÎe ,ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ¯a„Ó ,¯a„nLk ·‡‰»»¿∆¿«≈¿«≈«¬»«»≈¿∆¿«»»
Ïk Ôk Y ¯Ó‡Ó ÈˆÁ ˜¯ ¯a„Ó ‡e‰ ,ÂÈ¯Á‡ ¯a„Ó¿«≈«¬»¿«≈«¬ƒ«¬»≈»
ÈˆÁ' ˙B�ÈÁa ‡È‰ ‰pnÓ ‰ÏÚÓlL ‡b¯c „‚� ‡b¯c«¿»∆∆«¿»∆¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ¬ƒ
¯Ó‡Ó' ˙B�ÈÁa ‡È‰ ‰pnÓ ‰ÏÚÓlL ‡b¯c‰Â ,'¯Ó‡Ó«¬»¿««¿»∆¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ«¬»
Ì„‡ È�a ÏÎ Èk ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ÔÎÂ ,dc‚� 'ÌÏM‰«»≈∆¿»¿≈ƒ«¿»¿«¿»ƒ»¿≈»»
Ì‰ ÌÏBÚ‰ ‰ÊaL ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ÌÈÁÓˆe ˙BÙBÚÂ ˙BiÁÂ¿«¿¿»ƒ¿»«¿»ƒ∆¿∆»»≈

עוד  וממשיכין עוד, ומתפללין ה', תורת בחינת אז נעשין
כביכול. ממש סוף אין עד וכן ביותר, גדולים רחמים

הצדיקים  אלו בענין מובן אינו שלכאורה מה מיושב, ובזה
ותפילתם  ה' תורת שתורתם עד ממש, סוף באין ליכלל שזכו
גם  בוודאי כי כך, אחר עושין מה כן אם ממש, ה' תפילת

נעשה  מבחינת למדריגה ממדריגה לילך צריכין כך אחר
השיגו  שכבר מאחר אז, זה שייך ואיך ממנו, לגבוה זה  ונשמע
גבוה, מעל הגבוה ונשמע הנעשה בחינת מדריגת תכלית
שהוא  בעצמו, יתברך ה' של ונשמע נעשה בחינת שהוא
קצת. מובן הנ"ל כפי אך ממש. ה' ותפילת ה' תורת בחינת
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ÏÎÂ ÌÈÁÓˆe ˙BÙBÚÂ ˙BiÁÂ Ì„‡ŒÈ�a ÏÎ Èk .‡b¯„Ï¿«¿»ƒ»¿≈»»¿«¿¿»ƒ¿»
¯Ó‡Ó ÈˆÁ ˙B�ÈÁa ˜¯ Ì‰ ,ÌÏBÚ‰ ‰ÊaL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆¿∆»»≈«¿ƒ¬ƒ«¬»
ÌÈÊÓ¯ ˜¯ Ì‰ Èk ,ÌÏBÚ‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÌÏBÚ‰ „‚�∆∆»»∆¿«¿»ƒ∆»»ƒ≈«¿»ƒ

cÏÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ ÔÎÂ ,Ì‰Ó ÌÈ‰B·b‰ ÌÈ¯· «¿»ƒ«¿ƒ≈∆¿≈≈»¿»¿≈
˙B�ÈÁa ‡È‰ ‰‡È¯a‰ Ì„˜ „‚� ‰‡È¯a‰ ˙eiÏÏk¿»ƒ«¿ƒ»∆∆…∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ
ÌLÂ ,ÛBÒ ÔÈ‡a Y ˙eÓÏL ¯wÚ Èk ,¯Ó‡Ó ÈˆÁ¬ƒ«¬»ƒƒ«¿≈»≈¿»

:‰ÊÂ .ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ˙B�ÈÁa ‡e‰‡¯a‡e‰L , ¿ƒ«¬»«»≈¿∆»»∆
„‚� ¯Ó‡Ó ÈˆÁ ‡e‰ ,‰‡È¯a‰ ˙eiÏÏk˙ÈL‡¯a, ¿»ƒ«¿ƒ»¬ƒ«¬»∆∆¿≈ƒ

BÓk .‰lÙz ˙B�ÈÁa ,‰‡È¯a‰ Ì„˜ ˙B�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ…∆«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿
˙La ‡¯È Y ˙ÈL‡¯a(Ê ÔÂ˜È˙ ÌÈÂ˜È˙),‰lÙz‰ ‡È‰L , ¿≈ƒ»≈∆∆ƒ«¿ƒ»

˙B�ÈÁa(‡Ï ÈÏ˘Ó)‡e‰L ,"Ïl‰˙˙ ‡È‰ '‰ ˙‡¯È" : ¿ƒƒ¿«ƒƒ¿«»∆
:ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó«¬»«»≈

zah gÔkŒÏÚÂ¯wÚL ÌLŒÏÚ ,Ï"pk ÌÈÏLe¯È ‡¯˜� ‰�eÓ‡ ¿«≈¡»ƒ¿»¿»«ƒ«««≈∆ƒ«
‰‡¯È ˙�ÈÁa ‡e‰L ,˙ÈL‡¯aÓ d�È�aƒ¿»»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»
,˙La ‡¯È ,˙ÈL‡¯a .ÌÏL Ônz ,‰‡¯È Ônz Èk ,ÌÏL»≈ƒ«»ƒ¿»«»»≈¿≈ƒ»≈∆
,Ï"pk ÌÈÚB¯‰Ó ‡e‰ ‰�eÓ‡ Èk .ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó«¬»«»≈ƒ¡»≈»ƒ««
˙efÚ È„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ÌÈÚB¯‰Ïe¿»ƒƒ∆¿»¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈«
‰ÁÓNÏe ,Ï"pk ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ ÔÈÎBÊ ˙efÚÏe ,Ï"pk««¿«ƒ«¿≈ƒ¿»««¿ƒ¿»
˙B�ÈÁa ‡e‰L ,ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙B�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ÔÈÎBÊƒ«¿≈¿ƒ«¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ
‰ÁÓO‰ ˙eÓÏL ¯wÚ C‡ .Ï"pk 'eÎÂ ‰lÙ˙e ‰¯Bz»¿ƒ»¿«««ƒ«¿≈«ƒ¿»

·È˙k "‰„Ú¯a eÏÈ‚Â" Èk ,‰‡¯È È„ÈŒÏÚ ‡e‰(· ÌÈÏ‰˙), «¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
‡e‰L ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÁÓO‰Â ‰ÏÈb‰ ¯wÚ e�È‰«¿ƒ««ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»∆
˙B�ÈÁa ,ÚÓL� ˙B�ÈÁa ‡È‰L ,Ï"pk ‰‡¯È ˙B�ÈÁa¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
,‡ˆÓ� .Ï"pk ˙eÓÏM‰ ¯wÚ ÌML ,ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó«¬»«»≈∆»ƒ««¿≈««ƒ¿»

‰fÓ ‰ÏÚÓlL ÌÏBÚ‰ „‚� '¯Ó‡Ó ÈˆÁ' ˙B�ÈÁa ˜«̄¿ƒ¬ƒ«¬»∆∆»»∆¿«¿»ƒ∆
ÔÎÂ ,Ì‰Ó ÌÈ‰B·b‰ ÌÈ¯·„Ï ÌÈÊÓ¯ ˜¯ Ì‰ Èk ,ÌÏBÚ‰»»ƒ≈«¿»ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ≈∆¿≈
‰‡È¯a‰ Ì„˜ „‚� ‰‡È¯a‰ ˙eiÏÏk ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓ≈»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒ»∆∆…∆«¿ƒ»
ÔÈ‡'a Y ˙eÓÏL ¯wÚ Èk ,'¯Ó‡Ó ÈˆÁ' ˙B�ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ¬ƒ«¬»ƒƒ«¿≈¿≈
,'‡¯a' ‰ÊÂ .'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' ˙�ÈÁa ‡e‰ ÌLÂ ,'ÛBÒ¿»¿ƒ««¬»«»≈¿∆»»
„‚� '¯Ó‡Ó ÈˆÁ' ‡e‰ ,‰‡È¯a‰ ˙eiÏÏk ‡e‰L∆¿»ƒ«¿ƒ»¬ƒ«¬»∆∆
˙�ÈÁa ,‰‡È¯a‰ Ì„˜ ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,'˙ÈL‡¯a'¿≈ƒ∆¿ƒ…∆«¿ƒ»¿ƒ«

BÓk ,'‰lÙz':זוהר בתיקוני È¯‡שדרשו Y ˙ÈL‡¯a' ¿ƒ»¿¿≈ƒ»≈
'˙La(ז תיקון יראה ,(תיקונים בחינת הוא ש'בראשית' הרי ∆

‰lÙz‰,ובושה, ‡È‰Lשהיא˙B�ÈÁaשנאמר (משלי מה ∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ
˙˙‰Ïl",לא) ‡È‰ '‰ ˙‡¯È" שהתהילה : בזה, ורמוז ƒ¿«ƒƒ¿«»

להיות  צריכה התפילה כי יראה, בחינת היא והתפילה

בחינת  היא ויראה מהקב"ה, ובושה יראה מתוך

'בראשית', בחינת היא שהתפילה ונמצא 'בראשית',

.'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' ‡e‰L∆«¬»«»≈
,Ï"pk 'ÌÈÏLe¯È' ‡¯˜� ‰�eÓ‡ Ôk ÏÚÂ לעיל כמובא ¿«≈¡»ƒ¿»¿»«ƒ««

בחינת  שזהו נאמנה', 'קריה נקראת שירושלים ח' באות

'ירושלים', נקראת שהאמונה הפנימי והטעם 'אמונה',

‰‡¯È' ˙�ÈÁa ‡e‰L ,'˙ÈL‡¯a'Ó d�È�a ¯wÚL ÌL ÏÚ«≈∆ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»
,'ÌÏL,שלם יראה מילים: שתי בה יש 'ירושלים' Èkכי »≈ƒ
Ônz שם –,‰‡¯ÈÔnzשם –,ÌÏL'ש'ירושלים הרי  «»ƒ¿»«»»≈

בחינת שזהו 'יראה', בחינת 'È¯‡שהוא'ÈL‡¯a˙',היא ¿≈ƒ»≈
,Ï"pk ÌÈÚB¯‰Ó ‡e‰ ‰�eÓ‡ Èk ,'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' ,'˙La∆«¬»«»≈ƒ¡»≈»ƒ««
שהם  הרועים לשבעת שמתקרבים ידי שעל לעיל כמובא

לאמונה, זוכים האמיתיים ‡LÙ¯הצדיקים È‡ ÌÈÚB¯‰Ïe¿»ƒƒ∆¿»
ÏÚ ÔÈÎBÊ ˙efÚÏe ,Ï"pk ˙efÚ È„È ÏÚ Ì‡ Èk ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈«««¿«ƒ«
‰NÚ�' ˙B�ÈÁa È„È ÏÚ ÔÈÎBÊ ‰ÁÓNÏe ,Ï"pk ‰ÁÓN È„È¿≈ƒ¿»««¿ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ«¬∆

.Ï"pk 'eÎÂ '‰lÙ˙'e '‰¯Bz' ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,'ÚÓL�Â ואף ¿ƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ»¿««
'תפילה', בחינת את וגם 'תורה' בחינת את גם שצריך

È„È ÏÚ ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ˙eÓÏL ¯wÚ C‡'תפילה' בחינת «ƒ«¿≈«ƒ¿»«¿≈
בחינת È˙k·שהיא "‰„Ú¯a eÏÈ‚Â" Èk ,'‰‡¯È'(· ÌÈÏ‰˙), ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ

בזה, È„Èורמוז ÏÚ ‡È‰ ‰ÁÓO‰Â ‰ÏÈb‰ ¯wÚ ,e�È‰«¿ƒ««ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«¿≈
˙B�ÈÁa ‡È‰L ,Ï"pk '‰‡¯È' ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,'‰lÙz'¿ƒ»∆¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿ƒ

,'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' ˙B�ÈÁa ,'ÚÓL�''השלם 'מאמר והלשון ƒ¿»¿ƒ«¬»«»≈
כך על Ï"pk,מורה ˙eÓÏM‰ ¯wÚ ÌML שעיקר היינו ∆»ƒ««¿≈««

זוכים  דקדושה, עזות בחינת שהיא השמחה, שלימות

אחת  מדריגה על לעמוד רוצה האדם שאין ידי על

בה  ועומד כבר שהשיג הזאת שהמדריגה ה', בעבודת

רק  אצלו, 'תורה' בחינת 'נעשה' בחינת היא עכשיו

בכל  ולעלות ממנו הנסתר את להשיג פעם בכל משתוקק

'נשמע', בחינת שזה ביותר, גבוהה למדריגה פעם

בחינת  יראה, בחינת 'תפילה', בחינת נסתר, בחינת

שלם  יראה בענין המדרש מאמר

:ÌÏ˘ ‰‡¯È קרא 'אברהם וז"ל: נ"ו, פ' וירא רבה מדרש עיין
ה' ההוא המקום שם אברהם 'ויקרא שנאמר יראה, אותו

שנאמר שלם, אותו קרא שם יז)יראה', צדק (בראשית 'ומלכי

שקרא  כשם יראה אותו אני קורא אם הקב"ה אמר שלם', מלך
אותו  אני קורא ואם מתרעם, צדיק אדם שם אברהם, אותו

א  אותו שלם, קורא הריני אלא מתרעם, צדיק אדם ברהם 
ירושלים'. שלם, יראה שניהם, שקראו כמו ירושלים



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תרט ח

‰È¯˜ ÌÈÏLe¯È ˙B�ÈÁa ‡È‰L ,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�a ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿«»¡»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒƒ¿»
,‰‡¯È ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ ÔÈÎBÊ ,‰�Ó‡�∆¡»»ƒ«¿≈¿ƒ»∆¿ƒƒ¿»
‰�eÓ‡‰ ˙‡¯˜� ÔkŒÏÚÂ .Ï"pk ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ˙B�ÈÁa¿ƒ«¬»«»≈««¿«≈ƒ¿≈»¡»
È„ÈŒÏÚ Y d�È�a ¯wÚ Èk ,ÌÏL ‰‡¯È ‡e‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿≈

e‰fL ,ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,‰‡¯È ˙B�ÈÁa¿ƒƒ¿»∆¿ƒ«¬»«»≈∆∆
ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ‡e‰L ,˙La ‡¯È ,˙ÈL‡¯a ˙B�ÈÁa¿ƒ¿≈ƒ»≈∆∆«¬»«»≈

‰ÊÂ .Ï"pk(ËÈ Ì˘),'‰ ˙e„Ú Y "‰�Ó‡� '‰ ˙e„Ú" : ««¿∆≈∆¡»»≈
:‰�eÓ‡‰ ˙È�·� d„ÈŒÏÚ ,‰�Ó‡� ,Ï"p‰ ÌÈÈ„Ú‰ Ì‰L∆≈»¬»ƒ««∆¡»»«»»ƒ¿≈»¡»

והיא  הזאת, המדריגה את עדיין השיג לא כי בושה,

בה, עומד שהוא מדריגתו נגד אצלו סוף' 'אין בבחינת

לבוא  ליבו בכל ומשתוקק נכסף הוא כן פי על אף אך

זה, על הרבה ומתפלל ממדריגתו, הגבוהה זו למדריגה

וביראה  גמור ובביטול גדולה בדביקות אליה ומתדבק

זו  מדריגה לפני מאוד מתבייש כי גדולה, ובושה

אל  לבוא מאוד ומשתוקק ונכסף ממנו, ונסתרת הגבוהה

ושיחה  בהתבודדות ומרבה בה, ולהכלל זאת מדריגה

עצמו  ומשתטח כפיו ופורש לה, שיזכה קונו לבין בינו

הזאת  הגדולה והבושה היראה ידי ועל יתברך, ה' לפני

זוכה  הוא השמחה ידי ועל לשמחה, זוכה הוא דייקא,

הוא  זה ידי ועל גופו, עזות את ולשבור דקדושה לעזות

מצדיק  וכן שלו, מהנשמה והשגות הארות לקבל זוכה

ה'נשמע' בחינת עצמם הם אלו והשגות והארות הדור,

לפי  ואז להשיגו, עכשיו שזוכה ממנו נסתר שהיה

שלימות  את מקבל כי האמונה, נשלמת כך השגתו

'נשמע' בחינת לו יש ואז ומהצדיק, מהנשמה האמונה

ומרבה  ומתפלל וחוזר ממנו, שנסתרת יותר גבוהה

חוזר  זה ידי ועל זו, מדרגה להשיג שיזכה בהתבודדות

ומקבל  וחוזר אחרא, דסטרא העזות את יותר ומשבר

וההארה  ומהצדיק, מהנשמה גדולה יותר הארה

הגבוה  ה'נשמע' השגת בעצמה היא הזאת וההשגה

מדרגה  וכן האמונה, ביותר ונבנית נשלמת ואז יותר,

ו לדרגה לחכמה, פרפראות פי ד')(על הל' כפיים נשיאת הל' הלכות .ליקוטי

ÌÈÏLe¯È' ˙B�ÈÁa ‡È‰L ,‰�eÓ‡‰ ÔÈ�a ¯wÚL ‡ˆÓ�ƒ¿»∆ƒ«ƒ¿«»¡»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
˙B�ÈÁa ‡e‰L ,'‰lÙz' È„È ÏÚ ÔÈÎBÊ ,'‰�Ó‡� ‰È¯ƒ̃¿»∆¡»»ƒ«¿≈¿ƒ»∆¿ƒ
˙‡¯˜� Ôk ÏÚÂ .Ï"pk 'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' ˙B�ÈÁa ,'‰‡¯È'ƒ¿»¿ƒ«¬»«»≈««¿«≈ƒ¿≈
d�È�a ¯wÚ Èk ,'ÌÏL ‰‡¯È' ‡e‰L ,'ÌÈÏLe¯È' ‰�eÓ‡‰»¡»¿»«ƒ∆ƒ¿»»≈ƒƒ«ƒ¿»»
,'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,'‰‡¯È' ˙B�ÈÁa È„È ÏÚ«¿≈¿ƒƒ¿»∆¿ƒ«¬»«»≈

,'˙ÈL‡¯a' ˙B�ÈÁa e‰fL:מילים שתי בה 'È¯‡שיש ∆∆¿ƒ¿≈ƒ»≈
.Ï"pk 'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' ‡e‰L ,'˙La∆∆«¬»«»≈««

‰ÊÂבפסוק יט)הרמוז "e„Ú˙(שם Y "‰�Ó‡� '‰ ˙e„Ú" : ¿∆≈∆¡»»≈
ÌÈÈ„Ú‰ Ì‰L הכתרים‰'", –,Ï"p‰ נעשה' שהם ∆≈»¬»ƒ««

‰‡�eÓ‰.ונשמע', ˙È�·� ‰„È ÏÚ ,"‰�Ó‡�"∆¡»»«»»ƒ¿≈»¡»

יותר, גבוה ונשמע לנעשה זה ונשמע מנעשה לצאת כשזוכין
מהנשמה  שמקבלין וההארות ההשגות בחינת בעצמו זהו
שמתפללין  והדביקות התפילה ידי על לזה וזוכין ומהצדיק,

ממנו  נסתר שהדבר בעת יתברך לה' עצמן ומדבקין

ÏÚ ÔÈÎÂÊ ‰�Ó‡� ‰È¯˜ ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â�ÈÁ· ‡È‰˘ ‰�ÂÓ‡‰ ÔÈ�· ¯˜ÈÚ
:‰ÏÈÙ˙ È„Èהלכות ד')בליקוטי הל' כפיים נשיאת "מבואר (הל' כתב:

הדור  מהצדיק האמונה שלימות לקבל שצריכין זו בתורה
לקבל  אחד כל צריך וכן וכו', רועים שבעה כלליות שהוא
שהגוף  משגת שהנשמה וההשגות ההארות כל שלו מהנשמה
עזות  ידי על אם כי לזכות אפשר אי זה וכל מזה, ידע כן גם
בחינת  שהוא השמחה ידי על זוכין ולעזות וכו', דקדושה
הנשמה, בחינת הוא השמחה שלימות ועיקר ונשמע, נעשה
מהנשמע  לעשות לדרגא מדרגא לילך פעם בכל וצריכין
עד  לעולם, וכן וכו', ממנו גבוה נשמע לו ושיהיה נעשה,
זה  ידי שעל לשמחה זוכה ואז וכו', סוף באין נכלל שיהיה
וההשגות  ההארות לקבל זוכין זה ידי ועל לעזות, זוכין
מצדיק  לקבל יכולין העולם כלליות וכל משגת, שהנשמה
וכו'. הידין חותם ונשלם שלימה לאמונה זוכין ואז וכו', הדור

להתקרב  לזכות אפשר שאי נראה ריהטא לפום ולכאורה
נעשה  ידי על אם כי וכו', הדור לצדיק וכן וכו', שלו להנשמה

זה  לפי כן ואם וכו', סוף באין שנכלל דהיינו העליון, ונשמע
גבוה  ונשמע לנעשה זכה כשכבר בודאי כי מאוד, תמוה הדבר
הארות  קיבל כבר כן אם הנסתרות, שהשיג דהיינו כזה,
דהיינו  בעצמו, הנשמע השגת כי מהנשמה, הרבה והשגות
ואיך  הנשמה, והשגת הארת בודאי בעצמו זהו הנסתר, השגת
לשבר  לעזות יזכה הזה הנשמע השגת ידי שעל לומר שייך
בודאי  כי ולהצדיק, להנשמה להתקרב ולזכות הגוף עזות
הגוף, עזות שיבר כבר בודאי כזה, ונשמע נעשה השיג כשכבר

כזה. הנשמע להשגת זוכה היה איך לאו אם כי

הנ  השגת בודאי כי בזה, זה קשורים הדברים באמת שמע אך
מהנשמה, הגוף לקבל שצריכין וההשגות ההארות בעצמו זהו
הגוף  שמקבלין מה כל כי כנ"ל, מהצדיק העולם כלליות
ונסתר  נשמע בחינת הוא והצדיק מהנשמה העולם וכלליות
הוא  וקישורם הדברים המשך אך מהם, נסתר היה שבתחילה
ממנו, נסתר עדיין שההשגה בעת נקרא נשמע באמת כי כך,
בשם  נקרא אינו שוב הנשמע להשיג כשזוכה כך אחר כי
נעשה  אזי הנשמע כשמשיג כי נעשה, בשם אם כי נשמע
ועיקר  לעולם, וכן ממנו גבוה נשמע לו ויש נעשה מהנשמע
ונסתר, נגלה בחינת הוא ודרגא דרגא בכל ונשמע נעשה שם
שהוא  שמחה לבחינת זוכין זה ידי ועל ותפילה, תורה בחינת
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ההארות  כל לקבל זוכין זה ידי שעל דקדושה, עזות בחינת
השגת  בחינת בעצמו שזהו ומהצדיק, מהנשמה וההשגות

בעצמו. הנשמע

התחתונה  במדרגה העומד פשוט אדם למשל דהיינו
שהוא  שלו והנשמע בפשיטות, תורה בחינת הוא שלו והנעשה
הוא  כי ממנו, הגבוה קטנה מדרגה איזה כן גם הוא הנסתר
הדרכים  וכל ה', בעבודת ועצה דרך שום עדיין יודע אינו
בחינת  שהוא אצלו, נסתר בחינת נשמע, בחינת הם והעצות
יתברך  לה' הרבה להתפלל צריך שהוא היינו דבקות, תפילה
בינו  ושיחות בהתבודדות ולהרבות יתברך אליו עצמו ולבטל
הוא  זה וכל וכו', ובקשות ותפילות ובתחינות קונו לבין
לה' שמתפלל מה דהיינו תפילה, בחינת שהוא נשמע בחינת
יתברך, לעבודתו ישרה ועצה דרך יתברך ה' שיורהו יתברך
נשמע  בבחינת ממנו נסתר היא הזאת והעצה הדרך שעתה
בחינת  שהוא בעצמו והתפילה הדביקות זה ידי על ואזי כנ"ל,
עולם  "ושמחת בחינת לשמחה, לבוא זוכין זה ידי על נשמע,
מתורה  היינו כנ"ל, ונשמע מנעשה שנעשה ראשם", על
ועל  מדרגתו, לפי שלומד הפשוטה התורה ידי על כי ותפילה,
עצמו  ומשתטח כפיו שפורש שלו וההתבודדות התפילה ידי
על  ממנו, הנסתר לעבודתו ועצה דרך שיורהו יתברך ה' לפני
זוכה  הזאת השמחה ידי ועל לשמחה, זוכה בעצמו זה ידי
לקבל  וזוכה גופו עזות נשבר ואזי כנ"ל, דקדושה לעזות
היינו  הדור, מהצדיק וכן שלו, מהנשמה והשגות הארות
היינו  הנסתר, השגת שהוא הנשמע השגת מהם שמקבל
השגתו  לפי ואז ממנו, נסתר שהיה והעצה הדרך עתה שמשיג
בחינת  שהוא הידין, חותם בחינת שזהו האמונה, נשלם כן

קרי  על ירושלים שזוכין שלם, יראה בחינת שהוא נאמנה, ה
השגת  כי כנ"ל, השלם מאמר יראה בחינת שהוא הנשמע, ידי
בחינת  היינו נאמנה, קריה ירושלים בחינת זהו בעצמו הנשמע

כנ"ל. והנשמה מהצדיק שמקבלין האמונה שלימות

ונשמע  מנעשה לצאת כשזוכין ודרגא דרגא שבכל והכלל
ההשגות  בחינת בעצמו זהו יותר, גבוה ונשמע לנעשה זה
ידי  על לזה וזוכין ומהצדיק, מהנשמה שמקבלין וההארות
תורה  ונסתר נגלה ידי על דהיינו בעצמו, ונשמע נעשה
ומדבקין  שמתפללין והדביקות התפילה ידי על היינו ותפילה,
בעצמו  זה ידי על ממנו, נסתר שהדבר בעת יתברך לה' עצמן
עזות  ולשבר דקדושה לעזות זוכין זה ידי שעל לשמחה, זוכין
בעצמו  שזהו והצדיק, מהנשמה והשגות הארות ולקבל הגוף
בחינת  האמונה, נשלם ואז והנסתר, הנשמע השגת בחינת
כנ"ל, וכו' הידין חותם בחינת שהוא נאמנה, קריה ירושלים
הזה  והנסתר הנשמע אין שוב ואז נעשה, מהנשמע נעשה ואז
לו  יש ואז ונגלה, נעשה בשם אם כי ונסתר נשמע בשם נקרא
ומשתטח  ומתפלל חוזר ואז מזה, גבוה ונסתר נשמע בחינת
ה' שיורהו והתבודדות בשיחה ומרבה יתברך ה' לפני עצמו
וההתבודדות  התפילה זאת ואז הזה. והנשמע הנסתר יתברך
שהוא  הזה הנשמע ידי על ואז נשמע, בשם נקרא והדביקות

אחרא, דסטרא העזות ביותר ומשבר חוזר הנ"ל התפילה
וזאת  ומהצדיק. מהנשמה גדולה יותר הארה ומקבל וחוזר
הגבוה  הנ"ל הנשמע השגת בעצמו הוא וההשגה ההארה
וכן  נאמנה. קריה ירושלים ביותר ונבנה נשלם ואז יותר.

לעולם". וכן לדרגא. מדרגא

בליקוטי  המובא כעין שזהו בזה, הוסיף הליקוטים ובביאור
י"ט)הלכות  אות ה"ד הריח ברכת האדם (הל' ומשתוקק שכשכוסף

האדם, על מיד מאתה נמשך מדריגה, לאיזה להגיע
זוכה  בעצמה, הזאת ההארה ידי ועל שבה, האור מהתנוצצות
כוסף  כשהאדם ולכן הזאת, להמדריגה להגיע האדם כך אחר
היא  (והתפילה כך, על ומתפלל ממנו, לנסתר לזכות ומשתוקק
זה  ידי על זוכה הוא נשמע), בחינת נסתר, בחינת בעצמה

זו. למדריגה להגיע

בבחינת  היא האדם של שהנשמה זה לפי שנמצא עוד, וכתב
שמקבלים  ההשגה זהו הנשמע השגת שהרי הנשמע,
זה  ולפי נעשה, בבחינת הוא שהגוף זה לפי ונמצא מהנשמה,
השגות  את יקבל שהגוף שכדי לעיל שמובא מה מבואר
מצוות  בעשיית לנשמה משמש שהגוף ידי על הוא הנשמה
יותר  מבואר זה ולפי נעשה. בחינת הוא הגוף כי מעשיות,
ידי  על מעשיות, מצוות שנעשה ידי שעל ונשמע, נעשה ענין

הנשמה. של ההשגות את לשמוע נזכה זה

וגוף, נשמה בחינת הם והתלמיד שהרב מבואר לעיל והנה
גוף, בחינת שהוא התלמיד כנגד נשמה בחינת הוא שהרב
נעשה, בחינת הוא והתלמיד נשמע, בחינת הוא שהרב ונמצא
ובן  הרב, בחינת הוא שאב לעיל, המובא ובן אב בחינת וזהו
וגם  עצמו לרב גם יש שבפרטיות ואף התלמיד, בחינת הוא
נחשבים  כללי באופן אך ונשמע, נעשה בחינת עצמו לתלמיד
נשמע, למדריגת לרב שיש ונשמע נעשה של הבחינות שתי
שלו  ונשמע נעשה של הבחינות שתי בתלמיד זה כנגד וכן
לגבי  לנשמה נחשב החכם גוף (ולכן נעשה, למדריגת נחשבים
נשמע  בחינת היא החכם של הנעשה מדריגת גם כי תלמידיו,

תלמידיו). לגבי

בחינת  הוא המצוה שעצם לעיל מבואר כי עוד, וכתב
והנה  נשמע, בחינת הם המצוה שסביבות והדיבורים נעשה,
בחינת  השלם, מאמר בחינת הוא שנשמע לעיל עוד מבואר
מאמר, חצי בחינת בן, בחינת הוא ונעשה כאחד, ובן אב
הנעשה, את גם הכל, כוללת הנשמע שבחינת משום והטעם
חצי  רק הוא לכן הנשמע, בלא שהוא הנעשה בבחינת אבל
אלקים  דיבר "אחת שנאמר מה מובן וממילא בלבד, מאמר
את  וגם המצוה עצם את דיבר שהקב"ה שמעתי", זו שתים
הנשמע  בבחינת כי אחת, באחדות המצוה שסביבות הדיבורים
בחינת  שהוא רבינו משה אצל כך ואחר הנעשה, גם כלול
נחצה  שם מאמר, חצי בחינת שהוא יתברך, ה' לגבי נעשה
והדיבורים  עצמה המצוה של מדריגות, לשתי האור ונתחלק

שמעתי'. זו 'שתים ולכן המצוה, שסביבות
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‰ÊÂ(ËÓ ˙È˘‡¯·):BÓeb¯˙Â ,"Ï‡¯NÈ Ô·‡ ‰ÚB¯ ÌMÓ" : ¿∆ƒ»∆∆∆ƒ¿»≈¿«¿
Ô·e ·‡ ‡e‰L ,ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó ‰ÊÂ .Ô·e ·‡»≈¿∆«¬»«»≈∆»≈
Ï·‡ ,„eÁÏ Ôa ˙B�ÈÁa ‡e‰ ¯Ó‡Ó ÈˆÁ Èk ,‡„Ák«¬»ƒ¬ƒ«¬»¿ƒ≈¿¬»
,Ïk‰ ÏÏÎ� ÌL Èk ,‡„Ák Ô·e ·‡ ‡e‰ ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó«¬»«»≈»≈«¬»ƒ»ƒ¿»«…

:e‰ÊÂ ,Ï"pk ÌÈÚB¯ ˙B�ÈÁ·Ï ‡B·Ï ÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»»ƒ¿ƒƒ««¿∆
:Ï"pk "Ï‡¯NÈ Ô·‡ ‰ÚB¯ ÌMÓ"ƒ»∆∆∆ƒ¿»≈««

zah h‡ÈC‡‰Ê ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙‚¯„nÓ ˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯Lk «¿∆ƒ»≈ƒ«¿≈««¬∆¿ƒ¿«∆
,‰pnÓ dB·b ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙‚¯„ÓÏCÈ¯ˆ ¿«¿≈««¬∆¿ƒ¿«»«ƒ∆»»ƒ

‰ÊÂיוסף את אבינו יעקב  שבירך בפסוק (בראשית הרמוז ¿∆
Ï‡¯NÈ"מט) Ô·‡ ‰Ú¯ ÌMÓ" ומשם : ידו, על טבעת לו 'ניתנה – ƒ»…∆∆∆ƒ¿»≈

ישראל' עם של הרועה להיות שם)עלה "אבן":BÓeb¯˙Â,(רש"י של ¿«¿
,'Ô·e ובניו.'‡· יעקב ישראל"Âשזהו "אבן כי בזה, Ê‰רמוז »≈¿∆

‡„Ák 'Ô·e ·‡' ‡e‰L ,'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó',כאחד –ÈˆÁ' Èk «¬»«»≈∆»≈«¬»ƒ¬ƒ
'ÌÏM‰ ¯Ó‡Ó' Ï·‡ ,„eÁÏ 'Ôa' ˙B�ÈÁa ‡e‰ '¯Ó‡Ó«¬»¿ƒ≈¿¬»«¬»«»≈

‡„Ák 'Ô·e ·‡' ‡e‰,כאחד –,Ïk‰ ÏÏÎ� ÌL Èk כי »≈«¬»ƒ»ƒ¿»«…
והיא  הבריאה קודם מבחינת משתלשלת כולה הבריאה

הבריאה, קודם בבחינת Ê‰כלולה È„È ÏÚÂ ידי על – ¿«¿≈∆
בחינת  שהוא 'נשמע' בחינת שזהו ישראל' 'אבן בחינת

ובן', Ï"pk,'אב 'ÌÈÚB¯' ˙B�ÈÁ·Ï ‡B·Ï ÏBÎÈ דהיינו »»ƒ¿ƒƒ««
הרועים. לשבעת ‡·Ôלהתקרב Y ‰Ú¯ ÌMÓ" :e‰ÊÂ¿∆ƒ»…∆∆∆

.Ï"pk ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈««

ידי על הנעשה  'חותם' בחינת יש כי שנתבאר לאחר 
בשמים  שנגזר  הדין  גזר  את  שחותמים הדור  מוכיחי 
מתקלקל הזה  וכשהחותם החיצונים, ממנו יינקו שלא 
'חותם' בחינת ויש בעולם , ומחלוקת  גירושין  נעשים

ידי על נעשה  והוא הפנימי, ה'חותם' על השומר  חיצון 
אמונה, מתוך  הדור  מוכיחי  של המוסר  את שמקבלים 
הרועים, לשבעת שמתקרבים ידי  על לאמונה  וזוכים 
כדי דקדושה בעזות צורך יש אליהם להתקרב  וכדי 
את  לשבר  וכדי  אחרא, הסטרא  של מהרועים להינצל 
ההארות  את לקבל שיוכל בתאוותיו הגוף עזות
דקדושה  בעזות צורך  יש  וכן החכם , של וההשגות 
ההארות  את  לקבל שיוכל הגוף עזות  את לשבר 
על דקדושה  לעזות  וזוכים משיגה, שהנשמה  וההשגות 
זוכים  השמחה  ידי  שעל ונתבאר  דקדושה , הקולות ידי
אינו  שהאדם ידי  על  לשמחה  וזוכים  דקדושה , לעזות 
לעלות  משתוקק  הוא  אלא במדריגתו  מסתפק
כעת  יתבאר  זה , על ומתפלל ממנו, שלמעלה  למדריגה 
ממנו  שלמעלה למדריגה לעלות רוצה כשהאדם כי 

העליה. קודם ירידה לו להיות צריכה 

.‡È‰Ê 'ÚÓL�Â ‰NÚ�' ˙‚¯„nÓ ˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯Lk C‡«¿∆ƒ»≈ƒ«¿≈««¬∆¿ƒ¿»∆
,‰pnÓ dB·b 'ÚÓL�Â ‰NÚ�' ˙‚¯„ÓÏ שהיה שמה דהיינו ¿«¿≈««¬∆¿ƒ¿»»«ƒ∆»

'נעשה', בבחינת אצלו יהיה 'נשמע' בבחינת אצלו

יותר, גבוהה 'נשמע' בחינת לו BÈ‰Ï˙ותהיה CÈ¯»̂ƒƒ¿

העליה  שקודם הירידה ענין ביאור

:‰ÈÏÚ‰ Ì„Â˜ ‰„È¯È ÂÏ ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ מוהר"ן ליקוטי ובקיצור
להתחזק  צריך הוא כמה להבין אדם כל יכול 'מזה כתב:
והירידות  הנפילות מכל בדעתו לעולם יפול ולא ה' בעבודת
בשום  זה על להסתכל לבלי ויתאמץ יתחזק אם כי שבעולם,
לבסוף  יזכה אז מה עליו יעבור אם אפילו שבעולם אופן
היא  הירידה כי גדולות, לעליות הירידות כל שיתהפכו

העליה. תכלית

נדמה  שנפל למקום שנפל אחד כל כי הרבה, לדבר בזה ויש
במעלה  להגדולים רק האלה, דברים נאמרים אינם שעליו לו
כי  ותאמין תדע באמת אבל לדרגא, מדרגא פעם בכל העולים
והגרוע  שבקטנים הקטן על גם נאמרים האלה הדברים כל

תמיד'. לכל טוב יתברך ה' כי שבגרועים,

הריב"ש צוואת ע"ב)ובספר ז' אדם (דף שנופל 'פעמים כתב:
לכך, צריך שהוא יודע יתברך שה' עצמו, מחמת ממדרגתו
הוא  והירידה ממדרגתו, אדם שיפול גורמים העולם ופעמים

שכתוב כמו גדולה, יותר למדרגה לבוא כדי עליה, (תהלים צורך

וכתיבמ"ח) עלמות, ינהגנו לך)הוא מצרימה"(בפ' אברם ו"ירד

ומצרים  הנשמה, הוא אברם ממצרים", אברם "ויעל וכתיב
הקליפות'. הוא

יוסף יעקב תזריע)ובתולדות רצוא (פרשת "והחיות 'י"ל כתב:
האדם  לכך תענוג. ואינו טבע, נעשה תמידי תענוג כי ושוב",
עיקר  שהוא תענוג שיהיה כדי יתברך, ה' בעבודת ויורד עולה
העולה", תורת "זאת וז"ש ממורי, ששמעתי וכמו ה'. עבודת
התכלית  הוא ומצטער תמה עבודה לו עולה שאין המיעוט כי

וק"ל'. תענוג יותר אז לו שיהיה עליה של

אפרים מחנה ויחי)ובדגל דרך(פרשת על לפרש 'יש (בבא כתב:

נ"ט.) רמז מציעא בזה ושמעתי שתתעתרו', כדי לנשייכו 'אוקירו
המדריגה  אותו אוקירו בה' ושוכח ממדריגתו כשנופל נשייכו
עליה  צורך זו ירידה היינו שתתעתרו כדי שהוא לבו אל ויתן
ואפרים  מנשה בחינת וזהו יותר מדריגה אל לעלות כדי הוא
הוא  ואפרים לקטנות כשנופל שהוא שכחה לשון היינו מנשה
אחיו  הכתוב שאמר וזהו גדלות בחינת היינו ורבה פרה לשון
קטנות  שהוא מנשה בחינת מן היינו דייקא ממנו יגדל הקטן

כבר'. שהיה ממה גדולה יותר למדריגה עולה

חיים מים לך)ובבאר לך לפעמים (פרשת הצדיק 'כאשר כתב:
עולה  הוא זה ואחר הוא עליה צורך זו ירידה ממדריגתו נופל
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אחד  דמיון והוא מקודם היה מכאשר יותר למעלה למעלה
ידו  ומשפיל עצמו משפיל אז למעלה דבר לזרוק הרוצה
אדם  וכן למעלה, הדבר את גדול בכח כך אחר לזרוק למטה
הוא  אז ממדריגתו ונופל אחור לבחינת לפעמים כשבא השלם
וכזה  מעלה, מעלה לעלות קדמתה קדם לבחינת זה ידי על בא
ז"ל  שאמרו במה ישראל כל ועל זי"ע הבעש"ט בשם אומרין

נ"ט.) מציעא כלומר (בבא דתתעתרו, היכי כי לנשייכו אוקירו
קצת  ממדרגתכם והנפילה השכחה בעיניכם וחשוב יקר שיהיה

נפלאה'. למעלה לבוא זה ידי על דתתעתרו היכי כי

חיים מים באר מות)ובספר אחרי אשר (פרשת נודע 'הנה כתב:
לו  אפשר אי גמור הצדיק אצל שגם ושוב. רצוא והחיות
רק  וביראתו. ה' את באהבתו עליונה במדריגה תמיד שיעמוד
צורך  הזאת והירידה מבחינתו, ולירד ליפול לפעמים שצריך
יותר  עוד ונכבדות רבות במעלות יעלה כך אחר כי הוא עליה
כשהם  והבן האב וכמשל תענוג. אינו תמידי תענוג כי ויותר
ותמיד  מחדש תענוג ביניהם יתרבה לא אחד במקום יחד תמיד
במה  ותענוג שמחה מרגישין ואינם עומדין אחת במדריגה
לפעמים  יתרחק כאשר ואמנם הוא, כך שתמיד כיון יחד שהם
החביב  הוא והבן שנתים או שנה אצלו יהיה ולא מהאב הבן
מרחק  מארץ אליו יבוא כך אחר כאשר אז מאוד אביו אל
בשמחה  ההוא בעת מאוד מאוד ותענוגם שמחתם יתרבה
הדרים  ואשה איש כמו שבעולם, הדברים בכל הוא וכן רבה.
אדם  של שלבו מה הגשמיות אהבה שהוא באהבה יחד
ואחוה  באהבה תמיד ידורו אם מקום מכל ומחמדתו, מתאותו
ביניהם  יפול לפעמים אם כמו לזה, זה אהבתם כך כל יוכר לא
את  לקרב ביניהם שלום יעשו כך ואחר ומחלוקת שנאה איזה

אז,המקורבים, ביותר ביניהם והחיבה האהבה ויוכר יתודע
מי  כי החושך, מן אור יתרון בבחינת זו בחינה יוכר וביותר
ומלסטים  רעות מחיות ומתיירא אפילה בחושך שהיה
בעיניו  יתרבה האור אל כשיבוא כך ואחר ועקרבים ומנחשים

וערך'. שיעור בלתי עד האורה ושמחת תענוג

הלכות ד')ובליקוטי הל' כפיים  נשיאת שקודם (הל' "הירידה כתב:
פעם  בכל שמתגבר הגוף עזות בחינת בעצמו זהו העליה
עזות  הגוף עזות שבירת ועיקר לדרגא, מדרגא לצאת כשרוצה
להתגבר  אפשר אי כי השמחה, ידי על הוא  אחרא דסטרא
על  זוכין ולשמחה דייקא, וחדוה שמחה ידי על אם כי עליו
התורה  ידי על היינו ותפילה, תורה היינו ונשמע, נעשה ידי
יתברך  לה' שמתפלל וההתבודדות התפילה ידי ועל שלומד,
ועיקר  יותר, גבוה למדרגה ולעלות זאת ממדרגה לצאת שיזכה
עיקר  שהוא נשמע בחינת שהוא וההתבודדות התפילה ידי על
התפילה  ידי על זוכין השמחה עיקר כי השמחה, שלמות
לשבר  דקדושה לעזות זוכין זה ידי שעל וכו' וההתבודדות
שקודם  הירידה בחינת שהוא פעם, בכל שמתגבר הגוף עזות
להתחזק  וההתבודדות התפילה ידי על זוכין כי העליה,
עד  דקדושה, גדול ועקשנות בעזות ולהתגבר בשמחה
לעליה, הירידה ומהפכין אחרא דסטרא הגוף עזות שמשברין

עליו". שהתפלל והנסתר הנשמע להשיג וזוכין

אחר ד')ובמקום הל' תחומין עירובי לחדש (הל' צריך "האדם כתב:
פעם  בכל התורה קבלת בחינת שזהו ועבודה, בתורה תמיד
שאינו  מי אפילו כי יותר, גבוה מחדש ונשמע נעשה בחינת
בחינת  שהם והשגות דאורייתא חידושין ממש לחדש זוכה
איש  של בעצמה העבודה גם כן פי על אף ונשמע, נעשה
פעם  בכל כשזוכה באמת, כשר איש כשהוא הישראלי
גם  חדש, בהתעוררות באמת יתברך לעבודתו ביותר להתעורר
ונשמע  נעשה בחינת מחדש, התורה קבלת בחינת הוא זה
אשר  וכל מחדש התורה את לקיים עצמו על שמקבל מחדש,
במקום  ז"ל רבינו בדברי זה וכמובן וישמע, יעשה ה' דיבר
ידי  על ממש להשגות לזכות יכול בעצמו זה ידי ועל אחר,
באמת  בכשרות כך כל שיתנהג ותמימותו פשיטותו
התורה  קבלת לבחינת שיזכה עד פעם, בכל חדש בהתעוררות
להשיג  שיזכה דהיינו באמת, ונשמע נעשה בחינת ממש
עד  לדרגא מדרגא וכן תחילה, ממנו נסתר שהיה מה ולהבין

כנ"ל. וכו' ונשמע נעשה בחינת שזהו סוף, אין

ידי  על אם כי יותר גבוה למדרגה זוכה האדם אין אבל
זמן  ובכל אדם בכל וזה וכו', העליה קודם ירידה לו שיהיה
קטנה  דרגא לאיזה לזכות שצריך מי אפילו ודרגא, דרגא ובכל
ירידה  איזה מקודם לו שיהיה צריך חדש, להתעוררות אפילו
שיש  והצירופים הנסיונות בחינת היא והירידה מדרגתו, לפי
הירידה  בשעת באמת והנה לדרגא, מדרגא שעולה מקודם לו
בחינת  מחדש התורה קבלת בחינת שהיא העליה קודם שיש
באמת  הוא האדם הירידה בשעת אז יותר, גבוה ונשמע נעשה
לצלן, רחמנא ירידתם ידי על נפלו הרבה כי גדולה, בסכנה
סייעתא  צריך וגם ימוט, בל חזק כגיבור להיות אז וצריך
לגמרי  יפול שלא הירידה בשעת עצמו להחזיק  שיזכה דשמיא
ולבטל  לשבר שיזכה עד עוז בכל עצמו יחזיק רק ושלום, חס
ברחמיו  שיזכה עד שלו, הירידה כפי ולשבר לבטל שצריך מה
כי  לעליה, הירידה שיתהפך זוכה ואז העליה, לבחינת יתברך

העליה". תכלית היא הירידה

אחרובמ  ה')קום הל' מתנה גם (הל' כי זו בתורה "מבואר כתב:
רז"ל  שאמרו כמו ותפילה, תורה בחינת מצינו יתברך אצלו
'מנין  רז"ל אמרו וכן  וכו'', תפילין מניח שהקב"ה 'מנין
ותפילה  תורה בין חילוק יש ובודאי וכו'', מתפלל שהקב"ה
מדרגא  שעולין וקודם וכו', ה' ותפילת ה' תורת ובין שלנו
היא  הירידה כי העליה קודם ירידה שתהיה צריך לדרגא
שיש  נמצא היטב, היטב זה כל שם עיין וכו', העליה תכלית
כי  וצדקה, משפט בחינת וזה ותפילה, תורה יתברך אצלו
בחינת  היינו משפט, נקראת התורה כי משפט, בחינת תורה
קשה  התורה משפט כפי אבל התורה, משפט פי על ההנהגה
ח"ו, עונשו להחוטא מחייבת התורה כי להתקיים להעולם
ה' אבל התורה, משפט פי על מועיל היה לא תשובה ואפילו
שזהו  וחסד, בצדקה העולם ומנהיג בדין רחמים שיתף יתברך
רצון  יהי שמתפלל מה שהוא ה' תפילת בחינת תפילה, בחינת
מה  היינו רז"ל, שאמרו כמו מעלי כעסי את רחמי שיכבשו
על  אף מאוד עליונים רחמים פעם בכל ממשיך  יתברך שה'
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שישובו  עד שיתקיימו כדי שחטאו, כמו ישראל שחטאו פי
כעסו  וכובש מתפלל יתברך שהוא ידי על כי ברחמיו, כולם
בעצמו  זה ידי על ובצדקה, ברחמים והמשפט הדין וממתיק
וגבורות, מדינים כוחו שכל הרע היצר כח ומבטל מחליש הוא
שכתב  כמו ורחמים, מחסדים שכוחו טוב היצר כח  ומגביר
זה  ידי ועל ע"ש, ע"ב בסימן ובפרט פעמים כמה ז"ל רבינו

וכו'. תלכו בחוקי אשר את ועשיתי יתקיים

עיקר  כי ימיהם, כל הגדולים הצדיקים עבודת כל וזה
על  רחמים ולהמשיך דינים להמתיק הוא הצדיקים עבודת
בתשובה  ישראל את מחזירים הם בעצמו זה ידי ועל ישראל,
למדריגה  שבא מה וכל ביותר גדול שהצדיק מה וכל וכנ"ל,
יותר  עליונים וחסדים רחמים להמשיך זוכה הוא ביותר גבוה
ואברהם  נח שבין החילוק הקדוש בזוהר שמבואר וכמו ויותר,
שישראל  הגלות מרירת אריכת בתוקף עכשיו אבל וכו', ומשה
אין  פלאים", "ותרד בבחינת הגלות, אריכת מחמת מאוד ירדו
ותפילת  ה' לתורת שזוכין הצדיקים ידי על אם כי להם עוזר
ישראל  בעד בעצמו שיתפלל יתברך אותו שמעוררין ממש, ה'
רחמים  בחינת פעם, בכל חדשים וחסדים רחמים וימשיך
תמנו  לא כי ה' "חסדי בחינת לעולם, כלים שאינם וחסדים
ששם  סוף האין באור נכללין הם כי רחמיו", כלו לא כי

אין  סוף.הרחמים

מידת  בעצמו יתברך ה' המשיך הבריאה בתחילת כי
שום  היה לא אז כי כנ"ל, וכו' הדין במידת ושיתף הרחמים
על  תחתון בהתעוררות תלוי הכל עכשיו אבל בעולם, צדיק
דברו  עושי בחינת שהם הנ"ל כח גיבורי הצדיקים גדולי ידי
שדרשו  וכמו הנ"ל ונשמע נעשה בחינת דברו, בקול לשמוע
ידי  שעל והעיקר וכו', ונשמע, נעשה לענין הפסוק זה רז"ל
זה  ידי על שממשיכין, ונפלאים חדשים החסדים ריבוי
תשובה  הרהורי ומכניסין הרע, היצר כח ומחלישין מבטלין
אליו  לשוב פעם בכל להתחיל בישראל נפלא והתחזקות
יותר  חסדים שממשיכין מה כל כי שהוא, מקום מכל יתברך
והסטרא  הרע היצר כח מחלישין כן כמו יותר דינים וממתיקין

כנ"ל. מדינים כוחם שכל אחרא

זוכין  ונשמע נעשה ידי שעל זו בתורה שמבואר וזה
עזות  על להתגבר דקדושה לעזות זוכין זה ידי שעל לשמחה,
תליא, בהא הא כי הגוף, ושל פנים העזי של אחרא דסטרא
ידי  שעל הדינים, כל נמתקין הנ"ל ונשמע נעשה ידי על כי
התגברות  בחינת שזהו הרע, יצר על טוב יצר כח מגבירין זה

וכנ"ל". אחרא דסטרא עזות על דקדושה עזות

ז"ל  רבותינו שכתבו מה בחינת "זהו כתב: שם ובהמשך
וכתר  ישראל איבדו הנעשה שכתר בדברינו, ומובא במדרש
ישראל  "ועתה פסוק על שאמרו כמו להם, נשאר הנשמע
איבדנו  הנעשה כתר כי כנ"ל, היינו וכו'", אל שמע
כי  בשלימות, מצוה שום לקיים יכולין אנו אין כי בעונותינו,
יכולין  אנו אין אבל בגלות גם המצוות מקיימין שאנו אע"פ
אפשר  אי מצות כמה כי הראוי, בשלימות מצוה שום לקיים
המצות  ואפילו וכו', קרבנות כמו  בגלות כלל לקיים

לקיים  גדולה יגיעה וצריכין הראוי, בשלימות אינם שמקיימין
כראוי. מצוה איזה

רצון  בחינת שעיקרה תפילה בחינת שהוא הנשמע כתר אבל
איך  כי אופן, בשום מישראל ליקח אפשר אי זה וכו', וביטול
מאוד  מאוד ותקיף חזק וכוספינו רצוננו כן פי על אף שהוא
ומה  תעירו "מה שכתוב וכמו עת, בכל יתברך לה' לשוב
כמות  עזה כי שכתוב וכמו שתחפץ", עד האהבה את תעוררו
מים  יה, שלהבת אש רשפי רשפיה קנאה כשאול קשה אהבה
וכו', ישטפוה לא ונהרות האהבה את לכבות יוכלו לא רבים
יתברך  לה' הלב תבערת שלהבת רשפי על נאמר זה שכל
במדריגה  שבקטנים הקטן שאפילו רצונו, פנימיות בעמקות
כן  ועל סוף, אין עד יתברך לה' ליבו בוער מאוד התחתונה
הנשמע  בחינת ידי על כן ועל ישראל, איבדו לא הנשמע כתר
כמו  המצוות, כל משלימין אנו וכו' תפילה בחינת רצון בחינת
כאילו  מלפניך רצון יהי מצוה כל קודם אומרים שאנו

כנ"ל,קיימ  היינו וכו', וכוונותיה ודקדוקיה פרטיה בכל תיה
שעולה  וכו' נשמע בחינת שהוא הרצון ידי על קיומנו עיקר כי
לכסוף  יכולין מאוד התחתונה במדריגה גם כי סוף, אין עד
כאלה  השגות אמת הצדיקי לנו גילו שכבר אחר סוף, אין עד
חסד  בחינת נסתרות, סתרי בחינת שהוא ה', תפילת שיש

מאוד". ונסתר הנעלם וצדקה

שקודם  ירידה בחינת הוא הגלות "כלל כתב: שם ובהמשך
צריך  כשהיה ליעקב יתברך ה' שאמר מה בבחינת העליה,
אעלך  ואנכי מצרימה עמך ארד "אנכי בגלות, למצרים לירד
ותרד  נאמר שעליו הזה האחרון הגלות ובפרט עלה", גם
בפרטיות, ואחד אחד כל על עובר זה  וכל וכנ"ל, וכו' פלאים
שמתעורר  ויש מירידתו, לעלות כלל מתעורר שאינו מי יש כי
שיעלה  כדי לטובתו עליו שעוברין הירידות מריבוי אך קצת
על  מזה, וכמובא הירידות ידי על נפלו הרבה לדרגא, מדרגא
בלי  גדול ועקשנות הרבה התחזקות שצריכין שתדע צריך כן
ידי  על שמקבלין דקדושה עזות בחינת הוא זה שכל שיעור,

וכו'. ונשמע נעשה מבחינת שנמשך שמחה

בתכלית  אפילו  שהוא מי להתחזק שיוכל הכח ועיקר
עושי  כח גיבורי מבחינת כח שמקבלין ידי על הוא הירידה,
שזוכין  הגבוהים הצדיקים שהם דברו , בקול לשמוע דברו
ה' תורת בחינת שהוא הנ"ל, העליון ונשמע נעשה לבחינת
חסדי  בחינת סוף, אין עד והצדקה החסד ששם ה', ותפילת
והצדקה  החסד להבין אפשר אי באמת כי וכו', תמנו לא כי ה'
בעצמו  יתברך שה' ה', תפילת בחינת הוא כי משם הנמשך
הנפלא  החסד ולגלות להמשיך זה על להתפלל צריך כביכול
בחינת  הוא ה' תפילת כי להשיגו, אפשר שאי הזה הנעלם
נסתר  בחינת הוא כי קץ, אין עד שבנסתרות נסתרות סתרי
המשפט  עושה יתברך הוא איך שישיג מי שאין הנ"ל העליון

וכנ"ל. בצדקה

הוא  נפילתו עיקר כי עת, בכל אחד כל להתחזק יכול ובזה
כי  וגם מאוד, ופגם חטא התורה משפט שכפי שיודע מחמת
שהוא  יתברך, חסדו על וסמך פעמים וכמה כמה עצמו חיזק
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˙ÈÏÎz ‡È‰ ‰„È¯È‰ Èk ,‰iÏÚ‰ Ì„˜ ‰„È¯È ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ»…∆»¬ƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,‰iÏÚ‰(:„ Ê"Ú): »¬ƒ»¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

eÈ‰ ‡Ï ,'eÎÂ ‰NÚÓ B˙B‡Ï Èe‡¯ „Âc ‰È‰ ‡Ï…»»»ƒ»¿«¬∆¿…»
ÌM‰ Ô˙pL ‡l‡ ,‰NÚÓ B˙B‡Ï ÌÈÈe‡¯ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¬∆∆»∆»««≈

‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ ‰„È¯È‰ Èk ,‰iÏÚ‰ Ì„˜ ‰„È¯È– ¿ƒ»…∆»¬ƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¬ƒ»
ביותר, הגדולה לעליה מגיע האדם הירידה ידי ¿BÓkעל

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L(:ד „Â„(ע"ז ‰È‰ ‡Ï' : ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»…»»»ƒ
'eÎÂ ‰NÚÓ B˙B‡Ï Èe‡¯ שנאמר שבע, בבת שחטא »¿«¬∆¿

וכן  שבקרבו, הרע היצר את שביטל בקרבי", חלל "ולבי

‰NÚÓ B˙B‡Ï ÌÈÈe‡¯ Ï‡¯NÈ eÈ‰ ‡Ï בחטא שחטאו …»ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬∆
אותי  ליראה להם זה לבבם והיה יתן "מי שנאמר העגל,

הימים', ÏBLÎÓכל Ì‰Ï C¯a˙È ÌM‰ Ô˙pL ‡l‡∆»∆»««≈ƒ¿»«»∆ƒ¿

מאוד  בזה גם פגם כך אחר אבל תפילה, בחינת נסתר בחינת
תפילת  שיש כשמאמין אבל תקוה, אפס ח"ו אשר עד מאוד
והוא  קץ, אין עד והצדקה החסד ששם וכנ"ל חז"ל שגילו ה'
גדולי  אם כי להשיגו אפשר שאי מאוד גבוה נסתר בחינת
יכול  הוא גם זה ידי על לזה, שזכו המובחרים הצדיקים

דק  עזות ממשיכין הם כי בכוחם עליו להתחזק גם דושה
כנמר  עז ויהיה הגדול בכוחם שיאמין העיקר רק וכנ"ל,
בענין  שם כי מהם, הנמשך דקדושה העזות עצמו על להמשיך

ההתחלה מהיכן יודעין שאין מה העיקר הוא במ"א העזות (כ"ש

קמ"ז) העזות סי' עליו נמשך יותר אליהם שמתקרב מה כל כי ,
דקדושה  העזות עצמו על שממשיך מה וכל יותר, דקדושה

וכו'. יותר אליהם מתקרב הוא יותר

הזה  הגשמי לעולם וירד האדם נברא זה בשביל רק כי
החסדים  להוציא שיוכל כדי וכו', והסתות קליפות המלא
גדולת  עיקר שזה הגילוי, אל מההעלם מאוד מאוד הנעלמים
וכל  גדולה, שנקרא החסד הוא גדולתו עיקר כי יתברך, הבורא
גדולתו  נתגלה הגילוי אל מההעלם חסדו שמוציאין מה
ידי  על כי העליה, תכלית ירידה בחינת עיקר וזה יותר, יתברך
בעוצם  האמונה ידי על עצמו מחזק כן פי על ואף הירידה
חסדיו  מגלה זה ידי על ותכלית, קץ אין עד יתברך חסדיו
הגילוי, אל מהעלם הנ"ל נסתר בחינת הנעלם החסד ומוציא
לגלות  כדי העולם ברא זה שבשביל יתברך גדולתו עיקר שזה
בחינת  שהשיג מה שהוא עלייתו עיקר וזה וכו'. וחסדיו רחמיו
בחינות  שכל יותר, הגבוה נסתר בחינת תפילה בחינת נשמע
מאוד  נסתרים שהיו ביותר הגבוהים חסדים בחינת הם אלו
הירידה  בעוצם שהתחזק ידי על להשיגם וזוכה וכנ"ל,
ידי  על יתברך אליו ולהתחנן ולהתפלל יתברך לה' להשתוקק
הנ"ל  כח גבורי הצדיקים בו שהכניסו דקדושה העזות גודל
ובשביל  וכנ"ל, לעולם כלים שאינם העצומים בחסדיו להאמין
גמורים  צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי 'במקום זה
ביותר  ומפרסמין מגלין תשובה הבעלי כי לעמוד', יכולים
ירידות  בעוצם בחסדו לבטוח שהתחזקו ידי על וטובו, חסדו

וכנ"ל". יתברך גדולתו עיקר שזה עליהם, שעברו כאלה

לעשות  ה' דרך "ושמרו בחינת "וזהו כתב: שם ובהמשך
דרך  בודאי הוא ומשפט  צדקה שמירת כי ומשפט", צדקה
צריך  אברהם מזרע שהוא מישראל אדם כל אבל כנ"ל, ה'
שאמרו  כמו יתברך במידותיו להתדבק צריכין כי בזה, לילך

יצוה  אשר למען אברהם, את יתברך ה' אהב כן ועל רז"ל,
כל  כי ומשפט, צדקה לעשות ה' דרך ושמרו וכו' בניו את
הזה  ה' דרך לשמור ליזהר צריכין עולם לדורות וזרעו בניו
שיש  תמיד להאמין ומשפט, צדקה בחינת של זה בדרך לילך
הנ"ל, ומשפט צדקה בחינת שהם מאוד הנעלמים ה' דרכי
כפי  מישראל אחד בכל תמיד התורה קיום עיקר זה ידי שעל
על  כי ובפרט, בכלל הגלות התגברות תוקף בכל שהוא מה
מקום  בכל אחד לכל יתברך לה' התקרבות עיקר זה ידי

והשעה. העת באותו שהוא

בח  ידי על גדולת כי כפי כי להתקרב, קשה לבד משפט ינת
פי  על ראוי היה בהתורה שפוגמין השערה בחוט יתברך, ה'
שכתוב  כמו ח"ו, שיבוא מה האדם על שיבוא המשפט

תנינא מ"ט)בליקוטי שיעשה (סי' צדקתו ברחמי לבטוח וצריכין ,
לעשות  צריכין אין כן אם אך חינם, ומתנת וחסד צדקה עמנו
כן  על חינם, ומתנת צדקה ידי על רק שמקבלין מאחר כלום,
בדרכי  ולהאמין אמת, הצדיקי דעת נגד דעתו לבטל צריכין
צדקה  עושה בעצמו שבמשפט ומשפט צדקה שאוהב ה'
לשמור  צריך אחד וכל כנ"ל, זאת להבין אפשר שאי כנ"ל,
על  תמיד ותורתו יתברך בה' עצמו להחזיק בזה, לילך ה' דרך
הלא  כי שבעולם, דבר משום בדעתו יפול שלא הצדקה ידי
וחסד  צדקה בחינת שהוא להבין אפשר שאי ה' דרך בחינת יש
עדיין  לעשות ידי תמצא אשר כל כן פי על אף אך הנ"ל, חינם
ימי  כל לחטוף מחויב אני מהרע, ולהתרחק טוב דמעט מעט
כל  הקדושה התורה משפטי לקיים כדי שאוכל, מה כל חיי
פגמי  וגם ורבבה אלף חלק מקיים איני כי ואם שאוכל, מה
כן  פי על אף אך הנ"ל, צדקה בחינת יש הלא מאוד, מרובים
שזהו  דאפשר, מה כל ועת יום בכל לקיים להתחזק צריכין
אדם  שכל נמצא התורה, ומשפטי מצוות דהיינו משפט בחינת
צדקה  בחינת שהוא ה' דרך לשמור זה בדרך לילך צריך
ידי  שעל להשיג, אפשר שאי ה' דרכי בחינת שהוא ומשפט,
וכנ"ל". חייו ימי כל ה' בעבודת קיים לישאר יכול אחד כל זה

הירידה  ענין וביאור העגל, וחטא המלך דוד חטא ענין ביאור
ישראל  שהקדימו המעלה וביאור הגוף, עזות בגלל שהיא

לנשמע  נעשה

:‰˘ÚÓ Â˙Â‡Ï ÈÂ‡¯ „Â„ ‡Ï אמר" מובא: ע"ב ד' דף ע"ז בגמ'
פתחון  ליתן אלא העגל את ישראל עשו לא לוי, בן יהושע רבי
ליראה  להם זה לבבם והיה יתן מי שנאמר תשובה, לבעלי פה
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:‰·eLz ˙B¯B‰Ï :ÌL ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba«̄≈ƒ¿»ƒ¿»»»¿¿»

‰ÊÂ(‚ ‰ÈÚ˘È):"E„È ˙Áz ˙‡f‰ ‰ÏLÎn‰Â"Î˜ ˙·˘) ¿∆¿««¿≈»«…««»∆
(‚Ó ÔÈËÈ‚„ÓBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯B˙ŒÈ¯·c el‡ Y≈ƒ¿≈»∆≈»»≈

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,ÌÏBÚ‰ ˙·BËÏ¿«»»¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»
,ÌL,העגל בחטא ישראל ושל המלך דוד של שהחטא »

כדי משמים, גזירה eLz·‰'היה ˙B¯B‰Ï' ליחיד ¿¿»
שבאפשרותם  ילמדו חטאו, רבים או יחיד שאם ולרבים,

ולעם  המלך לדוד שהיה שהמכשול הרי תשובה, לעשות

למדריגה  זה ידי על שיזכו כדי עליה, לצורך היה ישראל

מזה  שילמדו לחוטאים, עליה שתהיה וכדי יותר, גבוהה

לתכלית  הירידה את להפוך יכולים הם נפלו הם שאם

איזה  להשיג זוכה כשהוא אדם, כל אצל גם וכך העליה,

כדי  היא שלו והירידה ירידה, מכן לאחר לו יש מדריגה,

שהיה  מהדרגה יותר גבוהה לדרגה מכן לאחר שיעלה

עליה. לצורך היא שהירידה ונמצא הירידה, קודם בה

‰ÊÂשנאמר ג)מה E„È",(ישעיהו ˙Áz ˙‡f‰ ‰ÏLÎn‰Â" : ¿∆¿««¿≈»«…««»∆
'מכשלה': שנאמר מה כי ז"ל רבותינו כך על ודרשו

Ôk Ì‡ ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Bz È¯·c el‡'≈ƒ¿≈»∆≈»»≈¬≈∆∆»ƒ≈
'Ì‰a ÏLÎ�(מג גיטין קכ עד ,(שבת כהלכתן, לאומרן יודע שאינו ƒ¿«»∆

שמעון  רבי משום יוחנן רבי דאמר והיינו וגו', הימים כל אותי
לאותו  ראוין ישראל ולא מעשה לאותו ראוי דוד לא יוחאי בן
בקרבי, חלל ולבי דכתיב מעשה, לאותו ראוי דוד לא מעשה,
לבבם  והיה יתן מי דכתיב מעשה, לאותו ראוין ישראל ולא
לך  לומר עשו, למה אלא הימים, כל אותי ליראה להם זה
צבור  חטאו ואם יחיד אצל כלך לו אומרים יחיד חטא שאם

ציבור". אצל לכו להו אומרים

רש"י  –ופירש חלל לבי שבע. דבת – מעשה "לאותו שם:
– לך לומר בקרבי. לשלוט כח לו ואין בקרבי חלל הרע יצר

לשבים". פה פתחון ליתן היתה מלך גזירת

למדריגת  לזכות שכשרוצים כיון הקשה, הליקוטים ובביאור
ענין  וזהו העליה, קודם ירידה שתהיה צריך יותר גבוהה נשמע
מתן  אחר ישראל שחטאו העגל וחטא המלך, דוד של החטא
מאחר  זה, על וישראל המלך דוד נענשו למה כן אם תורה,
גבוהה  למדריגה שיעלו כדי שיפלו משמים גזירה זה שהיה

לרבים. תשובה להורות וכדי יותר,

ז"ל  רבינו שהביא הפסוק מלשון כי לתרץ, וכתב
בהם, שנכשל ז"ל חכמינו שאמרו מה וכן "והמכשלה",
ה' רצון אך האדם, את מפיל הקב"ה שבאמת מזה, מבואר
בניגוד  יכשל שהאדם דהיינו מכשול, בחינת זה שיהיה יתברך
מעט  גם בנפילה כשמתערב אבל באונס, או בשוגג לרצונו,
והאדם  ועוון, לחטא זה דבר נחשב אז ותאוותו, האדם מרצון

זה. על נענש

נשמע, בחינת היא שהנשמה לעיל נתבאר כי עוד, וכתב
לעיל  שמובא מה מבואר זה ולפי נעשה, בחינת הוא והגוף
יכולה  אינה הנשמה אז בתאוות, וחזק עז שכשהגוף ה' באות
הגוף, עזות בתוקף תלכד כי שלה, מההשגות לו להודיע
צריך  ולכן הגוף, בתענוגי תלכד וכן בתאוות, וחזק עז שהוא
שזוכה  שקודם והיינו עזותו, את ולשבר הגוף, את לזכך
שהוא  עליונים, דברים להשיג נשמע, לבחינת לעלות הנשמה
נעשה, בחינת שהיא ירידה, לכן קודם יש עילאה, עדן בחינת
מבחינת  נמשך שזה הגוף, ותאוות לתענוגי נופלת שהנשמה

בבחינת  הם מוכרחים שאינם הגוף תאוות כל כי תתאה, עדן
דקדושה, מעזות ההיפך תכלית שהוא אחרא, דסטרא עזות
עליונות, השגות שמשיגה הנשמה, לתענוג זוכים ידו שעל
את  להשיג יכול אינו  הגוף תאוות אחר נמשך וכשהאדם

הנשמה. תענוג

הסתרה, שם שיש הנמוכים במקומות דוקא באמת ואמנם
למוצאה  מאוד שקשה אלא מאוד, גבוהה קדושה נמצאת שם
ומשבר  מתגבר כשהאדם ואמנם ונסתרת, מכוסה שהיא כיון
מהם  מסתפק ואינו ותענוגיו, בתאוותיו וממעט גופו, עזות את
ידי  על דוקא זוכה הוא אז וההכרח, המיעוט בתכלית אלא
"מבשרי  הפסוק לעיל כמובא הנשמה, תענוגי את להשיג הגוף

ש  אלוק", שהנשמה אחזה עליונות השגות ויחזה יראה בגופו
רואה  שהיא מה מכל לו תודיע הנשמה כי תמיד, משגת
בשלימות, הגוף את לזכך הדבר וכובד מעוצם  אבל ומשיגה.
הגדול  לצדיק ההתקשרות ידי על אלא לזה לזכות אפשר אי
בחינת  סוף, אין לבחינת שזוכה משיח, משה בחינת שהוא
בארץ  צדיק אין עצמה הבריאה במדריגת כי הבריאה, קודם
קול  לענין לעיל שמובא וזהו יחטא. ולא טוב יעשה אשר
שאנחה  חז"ל מאמר הגוף, עזות את שוברים ידה שעל אנחה
את  רק שוברת האנחה הרי ולכאורה אדם, של גופו שוברת
הדברים  אפילו עצמו הגוף כל באמת אך הגוף, עזות
עכ"ד  העזות. של אחיזה בהם ויש גשמיים הם המוכרחים

הליקוטים. ביאור

ונשמע, נעשה ענין זה במאמר המבואר לפי להבין והנה יש
כן  הרי לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו בזה החידוש מהו
ויכול  מבין שהוא מה את מקיים האדם שקודם הדרך היא
ומשתוקק  מתפלל הוא כך ואחר נעשה, בחינת שהוא לקיים,
וכן  נשמע, בחינת שהוא ממנו, שלמעלה המדריגה את להשיג
כך, כל בזה התפאר יתברך שה' הגדולה ההתפארות היתה מה
התורה. לקבלת ההכנה היתה לנשמע הנעשה הקדמת ומדוע

לחכמה  בפרפראות המבואר פי על בזה, לבאר ואפשר
מדריגה  על כשעומד אפילו אזי נשמע, במדריגת שהוא שמי
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.Ì‰a ÏLÎ� ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ‰¯B˙ŒÈ¯·cÌ‰ ¬≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«»∆ƒ¿≈»≈
'‰ ¯a„ÈÂ :Ì‰L ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ÌÈ¯eac‰ ˙B�ÈÁa¿ƒ«ƒƒ∆¿ƒ«ƒ¿»∆≈«¿«≈

˙B�ÈÁa ,¯zÒ� ˙B�ÈÁa Ì‰L ,Ï"pk 'eÎÂ ‰LÓ Ï‡∆∆¿««∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ
.Ï"pk ‰lÙz ˙�ÈÁa ,ÚÓL�Ì‰ÈÏÚ „ÓBÚ‰Ê Y ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»««≈¬≈∆∆

בשיבוש פעמים ושלושה שנים לכן קודם שם)שאומרם הם (רש"י ולכן

כי בזה, ורמוז 'מכשלה', ‰Ìמכונים '‰¯Bz È¯·c'ƒ¿≈»≈
'‰ ¯a„ÈÂ" Ì‰L ,‰Âˆn‰ ˙B·È·qL ÌÈ¯eac‰ ˙B�ÈÁa¿ƒ«ƒƒ∆¿ƒ«ƒ¿»∆≈«¿«≈

˙B�ÈÁa ,'¯zÒ�' ˙B�ÈÁa Ì‰L ,Ï"pk "'eÎÂ ‰LÓ Ï‡∆∆¿««∆≈¿ƒƒ¿»¿ƒ
.Ï"pk '‰lÙz' ˙B�ÈÁa ,'ÚÓL�'שנאמר 'ÓBÚ„ומה ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈

,'Ì‰ÈÏÚ'עומד'‡l‡ ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡ Èk ,'‰lÙz' ˙B�ÈÁa ‰Ê ¬≈∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¬ƒ»∆»

לעלות  רוצה רק בזה מסתפק אינו ה' בעבודת ביותר גבוה
גם  ושלום חס יורד אם אפילו עוד, ולא יותר, עוד
במדריגה  עצמו מסתפק אינו בוודאי אז הראשונה ממדריגתו
גבוה  למדריגה זו מירידתו שיעלה מצפה רק אליה, שירד זו
הזו  ושהירידה הירידה, קודם בה שהיה ממדריגתו ביותר
הנעשה', את 'איבדתם בחינת וזה העליה, תכלית תהיה
כל  על מקודם, בה שהייתם זו ממדריגה גם שירדתם היינו
ממדריגת  לעלות תצפו ואז נשמע', את 'שמרו פנים
תתהפך  זה ידי שעל שאפשר אלא עוד ולא ירידתכם,

העליה. לתכלית הירידה

היא  שהנשמה בזה, יותר עוד ביאר הליקוטים ובביאור
שזוכה  שקודם והיינו נעשה, בחינת הוא והגוף נשמע, בחינת
יש  עליונים, דברים להשיג נשמע, לבחינת לעלות הנשמה
נופלת  שהנשמה נעשה, בחינת שהיא ירידה, לכן קודם
שאחר  רק שלא דבריו לפי נמצא הגוף. ותאוות לתענוגי
את  כולל עצמו הנעשה ענין אלא ירידה, יש נעשה בחינת

נשמע. לבחינת העליה שקודם הירידה

נעשה  הקדימו שישראל הענין את לבאר אפשר זה ולפי
שהם  שאף דעתם בעומק הבינו ישראל כלל שכן לנשמע,
אך  החטא, קודם הראשון כאדם מאוד גבוהה במדריגה כעת
(וכמו  ממדריגתם, וליפול לרדת עליהם יהא מכן לאחר
סוד  זהו כי העגל), בחטא שחטאו מכן לאחר היה שבאמת
להויה, קודם וההעדר לאור קודם שהחושך הבריאה סדר
שלם, אילן ממנו צומח אז ורק באדמה נרקב שהגרעין וכשם
קודם  רבות ונפילות ירידות לעבור מוכרח האדם גם כך
עצמם, על ישראל קיבלו וזאת יותר, גבוהה לדרגה שעולה
יאמינו  שלהם, הנעשה מבחינת ממדריגתם, כשיפלו שגם
גבוהה  לדרגה שיגיעו כדי משמים, היא זו שנפילה ויבינו
הנעשה  בבחינת גם יכולתם כפי  יתברך ה' את ויעבדו יותר,
בה' דבוקים שיהיו לעליה, הקודמת בירידה לנשמע, שקודם
ביותר, הנמוך ה'נעשה' בבחינת גם שהוא, מצב בכל יתברך
ולכן  יותר, הגבוה ל'נשמע' להגיע הכנה שזהו שידעו משום
שביכולתם  מה אז גם יעשו ה'נעשה' מבחינת כשיפלו גם
שהם  אף כוחם, כפי 'נעשה' לבחינת אז גם ויזכו ובכוחם,

מה'נשמע'. מאוד רחוקים עדיין

עינים' ב'מאור כתב יתרו)וכך בנפלו (פ' שגם האדם "צריך :
עכשיו, שהוא מדריגה באותו ה' אל לעלות יתאמץ ממדריגתו

צרי  פנוי כי אתר ולית כבודו הארץ כל שמלוא להאמין ך

כי  יתברך, ה' כן גם יש עכשיו שהוא במדריגה ואפילו מיניה,
נקרא  וזהו מאוד, מצומצם שהוא רק מיניה, פנוי אתר לית
בה' להדבק ממדרגתינו בנפילתינו אף ונשמע, קודם נעשה
הוא  השמיעה שעיקר נשמע, כך ואחר מדריגה, באותה יתברך
עיקר  הוא וזה גדולה, יותר למדריגה שבא דהיינו הבנה, לשון
בזה  יתברך ה' התפאר ולכן ישראל, שקיבלו התורה קבלת
שלעולם  האמת והשיגו האמת, בגודל התורה שקיבלו מאוד
בנפלם  אף ממנו יפרדו ולא יתברך בה' דבוקים יהיו
ובזה  הישראלית, וההנהגה ההילוך עיקר וזהו ממדריגתם,

להלך". צריך
המובאת  ז"ל רבינו של  שיחתו היטב תתבאר זה פי ועל
אנשים  קצת 'מענין וז"ל: קכ"ג, סימן הר"ן בשיחות
ואמר: ענה מתרחקין. כך ואחר יתברך ה' לעבודת שמתקרבים
לפי  אף בעצמו ההתקרבות יתברך ה' אצל יקר כן פי על אף
ושלום. חס שנעשה מה נעשה כך שאחר פי על אף שעה,

נאמר תורה מתן שעת על הלא ט)ואמר, ד השירים :(שיר
באחת  'מהו במדרש: ואיתא מעיניך", באחת "לבבתיני
העגל', על מסתכלין היו כבר השנית שבעין אלא מעיניך,
ושלום, חס לפרוש דעתם היה כבר תורה מתן שבשעת נמצא
ההתקרבות  מאוד יתברך ה' בעיני יקר היה כן פי על ואף
בעצמו  זה כי מעיניך", באחת "לבבתיני שכתוב כמו בעצמו,

יתברך'. ה' בעיני מאוד יקר
ה' בעיני יקר היה מדוע הענין, את להבין יש ולכאורה
מהקב"ה  לפרוש דעתם אז כבר היה אם הרי זה, דבר יתברך
אמיתית, קבלה אינו שקיבלו התורה קבלת כל כן אם ח"ו,
לפי  ואמנם יתברך. ה' בעיני מאוד יקר זה דבר היה ומדוע
כלל  של רצונם אכן כי היטב, הענין יתבאר לעיל המבואר
בתכלית  יתברך בה' דבוקים תמיד  להשאר היה ישראל
ממדריגתם, יפלו כך שאחר ידעו ישראל כלל אך הדביקות,
ירידה, יש יותר גבוהה לדרגה שעולים שקודם ההכרח זהו כי
חומריות  שמטבע שידעו אף התורה, את קיבלו כן פי על ואף
כי  העגל, בחטא כך אחר שיפלו יתכן היצר והתגברות הגוף
אופן  שבכל עצמם על וקיבלו ה', בעבודת הדרך שזהו ידעו
כל  מהם וילקחו יפלו אם גם יתברך, בה' דבוקים יהיו שהוא
ה' בעיני מאוד יקר היה ולכן שלהם, והכתרים המדריגות
של  כזו התקרבות זו היתה כי שלהם, ההתקרבות יתברך
בה' דבוקים יהיו ממדריגתם יפלו אם שגם ונשמע', 'נעשה
"ושכנתי  המשכן, להקמת זכו העגל חטא אחר ואכן יתברך.

מישראל. ואחד אחד כל בתוך השכינה שתשרה בתוכם",
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‰lÙz ‡l‡ ‰„ÈÓÚ ÔÈ‡ Èk ,‰lÙz ˙B�ÈÁa(:Â ˙ÂÎ¯·), ¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¬ƒ»∆»¿ƒ»
‰È‰È ,ÚÓL� ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,‰¯Bz‰ È¯·c‰Ó ˙BNÚÏÂ¿«¬≈«ƒ¿≈«»∆¿ƒƒ¿«ƒ¿∆
,‰„ÈÓÚ‰ ‰È‰iL „Ú ,‰NÚ� ˙B�ÈÁa epnÓ ‰NÚ�«¬∆ƒ∆¿ƒ«¬∆«∆ƒ¿∆»¬ƒ»
BÏ ‰È‰iL e�È‰ ,Ì‰ÈÏÚ ‰È‰È ,‰lÙz‰ ˙B�ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿∆¬≈∆«¿∆ƒ¿∆
dB·b ÚÓL� ˙B�ÈÁa ,‰lÙz ˙B�ÈÁa ,‰„ÈÓÚ ˙B�ÈÁa¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿«»«
ÚÓL� BÏ ‰È‰È ,‰NÚ� ÚÓLp‰Ó ‰È‰iLk Èk ,¯˙BÈ≈ƒ¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿««¬∆ƒ¿∆ƒ¿«
ÏLÎ� ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ¯LÙ‡ È‡ ‰ÊÂ .Ï"pk epnÓ dB·b»«ƒ∆««¿∆ƒ∆¿»∆»ƒ≈ƒ¿«
,‰lÁz ‰„È¯È CÈ¯ˆ ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ˙BÏÚÏ Èk ,Ì‰a»∆ƒ«¬ƒ«¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

:ÏBLÎn‰ ‡È‰L∆ƒ«ƒ¿

‰ÊÂ( ‰ÈÓ¯È):Ï‡¯NÈ ÔBÂÚ Lw·È ‡e‰‰ ÌBia" ¿∆««¿À«¬ƒ¿»≈
,"ep
È‡ÂÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰·eLz Blk ‰È‰È „È˙ÚÏ Èk ¿≈∆ƒ∆»ƒƒ¿∆À¿»¿«¿≈

˙B¯·ÚÓ ‰NÚ� ‰È‰ÈÂ ,˙BiÎÊ ÔÈNÚ� ˙B�B„Ê ‰·eLz‰«¿»¿«¬ƒ¿À¿ƒ¿∆«¬∆≈¬≈
eL˜·È Èk ,˙B�BÂÚ‰ Ê‡ eLw·È ÔkŒÏÚÂ ,‰¯Bz Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«≈¿À¿»»¬ƒ¿«¿
‰ÊÈ‡ „BÚ ÔÈÁ˜BÏ CÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ˙B�BÂÚ ¯Á‡ Ê‡ eNtÁÈÂƒ«¿»««¬ƒ¿»≈≈¿ƒ≈∆

:e‰ÊÂ .‰¯Bz epnÓ ˙BNÚÏ È„k ,ÔBÚep
È‡ÂeÈ‰È Èk , »¿≈«¬ƒ∆»¿∆¿≈∆ƒƒ¿
ÌML ,ÛBÒ ÔÈ‡a e�È‰ ,ÔÈ‡a ÔÈÏÏÎ� ˙B�BÂÚ‰ Ïk»»¬ƒ¿»ƒ»«ƒ«¿»≈∆»
e‰fL ,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ÔÈÎt‰˙� ˙B�BÂÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒƒ¿À«¿≈«¿»∆∆

‰ÊÂ .Ï"p‰ ‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎz ‰„È¯È ˙B�ÈÁa(„È Ú˘Â‰): ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ»««¿∆

,‰lÙz(:ו ויפלל"(ברכות פנחס "ויעמוד קו)שנאמר ,(תהילים ¿ƒ»
‰È‰È ,'ÚÓL�' ˙B�ÈÁa ‡e‰L ,'‰¯Bz È¯·c'‰Ó ˙BNÚÏÂ¿«¬≈«ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿«ƒ¿∆

,'‰NÚ�' ˙B�ÈÁa epnÓ ‰LÚ� ה'דברי את שישיג דהיינו «¬∆…ƒ∆¿ƒ«¬∆
ממנו, נסתרים שהיו È‰L‡תורה' ,'‰„ÈÓÚ'‰ ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»¬ƒ»∆ƒ

,‰lÙz‰ ˙B�ÈÁa,'נשמע' בחינת 'Ì‰ÈÏÚ',שהוא ‰È‰È ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿∆¬≈∆
תורה', ה'דברי 'ÈÓÚ„‰',מעל ˙B�ÈÁa BÏ ‰È‰iL e�È‰«¿∆ƒ¿∆¿ƒ¬ƒ»

¯˙BÈ dB·b 'ÚÓL�' ˙B�ÈÁa ,'‰lÙz' ˙B�ÈÁa מה'דברי ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿«»«≈
'נשמע', בבחינת עכשיו עד אצלו שהיו Èkƒתורה',

epnÓ dB·b 'ÚÓL�' BÏ ‰È‰È '‰NÚ�' 'ÚÓLp'‰Ó ‰È‰iLk¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿««¬∆ƒ¿∆ƒ¿«»«ƒ∆
Èk ,'Ì‰a ÏLÎ� Ôk Ì‡ ‡l‡' ¯LÙ‡ È‡ ‰ÊÂ ,Ï"pk««¿∆ƒ∆¿»∆»ƒ≈ƒ¿«»∆ƒ
‡È‰L ,‰lÁz ‰„È¯È CÈ¯ˆ ‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ˙BÏÚÏ«¬ƒ«¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆ƒ

,ÏBLÎn‰ גבוהה לדרגה עולה הוא המכשול ידי ועל «ƒ¿
לכן. קודם בה שהיה מהדרגה יותר

‰ÊÂלבוא לעתיד לענין שנאמר נ)מה ‰‰e‡(ירמיה ÌBia" : ¿∆««
,"ep�È‡Â Ï‡¯NÈ ÔÂÚ Lw·È,בזה È‰È‰ורמוז „È˙ÚÏ Èk ¿À«¬…ƒ¿»≈¿≈∆ƒ∆»ƒƒ¿∆

,‰·eLz Blk,בתשובה יחזרו ישראל כל È„Èכי ÏÚÂ À¿»¿«¿≈
˙BiÎÊ ÔÈNÚ� ˙B�B„Ê ‰·eLz‰˙B¯·ÚÓ ‰NÚ� ‰È‰ÈÂ , «¿»¿«¬ƒ¿À¿ƒ¿∆«¬∆≈¬≈

eL˜·È Èk ,˙B�ÂÚ‰ Ê‡ eLw·È Ôk ÏÚÂ ,‰¯Bz Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«≈¿À¿»»¬…ƒ¿«¿
‰ÊÈ‡ „BÚ ÔÈÁ˜BÏ CÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ˙B�ÂÚ ¯Á‡ Ê‡ eNtÁÈÂƒ«¿»««¬…ƒ¿»≈≈¿ƒ≈∆

,"ep�È‡Â" :e‰ÊÂ .‰¯Bz epnÓ ˙BNÚÏ È„k ÔÂÚ בזה ורמוז »…¿≈«¬ƒ∆»¿∆¿≈∆
'אין', מלשון ÔÈ‡'a',שהוא ÔÈÏÏÎ� ˙B�ÂÚ‰ Ïk eÈ‰È Èk ִַƒƒ¿»»¬…ƒ¿»ƒ¿«ƒ

È„È ÏÚ ˙BiÎÊÏ ÔÈÎt‰˙� ˙B�ÂÚ‰ ÌML ,'ÛBÒ ÔÈ‡'a e�È‰«¿¿≈∆»»¬…ƒ¿«¿ƒƒ¿À«¿≈

וכמו  בשבועות, רות מגילת קריאת ענין יתבאר זה פי ועל
הלכות בליקוטי ה')שכתב הלכה הקן צדקת (שילוח היתה 'רות :

ונתרצית מאוד, באמת  ונתגיירה שאמרה:גדולה עד הכל על
ז"ל  רבותינו שפירשו אקבר", ושם אמות תמותי "באשר
לה: השיבה דין, לבית נמסרו מיתות ארבע נעמי: לה שאמרה
אחד  דין לבית נמסרו קברים שני אמות", תמותי "באשר
זה  על גם ונתרצית ונשרפין, לנסקלין ואחד ונהרגין לנחנקין
היא  מתאמצת כי "ותרא ואז: אקבר", תקברי "באשר ואמרה:
מרבין  שאין מזה ולמדו אליה", לדבר ותחדל איתה ללכת
הרחוקים  התקרבות בענין הוא וכן אותו, מקרבין רק לרחקו
הצדקת, רות נתרצית היכן עד זה כל היטב והבן האמת. אל
קברים, ושני דין בית מיתות ארבע שיש בה התרתה שנעמי
על  ושלום חס ותעבור בנסיון לעמוד תוכל לא אולי כאומרת
ושם  אמות תמותי "באשר והשיבה: דין, בית מיתות ארבע
ישראל  בקדושת בהאמת חפץ אני שיהיה שאיך אקבר",
לנעמי: להשיב לרות ראוי היה לכאורה כי מה, עלי ויעבור
בידי  הבחירה הלוא דין, בית מיתות בארבע מייראני אתה מה
שמגיע  כאלה גדולות עבירות ושלום חס אעבור לא ובודאי
באה  שאני מאחר דין, בית מיתות ארבע ושלום חס עליהם

זאת  היתה בודאי הצדקת רות אך כאלה? ביסורים להתגייר
לעבור  ולא להתגייר עצמה על קיבלה בודאי כי במחשבתה,
ארבע  של עבירות שכן מכל קלה, עבירה שום ושלום חס
בתמימות  השיבה כן פי על אף אך ושלום, חס דין בית מיתות
יתגבר  אם שאפילו אמות", תמותי "באשר ואמרה: צדקתה
האדם, את להכשיל שיוכל למה ושלום חס ויביאני דבר הבעל
עלי  ויעבור באמת ישראל קדושת עלי מקבל אני כן פי על אף
נעמי  אותה קרבה ואז וכו'. אמות תמותי ובאשר מה
שיצא  שזכתה עד גדולה צדקת ונעשית גדול בהתקרבות

למוטב'. העולם כל את שיחזיר משיח ממנה
עליה  שקיבלה רות, אצל גם זו בחינה אנו רואים כן אם
בקדושת  תשאר ממדריגתה תיפול אם שגם באופן  מצוות עול
בקבלת  גם וכך ממדריגתה, שתיפול שיתכן ידעה כי ישראל,
יתברך  בה' דבוקים שישארו ישראל עצמם על קיבלו התורה
רות  מגילת את קוראים אנו ולכן ממדריגתם, יפלו אם גם

השבועות. בחג
לזכויות  מתהפכים שהעוונות הגמרא מאמר

:˙ÂÈÂÎÊÏ ÔÈÎÙ‰˙� ˙Â�ÂÂÚ‰ ריש 'אמר ע"ב: פ"ו דף יומא עיין
שנאמר  כשגגות, לו נעשות שזדונות תשובה גדולה לקיש,
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È„ÈŒÏÚ e�È‰ ,"E�BÂÚa zÏLÎ Èk ,'eÎÂ Ï‡¯NÈ ‰·eL"»ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»«¬∆«¿«¿≈
,‰ÏLÎÓ ˙�ÈÁa ˙B¯·Ú‰Ó ‰NÚ� ‰È‰È ,‰·eLz‰«¿»ƒ¿∆«¬∆≈»¬≈¿ƒ««¿≈»

:Ï"pk ‰¯Bz‰ ‡e‰L∆«»««

‰ÊÂ‰�Ln‰ Le¯t(‰"Ù ˙Â·‡):¯ÓB‡ ‡ÓÈz Ôa ‰„e‰È' : ¿∆≈«ƒ¿»¿»∆≈»≈
˙efÚ ÏÚ ¯È‰ÊnL ,‡ˆÓ� .''eÎÂ ¯Ópk ÊÚ ÈÂ‰¡≈««»≈¿ƒ¿»∆«¿ƒ««
Ïk „‚�k ¯Ópk ÊÚ ‰È‰iL Ì„‡‰ CÈ¯vL ,‰M„˜cƒ¿À»∆»ƒ»»»∆ƒ¿∆««»≈¿∆∆»
.B˙„B·ÚÓ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,B˙B‡ Ú�ÓÏ Bc‚�k ÌÈÓw‰«»ƒ¿∆¿ƒ¿…««¿»≈¬»
ÏL ¯eq‡‰Â Ì‚t‰ Ï„b ÌL ¯‡·Ó „iÓe ÛÎ˙Â¿≈∆ƒ»¿…»»…∆«¿»¿»ƒ∆
‡e‰' :ÌL ·e˙kL BÓk ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ÌÈ�tŒ˙efÚ‰»«»ƒ¿ƒ¿»»√»¿∆»»
¯LÙ‡ ÔkŒÌ‡Â ,''eÎÂ Ìp‰È‚Ï ÌÈ�tŒÊÚ :¯ÓB‡ ‰È‰»»≈«»ƒ¿≈ƒ…¿¿ƒ≈∆¿»

ÏÈ·La ˙efÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Á¯Î‰a Èk ,ÌBÏLÂ ÒÁ ˙BÚËÏƒ¿«¿»ƒ¿∆¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
‰M„w‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Èk ,Ï"pk ‰M„w‰«¿À»««ƒƒ∆¿»¿ƒ¿»≈∆«¿À»
‡e‰ ¯Ó‡L BÓÎe ,Ï"pk ˙efÚ È„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ,˙Ó‡a∆¡∆ƒƒ«¿≈«««¿∆»«
,„‡Ó Ú¯ ˙efÚ‰ ¯Á‡ „vÓe ,'¯Ópk ÊÚ ÈÂ‰' :BÓˆÚ«¿¡≈««»≈ƒ««≈»««¿…
‰M„w‰ ÏÈ·La ‡lL ÌÈ�tŒ˙efÚ ‡e‰L ÈÓ e�È‰«¿ƒ∆«»ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿À»
ÊÚnL ,‰M„w‰ „‚�k ÌÈ�tŒÊÚ ‡e‰Lk ÔkLŒÏkÓ)ƒ»∆≈¿∆«»ƒ¿∆∆«¿À»∆≈≈
Èk ,„‡Ó Ú¯ ˙efÚ‰ ‰fL ,(‡ˆBiÎÂ '‰ È‡¯È „‚� ÌÈ�t»ƒ∆∆ƒ¿≈¿«≈∆∆»««¿…ƒ
ÔÈ‡ Èk ,‡¯È·a ‡zet ÏÙ� ÔkŒÌ‡Â .Ìp‰È‚Ï ÌÈ�tŒÊÚ«»ƒ¿≈ƒ…¿ƒ≈»«»¿≈»ƒ≈

:‡pz‰ Lwa ‰Ê ÏÚ Y ‚‰�˙‰Ï CÈ‡ ÔÈÚ„BÈÔBˆ¯ È‰È' ¿ƒ≈¿ƒ¿«≈«∆ƒ≈««»¿ƒ»
'e
ÈÓÈ· ‰¯‰Óa E¯ÈÚ ‰
·zL‡e‰ ‰¯B‡ÎlL) ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈∆ƒ¿»

,Ï"p‰ '‰iÏÚ‰ ˙ÈÏÎz ‰„È¯È' ˙B�ÈÁa e‰fL ,‰·eLz‰«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ»««
להם  תגרום עשו, שישראל העוונות שזהו הירידה כי

לתשובה  יזכו זה ידי ועל יותר, גבוהה לדרגה לעלות

בבחינת  עכשיו עד אצלם שהיה מה את ולהשיג שלימה,

באין  שיכללו עד לדרגה מדרגה לעלות יזכו וכך 'נשמע',

לזכויות, ויהפכו סוף באין יכללו עוונותיהם גם ואז סוף,

להגיע  להם גרמו אלו עוונות כי תורה, מהם נעשה ויהיה

העליה. לתכלית

‰ÊÂבפסוק יד)הרמוז eÎÂ'(הושע Ï‡¯NÈ ‰·eL" ה': עד ¿∆»ƒ¿»≈¿
È‰È‰אלוקיך, ‰·eLz‰ È„È ÏÚ e�È‰ ,"E�ÂÚa zÏLÎ Èkƒ»«¿»«¬…∆«¿«¿≈«¿»ƒ¿∆

,Ï"pk ‰¯Bz‰ ‡e‰L ,'‰ÏLÎÓ' ˙�ÈÁa ˙B¯·Ú‰Ó ‰NÚ�«¬∆≈»¬≈¿ƒ««¿≈»∆«»««
מכונה  היא ולכן לכן, קודם שנכשלים ידי על לה שזוכים

"והמכשלה  הפסוק: על לעיל שנתבאר כפי 'מכשלה',

וזהו  לתורה. רומז ש"כשלת" ונמצא ידך", תחת הזאת

לעשות  לך כדאי – ישראל" "שובה בפסוק: הרמוז

יהפכו  שעשית העבירות התשובה ידי על כי תשובה,

על  להם שתזכה והמצוות התורה שמלבד ונמצא לתורה,

עוונותיך  שגם תזכה עוד מעתה, שתעשה תשובתך ידי

ולתורה. לזכויות יהפכו עכשיו עד שעשית

בדברי מרומז זה  במאמר  המבואר  כיצד  יתבאר  עתה 
וכו''. כנמר  עז  'הוי המשנה 

‰�Ln‰ Le¯t ‰ÊÂ פ"ה ‡ÓB¯:)(אבות ‡ÓÈz Ôa ‰„e‰È' : ¿∆≈«ƒ¿»¿»∆≈»≈
'eÎÂ ¯Ópk ÊÚ ÈÂ‰,כארי וגיבור כצבי  ורץ כנשר וקל ¡≈««»≈¿

שבשמים'. אביך רצון efÚ˙לעשות ÏÚ ¯È‰ÊnL ,‡ˆÓ�ƒ¿»∆«¿ƒ««
Ïk „‚�k ¯Ópk ÊÚ ‰È‰iL Ì„‡‰ CÈ¯vL ,‰M„˜cƒ¿À»∆»ƒ»»»∆ƒ¿∆««»≈¿∆∆»
ÛÎ˙Â .B˙„B·ÚÓ ÌBÏLÂ ÒÁ B˙B‡ Ú�ÓÏ Bc‚�k ÌÈÓw‰«»ƒ¿∆¿ƒ¿…««¿»≈¬»¿≈∆
ÌÈ�t ˙efÚ‰ ÏL ¯eq‡‰Â Ì‚t‰ Ï„b ÌL ¯‡·Ó „iÓeƒ»¿…»»…∆«¿»¿»ƒ∆»«»ƒ

ÌL ·e˙kL BÓk ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒc:המשנה '‰e‡בהמשך ¿ƒ¿»»√»¿∆»»
'eÎÂ Ìp‰È‚Ï ÌÈ�t ÊÚ :¯ÓB‡ ‰È‰.'עדן לגן פנים ובושת »»≈«»ƒ¿≈ƒ…¿

,ÌBÏLÂ ÒÁ ,˙BÚËÏ ¯LÙ‡ Ôk Ì‡Â כיצד לדעת ולא  ¿ƒ≈∆¿»ƒ¿«¿»
‰M„w‰להתנהג, ÏÈ·La ˙efÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ Á¯Î‰a Èkƒ¿∆¿≈«¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«¿À»

Èk ˙Ó‡a ‰M„w‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Èk ,Ï"pk««ƒƒ∆¿»¿ƒ¿»≈∆«¿À»∆¡∆ƒ
ÈÂ‰' :BÓˆÚ ‡e‰ ¯Ó‡L BÓÎe ,Ï"pk ˙efÚ È„È ÏÚ Ì‡ƒ«¿≈«««¿∆»««¿¡≈
‡e‰L ÈÓ e�È‰ ,„‡Ó Ú¯ ˙efÚ‰ ¯Á‡ „vÓe ,'¯Ópk ÊÚ««»≈ƒ««≈»««¿…«¿ƒ∆
‡e‰L ÈÓ ÔkL ÏkÓ) ‰M„w‰ ÏÈ·La ‡lL ÌÈ�t ˙efÚ«»ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿À»ƒ»∆≈ƒ∆
'‰ È‡¯È „‚� ÌÈ�t ÊÈÚnL ,‰M„w‰ „‚�k ÌÈ�t ÊÚ«»ƒ¿∆∆«¿À»∆≈≈»ƒ∆∆ƒ¿≈
.'Ìp‰È‚Ï ÌÈ�t ÊÚ' Èk ,„‡Ó Ú¯ ˙efÚ‰ ‰fL ,(‡ˆBiÎÂ¿«≈∆∆»««¿…ƒ«»ƒ¿≈ƒ…

‡¯È·a ‡˙et ÏÙ� ,Ôk Ì‡Â והעיצה הרפואה נפלה – ¿ƒ≈»«»¿≈»
ע"ב)בבור ס"ו דף Ï‰˙�‰‚,,(שבת CÈ‡ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Èk דהיינו ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ¿«≈

ומצד  אחרא דסטרא העזות את לבטל אחד מצד כיצד

דקדושה  לעזות לזכות שני

‡pz‰ Lwa ‰Ê ÏÚ:שם המשנה ¯ˆÔBבהמשך È‰È' «∆ƒ≈««»¿ƒ»
,e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa E¯ÈÚ ‰�·zL'בתורתך חלקנו ותן ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈

מזיד  עוון הא בעונך, כשלת כי אלהיך ה' עד ישראל שובה
גדולה  לקיש ריש והאמר איני מכשול, ליה קרי וקא הוא
רשע  ובשוב שנאמר כזכיות, לו נעשות שזדונות תשובה
קשיא  לא יחיה, הוא עליהם וצדקה משפט ועשה מרשעתו

מיראה'. כאן מאהבה כאן

ושמש מאור בחוקותי)ובספר בשם (פרשת "שמעתי כתב:
ישראל  עוון יבוקש ההוא "ביום פסוק על ז"ל הבעש"ט
למה  עוונותיהם להם וימחול הואיל לדעת וצריך ואיננו",
לו  נעשו זדונות מאהבה השב כי ז"ל הוא ואמר עוד, יתבקש
כדי  עוד יתבקש לכן עליהם, שכר יקבלו כן ואם זכיות
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‰Ó :‰Ê ÏÚ ÌÓBzLÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,‰ÏB„b ‰‡ÈÏt¿ƒ»¿»¿»»»ƒ¿≈«∆«
C¯c ‰Ê ÔÈ‡ Ì‚Â ,Ì„Bw‰Ï ˙‡Ê ‰lÙ˙Ï LÈ ˙eÎÈÓq¿ƒ≈ƒ¿ƒ»…¿«≈¿«≈∆∆∆
C‡ ,ÂÈ¯·c ÚˆÓ‡a ‰Lw·e ‰lÙz Ïlt˙‰Ï ‰�Ln‰«ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ»«»»¿∆¿«¿»»«
CÈ‡ Ú„ÈÏ ‰kÊiL ,Ïlt˙‰L e�È‰ ,(·ËÈ‰ ¯‡·Ó ‰zÚ«»¿…»≈≈«¿∆ƒ¿«≈∆ƒ¿∆≈«≈
˙efÚ ÌeL BÏ ‰È‰È ‡lL e�È‰ ,˙efÚ‰ ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«»««¿∆…ƒ¿∆«
,‰M„˜c ˙efÚ BÏ ‰È‰iL ‰kÊiL ˜¯ ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc¿ƒ¿»»√»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿∆«ƒ¿À»
ÔÈÎBfL e�È‰ ,‰�Ó‡� ‰È¯˜ ÌÈÏLe¯È ‰�·� B„ÈŒÏÚL∆«»ƒ¿∆¿»«ƒƒ¿»∆¡»»«¿∆ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,ÏÈÚÏ ¯‡·Ók ,˙efÚ‰ BÊ È„ÈŒÏÚ ‰�eÓ‡Ï∆¡»«¿≈»««¿…»¿≈∆ƒ∆¿»
˙eiÏÏk ˙�ÈÁa Ì‰L ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰Ï ·¯˜˙‰Ï¿ƒ¿»≈¿««ƒƒ¬ƒƒƒ∆≈¿ƒ«¿»ƒ
‰�eÓ‡‰ ¯wÚL ,‰M„w‰ ˙eiÏÏk Ì‰L ,ÌÈÚB¯ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ∆≈¿»ƒ«¿À»∆ƒ«»¡»

:e‰ÊÂ ,Ï"pk ˙efÚ È„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ,Ì„ÈŒÏÚ CLÓ�È‰È' ƒ¿»«»»ƒƒ«¿≈«««¿∆¿ƒ
,'e
ÈÓÈ· ‰¯‰Óa E¯ÈÚ ‰
·zL ÔBˆ¯‰È‰iL e�È‰ »∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈«¿∆ƒ¿∆

‰È¯˜ ÌÈÏLe¯È ‰�·� epnnL ,‰M„˜c ˙efÚ ˙efÚ‰»««ƒ¿À»∆ƒ∆ƒ¿∆¿»«ƒƒ¿»

:È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÊÏ ‡B·Ï C‡ .Ï"pk ‰�Ó‡�Ô˙Â' ∆¡»»«««»»∆«¿≈¿≈
,'E˙¯B˙a e
˜ÏÁ˙�ÈÁa ÔÈ‚ÈOnL È„ÈŒÏÚ e�È‰ ∆¿≈¿»∆«¿«¿≈∆«ƒƒ¿ƒ«

˙¯BzÓ ,‰NÚ� ÚÓLp‰Ó ÔÈNBÚL Y ÚÓL�Â ‰NÚ�«¬∆¿ƒ¿«∆ƒ≈«ƒ¿««¬∆ƒ«
.Ï"pk '‰ ˙¯Bz ‚ÈO‰Ï ‰ÎBfL e�È‰c ,B˙¯Bz Y '‰»¿«¿∆∆¿«ƒ«««

‰È‰iL Y 'E˙¯B˙a e�˜ÏÁ Ô˙Â' :e‰ÊÂe
˜ÏÁ‡e‰L , ¿∆¿≈∆¿≈¿»∆∆ƒ¿∆∆¿≈∆
˙�ÈÁa ,B˙¯Bz ˙�ÈÁa e�È‰ ,‰¯Bz‰a e�lL ˜ÏÁ‰«≈∆∆»¿«»«¿¿ƒ«»¿ƒ«

,‰NÚ�E˙¯B˙a‰kÊiL e�È‰ ,LnÓ '‰ ˙¯Bz e�È‰ Y «¬∆¿»∆«¿««»«¿∆ƒ¿∆
˙�ÈÁa ,'‰ ˙¯Bz ‚ÈO‰Ï ‰kÊiL ,Ï"pk ÔÈ‡a ÏÏk‰Ï¿ƒ»≈»«ƒ««∆ƒ¿∆¿«ƒ«¿ƒ«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ï"pk ‰ÁÓNÏ ÔÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÚÓL�ƒ¿«∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»««∆«¿≈∆
‡È‰ '‰ ˙Â„Á Èk" :˙�ÈÁa ,Ï"pk ‰M„˜c ˙efÚÏ ÔÈÎBÊƒ»«ƒ¿À»««¿ƒ«ƒ∆¿«ƒ

:Ï"pk "ÌÎfÚÓ»À¿∆««
zah i:‰ÊÂ˙efÚ‰ ‰Ê ˙Ó‡a Èk ,'Ô„ÚŒÔ‚Ï ÌÈ�t ˙L·e' ¿∆∆»ƒ¿«≈∆ƒ∆¡∆∆»«

ÔÈÎBÊ ‰M„˜c ˙efÚÏ Èk ,˙LaÓ CLÓ� ‰M„˜cƒ¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿À»ƒ

ÌÓBzLÓ Ì„‡ ÏÎÂ ‰ÏB„b ‰‡ÈÏt ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL)∆ƒ¿»¿ƒ»¿»¿»»»ƒ¿≈
Ì„Bw‰Ï ˙‡Ê ‰lÙ˙Ï LÈ ˙eÎÈÓq ‰Ó :‰Ê ÏÚ– «∆«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»…¿«≈

לכן, קודם שנאמר ‰�Ln‰למה C¯c ÔÈ‡ Ì‚Â¿«≈∆∆«ƒ¿»
‰zÚ C‡ ,ÂÈ¯·c ÚˆÓ‡a ‰Lw·e ‰lÙz Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ»«»»¿∆¿«¿»»««»
CÈ‡ Ú„ÈÏ ‰kÊiL ,Ïlt˙‰L e�È‰ ,(·ËÈ‰ ¯‡·Ó¿…»≈≈«¿∆ƒ¿«≈∆ƒ¿∆≈«≈
˙efÚ ÌeL BÏ ‰È‰È ‡lL e�È‰ ,˙efÚ‰ ÔÈ�Úa ‚‰�˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«»««¿∆…ƒ¿∆«
,‰M„˜c ˙efÚ BÏ ‰È‰iL ‰kÊiL ˜¯ ,‡¯Á‡ ‡¯ËÒc¿ƒ¿»»√»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿∆«ƒ¿À»
ÔÈÎBfL e�È‰ ,'‰�Ó‡� ‰È¯˜ ÌÈÏLe¯È' ‰�·� B„È ÏÚL∆«»ƒ¿∆¿»«ƒƒ¿»∆¡»»«¿∆ƒ
È‡L ,ÏÈÚÏ ¯‡·Ók ,˙efÚ‰ ‰Ê È„È ÏÚ ‰�eÓ‡Ï∆¡»«¿≈∆»««¿…»¿≈∆ƒ
˙B�ÈÁa Ì‰L ,ÌÈizÓ‡ ÌÈ˜Ècv‰Ï ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒƒ¬ƒƒƒ∆≈¿ƒ
¯wÚL ,‰M„w‰ ˙eiÏÏk Ì‰L ,ÌÈÚB¯ ‰Ú·L ˙eiÏÏk¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿»ƒ«¿À»∆ƒ«
.Ï"pk ˙efÚ È„È ÏÚ Ì‡ Èk ,Ì„È ÏÚ CLÓ� ‰�eÓ‡‰»¡»ƒ¿»«»»ƒƒ«¿≈«««
e�È‰ ,'e�ÈÓÈ· ‰¯‰Óa E¯ÈÚ ‰�·zL ÔBˆ¯ È‰È' :e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿≈»¿»≈«¿
ÌÈÏLe¯È' ‰�·� epnnL ,‰M„˜c ˙efÚ ˙efÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»««ƒ¿À»∆ƒ∆ƒ¿∆¿»«ƒ

.Ï"pk ,'‰�Ó‡� ‰È¯ƒ̃¿»∆¡»»««

È„È ÏÚ ‡e‰ ‰ÊÏ ‡B·Ï C‡ המשנה בהמשך שנאמר מה «»»∆«¿≈
�ÈÁa˙שם: ÔÈ‚ÈOnL È„È ÏÚ e�È‰ ,'E˙¯B˙a e�˜ÏÁ Ô˙Â'¿≈∆¿≈¿»∆«¿«¿≈∆«ƒƒ¿ƒ«

˙¯Bz'Ó ,'‰NÚ�' 'ÚÓLp'‰Ó ÔÈNBÚL Y 'ÚÓL�Â ‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿»∆ƒ≈«ƒ¿»«¬∆ƒ«
.Ï"pk ''‰ ˙¯Bz' ‚ÈO‰Ï ‰ÎBfL e�È‰c ,'B˙¯Bz' Y ''‰»¿«¿∆∆¿«ƒ«««
‡e‰L ,'e�˜ÏÁ' ‰È‰iL Y "E˙¯B˙a e�˜ÏÁ Ô˙Â" :e‰ÊÂ¿∆¿≈∆¿≈¿»∆∆ƒ¿∆∆¿≈∆
˙�ÈÁa ,'B˙¯Bz' ˙�ÈÁa e�È‰ ,‰¯Bz‰a e�lL ˜ÏÁ‰«≈∆∆»¿«»«¿¿ƒ«»¿ƒ«
‰kÊiL e�È‰ ,LnÓ ''‰ ˙¯Bz' e�È‰ Y 'E˙¯B˙a' ,'‰NÚ�'«¬∆¿»∆«¿««»«¿∆ƒ¿∆

,Ï"pk 'ÔÈ‡'a ÏÏk‰Ï ששם סוף', 'אין בבחינת דהיינו ¿ƒ»≈¿«ƒ««
היא  וה'תפילה' ממש, ה'' 'תורת היא ה'תורה' בחינת

והיינו ממש, ה'' ‰'','תפילת ˙¯Bz' ‚ÈO‰Ï ‰kÊiL∆ƒ¿∆¿«ƒ«
ÏÚL ,Ï"pk ‰ÁÓNÏ ÔÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚL ,'ÚÓL�' ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ¿»∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»««∆«
˙Â„Á Èk" :˙�ÈÁa ,Ï"pk ‰M„˜c ˙efÚÏ ÔÈÎBÊ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿«ƒ¿À»««¿ƒ«ƒ∆¿«

.Ï"pk "ÌÎfÚÓ ‡È‰ '‰ƒ»À¿∆««
‰ÊÂ:במשנה שם שנאמר Èkמה ,'Ô„Ú Ô‚Ï ÌÈ�t ˙L·e' ¿∆∆»ƒ¿«≈∆ƒ

˙efÚÏ Èk ,˙LaÓ CLÓ� ‰M„˜c ˙efÚ‰ ‰Ê ˙Ó‡a∆¡∆∆»«ƒ¿À»ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«

ישראל, בית עון יבוקש ההוא ביום וזהו שכרן. להרבות
עוד  יהיו שלא לומר רצה ואיננו, שכרן, להרבות בשביל

זכיות". אלא עוונות

דקדושה  בעזות ומתי פנים בבושת להשתמש האדם צריך מתי

:˙˘Â·Ó Í˘Ó� ‰˘Â„˜„ ˙ÂÊÚ‰ ‰Êהלכות עירובי בליקוטי (הל'

ד') הל' דקדושה,תחומין עזות עיקר הוא הברית "שמירת כתב:
במקום  אלא בושת אין כי כמובא, תוקפא, בו עוז, בו כי
בושת, בחינת שהיא התאוה זאת לשבר העיקר כן ועל עריין,
יהיה  זה ידי ועל יתברך, מה' אנפין בושת לו שיהיה ידי על

עזות  עיקר וזהו יצרו, את לכבוש ויתגבר ויתחזק כנמר, עז
פנים  בושת מבחינת מקבלין דקדושה עזות עיקר כי דקדושה,

וכו'. עדן לגן פנים ובושת בחינת דקדושה,

לשבר  הוא העיקר כי שבת, בליל היא הזיווג עיקר כן ועל
דסטרא  עזות אחיזת עיקר שם כי זו, בתאוה הגוף עזות
ובשבת  ושלום, חס יתברך מה' אנפין בושת לו שאין אחרא
כנ"ל, דקדושה עזות בחינת שהיא דקדושה לבושה זוכין אז
לו  שיהיה זוכין ואז בשת, ירא שבת ירא בראשית בבחינת
ושלום  חס נלכד יהיה שלא הוא, בריך מקודשא אנפין בושת



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם י תרכ 

‡È‰ '‰ ˙Â„Á Èk :˙�ÈÁa ,‰Â„ÁÂ ‰ÁÓN È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ«ƒ∆¿«ƒ
˙�ÈÁa È„ÈŒÏÚ ÔÈÎBÊ '‰ ˙Â„ÁÏe ,Ï"pk ÌÎfÚÓ‰NÚ� »À¿∆««¿∆¿«ƒ«¿≈¿ƒ««¬∆

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ˙eÓÏL ¯wÚÂ ,Ï"pk ÚÓL�Â¿ƒ¿«««¿ƒ«¿≈«ƒ¿»«¿≈
,Ï"pk ‰lÙz ˙�ÈÁa ,ÚÓL� ˙�ÈÁa ‡È‰L ,‰‡¯i‰«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»««

˙Â„Á Èk" :˙�ÈÁa ,‰Â„ÁÂ ‰ÁÓN È„È ÏÚ ÔÈÎBÊ ‰M„˜cƒ¿À»ƒ«¿≈ƒ¿»¿∆¿»¿ƒ«ƒ∆¿«
˙�ÈÁa È„È ÏÚ ÔÈÎBÊ ''‰ ˙Â„Á'Ïe ,Ï"pk "ÌÎfÚÓ ‡È‰ '‰ƒ»À¿∆««¿∆¿«ƒ«¿≈¿ƒ«
ÏÚ ‡e‰ ‰ÁÓO‰ ˙eÓÏL ¯wÚÂ .Ï"pk 'ÚÓL�Â ‰NÚ�'«¬∆¿ƒ¿«««¿ƒ«¿≈«ƒ¿»«

,Ï"pk ‰lÙz ˙�ÈÁa ,'ÚÓL�' ˙�ÈÁa ‡È‰L ,‰‡¯È È„È¿≈ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»««
'מאמר  בחינת שהוא ש'בראשית' י' באות לעיל כמובא

בושת', 'ירא מילים: שתי בו יש 'נשמע', בחינת השלם',

זוכה  ואז ושלום, חס עזות יהיה שלא הבהמיות, בתאוה
אנפין, בבושת ביראה באימה גדולה בקדושה זיווגו שיהיה

בתקונים". כמובא

אחר ג')ובמקום הל' הלואה האדם (הל' צריך "באמת כתב:
עזות  יש כי דקדושה, העזות בענין בזה מאוד דרכיו לשקול
ממנה  לברוח שצריכין מאוד רעה מדה שהיא אחרא דסטרא
אפשר  אי בקדושה ולהפך לגיהנם, פנים עז כי מאוד, מאוד
עזות, ידי על אם כי באמת הקדושה אל אופן בשום להתקרב
במקום  האמת על ולהסתכל דרכיו לפלס אדם כל צריך כן על
שבקדושה  דבר בשביל עזות לו שיהיה להתגבר שצריכין
וכו', כנמר עז הוי בחינת מאוד בזה להתחזק שצריכין
בושה  יש כי מאוד, אחרא דסטרא מעזות להתרחק ולהיפך
אחרא  דסטרא בושה יש ולהפך דקדושה ועזות דקדושה
דקדושה  ועזות בושה של אלו ובחינות אחרא דסטרא ועזות
אדם  בני כנגד הן הבחינות, בכל הם אחרא דסטרא ולהבדיל
מאוד  בזה לזהר וצריכין כביכול, יתברך, ה' כנגד והן
אלקים  דברי להפך ולא בקדושה כראוי מידה בכל להשתמש

ושלום. חס חיים

דבר  השאר המשכיל יבין וממילא מזה מעט קצת ונבאר
להאדם  שיהיה צריך בודאי יתברך ה' כנגד כי דבר, מתוך
דכל  ושרשא עיקרא ושליט רב כנגד ונוראה גדולה בושה
זה  ידי שעל מאוד גדולה מעלה היא והבושה עלמין,
כמו  יתברך, ממנו שמתביישין מחמת מחטאים ניצולין
תחטאו", לבלתי פניכם על יראתו תהיה "ובעבור שכתוב,
ז"ל  רבותינו שהפליגו וכמו הבושה. זו ז"ל, רבותינו ואמרו

הבושה. במעלת

כנגד  גדול עזות להאדם שיהיה בהכרח  כן פי על אף אבל
להרים  יוכל לא יתברך מפניו הבושה גודל לפי כי יתברך, ה'
כלל  פיו לפתוח יוכל ולא שבקדושה דבר שום לעשות ידו
בדברי  וכמבאר הבושה, מגודל צרכיו על לפניו להתפלל
לסלק  צריכין התפילה שבשעת אחר במקום מזה ז"ל רבינו
פניו  להעז יתברך נגדו גדול בעזות ולהתגבר פניו מעל הבושה
בטחו  "בך שכתוב, כמו צרכיו, כל יתברך מלפניו לבקש

כמבואר בושו". ולא בטחו בך וכו' ל')אבותינו ובפרט (בסימן .
מכל  יתברך, נגדו שפגם פגם באיזה ושלום, חס שנכשל, מי
כמה  שיש כמו שכן מכל גמור, חטא ושלום חס חטא אם שכן
צריכין  ובודאי מאוד, רבים בעוונות שמלכלכים אנשים
אבל  יתברך, כנגדו שחטאו על יתברך מפניו מאוד להתבייש

מחמת  ושלום חס בדעתם יפלו שלא מאוד ליזהר צריכין
פניהם  להרים שמתביישין הבושה שמחמת דהיינו הבושה,
יבקשו  ולא ושלום, חס לגמרי פיהם יסתמו יתברך נגדו
מחמת  ועוונותיהם חטאיהם יתוודו ולא כלל מחילה

צרי  מזה כי יתברך, מפניו כי שמתביישין מאוד, ליזהר כין
יתברך  מפניו מאוד להתבייש צריכין שבודאי פי על אף באמת
להתגבר  צריכין כן פי על אף אבל עוונותיו, גודל על
יתברך  נגדו פניו להעז דקדושה גדול בעזות מאוד ולהתחזק
כי  מלפניו, ומחילה כפרה ולבקש עוונותיו לפניו להתוודות

שכתוב כמו יתברך, רצונו כח)זהו לא (משלי פשעיו "מכסה ,
וכו'. ירוחם", ועוזב ומודה יצליח 

הבושה  מתוך גדול לעזות לבוא להתגבר צריך כן ועל
שעזות  זה במאמר וכמבואר יתברך, מפניו לו שיש הגדולה
פי  על שאף דהיינו דקדושה, מבושה דייקא נמשך דקדושה
יבטח  כן פי על אף יתברך, מפניו גדולה בושה לו שיש
פניו  מעל הבושה ויסלק וערך שיעור בלי המרובים ברחמיו
מחילה, ויבקש חטאיו כל לפניו ויתודה יתברך נגדו פניו ויעז
ושלום  חס ישאר אם כי כנ"ל, יתברך רצונו הוא כך כי
ולא  כלל יתוודה ולא יתברך מפניו שיתבייש דהיינו בבושה,
זהו  אדרבא אזי הבושה, מחמת כלל וכפרה מחילה יבקש
האמת  על מודה ואינו יתברך ה' לפני פניו שמעז העזות עיקר
חטאתי", לא אמרך על אותך נשפט "הנני שכתוב, כמו לפניו,
יתברך  ה' לפני ולהתפלל מחילה לבקש יתגבר לא אם וגם
בחטאים  להבא להכשל יוכל ושלום, חס מחטאיו, שיצילו
יתברך  ה' בפני פניו שמעז אחרא דסטרא העזות עיקר שהם

ושלום. חס חטא איזה לעשות

מהפכים  שהם בזה שנכשלים אדם בני כמה שמצינו וכמו
ויש  יתברך ה' נגד חוטא הוא בתחילה כי חיים, אלקים דברי
כבודו  עיני למרות ושלום, חס עבירה, לעשות כזה עזות לו
אחר  כך ואחר מאוד, גדול עזות לו שיש נמצא, ושלום, חס
לו  ונדמה מאוד מאוד בדעתו נופל הוא והעוון החטא שעשה
שאינו  עד יתברך לפניו מאוד שמתבייש בושה בכלל שזהו
שבקדושה  דבר שום ולעשות כלל, להתפלל אפילו יכול
העוונות  מחמת מאוד בדעתו שנפל הנפילה גודל מחמת
אנשים  וכמה כמה של הנפילות כל באים ומזה בהם, שנכשל
מחמת  הוא זה וכל לצלן, רחמנא שנופלים, למה שנופלים
נופלים  זה ומחמת החטא, אחר להם שיש הגדולה הבושה
זה  ידי ועל שבקדושה, דבר שום לעשות ומתביישים בדעתם

לצלן. רחמנא שבאים, למה שבאים עד מטה מטה יורדין
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˙efÚ‰ ‰fL ,‡ˆÓ� .˙La ‡¯È ,˙La ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»ƒ∆»≈∆ƒ¿»∆∆»«
Èk ,Ô„ÚŒÔ‚Ï ÌÈ�t ˙L·e :‰ÊÂ .˙LaÓ CLÓ� ‰M„˜cƒ¿À»ƒ¿»ƒ∆¿∆∆»ƒ¿«≈∆ƒ
‡e‰ ,˙La ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰M„˜c ˙‡f‰ ˙efÚ‰»««…ƒ¿À»∆¿ƒ«∆
˙�ÈÁa ‡e‰L ,'eÎÂ ‰‡lÚ Ô„Ú ˙�ÈÁa ,Ô„Ú ˙�ÈÁa¿ƒ«≈∆¿ƒ«≈∆ƒ»»¿∆¿ƒ«
˙efÚÏ ‡B·ÏÂ ,Ï"pk ‰lÙz ˙�ÈÁa ,‰‡¯È ˙�ÈÁa ,ÚÓL�ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»««¿»»«
:Ï"pk 'eÎÂ E¯ÈÚ ‰�·zL ÔBˆ¯ È‰È :Ïlt˙‰ ,˙‡f‰«…ƒ¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆ƒ¿¿««

‰ÊÂ:Le¯t‡
‡ÒÓ ÌÈÒ ‰Â‰ ‡¯ÈÚÊ ¯ÊÚÏ‡' ¿∆≈∆¿»»¿≈»¬»»≈¿»»
‡˜ :¯Ó‡ .˙c·Ú ‰Ó :dÏ e¯Ó‡ .‡Ók‡À»»¬«≈»«¿≈¬«»

'ÌÈÏ˘e¯È ÏÚ ‡
ÏÈa‡˙Ó(Ë ˜"·)Ïa‡˙Ó ‰È‰ Èk Y ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒƒ»»ƒ¿«≈
,‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜ ÏÚ e�È‰ ,‰�Ó‡� ‰È¯˜ ÌÈÏLe¯È ÏÚ«¿»«ƒƒ¿»∆¡»»«¿«ƒ¿»¡»
Ì˙BÁ Ï˜Ï˜˙pL ˙B¯B‰Ï ,‡Ók‡ ‡�‡ÒÓ ÌÈÒ ÔkŒÏÚÂ¿«≈»≈¿»»À»»¿∆ƒ¿«¿≈«
‡�‡ÒÓ :‰ÊÂ ."˙c�" Ìc "Ì˙BÁ"Ó ‰NÚ�Â ,ÔÈÏ‚¯‰»«¿ƒ¿«¬»≈»»ƒ«¿∆¿»»

,'˙La ‡¯È' ,˙La ‡È‰ ‰‡¯ÈÂ'מה ומתבייש שירא ¿ƒ¿»ƒ…∆»≈∆
ÊÂ‰יתברך, .˙LaÓ CLÓ� ‰M„˜c ˙efÚ‰ ‰fL ‡ˆÓ�ƒ¿»∆∆»«ƒ¿À»ƒ¿»ƒ∆¿∆

במילים: ‰f‡˙רמוז ˙efÚ‰ Èk ,'Ô„Ú Ô‚Ï ÌÈ�t ˙L·e'…∆»ƒ¿«≈∆ƒ»««…
˙�ÈÁa ,'Ô„Ú' ˙�ÈÁa ‡e‰ ,'˙La' ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰M„˜cƒ¿À»∆¿ƒ«∆¿ƒ«≈∆¿ƒ«

,'eÎÂ '‰‡lÚ Ô„Ú','ט באות לעיל �ÈÁa˙כמובא ‡e‰L ≈∆ƒ»»¿∆¿ƒ«
‡B·ÏÂ .Ï"pk '‰lÙz' ˙�ÈÁa ,'‰‡¯È' ˙�ÈÁa ,'ÚÓL�'ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»««¿»
''eÎÂ E¯ÈÚ ‰�·zL ÔBˆ¯ È‰È' :Ïlt˙‰ ,˙‡f‰ ˙efÚÏ»««…ƒ¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆ƒ¿¿

,Ï"pk זוכים ידה שעל דקדושה, עזות העזות שתהיה ««
נאמנה'. קריה 'ירושלים בחינת שהיא לאמונה,

זה, במאמר המבואר  פי  על  כיצד יתבאר, עתה 
המובא  זעירא' 'אלעזר  של במעשה  הרמוז יבואר 

בגמרא.

Le¯t ‰ÊÂבגמרא שמובא נט)מה ÈÚÊ¯‡(ב"ק ¯ÊÚÏ‡' : ¿∆≈∆¿»»¿ƒ»
‡ÓÎ‡ ‡�‡ÒÓ ÌÈÒ ‰Â‰ לובש היה זעירא אליעזר – ¬»»≈¿»»À¿»

שחורים אבלים)מנעלים מנהג של (שהוא בשוק ועומד ,

z„·Úנהרדעא. ‰Ó :dÏ e¯Ó‡ אתה מדוע לו: אמרו – »¿≈»¬«¿¿
כאלו. מנעלים דוקא ÏÚלובש ‡�ÈÏa‡˙Ó ‡˜ :¯Ó‡»«»ƒ¿«¿ƒ»«

ÌÈÏLe¯È על מתאבל שאני משום להם: אמר – ¿»«ƒ
על  להתאבל חשוב אתה האם לו: אמרו ירושלים,

אמר  במאסר, וחבשוהו היא שגאוה סברו ירושלים,

אמר  נדע, מנין לו: אמרו אני. וחשוב גדול אדם להם:

ממכם  אשאל אני או דבר ממני שאלו אתם או להם:

עץ  שקצץ מי להם: אמר אתה, שאל לו: אמרו דבר,

אמרו  משלם, כמה מבושלים אינם עדיין שפירותיו תמר

יהיו  והרי להם: אמר מבושלים, שאינם הפירות דמי לו:

תמרים, דמי משלם לו: אמרו יותר, ששוים תמרים ממנו

בו  כשהיו העץ את ממנו לקח לא והרי להם: אמר

בשישים, להם: אמר אתה, לנו אמור לו: אמרו תמרים,

שהעץ  זו מקרקע שישים פי קרקע שוה כמה (ששמים

העץ, בלא כשהיא שוה וכמה העץ, עם יחד כשהיא בה

אמר  כמותך, אומר מי לו: אמרו ההפרש), את  ומשלם

זו  שאלה שלחו קיים, דינו ובית חי שמואל הרי להם:

ששמים  לכם אמר נכון שמואל: להם אמר שמואל, לפני

ועזבוהו. בשישים,

הגמרא, בדברי על Èkורמוז מתאבל שהוא שאמר מה ƒ
שהוא  היינו ˜¯È‰ירושלים, ÌÈÏLe¯È' ÏÚ Ïa‡˙Ó ‰È‰»»ƒ¿«≈«¿»«ƒƒ¿»

‡�‡ÒÓ ÌiÒ Ôk ÏÚÂ .‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜ ÏÚ e�È‰ ,'‰�Ó‡�∆¡»»«¿«ƒ¿»¡»¿«≈ƒ≈¿»»
‡ÓÎ‡,שחורים מנעלים לבש –Ï˜Ï˜˙pL ˙B¯B‰Ï À¿»¿∆ƒ¿«¿≈

,'ÔÈÏ‚¯'‰ Ì˙BÁ לעיל כמובא הפנימי, החותם שהוא »»«¿ƒ
שנגזר  הדין גזר את חותמים הדור שמוכיחי א', באות

וחותם  החיצונים, ממנו יינקו שלא כדי הדור על בשמים

נתקלקל, "�c˙",זה Ìc "Ì˙BÁ"Ó ‰NÚ�Â שהם ¿«¬»≈»«ƒ«

הדרך מהפכים הם אדרבא,ובאמת כי היפוך, אל מהיפוך
צריך  בודאי בתחילה כי ממש, בהיפך להתנהג צריכים
עליו  שמים מורא ויהיה יתברך לפניו גדולה בושה לו שיהיה
יתברך, נגדו ועוון חטא שום לעשות לבלי ודם בשר כמורא
שנכשל, במה ונכשל דבר הבעל עליו התגבר כבר אם אבל
נגדו  מאוד גדול עזות לו שיהיה להתגבר צריך ושלום, חס
רק  כלל, בדעתו ליפול לבלי עוז בכל ולהתאמץ יתברך
בכל  להתחיל ולהתחזק שיעור בלי המרובים ברחמיו לבטוח
רק  הנה, עד שעבר מה על כלל יסתכל ולא מחדש, עת
עוונותיו  לפניו ויתוודה מלפניו ויבקש יתברך לפניו ישתטח
להבא  על יתברך מלפניו ויתחנן עליהם, מחילה ויבקש
באמת  כי שיעור, בלי המרובים ברחמיו יתברך ה' שיצילהו

עדן  לגן פנים בושת מבחינת נמשך כי בושה, הוא העזות זה
הזה  העזות ידי על כי כנ"ל, דקדושה העזות נמשך שמשם
בחינת  שזהו כרצונו, ולהיות להבא מחטאים להנצל יזכה
מצוותיו  על לעבור לבלי לפניו מעתה שיתבייש בושה
הבושה, זה פניכם, על יראתו תהיה ובעבור בחינת יתברך,
אחרא  דסטרא הבושה ולהיפך וכנ"ל, תחטאו לבלתי
יתברך  לעבודתו עצמו ולהרים יתברך לפניו לדבר שמתבייש
שנמשך  אחרא דסטרא העזות עיקר זהו עוונותיו גודל מחמת
אדרבא, זו, בושה ידי על הלא כי אחרא, דסטרא מבושה
חס  כלל עובדו ואינו יתברך נגדו מאוד פניו מעז הוא
חס  בדעתו יפול אם חלילה שיבוא למה ויבוא ושלום,

וכנ"ל". ושלום
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¯ÁL È‡‰ Èk ,˙c� ‰NÚ�Â ÔÈÏ‚¯‰ Ï˜Ï˜˙pL Y ‡Ók‡À»»∆ƒ¿«¿≈»«¿ƒ¿«¬»ƒ«ƒ«»…
‡e‰ Ì„‡(:ÊÓ ÔÈÏÂÁ),‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰ÊÂ , »…¿∆«¬»«¿≈ƒ¿»¡»

È„ÈŒÏÚL) ‰ÏÚÓÏ ¯‡·Ók ,‰�eÓ‡‰ ‡È‰ ¯wÚ Èkƒƒ»ƒ»¡»«¿…»¿«¿»∆«¿≈
Ï˜Ï˜˙� ,ÔÈ„È‰ Ì˙BÁ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ïƒ̃¿»¡»∆¿ƒ«««¿«ƒƒ¿«¿≈

:(Ï"pk ‰�eÓ‡‰ ‡e‰ ¯wÚ Èk ,ÔÈÏ‚¯‰ Ì˙BÁ ‡ÏÈnÓƒ≈»«»«¿ƒƒƒ»»¡»««

e¯Ó‡'''eÎÂ ÈÏea‡˙‡Ï z‡ ·ÈLÁ ÈÓ :dÏY ¬«≈ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«≈¿
ÔkŒÏÚÂ ,˙eÏ„b BÏ LiL e‰e„LÁL e�È‰«¿∆¬»∆≈«¿¿«≈

˙�ÈÁ·a ,ÔÈÏ‚¯‰ eÏ˜Ï˜˙� E„ÈŒÏÚ(ÂÏ ÌÈÏ‰˙)Ï‡" : «»¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒƒ¿ƒ««

שווה. ‡ÓÎ‡'בגימטריא ‡�‡ÒÓ' :‰ÊÂ מנעלים – ¿∆¿»»À¿»
Ï˜Ï˜˙pLשחורים  YבחינתÈk ,'˙c�' ‰NÚ�Â 'ÔÈÏ‚¯'‰ ∆ƒ¿«¿≈»«¿ƒ¿«¬»ƒ«ƒ

נדה: דם לענין בגמרא ‰e‡'אמרו Ì„‡ ¯ÁL È‡‰'– ִ«»…»…
אדום  פעם היה שהוא הרי שחור דם רואה כשאשה

לשחור מז:)והשתנה דם ,(חולין על רומז ש'שחור' ונמצא

‰È‡נדה, ¯wÚ Èk ,‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜ È„È ÏÚ ‰NÚ� ‰ÊÂ ִ¿∆«¬»«¿≈ƒ¿»¡»ƒƒ»ƒ
,‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜ È„È ÏÚL) ‰ÏÚÓÏ ¯‡·Ók ,‰�eÓ‡‰»¡»«¿…»¿«¿»∆«¿≈ƒ¿»¡»

,'ÔÈ„È'‰ Ì˙BÁ ˙�ÈÁa ‡e‰L החיצון החותם שהוא ∆¿ƒ«««»ƒ
הפנימי, החותם Ì˙BÁשסביב ‡ÏÈnÓ Ï˜Ï˜˙�ƒ¿«¿≈ƒ≈»»

,'ÔÈÏ‚¯'‰,הפנימי החותם ‰‡�eÓ‰שהוא ‡e‰ ¯wÚ Èk »«¿ƒƒƒ»»¡»

,Ï"pk החיצונים יכולים החיצון החותם כשמתקלקל כי ««
כיון  ולכן אותו, גם ולקלקל הפנימי לחותם להתקרב

מנעלים  לבש האמונה, קלקול על מתאבל שהיה

האמונ  שהתקלקלה להורות חותם שחורים, שהיא ה

הרגלין  חותם התקלקל וממילא )..הידין,
''eÎÂ ÈÏea‡˙‡Ï z‡ ·ÈLÁ ÈÓ :dÏ e¯Ó‡':לו אמרו – »¿≈ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿«≈¿

שגאוה  סברו ירושלים, על להתאבל חשוב אתה האם

במאסר, וחבשוהו BÏהיא LiL e‰e„LÁL e�È‰ Y«¿∆¬»∆≈
˙�ÈÁ·a ,'ÔÈÏ‚¯'‰ eÏ˜Ï˜˙� E„È ÏÚ Ôk ÏÚÂ ,˙eÏ„b מה «¿¿«≈«»¿ƒ¿«¿¿»«¿ƒƒ¿ƒ«

לו)שנאמר Â‡b‰",(תהלים Ï‚¯ È�‡B·z Ï‡" שהגאוה : הרי «¿≈ƒ∆∆«¬»

דקדושה  העזות לענין שחשדוהו הגדלות ענין בין הקשר

:˙ÂÏ„‚ ÂÏ ˘È˘ Â‰Â„˘Á˘ לעיל הקשה ז"ל מוהרנ"ת הנה
במאמר  נזכר שלא זה, בענין המוסגר) במאמר י' אות (באמצע
ברובם  שנראה הכלל פי על וזהו הגדלות, פגם מענין בתחילה
של  ההשגה עצם את שהודיע שלאחר התורות של ככולם
או  פסוק איזה כך אחר ומביא ולמעשה , לעובדא המאמר
המאמר  בביאור מוסיף אינו המאמר, בו שמרומז חז"ל מאמר
שם  ועיין לכן, קודם הוזכר שלא חדש ענין הפסוק או חז"ל

בזה. שתירץ מה

לעיל  מבואר הנה כי בזה, לבאר כתב הליקוטים ובביאור
כאחד, ובן אב בחינת הוא נשמע בחינת שהוא השלם שמאמר
הנשמה  ודביקות אחדות ענין גם וזהו הכל, נכלל שם כי
שהוא  והגוף נשמע בחינת שהיא שהנשמה הגוף, בבשר
העזות  אחדות ענין גם וזהו יחד, נכללים נעשה בחינת

נמשך והב  דקדושה שהעזות לעיל שמבואר דקדושה, ושת
העזות  כי יחד, נכללים הם שבשורש משום וזהו מבושת,
הגוף  מצד הוא והבושת והאב, הנשמה מצד הוא דקדושה
נקראת  יחד מתאחדים ונשמע שכשנעשה כשם ואמנם והבן,
כשזוכים  גם כך המדריגה, עצם והיא נשמע, שם על המדריגה
הבריאה, קודם בחינת שהיא העליונה לבחינה להתעלות
שהמדריגה  אף אב, בחינת עזות, בחינת שהיא סוף, אין בחינת
ובבחינת  בושת בבחינת נקראת היא העליונה כנגד התחתונה
האחדות  בתכלית נכללת הבן בושת גם שם באמת אבל בן,
שהוא  הדבר נחשב זו למדריגה שזוכה מי ולכן האב, בעזות

יתברך. ה' עם מתאחד הוא כי ממש, ה' ותפילת ה' תורת

וזהו  יחד, מאוחדים והבושת דקדושה שהעזות נמצא והנה
וביטול  ענוה ענין הוא פנים בושת כי והגאוה, הענוה ענין

ואצל  גאוה, בחינת היא ועזות ממנו, הגדול הצדיק כלפי כאין
שם  גדולתו ובמקום יחד, מתאחדים והענוה הגאוה הקב"ה
לנבראים  ונשתלשל נשפע ומשם ענוותנותו, מוצא אתה
וכתב  והבושת, העזות אחדות שהיא והענוה, הגאוה אחדות
רבינו  של מפיו ששמע ז"ל מוהרנ"ת בשם ז"ל מאביו ששמע
העזות  וחילוף תמורת בענין זו תורה אמירת בשעת שרמז ז"ל
לטעות  שאפשר לעיל שמובא דקדושה, בעזות אחרא דסטרא
התמורה  ענין שנוגע שיש בזה ורמז ביניהם, ושלום חס
יתברך  לה' הודה ז"ל ורבינו גדולים, בגדולי גם הזה והחילוף
הענין, יבואר זה פי ועל מזה, ולהזדכך להתקדש שזכה
השתדל  והוא זעירא, נקרא ולכן לענווה, זכה זעירא, שאלעזר
כמו  עליה, שהתאבל ידי על האמונה שהיא ירושלים בבנין
ולכן  בבנינה, ורואה זוכה ירושלים על המתאבל שכל שאמרו
העזות  היפך שהיא פנים, בושת שהיא הענוה במידת השתדל
ועל  דקדושה, העזות עם מאוחדת זו ובושת אחרא, דסטרא
בענין  שהשתדל וכיון האמונה, נבנית דקדושה העזות ידי
באחיזת  בעצמו זה בענין חשדוהו לכן דקדושה, העזות
מעט  בו נאחז ושלום חס שמא אחרא, דסטרא והעזות הגאוה
נאחז  האמיתיים, בצדיקים גם כי אחרא, דסטרא העזות בחינת
ולהתגאות  להעיז אחרא, דסטרא העזות ענין בדקות לפעמים
אצל  שמצינו מה (וכעין הדור, מוכיח שהוא מהם, הגדול כנגד
שהיה  הצדיק ליוסף להתבטל רצו שלא הקדושים השבטים

א  וגם מהם), הדק,גדול מן דק פגם רק הזה, בענין בהם אין ם
כזה, בענין ובפרט יותר, יצרו גדול מחבירו, הגדול כל אבל
תתרבה  והמחלוקת עליהם, נשואות ישראל בית כל עיני אשר
מכפי  כפלים כפלי ומקורביו אנשיו ידי על ממילא כך אחר
להם: אמר ואז בתפיסה, חבשוהו ואז בעצמו. מפיו שיצא

דבר, ממכם אשאל אני או דבר ממני שאלו יהיה אתם זה כי



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תרכג י

eÏ˜Ï˜˙� ˙eÏ„b È„ÈŒÏÚ Èk ,"‰Â‡b Ï‚¯ È�‡B·z¿≈ƒ∆∆«¬»ƒ«¿≈«¿ƒ¿«¿¿
ÈÏ‚¯ ˜ÁBc el‡k ,‰‡b˙n‰ Ïk' :˙�ÈÁ·a ,ÔÈÏ‚¯‰»«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿»∆¿ƒ≈«¿≈

,e‰eL·Á ,˙eÏ„‚a e‰e„LÁL ÔÂÈk ,ÔkŒÏÚÂ .'‰�ÈÎM‰«¿ƒ»¿«≈≈»∆¬»¿«¿¬»
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,‰ÒÈÙz ‡e‰ ˙eÏ„b‰ L�Ú Èkƒ…∆««¿¿ƒ»¿∆»¿«≈

והטעם, 'רגל', בחינת �˙˜eÏ˜Ïהיא ˙eÏ„b È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈«¿ƒ¿«¿¿
˙�ÈÁ·a ,'ÔÈÏ‚¯'‰:ז"ל רבותינו שאמרו 'Ïkמה »«¿ƒƒ¿ƒ«»

,‰�ÈÎM‰ ÈÏ‚¯ ˜ÁBc el‡k ,‰‡b˙n‰ כל "מלוא דכתיב «ƒ¿»∆¿ƒ≈«¿≈«¿ƒ»
לדבר  ושליטה כח שיש מראה הוא כי כבודו"', הארץ

הגדלות  ידי שעל הרי מהשכינה, חוץ בעולם אחר

והטעם  'רגלין', שנקראת העליונה הבחינה מתקלקלת

בחינת  שהוא הפנימי החותם מתקלקל הגדלות ידי שעל

'נשמע', לבחינת זוכים וביטול ענוה ידי על כי 'רגלין',

שנסתר  מה את ולהשיג לדרגה מדרגה לעלות דהיינו

'אין' בבחינת להיות זה ידי על זוכה שהאדם עד ממנו,

סוף' ב'אין להכלל אפשר אי כי סוף', ב'אין ולהכלל

דהיינו  'אין', בחינת שהוא מי אלא 'אין' בחינת שהוא

ועל  הביטול, בתכלית עצמו ומבטל באמת עניו שהוא

דקדושה, לעזות זוכים זה ידי ועל לשמחה, זוכים זה ידי

ידם  שעל הרועים, לשבעת להתקרב זוכים זה ידי ועל

החותם  נשמר האמונה ידי שעל האמונה, נשלמת

זה, לכל לזכות אפשר אי גאוה ידי שעל נמצא הפנימי,

הפנימי החותם מתקלקל לעיל וממילא זצ"ל נתן ר' דברי פי (על

י') מתקלקל באות הגדלות ידי על מדוע נוסף וטעם ,

דסטרא  עזות ידי על באה הגאוה כי הפנימי, החותם

מבושת, הנמשכת דקדושה מעזות ההיפך שהיא אחרא,

החותם  נשמר זה ידי שעל לאמונה, זוכים ידה שעל

אי  אחרא דסטרא עזות שהיא גאוה ידי ועל הפנימי,

דקדושה לעזות לזכות הליקוטים)אפשר יש ,(ביאור ועוד

צ"ו: דף ב"ב בגמרא ז"ל רבותינו מאמר פי על לפרש

הקדוש  של במחיצתו אותו מכניסין אין המתגאה 'כל

אל  התם: וכתיב ינוה, ולא יהיר גבר שנאמר: הוא, ברוך

קדשך ט"ו)נווה אין (שמות ויוהרא גדלות ידי שעל מבואר ,'

שזהו  לעיל שמבואר קדשך', 'נווה אל לכנוס זוכים

ידם  שעל הקדושה, כלליות שהם רועים, השבעה בחינת

ירושלים  בחינת שהוא הקדושה האמונה (פרפראות נשלם

e‰eL·Á.לחכמה) ,˙eÏ„‚a e‰e„LÁL ÔÂÈk ,Ôk ÏÚÂ¿«≈≈»∆¬»¿«¿¬»
ÒÈÙz‰במאסר, ‡e‰ ˙eÏ„b‰ L�Ú Èk,במאסרBÓk ƒ…∆««¿¿ƒ»¿

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L(:יג שזכה (מגילה אדם על ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

לכם להשיב אוכל שלא ראוי אז גדלות, לי יש אם ולא נסיון
אתכם, ממנו',לשאול מסתלקת חכמתו המתגאה, 'כל כי

זה  ידי על גופו, עזות את ומגביר המתגאה כל כי בזה, ורמוז
שכשיש  ה' באות לעיל כמובא ממנו, ומסתלקת נפרדת נשמתו
לו  להודיע הגוף אל להתקרב יכולה הנשמה אין עזות לגוף
ונמצא  הגוף, ועזות בתוקף תלכד כי שלה, מההשגות
ומסתלקים  נפרדים נשמתו בחלקי הנמצאת והשגתו שחכמתו
בעצמו  זה בענין היו והשאלות שאלות, אותם שאל ואז ממנו,

הגאוה. שהיא אחרא, דסטרא עזות של

רבינו  מדברי שנראה במה להתפלא, יש כי בזה, עוד וכתב
ומגונה  רעה מידה היא שהגאוה מוחלט באופן שכתב ז"ל
עיקר  היא שהגאוה מכיון אך האמת, זהו שודאי ואף מאוד,
כן  גם צריך בקדושה זה וכנגד אחרא, דסטרא העזות מידת
שנאמר  מה ענין וזהו גאוה, צריך בקדושה שגם נמצא עזות,
באופן  ז"ל חכמינו כתבו למה כן ואם ה'", בדרכי ליבו "ויגבה
יש  ועוד ממנו, מסתלקת חכמתו המתגאה שכל מוחלט
היא  דקדושה העזות המשכת שעיקר כיון כי להתפלא,
לעיל  שכתב מה מובן לא לכאורה דקדושה, מהרועים
שהרי  עזות, ידי על היא מלכותם כל אחרא דסטרא שהרועים
ההבדל  וכל עזות, ידי על היא דקדושה הרועים מלכות גם
אחרא, בסטרא ולהיפך לקדושה המשמשת עזות שזהו הוא
היא  מלכותם אחרא דסטרא הרועים שרק כתב מדוע כן ואם

באופן  שכתב התנא מאמר על להתפלא יש ועוד עזות, ידי על
בעצמו  הוא כתב לכן קודם שהרי לגיהנום, פנים שעז כללי

כנמר. עז הוי

הזאת  המידה לשלימות שיזכה מי אין כי בזה, לבאר וכתב
שזוכה  בעצמו, משיח משה אלא דקדושה, והגאוה העזות של
כמבואר  רועים, מהשבעה למעלה שהיא השמינית למידה
של  שבשמינית לשמינית בשלימות זוכה הוא ולכן לעיל,
שתהיה  שצריך ה.) (סוטה ז"ל רבותינו שאמרו הגאוה
באחדות  והגאוה העזות את ומייחד כולל והוא חכם, לתלמיד
ובטל  לגמרי אין בחינת הוא כי והענוה, הבושה עם גמורה
בשם  כלל לכנותה מאוד קשה שבאמת עד סוף, לאין לגמרי
מאוד  רוח שפל הוא וגאותו עזותו כל אחר כי ועזות, גאוה
בחינת  היא והגאוה העזות מידת כי האדם, מכל ועניו מאוד
היא  והעלמתה, הסתרתה ומעוצם נסתר, בחינת נשמע,
מאירים  ושניהם והענוה, הבושת מידת עם לגמרי מתאחדת

אחד. בכתר ומשמשים

זוכים  אינם משה, ממדריגת שלמטה דקדושה והרועים
הוא  מידתם עיקר ולכן  והגאוה, העזות קדושת לעצם עדיין
הארה  משה מנשמת מקבלים שהם אלא והענוה, הבושת
ולכן  שבשמינית. שמינית בחינת העזות, מבחינת בעלמא
הוא  זה ענין כי זה, על להתפלל תימא בן יהודה התנא הוכרח
באופן  דקדושה העזות עם להשתמש לדעת ונעלם, נסתר
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‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ(:‚È ‰ÏÈ‚Ó)ŒLB„w‰ ,BzÚc ÒÈ‚‰ Ì‡Â' : ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ≈ƒ«¿«»
fa ÌÈ¯eÒ‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ,BÏÈtLÓ ‡e‰ŒCe¯a.'ÌÈw »«¿ƒ∆∆¡«¿ƒ¬ƒ«ƒƒ

:e‰eL·Á ÔkŒÏÚÂ ,‰ÒÈÙz Y ˙eÏ„b‰ L�ÚL ,‡ˆÓ�ƒ¿»∆…∆««¿¿ƒ»¿«≈¬»

¯Ó‡''eÎÈpÓ ÈÚ·‡ B‡ È‡pÓ BÚa :e‰Ï‰Ê Èk Y ¬«¿¿ƒ«∆¿≈ƒ«¿ƒ∆
‡lL Èe‡¯ Ê‡ ,˙eÏ„b ÈÏ LÈ Ì‡ ÔBÈq� ‰È‰Èƒ¿∆ƒ»ƒ≈ƒ«¿»»∆…
B˙ÓÎÁ ,‰‡b˙n‰ ÏÎ' Èk ,ÌÎÏ ·ÈL‰Ï ÏÎe‡«¿»ƒ»∆ƒ»«ƒ¿»∆»¿»

'epnÓ ˙˜lzÒÓ(:ÂÒ ÌÈÁÒÙ). ƒ¿«∆∆ƒ∆

ÈÚa''ÌlLÓ È‡Ó ,‡¯Ùk ı˜c Ô‡Ó È‡‰ :e‰ÈpÓ. »≈ƒ«¿«»¿»À¿»«¿«≈
‡¯Ùk ı˜.˙efÚa Ì‚tL ˙�ÈÁa ‡e‰‡¯Ùk »À¿»¿ƒ«∆»«»«À¿»

·e˙kL BÓk ,˙BÏB˜ ˙�ÈÁa ,˙efÚ ˙�ÈÁa ‡e‰ÌÈÏ‰˙) ¿ƒ««¿ƒ«¿∆»
(„˜ÈÓ ÌlLÓ È‡Ó :Ï‡LÂ ."Û¯hÏ ÌÈ‚‡BL ÌÈ¯ÈÙk‰" :«¿ƒƒ¬ƒ«»∆¿»««¿«≈ƒ

:e·ÈL‰Â .˙efÚ‰ ‰Êa Ì‚tL‡¯Ùk ÌlLÓBÓk Y ∆»«¿∆»«¿≈ƒ¿«≈À¿»¿
:Ï‡LÂ .ÌlLÈ Ì‚tLÈ¯Óz ÈÂ‰ ‡˜ ‡‰ÂÈk Y ∆»«¿«≈¿»«¿»»¬≈«¿≈ƒ

,‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜Ï ‡B·Ï ÏBÎÈ ,˙efÚa Ì‚tL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»«»«»»¿ƒ¿»¡»
‰ÊÂÈ¯Óz˙�ÈÁa Y(· 'ÈÓ¯È)ÈnÚÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ÈBb ¯ÈÓ‰‰" : ¿∆«¿≈¿ƒ««≈ƒ¡…ƒ¿«ƒ

:e·ÈL‰Â ."'eÎÂ È„B·k ¯ÈÓ‰È¯Óz ÌlLÈBÓk Y ≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈«¿≈¿
.‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜ ÏÚ ÚÈbnLÈ¯Óz ÈÂ‰ ‡Ï ‡‰ÂY ∆«ƒ««ƒ¿»¡»¿»»¬≈«¿≈

:·ÈL‰Â .˙B¯ÈÙÎÏ ‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Èkƒ««ƒ≈¬«ƒ…»ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ושלטון: BzÚcלגדולה ÒÈb‰ Ì‡Â',שמתגאה –LB„w‰ ¿ƒ≈ƒ«¿«»
"ÌÈwfa ÌÈ¯eÒ‡ Ì‡Â" :¯Ó‡pL ,BÏÈtLÓ ‡e‰ Ce¯a– »«¿ƒ∆∆¡«¿ƒ¬ƒ«ƒƒ

שנאמר  וכיון ויסורים'. עניות לידי בא עצמו שהמגביה

בזיקים", אסורים "ואם הפסוק המתגאה «¿Ó�ƒˆ‡על
‰ÒÈÙz Y ˙eÏ„b‰ L�ÚL,במאסרe‰eL·Á Ôk ÏÚÂ ∆…∆««¿¿ƒ»¿«≈¬»

במאסר.

'eÎÈpÓ ÈÚa‡ B‡ È‡pÓ BÚa :e‰Ï ¯Ó‡' או להם: אמר – »«¿¿ƒ«ƒ»≈ƒ«¿
דבר, ממכם אשאל אני או דבר ממני שאלו Èkאתם Yƒ

ÏÎe‡ ‡lL Èe‡¯ Ê‡ ,˙eÏ„b ÈÏ LÈ Ì‡ ÔBÈq� ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆ƒ»ƒ≈ƒ«¿»»∆…«
ÌÎÏ ·ÈL‰Ï,אתכם לשאול ‰b˙n‡‰,ולא ÏÎ' Èk ¿»ƒ»∆ƒ»«ƒ¿»∆

'epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ(:סו .(פסחים »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆
'ÌlLÓ È‡Ó ‡¯Ùek ı˜c Ô‡Ó È‡‰ :e‰ÈpÓ ÈÚa' שאל – »≈ƒ≈««¿»¿»«¿«≈

משלם, כמה מבושלים אינם עדיין שפירותיו תמר עץ שקצץ מי אותם:

כי בזה, efÚa˙.ורמוז Ì‚tL ˙�ÈÁa ‡e‰ Y '‡¯Ùek ı˜'»¿»¿ƒ«∆»«¿«
˙BÏB˜ ˙B�ÈÁa ,˙efÚ ˙�ÈÁa ‡e‰ '‡¯Ùek' דקדושה ¿»¿ƒ««¿ƒ

דקדושה, עזות בחינת e˙kL·שהם BÓk(קד :(תהלים ¿∆»

,"Û¯hÏ ÌÈ‚‡L ÌÈ¯ÈÙk‰" רומז 'כפירים' שהלשון הרי «¿ƒƒ…¬ƒ«»∆
קולות. È‡Óעל :Ï‡LÂמה –‰Êa Ì‚tL ÈÓ ÌlLÓ ¿»««¿«≈ƒ∆»«¿∆

˙efÚ‰.דקדושהÌ‚tL BÓk Y '‡¯Ùek ÌlLÓ' :e·ÈL‰Â »«¿≈ƒ¿«≈¿»¿∆»«
,ÌlLÈ העזות בבחינת שפגם כמה כפי שיענש דהיינו ¿«≈

È¯Óz'דקדושה . ÈÂ‰ ‡˜ ‡‰Â' :Ï‡LÂ ממנו יהיו והרי – ¿»«¿»»¬≈«¿≈
בזה,תמרים, ÏBÎÈורמוז ,˙efÚa Ì‚tL ‰Ê È„È ÏÚ Èkƒ«¿≈∆∆»«¿«»

,‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜Ï ‡B·Ï זוכים דקדושה עזות ידי על כי »¿ƒ¿»¡»
מתקלקלת  אחרא דסטרא עזות ידי על כן ואם לאמונה,

�ÈÁa˙האמונה. Y 'È¯Óz' ‰ÊÂשנאמר ב)מה :(ירמיה ¿∆«¿≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ ÈBb ¯ÈÓ‰‰",אלהים לא È„B·kוהמה ¯ÈÓ‰ ÈnÚÂ «≈ƒ¡…ƒ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ

'eÎÂ בבחינת היא האמונה שקלקול הרי יועיל", בלא ¿
מגיע  כן ואם אחר, באל הקב"ה את שממירים תמורה,

העזות  פגם ידי על שמגיע כיון יותר, חמור עונש לו

האמונה. ÚÈbnLלקלקול BÓk Y 'È¯Óz ÌlLÈ' :e·ÈL‰Â¿≈ƒ¿«≈«¿≈¿∆«ƒ«
.‰�eÓ‡‰ Ïe˜Ï˜ ÏÚ:אותם שאל ‰ÈÂוהוא ‡Ï ‡‰Â' «ƒ¿»¡»¿»»¬≈

,˙B¯ÈÙÎÏ ‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ Èk Y 'È¯Óz ולמה «¿≈ƒ««ƒ≈¬«ƒ…»ƒ¿ƒ

חס  בה תתערב ולא והענוה, הבושת עם מאוחדת שתהיה
וגאוה. אחרא דסטרא עזות ושלום

המתגאה  שכל חז "ל מאמר שהביא מה לבאר, עוד וכתב
מוכיח  מהצדיק לקבל כדי הנה כי השכינה, רגלי דוחק כאילו
תחתיו, עצמו את להכניע צריך רגלין, בחינת שהוא  הדור
עצמו  מכניע אינו וממילא שמתגאה מי ולכן ממנו, ולהתבייש
המתגאה  כל וזהו הרגלין, מן מתרחק הוא המוכיח, תחת

השכינה. רגלי דוחק כאילו

משפילו  שהקב"ה דעתו המגיס בענין הגמרא מאמר

:Â˙Ú„ ÒÈ‚‰ Ì‡Â רבי "אמר מובא: ע"ב י"ג דף מגילה בגמ'
לבניו  פוסק לאדם גדולה פוסק הוא ברוך כשהקדוש אלעזר,
ויגבהו  לנצח ויושיבם שנאמר הדורות, כל סוף עד בניו ולבני

ואם  שנאמר משפילו הוא ברוך הקדוש דעתו הגיס ואם וגו',
כו' דעתו הגיס "ואם שם: רש"י ופירש וגו'", בזיקים אסורים
בזיקים, אסורים ואם ויגבהו לנצח ויושיבם קראי סמכי הכי –

ויסורים". עניות לידי באין עצמן שמגביהין ידי על

ממנו  מסתלקת חכמתו שהמתגאה הגמרא מאמר

:Â�ÓÓ ˙˜Ï˙ÒÓ Â˙ÓÎÁ:מובא ע"ב ס"ו דף פסחים בגמ'
חכמתו  הוא חכם אם המתייהר, כל רב אמר יהודה רב "אמר
אם  ממנו, מסתלקת נבואתו הוא נביא אם ממנו, מסתלקת
התחיל  מר דאמר מהלל ממנו, מסתלקת חכמתו הוא חכם
אם  ושכחתי, שמעתי זו הלכה להו וקאמר בדברים מקנטרן
פרזון  חדלו דכתיב מדבורה, ממנו מסתלקת נבואתו הוא נביא
וגו', בישראל אם שקמתי דבורה שקמתי עד חדלו בישראל

וגו'". שיר דברי עורי עורי דבורה עורי עורי וכתיב



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תרכה י

ÌÈMLaÌÈMMÓ „Á‡ ÌÏBÚ‰ ÏkL ,Ìp‰Èb e�È‰ Y ¿ƒƒ«¿≈ƒ…∆»»»∆»ƒƒƒ
Ïk ÏL ÌÈL�Ú‰ Èk ,Ìp‰È‚Ï ÌÈ�tŒÊÚ Èk ,Ìp‰È‚Ï¿≈ƒ…ƒ«»ƒ¿≈ƒ…ƒ»√»ƒ∆»
ÏÚ ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�È·‡ Ì‰¯·‡ ÛÈÏÁ‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆¡ƒ«¿»»»ƒ»»«»«

,Ìp‰È‚a ˜¯ ¯‡L� ˙efÚ‰ L�Ú C‡ ,˙BiÎÏÓ „eaÚLƒ¿«¿À«…∆»«ƒ¿««¿≈ƒ…
‰ÊÂŒ‡¯ËÒc ÌÈ�t ˙efÚ È„ÈŒÏÚ ‰M„˜c ˙efÚa Ì‚tL ¿∆∆»«»«ƒ¿À»«¿≈«»ƒ¿ƒ¿»

:Ï"pk Ìp‰È‚a e�È‰ ,ÌÈMLa ÌlLÈ ,‡¯Á‡»√»¿«≈¿ƒƒ«¿¿≈ƒ…««

אתה, לנו אמור לו: אמרו ואז כך. על ÈL‰Â¿≈ƒ·:יענש
ÌÈMMÓ „Á‡ ÌÏBÚ‰ ÏkL ,Ìp‰Èb e�È‰ Y 'ÌÈMLa'¿ƒƒ«¿≈ƒ…∆»»»∆»ƒƒƒ

Ìp‰È‚Ï,,מהעולם שישים  פי גדול שהגהינום דהיינו ¿≈ƒ…
הגיהנום, על רומז 'שישים' במשנהÈkולכן (אבות מובא ƒ

‰ÌÈ¯·cש פ"ה) Ïk ÏL ÌÈL�Ú‰ Èk ,'Ìp‰È‚Ï ÌÈ�t ÊÚ'«»ƒ¿≈ƒ…ƒ»√»ƒ∆»«¿»ƒ
,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�È·‡ Ì‰¯·‡ ÛÈÏÁ‰ בין ברית בזמן ∆¡ƒ«¿»»»ƒ»»«»

BiÎÏÓ˙,הבתרים, „eaÚL ÏÚ והצרות היסורים דהיינו «ƒ¿«¿À

עלינו השולטות המלכויות לנו פ'שגורמות לך לך רבה (מדרש

נ"א) פ' ופקודי ÊÂ‰,מ"ב ,Ìp‰Èba ˜¯ ¯‡L� ˙efÚ‰ L�Ú C‡«…∆»«ƒ¿«««≈ƒ…¿∆
‡¯ËÒc ÌÈ�t ˙efÚ È„È ÏÚ ‰M„˜c ˙efÚa Ì‚tL∆»«¿«ƒ¿À»«¿≈«»ƒ¿ƒ¿»

.Ï"pk Ìp‰Èba e�È‰ ,'ÌÈMLa' ÌlLÈ ,‡¯Á‡»√»¿«≈¿ƒƒ«¿«≈ƒ…««

העזות  בענין  זה  במאמר  שנתבאר  מה כי  יתבאר  עתה 
זה, ידי על להם  שזוכים החותמות  שני  ובענין דקדושה,

תשרי . בחודש נעשה 

לגיהנום  משישים אחד שהעולם הענין ביאור

:ÌÂ�‰È‚Ï ÌÈ˘È˘Ó „Á‡,רבנן "תנו וז"ל: ע"א י' דף תענית עיין
פרסה  מאות ארבע על פרסה מאות ארבע הויא מצרים ארץ
ועולם  בעולם, משישים אחד וכוש בכוש, משישים אחד והוא
אחד  ועדן לעדן, משישים אחד וגן בגן, משישים אחד
קדירה  ככיסוי כולו העולם כל נמצא לגיהנם, משישים
עדן  אומרים ויש שיעור, לה אין גיהנם אומרים ויש לגיהנם,

שיעור". לה אין

דף  תענית שבגמ' אף כי לפרש, כתב לחכמה ובפרפראות
משישים  אחד וגן בגן, משישים אחד העולם 'כל מובא: י'
לומר  דרוצה לומר, צריך לגיהנם', משישים אחד ועדן לעדן,
משישים  אחד הם ועדן הגן עם היינו העולם כל כי כאן, גם
נמשך  שהוא דקדושה בעזות שפגם זה כי דהיינו לגיהנום,
לירד  עונשו כן על בפנים, כמבואר ועדן הגן מבחינת בשורשו
כמותו. פעמים שישים והוא ממנו ההיפוך שהוא לגיהנום
לגיהנם  משישים אחד הוא שלנו שאש נ"ז דף  ברכות [ועי'

כידוע]. האש מיסוד הוא ועזות

מלכויות  בשיעבוד עליהם נענשים העוונות שכל הענין ביאור
בגיהנום  רק נשאר העזות ועונש

:ÌÂ�‰È‚· ˜¯ ¯‡˘� ˙ÂÊÚ‰ ˘�ÂÚ מ"ב פ' לך לך רבה מדרש עיין
מה  העדות, "משכן פקודי: בפ' המדרש וז"ל נ"א, פ' ופקודי
התורה  בזכות האלהים אמר בה, יגעים שהם תורה זו העדות
אבינו  לאברהם וכן מגיהנם, אתכם מציל אני הקרבנות ובזכות
שנאמר  וגליות, והקרבנות והגיהנם התורה הקב"ה הראה

טו) הגזרים (בראשית בין עבר אשר אש ולפיד עשן תנור והנה
שנאמר וגיהנם, תורה זו כ)האלה, את (שמות רואים העם וכל

וירא  עשן ההר ואת השופר קול ואת הלפידים ואת הקולות
דכתיב  מנין והקרבנות מרחוק, ויעמדו וינועו טו)העם (בראשית

וגליות  וגוזל, ותור משולש ואיל משולשת ועז משולשת עגלה
שנאמר בבל, זו אימה שנאמר א)מנין הוא (חבקוק ונורא איום

עיניהם  שהחשיכה מדי זו חשכה יצא, ושאתו משפטו ממנו
שנאמר יון, זו גדולה בגזירותיה, ישראל ח)של וצפיר (דניאל

ותעלינה  הגדולה הקרן נשברה וכעצמו מאד עד הגדיל העזים
זו  עליו נופלת השמים, רוחות לארבע תחתיה ארבע חזות

שנאמר מט)אדום, הקב"ה (ירמיה אמר הארץ, רעשה נפלם מקול
ניצולים  הם ובקרבנות בתורה עסוקים בניך שיהיו ימים כל
מבקש  אתה במה הקרבנות, לבטל בניך עתידין אלא מהן,
פפא  בר חנינא א"ר בגליות, או בגיהנם בניך שישתעבדו

שנאמר ומנין הגליות, לו בירר לב)אברהם כי (דברים לא אם
שנאמר אברהם, זה מכרם, נא)צורם צור (ישעיה אל הביטו

אחריו". הקב"ה שהסכים הסגירם, וה' חוצבתם,

מאחר  שזה לומר, יש כי כתב, לחכמה ובפרפראות
עזות  ידי על רק כן גם הוא בעצמן מלכיות ששיעבוד
עז  של העונש שיהיה אפשר אי כן על תגא, בלא מלכותא

בחינת גיהנם, ידי על רק מלכיות, שיעבוד ידי על (אבות פנים

לגיהנם'.פ"ה) פנים 'עז

הליקוטים י"ד)ובביאור מאוד (מפתח רחוק לכאורה כי הקשה,
זרה  עבודה עבירות הג' שרק המקובלת מההלכה הזה הענין
משאר  יותר הם גרועים דמים, ושפיכות עריות וגילוי
שעז  לומר יתכן ואיך יעבור, ואל ביהרג הם שהרי העבירות,
מבואר  שהרי ועוד העבירות. שאר מכל יותר חמור הוא פנים
בכפירות  האדם שכשחוטא הללו והתשובות מהשאלות
לו  אמרו שלכן העזות, מחטא יותר חמור הוא זרה ועבודה
עונש  דהיינו וכפירות, האמונה קלקול על שמגיע כמו שישלם
להם  ענה זה ועל העזות. על שמקבלים מהעונש יותר חמור
עדיין  הגיע שלא כיון כן ואם לכפירות, הגיע לא שעדיין

העבירות. מכל יותר חמור עונש יקבל מדוע לכפירות

לקבלת  אבותינו רגלי שעמדו מה עיקר כי לבאר, וכתב
עד  ותאוותו, הגוף עזות את לזכך היה, סיני  בהר התורה
שכנגדו  פנים והבושת הענוה בתכלית ויתאחד שיתהפך

וכו',יתברך, עזין שהן מפני לישראל תורה נתנה מה מפני ע"ב: כ"ה דף ביצה (עיין

ומכנעת  כוחם מתשת והיא בה, שיעסקו תורה להם  ונתנה עזים שהן שם: וברש"י

עזות ליבם) בחינת כולם הם והעבירות שהתאוות ונמצא ,
והנה  ותאוותו, הגוף מעזות נמשכים הם כי אחרא, דסטרא



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם יא תרכו 

˙efÚÂ‰M„˜c‡¯˜� ÔkŒÏÚÂ ,È¯Lz ˙�ÈÁa ‡e‰ ¿«ƒ¿À»¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈ƒ¿»
(Á ‡"Ó)˙eÙÈwz ÔBLlÓ ,ÌÈ�˙È‡‰ Á¯È :∆«»≈»ƒƒ¿«ƒ

,¯ÙBL ÏB˜Â ˙BÏB˜ Ï‡¯NÈ ÔÈ˜ÚBˆ Ê‡ Èk ,˙efÚÂ¿«ƒ»¬ƒƒ¿»≈¿»
ÔkŒÏÚÂ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙efÚ ˙�ÈÁa Ô‰ Ìlk ˙BÏBw‰L∆«À»≈¿ƒ«««ƒ¿«¿≈¿«≈
CB˙a Ì˙BÁ ,˙BÓ˙BÁ‰ È�L e�wz�Â eÓzÁ� Ê‡»∆¿¿¿ƒ«¿¿≈«»»¿
,‰�eÓ‡Ï ÔÈÎBÊ ‰M„˜c ˙efÚ È„ÈŒÏÚ Èk ,Ì˙BÁ»ƒ«¿≈«ƒ¿À»ƒ∆¡»
Ïa˜Ï ÔÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔÈ„È‰ Ì˙BÁ ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«««¿«ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈
ÔÈÏ‚¯‰ Ì˙BÁ ˙�ÈÁa e‰fL ,¯Bc‰ ÈÁÈÎBnÓ ¯ÒeÓ»ƒƒ≈«∆∆¿ƒ««»«¿ƒ
CB˙a Ì˙BÁ ,˙BÓ˙BÁ‰ È�L ˙�ÈÁa Ì‰L ,Ï"pk««∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

:‰ÊÂ .Ï"pk Ì˙BÁÈ¯LzÌÈÓÚt ÈzL ‡i¯ËÓÈ‚a , »««¿∆ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈¿»ƒ
Ì˙BÁ˙B·z ÈzL‰ ÌÚ‰ÏÈÚ ˙ÂÂÂÎ· È"¯‡‰ È·˙Î· ‡·ÂÓÎ) »ƒ«¿≈≈

(‡·¯ ‡Ú˘Â‰Â˙efÚ Èk ,Ï‡¯NÈ ˙ÁÓN È¯L˙a ÔkŒÏÚÂ .¿«≈¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ«
‡È‰ '‰ ˙Â„Á Èk" ,Ï"pk ‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ¿»««ƒ∆¿«ƒ
:‰�M‰ŒL‡¯ ÏÚ ¯Ó‡� ‰f‰ ‡¯˜n‰ Ì‚Â ,"ÌÎfÚÓ»À¿∆¿««ƒ¿»«∆∆¡««…«»»

zah `i(:˙‡f‰ ‰¯Bz‰Ï ÌÈÎiM‰ ˙BËÓL‰)«¿»««»ƒ¿«»«…

:‰ÊÂ"‰l‡‰ ÌÈËtLn‰ ˙‡ ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" ¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿≈«ƒ¿»ƒ»≈∆
(Ê ÌÈ¯·„)Ì‰ ÔÈÏ‚¯Â ,ÔÈÏ‚¯ ˙�ÈÁa Y ·˜Ú .≈∆¿ƒ««¿ƒ¿«¿ƒ≈

˙�ÈÁa ‡e‰ ‰M„˜c ˙efÚÂ חודש‡¯˜� Ôk ÏÚÂ ,'È¯Lz' ¿«ƒ¿À»¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈ƒ¿»
תשרי  ‰‡˙�ÌÈ"חודש Á¯È"(ח א eÙÈwz˙(מלכים ÔBLlÓ , ∆«»≈»ƒƒ¿«ƒ

,¯ÙBL ÏB˜Â ˙BÏB˜ Ï‡¯NÈ ÔÈ˜ÚBˆ Ê‡ Èk ,˙efÚÂ¿«ƒ»¬ƒƒ¿»≈¿»
,Ï"pk '˙efÚ' ˙�ÈÁa Ô‰ Ìlk ˙BÏBw‰L לעיל כמבואר ∆«À»≈¿ƒ««««

ד'. ‡Êבאות Ôk ÏÚÂ תשרי בחודש –e�˜˙�Â eÓzÁ� ¿«≈»∆¿¿¿ƒ¿¿
,'Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ' ,˙BÓ˙BÁ‰ È�L בכתבי כמבואר ¿≈«»»¿»

ז"ל הסוכות)האר"י וחג הכיפורים יום דרושי הכוונות שבזמן (שער

ה'מלכות' בספירת הפנימי החותם נעשה נעילה תפילת

הושענא  ובליל שבה, מהגבורות החיצונים יינקו שלא

השומר  ה'מלכות', בספירת החיצון החותם נעשה רבה

בחודש  נעשה זה שדבר והטעם הפנימי, החותם על

ו Èkתשרי, דקדושה, לעזות זוכים תשרי È„Èבחודש ÏÚ ƒ«¿≈
Ì˙BÁ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰�eÓ‡Ï ÔÈÎBÊ ‰M„˜c ˙efÚ«ƒ¿À»ƒ∆¡»∆¿ƒ««

,'ÔÈ„È'‰ החיצון החותם שהוא 'ידים', נקראת האמונה כי «¿«ƒ
הפנימי, החותם ÒeÓ¯שסביב Ïa˜Ï ÔÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈»

,Ï"pk 'ÔÈÏ‚¯'‰ Ì˙BÁ ˙�ÈÁa e‰fL ,¯Bc‰ ÈÁÈÎBnÓƒƒ≈«∆∆¿ƒ««»«¿ƒ««
את  ומסתירים חותמים 'רגלין' הנקראים הדור שמוכיחי

יינקו  שלא כדי מוסר, שאומרים בשעה דין הגזר

הפנימי, החותם שזהו הדין, מגזר �ÈÁa˙החיצונים Ì‰L∆≈¿ƒ«

:‰ÊÂ .Ï"pk ,'Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ' ,˙BÓ˙BÁ‰ È�L¿≈«»»¿»««¿∆
ÈzL‰ ÌÚ 'Ì˙BÁ' ÌÈÓÚt ÈzL ‡i¯ËÓÈ‚a ,'È¯Lz'ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈¿»ƒ»ƒ«¿≈

˙B·z(רבא והושענא נעילה בכוונות האר"י בכתבי נעשים ,(כמובא אז כי ≈
החותמות. Ï‡¯NÈ,שני ˙ÁÓN È¯L˙a Ôk ÏÚÂ¿«≈¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»≈

הסוכות, ובחג השנה בראש ÏÚששמחים ‡e‰ ˙efÚ Èkƒ««
,Ï"pk ‰ÁÓO‰ È„È שנאמר ‰È‡כמו '‰ ˙Â„Á Èk" ¿≈«ƒ¿»««ƒ∆¿«ƒ

‰�M‰ L‡¯ ÏÚ ¯Ó‡� ‰f‰ ‡¯˜n‰ Ì‚Â ,"ÌÎfÚÓ שהוא »À¿∆¿««ƒ¿»«∆∆¡««…«»»
'תשרי'. בחודש

זה. למאמר  השייכות השמטות  מספר  יתבארו עתה 

˙‡f‰ ‰¯Bz‰Ï ÌÈÎiM‰ ˙BËÓL‰)(. «¿»««»ƒ¿«»«…

להקב"ה  נותנים הם הדור שמוכיחי א' באות לעיל מובא

הדור, על שנגזר דין הגזר את להם מגלה והקב"ה עצות,

נקראים  זה שם ועל ישראל, את להוכיח הולכים והם

בפסוק:ÊÂ‰'רגלין'. ‡˙הרמוז ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" ¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿≈
"‰l‡‰ ÌÈËtLn‰(ז '¯‚ÔÈÏ',(דברים ˙�ÈÁa Y "·˜Ú" כי . «ƒ¿»ƒ»≈∆≈∆¿ƒ««¿ƒ
ברגל, הוא Ï"pk,העקב ÌÈÁÈÎBn‰ ˙�ÈÁa Ì‰ 'ÔÈÏ‚¯'Â¿«¿ƒ≈¿ƒ««ƒƒ««

ÌÈ�Èc‰ ÌÈl‚Ó Ì‰ÏÂ,הדור על בשמים Ì‰Âשנגזרו ¿»∆¿«ƒ«ƒƒ¿≈
,e�È‰ Y "ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" :‰ÊÂ .¯Bc‰ ˙‡ ÌÈÁÈÎBÓƒƒ∆«¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿«¿

שעוברים  היסורים שאר גם כולל הוא מלכויות שעבוד ענין
את  כולל הוא מלכויות שעבוד כי הזה, בעולם האדם על
ושרים  וממלאכים המלכויות, על ששולטים העליונים השרים
ולכן  בעולם, שיש והיסורים והדינים הקטרוגים נמשכים אלו
ענשי  כי מלכויות, בשיעבוד הגיהנום את אברהם החליף
נפרש  לא (ואם הזה, שבעולם מהיסורים יותר קשים הגיהנום
מלבד  הזה בעולם וצער יסורים יש מדוע קשה, לנו יהיה כך
היחיד  העונש הוא מלכויות שיעבוד הרי המלכויות, שיעבוד
כולל  הוא מלכויות ששיעבוד כרחך בעל אלא העבירות, על

הזה). שבעולם והצער היסורים כל את

בתכלית  שהוא בעצמם, תאוותיו בעזות שחוטא מי יש והנה
אחד  כל מחולק בזה שגם פי על אף התחתונה, מדריגה
התחתונה, למדריגה כולם נחשבים כלל, בדרך אבל  מחבירו,

לגיהנם' פנים 'עז המשנה מאמר עליהם שיסובב משום עד ,
בעצמו, הגיהנם בעונש רק העזות מידת נשאר לא שבאמת
שגם  עד בעצמם, תאוותיו עזות כנגד מתגבר שהוא מי ויש
עצתו  מחלוקת או השוגג מצד רק זה בהם, שנכשל חטאיו כל
לגיהנם, יורדים אינם אשר הבינונים, מדריגת והוא וספיקותיו,
עליהם  עברו אשר הדברים כל של העונשים כל נחלף כבר כי

לבד. המלכיות בשעבוד



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תרכז יא

,ÌÈ�Èc‰ ÌÈl‚Ó Ì‰ÏÂ ,ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,ÌÈÁÈÎBn‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒƒ«ƒ¿«¿≈¿»∆¿«ƒ«ƒƒ
"ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" :‰ÊÂ .¯Bc‰ ˙‡ ÌÈÁÈÎBÓ Ì‰Â¿≈ƒƒ∆«¿∆¿»»≈∆ƒ¿¿
ÔeÚÓLz" ,ÌÈÁÈÎBn‰ e�È‰ ,ÔÈÏ‚¯ ˙�ÈÁanL e�È‰ Y«¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ«¿«ƒƒƒ¿¿
ÌÈl‚Ó Ì‰Ï Èk ,ÌÈ�Èc‰ e�È‰ ,"‰l‡‰ ÌÈËtLn‰ ˙‡≈«ƒ¿»ƒ»≈∆«¿«ƒƒƒ»∆¿«ƒ
:Ï"pk ¯Bc‰ ˙‡ ‰Êa ÌÈÁÈÎBÓ Ì‰Â ,Ï"pk Ì˙B‡»««¿≈ƒƒ»∆∆«««

Ïk˙efÚ ˙
ÈÁa Ì‰ ˙BÏBw‰‡e‰ ÁÈÎBn‰ ÏB˜ . »«≈¿ƒ«««ƒ«
·e˙kL BÓk ,¯ÙBL ÏB˜ ˙�ÈÁa(Á ‰ÈÚ˘È)¯ÙBMk" : ¿ƒ«»¿∆»«»

˙�ÈÁa ‰ÊÂ ,‰�È‚� ÏB˜ ÔÎÂ ."EÏB˜ Ì¯‰(‚Ï ÌÈÏ‰˙): »≈∆¿≈¿ƒ»¿∆¿ƒ«
Úe¯˙a Ôb� e·ÈËÈ‰",‰Úe¯z ˙�ÈÁa ‡e‰ Ôebp‰ ÏB˜ ."‰ ≈ƒ«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ«¿»

:Ï"pk ,"ÈnÚ ˙‡ ‰Ú¯z ‰z‡Â" :˙�ÈÁa ,¯ÙBL ˙�ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ«¿«»ƒ¿∆∆«ƒ««

ÈÓÈa˙�ÈÁa Ì˙¯Bz ‰˙È‰L ,¯Bc‰ ‰È‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ƒ≈«»«¿ƒ≈»»«∆»¿»»»¿ƒ«

Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,‰lÙz ˙�ÈÁa ,ÚÓL�ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»¿∆∆»¿«≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï(‡Î ‰ÏÈ‚Ó)‰¯Bz ÌÈ„ÓBÏ eÈ‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈa' : ƒ¿»»ƒ≈«»«¿ƒ≈»¿ƒ»

ÔkŒÏÚÂ .Ï"pk ‰lÙz ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰„ÈÓÚ .'‰„ÈÓÚa«¬ƒ»¬ƒ»¿ƒ«¿ƒ»««¿«≈
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯Bz‰ „B·k ÏËa ,Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ˙nMÓƒ∆≈«»«¿ƒ≈»«¿«»¿∆»¿

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯(ËÓ ‰ËÂÒ·Â Ì˘): «≈ƒ¿»ƒ¿»»

ÏÎaÚÓL
Â ‰NÚ
 ˙
ÈÁa LÈ ÌÏBÚÔÎÂ . ¿»»≈¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«¿≈
·e˙kL BÓk ,ÚÓL�Â ‰NÚ� LÈ ÌÈÎ‡Ïna««¿»ƒ≈«¬∆¿ƒ¿«¿∆»

(‚˜ ÌÈÏ‰˙),"B¯·c ÏB˜a ÚÓLÏ B¯·„ ÈNÚ ÁÎ È¯ab" :ƒ…≈…«…≈¿»ƒ¿…«¿¿»
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓÎe(ÁÙ ˙·˘)‰lb ÈÓ : ¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ»

,Ba ÔÈLnzLÓ ˙¯M‰ŒÈÎ‡ÏnL Ê¯ ,È�·Ï ‰Ê Ê»̄∆¿»«»∆«¿¬≈«»≈ƒ¿«¿ƒ
:'eÎÂ ÁÎ È¯ab :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…≈…«¿

˙‡ ÔeÚÓLz" ,ÌÈÁÈÎBn‰ e�È‰ ,'ÔÈÏ‚¯' ˙�ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««¿ƒ«¿«ƒƒƒ¿¿≈
Ì˙B‡ ÌÈl‚Ó Ì‰Ï Èk ,ÌÈ�Èc‰ e�È‰ ,"‰l‡‰ ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ»≈∆«¿«ƒƒƒ»∆¿«ƒ»

.Ï"pk ¯Bc‰ ˙‡ ‰Êa ÌÈÁÈÎBÓ Ì‰Â ,Ï"pk««¿≈ƒƒ»∆∆«««

כי ד' באות לעיל ‰BÏBw˙מובא Ïk קול כגון דקדושה »«
זמרה  וקול שופר וקול אנחה וקול �ÈÁa˙צעקה Ì‰≈¿ƒ«

˙efÚ שהקולות ה' באות לעיל ומובא דקדושה, «
והנה השופר, קול בחינת הם ‰ÁÈÎBnדקדושה ÏB˜«ƒ«
·e˙kL BÓk ,¯ÙBL ÏB˜ ˙�ÈÁa ‡e‰ אמר שהקב"ה ¿ƒ«»¿∆»

ישעיהו נח)לנביא ˜EÏB",(ישעיהו Ì¯‰ ¯ÙBMk" להוכיח : «»»≈∆
עזות  בחינת הוא המוכיח שקול ונמצא ישראל, את

�‚�È‰דקדושה. ÏB˜ ÔÎÂ דקדושה עזות בחינת ÊÂ‰,הוא ¿≈¿ƒ»¿∆
˙�ÈÁaשנאמר לג)מה Úe¯˙a‰",(תהלים Ôb� e·ÈËÈ‰" : ¿ƒ«≈ƒ«≈ƒ¿»

ש  בזה �ÈÁa˙ורמוז ,‰Úe¯z ˙�ÈÁa ‡e‰ Ôebp‰ ÏB˜«ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ«
,¯ÙBL ונמצא דקדושה, עזות בחינת הוא שופר וקול »

דקדושה. עזות בחינת הוא נגינה רומז שקול ו'תרועה'

ל  שנאמר:�ÈÁa˙גם ÈnÚ",מה ˙‡ ‰Ú¯˙ ‰z‡Â" ¿ƒ«¿«»ƒ¿∆∆«ƒ
,Ï"pk על כי הרועים, לשבעת רומז ש'תרועה' דהיינו ««

הרועים, לשבעת להתקרב זוכים דקדושה הקולות ידי

ה'. באות לעיל כמבואר

'נעשה' בחינת יש אדם לכל כי ט' באות לעיל מובא

'תורה', בחינת והיא אותה, שהשיג הדרגה שזוהי

והיא  ממנו, שנסתרת הדרגה שזוהי 'נשמע' ובחינת

והנה 'תפילה'. ‰Bc¯,בחינת ‰È‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈaƒ≈«»«¿ƒ≈»»«
Ì˙¯Bz ‰˙È‰L והיתה מאוד, גבוהה �ÈÁa˙בדרגה ∆»¿»»»¿ƒ«

Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,'‰lÙz' ˙�ÈÁa ,'ÚÓL�'ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»¿∆∆»¿«≈ƒ¿»
‰Î¯·Ï(כא Bz¯‰(מגילה ÌÈ„ÓBÏ eÈ‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈa' : ƒ¿»»ƒ≈«»«¿ƒ≈»¿ƒ»

'‰„ÈÓÚa. כי בזה, 'lÙz‰'ורמוז ˙�ÈÁa ‡e‰ '‰„ÈÓÚ' «¬ƒ»¬ƒ»¿ƒ«¿ƒ»
,Ï"pkז"ל רבותינו שאמרו ו:)כמו עמידה (ברכות 'אין : ««

תפילה'. B·k„אלא ÏËa ,Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ˙nMÓ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ∆≈«»«¿ƒ≈»«¿
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,‰¯Bz‰ כא (מגילה «»¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

מט) בטל ,ובסוטה בעמידה תורה ללמוד שהפסיקו שכיון

התורה  שהפסיקה כיון כי בזה, ורמוז התורה, כבוד

כבוד  בטל לכן 'תפילה', בחינת 'נשמע', בבחינת להיות

וסוף  קץ לה שאין שיודעים התורה, כבוד זהו כי התורה,

ויותר. יותר עומקה להשיג ומשתוקקים

כי י' באות לעיל '�NÚ‰'מובא ˙�ÈÁa LÈ ÌÏBÚ ÏÎa¿»»≈¿ƒ««¬∆
,'ÚÓL�'Â הוא 'נעשה' בבחינת אחד לעולם שהוא מה כי ¿ƒ¿«

'נשמע'. בבחינת שתחתיו LÈלעולם ÌÈÎ‡Ïna ÔÎÂ¿≈««¿»ƒ≈
e˙kL·בחינת BÓk ,'ÚÓL�'Â '‰NÚ�'(קג "ברכו :(תהלים «¬∆¿ƒ¿«¿∆»

מלאכיו B¯·c",ה' ÏB˜a ÚÓLÏ B¯·„ ÈNÚ ÁÎ È¯Babƒ≈…«…≈¿»ƒ¿…«¿¿»
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓÎe(פח (שבת ¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

קול  בת יצאה ונשמע', 'נעשה ישראל שכשאמרו

‰M¯˙ואמרה: ÈÎ‡ÏnL Ê¯ ,È�·Ï ‰Ê Ê¯ ‰lb ÈÓ'ƒƒ»»∆¿»«»∆«¿¬≈«»≈
:¯Ó‡pL ,Ba ÔÈLnzLÓמלאכיו ה' eÎÂ'ברכו ÁÎ È¯Bab ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ≈…«¿

בעמידה  למדו גמליאל רבן שבימי הגמרא מאמר

:Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ÈÓÈ· תנו" מובא: ע"א כ"א דף מגילה בגמ'
תורה  למדין היו לא גמליאל רבן ועד משה מימות רבנן,

והיו  לעולם חולי ירד גמליאל רבן משמת מעומד, אלא
בטל  גמליאל רבן משמת דתנן והיינו מיושב, תורה למדין

תורה". כבוד
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È‡È„ÈŒÏÚ Ì‡ Èk ‰M„w‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡ ƒ∆¿»¿ƒ¿»≈∆«¿À»ƒƒ«¿≈
,¯Ópk ÊÚ ÈÂ‰ :·e˙kL BÓk ,˙efÚ¯‡·Ók «¿∆»¡≈««»≈«¿…»

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ÔÎÂ .ÏÈÚÏ(:‰Î ‰ˆÈ·)‡Ï' : ¿≈¿≈»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»…
:'ÔÈfÚ Ô‰L È�tÓ ‡l‡ Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz ‰�z�ƒ¿»»¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈«ƒ

‰ÏB„b˜eÒta ÌÈÓÚt È�L ‰ÏtÎpL ,‰LeaÏ‡ÂÈ) ¿»»∆ƒ¿¿»¿≈¿»ƒ«»
(·ÈnÚ eL·È ‡ÏÂ ,'eÎÂ eL·È ‡ÏÂ" :¿…≈¿¿…≈«ƒ

"ÌÏBÚÏ(:Ë ˜"ÂÓ): ¿»

Ô„ÚŒÔb‰È‡ C‡ ,LnÓ ÌÏBÚ‰ ‰Êa Ì‰ Ìp‰Èb‰Â ««≈∆¿«≈ƒ…≈¿∆»»«»«ƒ
„ˆaL ˙e¯È¯w‰ ˙ÓÁÓ ÌLÏ ‡B·Ï ¯LÙ‡∆¿»»¿»≈¬««¿ƒ∆¿«
L�ÚÓ ¯˙BÈ ,„‡Ó ÏB„b ‰Lea‰ ¯ÚˆÂ .ÌB¯„Â ÔBÙ»̂¿»¿«««»»¿…≈≈…∆
,‰Lea‰ ¯Úˆ Ì‰a LÈ ,‰f‰ ÌÏBÚ È¯eqÈ ÏÎÂ ,Ìp‰Èb≈ƒ…¿»ƒ≈»«∆≈»∆«««»
„È˙ÚÏ ÔÎÂ .ÔÈ¯eqÈ BÏ LiL ÏÚ ÂÈ¯·ÁÓ Lia˙nL∆ƒ¿«≈≈¬≈»«∆≈ƒƒ¿≈∆»ƒ

‡B·Ï‰ÂÎ� ˜Ècˆ Ïk elÙ‡Â ,„‡Ó ÏB„b ‰Lea‰ ¯Úˆ »«««»»¿…«¬ƒ»«ƒƒ¿∆
d˙B‡Ï ÈB‡ ,‰Lea d˙B‡Ï ÈB‡ .B¯·Á ÏL B˙tÁÓ≈À»∆¬≈¿»»¿»

כמו  התנהגו שישראל דברו', בקול לשמוע דברו עושי

שנאמר  כמו שישמעו, קודם לעשות שמוכנים המלאכים,

כדרך  ולא דברו', בקול 'לשמוע כך ואחר דברו' 'עושי

אם  לדעת כדי הדבר את תחילה ששומעים עבדים שאר

לא או עליהם לקבלו יכולים שם)הם אצל (רש"י שיש הרי .

ונשמע'. 'נעשה בחינת כן גם המלאכים

,˙efÚ È„È ÏÚ Ì‡ Èk ‰M„w‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿»≈∆«¿À»ƒƒ«¿≈«
e¯Ó‡ ÔÎÂ .ÏÈÚÏ ¯‡·Ók ,'¯Ópk ÊÚ ÈÂ‰' :·e˙kL BÓk¿∆»¡≈««»≈«¿…»¿≈¿≈»¿

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯:כה Bz¯‰)(ביצה ‰�z� ‡Ï' : «≈ƒ¿»ƒ¿»»…ƒ¿»»
,'ÔÈfÚ Ô‰L È�tÓ ‡l‡ Ï‡¯NÈÏ ידי שעל בזה ורמוז ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈«ƒ

התורה. את לקיים ישראל יכולים  דקדושה העזות

זוכים  והיראה הבושה ידי שעל י' באות לעיל מובא

והנה דקדושה, לעזות זוכים זה ידי שעל «¿ÏB„b‰לשמחה,

˜eÒta ÌÈÓÚt È�L ‰ÏtÎpL ,‰Lea(ב eL·È(יואל ‡ÏÂ" : »∆ƒ¿¿»¿≈¿»ƒ«»¿…≈
"ÌÏBÚÏ ÈnÚ eL·È ‡ÏÂ ,'eÎÂ(:ט .(מו"ק ¿¿…≈«ƒ¿»

¯LÙ‡ È‡ C‡ ,LnÓ ÌÏBÚ‰ ‰Êa Ì‰ Ìp‰Èb‰Â Ô„Ú Ôb‰««≈∆¿«≈ƒ…≈¿∆»»«»«ƒ∆¿»
¯ÚˆÂ .ÌB¯„Â ÔBÙˆ „ˆaL ˙e¯È¯w‰ ˙ÓÁÓ ÌLÏ ‡B·Ï»¿»≈¬««¿ƒ∆¿«»¿»¿««
ÌÏBÚ È¯eqÈ ÏÎÂ ,Ìp‰Èb L�ÚÓ ¯˙BÈ „‡Ó ÏB„b ‰Lea‰«»»¿…≈≈…∆≈ƒ…¿»ƒ≈»
LiL ÏÚ ÂÈ¯·ÁÓ Lia˙nL ,‰Lea‰ ¯Úˆ Ì‰a LÈ ‰f‰«∆≈»∆«««»∆ƒ¿«≈≈¬≈»«∆≈
,„‡Ó ÏB„b ‰Lea‰ ¯Úˆ ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ .ÔÈ¯eqÈ BÏƒƒ¿≈∆»ƒ»«««»»¿…

,B¯·Á ÏL B˙tÁÓ ‰ÂÎ� ˜Ècˆ Ïk elÙ‡Â צדיק כל כי «¬ƒ»«ƒƒ¿∆≈À»∆¬≈
הצדיק  של וחופתו כבודו, לפי חופה הקב"ה לו יעשה

כך  ועל ממנו, הגדול הצדיק של מחופתו נכווית הקטן

BÓkנאמר: ,'‰nÏk d˙B‡Ï ÈB‡ ,‰Lea d˙B‡Ï ÈB‡'¿»»¿»¿ƒ»¿
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L(עה ÌL:(ב"ב e¯Ó‡Â , ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿»

dÏ ÈB‡ ,‰�·Ï È�Ùk ÚLB‰È È�t ,‰nÁ È�Ùk ‰LÓ È�t'¿≈∆ƒ¿≈«»¿≈¿À«ƒ¿≈¿»»»

עזים  שהם מפני לישראל תורה שנתנה הגמרא מאמר

:ÌÈÊÚ Ô‰˘ דרבי משמיה "תנא מובא: ע"ב כ"ה דף ביצה בגמ'
דבי  תנא עזין, שהן מפני לישראל תורה נתנה מה מפני מאיר,
הוא  ברוך הקדוש אמר למו דת אש מימינו ישמעאל רבי
של  דתיהם דאמרי איכא אש, דת להם שתנתן הללו ראויין
אומה  כל אין לישראל תורה נתנה לא שאלמלא אש אלו
בן  שמעון רבי דאמר והיינו בפניהם, לעמוד יכולין ולשון
תרנגול  בחיות כלב באומות ישראל הן, עזין שלשה לקיש
אף  אומרים ויש דקה, בבהמה עז אף אומרים ויש בעופות,
תורה  להם ונתנה – עזים "שהן רש"י: ופירש באילנות", צלף
אלו  של דתיהן ליבם. ומכנעת כוחם מתשת והיא בה, שיעסקו
למו  דת אש מימינו כאש. עזים שהם אש, אלו של מנהגם –
והרבה  למו, דת שאש מפני התורה, להם נתן מימינו –
– באילנות צלף להנצח. קשים – עזים כזה. חסרים מקראות

שלו". עזות מהו ידעתי הכוונה לא שאין נמצא רש"י לפירוש (והנה

שלהם, העזות את מכניעים התורה ידי על אלא לתורה, זוכים העזות ידי שעל

שעל  דקדושה, עזות בחינת בה יש התורה כי רש"י, דברי לפי לפרש ואפשר

דקדושה) לעזות זוכים והם ישראל, של הגוף עזות נכנעת זה ידי

לעולם  עמי יבושו שלא בענין הגמרא מאמר

:ÌÏÂÚÏ ÈÓÚ Â˘Â·È ‡ÏÂ:מובא ע"ב ט' דף קטן מועד בגמ'
לבריה  ליה אמר דרב, מיניה אפטר חלפתא בן שמעון "רבי
ולא  תבייש דלא רעוא יהא ליה אמר דליברכך, לגביה זיל
ליה  אמר לך, אמר מאי ליה אמר אבוה גבי אתא תתבייש,
דברכן  ברכתא ברכך ליה אמר לי, דאמר הוא בעלמא מילין
אכול  ואכלתם דכתיב בה, ותנא לישראל הוא בריך קודשא

ב  כי וידעתם לעולם, עמי יבושו ולא וגו' והללתם קרב ושבוע
"לא  רש"י: ופירש לעולם", עמי יבושו ולא וגו ' אני ישראל
תתבייש, שלא כדי אחריני, תיבוש לא – תתבייש ולא תבוש
לא  בה ושנה – בה ותנא תתבייש. פן כך לידי תבוא שלא

תתבייש". ולא תבייש לא והיינו לעולם עמי יבושו

וביאור  בעצמם, הגיהנום בעונשי שיתביישו הגיהנום ענין ביאור
חותם  בחינת שהם הדור מוכיחי ענין

:„Â‡Ó ÏÂ„‚ ‰˘Â·‰ ¯Úˆ ‡Â·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ הליקוטים בביאור
שצער  שכתב הקדושים, מדבריו ונראה מבואר כי בזה, כתב
על  היא, שהכוונה גיהנם, מעונש יותר מאוד גדול הבושה
גם  ואם בעצמו. הגיהנם בעונשי שמתביישים הבושה צער



כב  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  חֹותם ּבתֹו טבת  ָ ְ ָחֹותם תרכט יא

כל  ויכוה יתבייש חבירו כנגד אחד צדיק של השכר במיעוט
שכפלו  עד ועצום, גדול בצער חבירו, של מחופתו צדיק
מזה  כלימה, לאותה אוי בושה, לאותה אוי ואמרו, חז"ל
שהוא  פנים, עז שהוא למי וחומר, קל אלפים אלפי נלמד
זה, ידי על רבות עבירות ועשה ותאוותיו, גופו בעזות חזק
אותו  מורידים עוונותיו ידי על שברא ומשחיתים והמחבלים
עוצם  כלל לשער אין שאז והמרים, הקשים גיהנם בעונשי
בכפלי  העולה ועצום, גדול ומרירות בצער הזאת, הבושה
הגיהנם. של העונשים שבעצם המכאובים מצער יותר כפלים
הוא  שהעיקר הזה, העולם יסורי מענין אז שדיבר בזה כי
לפרש  זה בכל שסבב מבואר, נראה שבהם, הבושה צער
לכל  תוגדל בזה שגם שלעתיד, הבושה לצער ראיה ולהביא
שבעצם  מהצער יותר החטאים, שבמדריגת הבושה צער אחד

והעונשים. היסורים

שמי  לדרגה, מדרגה היא הבושה שמידת כשם כי עוד וכתב
גם  כך יותר, פנים בושת לו יש יותר גדולה במדריגה שהוא
יש  יותר גדולה במדריגה שהוא שמי דקדושה, העזות בענין
העזות  במדריגות שיש כשם והנה יותר, דקדושה עזות לו
במדריגות  גם יש כך תתאה, ועדן עילאה עדן בחינת דקדושה
העליונים  שבעולמות עליון גיהנם אחרא דסטרא העזות
בזה  הוא שהגיהנום כאן כמובא הזה, שבעולם תחתון וגיהנם
שמי  מידה, כנגד מידה הוא והעונש השכר והנה העולם,
שבתאוותיו  גופו עזות את ומבטל יתברך, ה' כנגד שמתבייש
זה  ידי על יזכה בעצמו, יתברך ועזותו רצונו כנגד ורצונותיו,
מי  אבל עילאה, שבעדן יתברך מלכותו בעזות להתענג לעתיד
פניו  עזות את עצמו על ומגביר הבושה את מסלק שלהיפך

ז  ידי על ירד גופו, צער ובהמיות לו שיגיע עד לגיהנם, ה
בעולם  בעצמו סובל שהיה ממה פעמים רבבות ריבי  הבושה
עזות, מתוך בעוונות ועוו חטאו שלא הבינונים ואמנם הזה.
יתברך, כנגדו והבושה השפלות לעצם זכו לא שני מצד אך
יש  זה ידי שעל הזה, בעולם ויסורים שיעבוד מקבלים הם

מחביריהם. בושה להם

שיש  המאמר, בתחילת המובא את לבאר כתב זה ולפי
נותנים  שהם הדור מוכיחי יש כי חותם, בתוך חותם ויש חותם
ישראל, את להוכיח הולכים וכן יתברך, לה' עצות כביכול
וכשהקב"ה  העצה, שם ועל ההליכה שם על רגלין ונקראים
עמהם  מתייעץ הוא התורה, הוא והדין בעולם דין גזר גוזר
וחותמים  תורה הדין זה את מכסים והם דין, הגזר להם ומגלה
למעלה  חיצון חותם ויש חותם, נקראים הם זה שם ועל אותו,
מאלו  מוסר המקבלים ידים בחינת והוא החותם, מזה
המוסר, בה שנתקבל אמונה בחינת זה והידים המוכיחים,
את  המקבלים ידי נקראים מדוע קצת, להתפלא יש ולכאורה
המכסה  דבר הוא חותם כי השני, החותם בשם התורה
הדין  את ומסתירים מכסים  שהם הפנימי החותם כמו ומסתיר,
ידי  של השייכות ומה החיצונים, ממנו יינקו שלא תורה
שידי  נאמר שאפילו ועוד והסתרה, לכיסוי המקבלים
לא  מדוע מקום מכל השני, החותם בחינת הוא המקבלים

עצמם, המוכיחים של הרגלים גם השני החותם בכלל נחשב
להוכיח  הולכים הם תורה הדין את חותמים שהם אחר שהרי

השני. החותם בכלל נחשב זה אין ומדוע ישראל, את

נפשות  כלליות את לזכך צריך הנה כי בזה, לבאר וכתב
התאוות  כל את שכוללת שבגופם, העזות ממידת ישראל
הבושה  ידי על נעשה שזה לעיל ונתבאר הרעות, והמידות
הזה  בעולם שמקבלים והיסורים מהצער להם שיש והכלימה
המאמר, בתחילת המובא דין הגזר ענין וזהו הבא, ובעולם
שנמשכת  דקדושה עזות בחינת וזהו העולם, על גוזר שהקב"ה
הזו  והתוכחה והעזות ולהכלימם, לביישם יתברך מה'
ולכן  מהקב"ה, מקבלים שהצדיקים וההשגה בתורה מלובשת
מוכרח  בעצמו רבינו משה ואפילו התורה, הוא שהדין כתב
מה' ולהתבייש הזו, והתוכחה העזות את יתברך מה' לקבל
ביד  ה' דיבר "כאשר הפסוק את שם שהביא וזהו יתברך,
צריך  משה גם כי המוסר, את שמקבלים הידים לענין משה",

יתבר  ה' דיבורי את בידיו ך.לקבל

לה' המוכיחים שנותנים העצות ענין יתבאר זה פי ועל
נפלאה, המצאה שהמציא חכם כמו כי כביכול, יתברך
לבנות  אפשר אי אבל נפלא, באופן ידה על להתענג שאפשר
בונה  שהוא מסויים אומנות כלי ידי על אלא הזו ההמצאה את
והרי  ההמצאה, את בונה הוא הזה הכלי ידי ועל לכן, קודם
ההמצאה, את לבנות העצה את לו נתן הזה שהכלי נחשב זה
לענין  גם הוא וכך ההמצאה, כל נבנית הזה הכלי ידי על כי
העולם  אין סוף שבאין האור ריבוי מעוצם כי הגדול, הצדיק
כלי  את צריך ולכן שפע, ממנו לקבל יכול הגשמי הזה
דקדושה, עזות בחינת והיראה, הדין בחינת שהוא הצמצום,
צמצום  הוא והדין שהיראה כידוע השפע, את מצמצם שהוא
יכול  העולם היה לא והיראה הדין מגודל אבל החסד, של
הוא  סוף האין מאור לקבל העצה עיקר ולכן כלל, להתקיים
בכל  לבדו שהוא משיח, משה בחינת הגדול הצדיק ידי על
מידת  ואת התוכחה את בעצמו מקבל והוא משם, מקבל דור
יתברך, ה' לפני מאוד ומתבייש סוף, מאין הנמשכת הדין
שיסבול  מפשעינו, מחולל שהוא משיח על שנאמר (וכמו
יזדכך  בעצמה זו בושה ידי על אבל ישראל), על לכפר יסורים
בלבד, הנשמה לתענוגי שיזכה עד הזיכוך בתכלית גופו עזות
מאין  הנמשכת והחכמה התורה את מקבל הוא זה ידי ועל
ונפשות  ממש, כחותם בו נחקקת והיא יתברך, בעצמו סוף
תורתו, את ממנו מקבלים הם דור שבכל והקדושים הצדיקים
כדי  רבות מניעות ולשבר מאוד לסבול הם גם מוכרחים ולכן
תורתו  בהם נחקק ואז בו, אמונתם ידי על ממנו לקבל
אחר  וכן החיצון, החותם בחינת הם ולכן  כחותם, והשגותיו

ישראל. נפשות לכלליות תורתו נשפע כך

כביכול, יתברך לה' המוכיחים שנותנים העצות ענין וזהו
המקיים  השפע נשפע המוכיח הגדול הצדיק ידי שעל כיון כי
העצה  את להקב"ה נתן שהצדיק זה דבר נחשב הבריאה, את
לקיום  העצה בעצמו הוא הצדיק כי הבריאה, את לקיים
שהקב"ה  מובא שבמדרש מה מיושב זה ולפי הבריאה.
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בתורה  ולעיל העולם, את לברוא הצדיקים נשמות עם התייעץ
לברוא  התייעץ הוא ישראל נשמות שאר עם שגם מובא י"ז
נשפע  ידם על ישראל שנשמות הוא, הענין אך העולם, את
אבל  הבריאה, לקיום העצה הם ולכן הבריאה, לכלל השפע
מהצדיקים, השפע את לקבל צריכים עצמם ישראל נשמות
הצדיקים  וגם ישראל, נשמות לקיום העצה הם הצדיקים ולכן
משה  שהוא העליון מהמוכיח השפע את לקבל צריכים עצמם

הצדיקים. נשמות לקיום העצה הוא ולכן משיח,

שלום  עושים שהצדיקים המאמר, בתחילת לעיל מובא והנה
מחברים  הם כי הוא, והענין שבשמים, לאביהם ישראל בין
הגוף  בין שלום שיהיה שצריך שכשם והתפילה, התורה את
שהיא  התורה בין וחיבור שלום שיהיה צריך כך לנשמה,
הצדיקים  ולכן נשמע, בחינת שהיא לתפילה נעשה, בחינת
התורה  ואת בעמך, אפך יחרה למה יתברך לה ' מתפללים
אתם  להם ואומרים לישראל, משפיעים הם התוכחה שהיא
התורה  מתחברים זה ידי ועל גדולה, חטאה חטאתם
ידי  על נעשה הדין המתקת ועיקר והנשמע, הנעשה והתפילה,
חוזרים  שהם מהצדיק, התוכחה את המקבלים של האמונה
נמתק  הוא כי ביותר, הדין נחתם ואז מעשיהם, על בתשובה
הפנימי  החותם ומתקלקל הרע כשמתגבר ולכן ממש.
הם  שלהם החותם ידי על הצדיקים כי העולם, שלום מתקלקל
בין  וממילא והתפילה, התורה בין וחיבור שלום עושים

שבשמים. לאביהם ישראל

צדיק  שכל יהיה הבא העולם של שהשכר לומר שייך איך
חבירו  של מחופתו יתבייש

:Â¯È·Á Ï˘ Â˙ÙÂÁÓ ‰ÂÎ� ˜È„ˆ ÏÎ,הקשה לחכמה בפרפראות
שכל  מה הבא, עולם של השכר יהיה שזה לומר שייך איך
באות  לעיל מבואר כי לתרץ, וכתב חבירו, בפני יתבייש צדיק
קודם  ירידה להיות צריך למדריגה ממדריגה שלעלות י"א

הראשונה הע  מדריגתו שגם מאחר כי הפשוט, והפירוש ליה,
צריך  כן על זאת, במדריגה גם לו וטוב טובה מדריגה היתה
מירידתו, לעלות ביותר מתחזק זה ידי ועל ירידה, לו להיות
כן  ועל הראשונה, ממדריגתו יותר גבוה במדריגה שעולה עד
מאחר  ממדריגתו ממש ירידה שום שייך לא שאז לעתיד
של  מחופתו נכוה צדיק כל יהיה כן על הבחירה, שנתבטל
כי  ביותר, לעלות יתחזק זה ידי ועל  בושה לאותה ואוי חבירו
והתשובה  י "א, אות לעיל כמבואר תשובה כולו יהיה לעתיד
ו', בסימן לעיל כמבואר יתירה, להשגה פעם בכל שיזכו הוא
ידי  על אך מקודם, ירידה בלי יתירה להשגה לעלות יזכו ואיך

ביותר. יתירה להשגה לעלות יתחזק הנ"ל הבושה

לעיל, מבואר כבר כי ממש, כפשוטו עוד לפרש שיש וכתב
בחינת  הוא ה', תורת בחינת נסתר בחינת נשמע שבחינת
בחינת  בושה, בחינת יראה בחינת השלם, מאמר בראשית
והכלימה  הבושה שאדרבא נמצא, עילאה. עדן עילאה חכמה
זו  במדריגה, ממנו הגבוה חבירו בפני יתבייש צדיק שכל

בחינת עילאה, עדן בחינת היא בעצמה פ"ה)הבושה (אבות

בושה  ידי שעל ואפשר, לעיל. כמבואר עדן' לגן פנים 'ובושת
ידי  על ממנו, הגבוהה המדריגה לפני שמתבייש בעצמה זו
הוא  גם לעלות שמתגבר עד ולעזות לשמחה זוכה זה

זאת. למדריגה

שכתב  כיון להבין, יש כי בזה, כתב הליקוטים ובביאור
מתבייש  הוא אדם, משום מתבייש שאינו הגדול שהצדיק
מקום  מכל ה', ותפילת ה' תורת שהשיג אף כי מהקב"ה,
ואם  סוף, אין הם ותפילתו תורתו וגם סוף אין הוא הקב"ה
מתבייש  הוא יותר הצדיק שמשיג פעם שבכל נמצא כן
שמתבייש  הזאת לבושה ותכלית סוף ואין מהקב"ה,
את  חז"ל הזכירו מדוע קצת, להתפלא יש כן ואם מהקב"ה,
בושה  לאותה אוי אמרו זה שעל יהושע, פני לגבי רק הבושה
משה  פני לגבי הבושה את הזכירו ולא כלימה, לאותה אוי

יתברך. מה' שמתבייש

יתברך  בה' כך כל נכלל רבינו שמשה ולומר לתרץ ואין
סוף  שבאין ה' ותפילת ה' לתורת גם כביכול שזוכה עד
שגם  אחר במקום ז"ל רבינו מדברי מבואר הרי כי ממש,
בכל  כך אחר מתעלה הוא יתברך בה' שנכלל רבינו משה

פ  בכל ממילא כן ואם יותר, האין פעם מאור מתבייש הוא עם
יתברך. בעצמו סוף

מחבירו, מתבייש צדיק שכל כן אם כי להקשות, יש ועוד
משיג  ממנו שגבוה הצדיק גם יותר משיג שצדיק פעם ובכל
דבר  מתיישב איך כן ואם בושה, תהיה שלעולם ונמצא יותר,
לעולם". עמי יבושו "ולא ז"ל רבינו שמביא הפסוק עם זה

שהוא  השלם שמאמר לעיל מבואר הנה כי בזה, לבאר וכתב
הכל, נכלל שם כי  כאחד, ובן אב בחינת הוא נשמע בחינת
שהנשמה  הגוף, בבשר הנשמה ודביקות אחדות ענין גם וזהו
יחד, נכללים נעשה בחינת שהוא והגוף נשמע בחינת שהיא
לעיל  שמבואר דקדושה, והבושת העזות אחדות ענין גם וזהו
הם  שבשורש משום וזהו מבושת, נמשך דקדושה שהעזות
והאב, הנשמה מצד הוא דקדושה העזות כי יחד, נכללים
ונשמע  שכשנעשה כשם ואמנם והבן, הגוף מצד הוא והבושת
עצם  והיא נשמע, שם על המדריגה נקראת יחד מתאחדים
שהיא  העליונה לבחינה להתעלות כשזוכים גם כך המדריגה,
עזות, בחינת שהיא סוף, אין בחינת הבריאה, קודם בחינת
היא  העליונה כנגד התחתונה שהמדריגה אף אב, בחינת
בושת  גם שם באמת אבל בן, ובבחינת בושת בבחינת נקראת
שזוכה  מי ולכן האב, בעזות האחדות בתכלית נכללת הבן
כי  ממש, ה' ותפילת ה' תורת שהוא הדבר נחשב זו למדריגה
דלעיל, הקושיא מיושבת וממילא יתברך. ה' עם מתאחד הוא
שאין  הוא, והתירוץ יתברך, מה' מתבייש כן גם רבינו שמשה
העזות  עם גמורה באחדות היא הבושה כי לבושה, נחשב זה

דקדושה. עזות היא הזו הבחינה ועיקר דקדושה,

לעתיד, שיהיה התיקון גמר קודם הזה, העולם בחיי ואמנם
ענוותנותו  מעוצם לבדו, רבינו משה רק לזה זוכה אין
באין, להכלל זכה זה ידי שעל האדם, מכל יותר ושפלותו
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‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,‰nÏk(‰Ú ·"·). ¿ƒ»¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»
È�Ùk ÚLB‰È È�t ,‰nÁ È�Ùk ‰LÓ È�t' :ÌL e¯Ó‡Â¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈«»¿≈¿À«ƒ¿≈
‰nÏk d˙B‡Ï dÏ ÈB‡ ,‰Lea d˙B‡Ï dÏ ÈB‡ ,‰�·Ï¿»»»¿»»»¿»¿ƒ»
‡�ÓÁ¯ ,ÌÈ‡ËBÁ‰ eLia˙È CÈ‡ ÔkLŒÏkÓ ,''eÎÂ¿ƒ»∆≈≈ƒ¿«¿«¿ƒ«¬»»
Lia˙‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰‚¯„Óa ‡e‰ Ì‡Â .ÔÏˆÏƒ¿«¿ƒ¿«¿≈»∆≈»ƒ¿ƒ¿«≈
Èk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ó Lia˙‰Ï LÈ ,Ì„‡ ÌeMÓƒ»»≈¿ƒ¿«≈≈«»»ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‰¯Bz‰ Ïk Ìi˜Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«≈»«»¿∆»¿
¯·B˜ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba«̄≈ƒ¿»ƒ¿»»«»»≈
,'eÎÂ ÌÈÏBÁ ¯w·Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ,'eÎÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿«»»¿«≈ƒ¿
Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e·LÁL ‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ¯‡Le¿»ƒ¿«»∆»¿«≈ƒ¿»

Ì‚Â .Ì˙B‡ Ìi˜Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰Î¯·Ïƒ¿»»∆«»»¿«≈»¿«
e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,Ïlt˙Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿«≈¿∆»¿«≈
Ïlt˙Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ÔÈpÓ :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊƒ¿»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆«»»ƒ¿«≈
È‡cÂ·e .'eÎÂ È�ÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È ?Ïlt˙Ó È‡Óe ,'eÎÂ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿¿««
‰lÙ˙e ‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ Ìi˜Ó ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»¿«≈ƒ¿«»¿ƒ»
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰nÎÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï Èe‡¯L BÓk¿∆»¿«»»¿«»»≈
‰lÙ˙e ‰¯BzÏ ,BlL ‰lÙz ÔÈ·e BlL ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»∆≈¿ƒ»∆«»¿ƒ»
C¯a˙È ÌM‰ „·BÚ „Á‡ ÏÎ Èk ,C¯a˙È ÌM‰ ÏL∆«≈ƒ¿»«ƒ»∆»≈«≈ƒ¿»«
‰¯Bz e�È‰ ,ÚÓL�Â ‰NÚ� ˙�ÈÁ·a B˙‚¯„Ó ÈÙÏ¿ƒ«¿≈»ƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿««¿»

:Ï"pk ‰lÙ˙e¿ƒ»««

,''eÎÂ ‰nÏk d˙B‡Ï dÏ ÈB‡ ,‰Lea d˙B‡Ï שבזמן ¿»»»¿»¿ƒ»¿
נביא  היה יהושע שהרי כך, כל הכבוד נתמעט מועט

לכבודו, להגיע יכול ולא כמשה ‡CÈומלך ÔkL ÏkÓƒ»∆≈≈
,ÔÏvÏ ‡�ÓÁ¯ ,ÌÈ‡ËBÁ‰ eLia˙È.לבוא Ì‡Âלעתיד ƒ¿«¿«¿ƒ«¬»»ƒ¿»¿ƒ

LÈ ,Ì„‡ ÌeMÓ Lia˙‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰‚¯„Óa ‡e‰¿«¿≈»∆≈»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Èk ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ó Lia˙‰Ï¿ƒ¿«≈≈«»»ƒ«»»
Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,‰¯Bz‰ Ïk Ìi˜Ó¿«≈»«»¿∆»¿«≈ƒ¿»
LB„w‰ ,'eÎÂ ÌÈ˙Ó ¯·B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰' :‰Î¯·Ïƒ¿»»«»»≈≈ƒ¿«»
‰¯Bz‰ ˙ÂˆÓ ¯‡Le ,''eÎÂ ÌÈÏBÁ ¯w·Ó ‡e‰ Ce¯a»¿«≈ƒ¿¿»ƒ¿…«»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e·LÁL∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»∆«»»
BÓk ,Ïlt˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‚Â .Ì˙B‡ Ìi˜Ó¿«≈»¿««»»ƒ¿«≈¿
LB„w‰L ÔÈpÓ' :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»ƒ«ƒ∆«»

ÔBˆ¯ È‰È ,Ïlt˙Ó È‡Óe ,'eÎÂ Ïlt˙Ó ‡e‰ Ce¯a»ƒ¿«≈¿«ƒ¿«≈¿ƒ»
'eÎÂ È�ÙlÓ על רחמי ויגולו כעסי, את רחמי שיכבשו ƒ¿»«¿

להם  ואכנס רחמים, במידת בני עם ואתנהג מידותי,

הדין'. משורת ‰e‡לפנים Ce¯a LB„w‰L È‡cÂ·e¿««∆«»»
LB„w‰Ï Èe‡¯L BÓk ‰lÙ˙e ‰¯Bz‰ ˙ÂˆÓ Ìi˜Ó¿«≈ƒ¿…«»¿ƒ»¿∆»¿«»

BlL ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‰nÎÂ .‡e‰ Ce¯a של – »¿«»»≈ƒ«»∆
‰ÌMהאדם ÏL ‰lÙ˙e ‰¯B˙Ï ,BlL ‰lÙz ÔÈ·e≈¿ƒ»∆¿»¿ƒ»∆«≈

B˙‚¯„Ó ÈÙÏ C¯a˙È ÌM‰ „·BÚ „Á‡ Ïk Èk ,C¯a˙Èƒ¿»«ƒ»∆»≈«≈ƒ¿»«¿ƒ«¿≈»
,Ï"pk '‰lÙ˙'e '‰¯Bz' e�È‰ ,'ÚÓL�Â ‰NÚ�' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿««¿»¿ƒ»««
'נעשה' בחינת יש אחד שלכל ט', באות לעיל כמבואר

שזהו  'נשמע' ובחינת השיג, שהוא הדרגה שזהו

ה' של והתפילה והתורה ממנו, נסתרת שעדיין הדרגה

אז  כי לעולם, עמי יבושו לא התיקון בגמר לבוא לעתיד אבל
קודם  בבחינת הבריאה אחר בחינת שהוא העולם כל יכלל
אחד  כל שיתבייש מהבושה יצטערו לא וממילא הבריאה,
העזות  עם גמורה באחדות תתאחד הבושה כי מחבירו,

בושה. ולא לעזות בעיקר שתחשב עד דקדושה,

שהתורה  זה ממאמר שנמצא הליקוטים, בביאור עוד וכתב
פי  על ואף נשמע, בחינת היא והתפילה נעשה, בחינת היא
את  כללי, באופן אך הבחינות, מכל כלולה בחינה שבכל
התפילה  אור ואת רבינו, משה ידי על קיבלנו התורה בחינת
שהתנוצץ  המלך ודוד צדקנו, משיח  ידי על נקבל יותר שגבוה
לכן  ממנו, יצא משיח שהרי שלעתיד, משיח מנפש כן גם בו
והתהילה, התפילה אור את להמשיך רק עסקו כל היה

תורה. חומשי חמישה כנגד שהם ספרים בחמישה

חמה  כפני משה פני בענין הגמרא מאמר

:‰ÓÁ È�ÙÎ ‰˘Ó È�Ù:מובא ע"א ע"ה דף ב"ב בגמ'
שבע  לעשות הקב"ה עתיד יוחנן, ר' אמר רבה "אמר

מכון  כל על ה' וברא שנאמר וצדיק, צדיק לכל חופות
להבה  אש ונוגה ועשן יומם ענן מקראיה ועל ציון הר
ואחד  אחד שכל מלמד חופה, כבוד כל על כי לילה,
בחופה  עשן כבודו, לפי חופה הוא ברוך הקדוש לו עושה
בתלמידי  צרות שעיניו מי שכל חנינא רבי אמר למה
הבא, לעולם עשן עיניו מתמלאות הזה בעולם חכמים
ואחד  אחד שכל מלמד חנינא רבי אמר למה בחופה ואש
לה  אוי בושה לאותה לה אוי חבירו, של מחופתו נכוה
מהודך  ונתתה אומר אתה בדבר כיוצא כלימה, לאותה
משה  פני אמרו הדור שבאותו זקנים הודך, כל ולא עליו
בושה  לאותה לה אוי לבנה, כפני יהושע פני חמה כפני

כלימה". לאותה לה אוי

חבירו  של מחופתו קטן של חופתו – "נכוה רש"י: ופירש
לה  אוי ויהושע. משה שראו – הדור שבאותו ממנו. הגדול
שהרי  כך כל הכבוד נתמעט מועט שבזמן – בושה לאותה

לכבודו". להגיע יכול ולא כמשה ומלך נביא היה יהושע
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ÔÈ�Ú‰ ‰fÓ ÏÈÁ˙‰ ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ¯ÓBÏ ÏÈÁ˙‰L ˙Úa]¿≈∆ƒ¿ƒ««»«…ƒ¿ƒƒ∆»ƒ¿»

‰Lea‰ ¯ÚˆÂ Ìp‰Èb‰Â Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈ�ÚÓ ,Ô‡k ·e˙k‰«»»≈ƒ¿«««≈∆¿«≈ƒ…¿«««»

C¯a˙È ÌM‰ ÏL ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÔÈ�Úa Ò�ÎpL „Ú ,Ï"pk 'eÎÂ¿«««∆ƒ¿«¿ƒ¿«»¿ƒ»∆«≈ƒ¿»«

ÔÈ�ÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ò�Î� CkŒ¯Á‡Â ,Ô‡k ·e˙kk ,BÓˆÚa¿«¿«»»¿««»ƒ¿««¿≈∆≈ƒ¿»

Èz·˙kL ‰ÚLa C‡ ,Ï"p‰ ‰¯Bz‰ Ïk ¯ÓbL „Ú ,ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿»«∆»«»«»«««¿»»∆»«¿ƒ

ÏÈÁ˙‰Ï ÈÏÚ ‰eˆÂ ,˙ˆ˜ ¯·c‰ CÙ‰ ,˙‡Ê ‰¯Bz ÂÈ�ÙÏ¿»»»…»««»»¿»¿ƒ»»«¿«¿ƒ

:[B˙�ek Ú„BÈ '‰Â .Ï"pk Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ÔÈ�ÚÓ ‰¯Bz‰«»≈ƒ¿«»¿»«««≈««»»

ÌÓB¯ÓÈc ,‡˙È¯˙·e ‡˙ÈÓ„˜a ÔÈ‰Ï‡ ‡e‰ ¿»¡»ƒ¿«¿«¿»«¿«¿»ƒ
‡�ÈÎÊ Èc ,‡˙È¯B‡ ÔÏ ¯ÒÓe Ô· ÈÚ¯˙‡Â È·¿̂ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿«»«¿»ƒ»ƒ»

:‡˙eÚÈ�ˆ„ ‡¯ÙÒ ‡ÓiÒÏ,‡�„È ÌÈ¯� ÔÚk ¿«»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»»

ÏÈÁ˙‰Ï ,‡�ÈÓÈÏ ‡�Ï „ÓÚÈ Èc ,‡�˜Ï‡ Ì„√̃»¡»»»ƒ«¬»»»ƒƒ»¿«¿ƒ
:‡�ez‡ È·c È·Òa ÌÈÊe�b‰ ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ¯ ¯Ó‚ÏÂ¿ƒ¿…»ƒƒ»ƒ«¿ƒ¿»≈¿≈«»

‡ ez‡ È·c È·Ò»≈¿≈«»

‚Î

‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

‡ÓÈ‡ÔÏ ÈÂ‰ :e‰Ï ¯Ó‡ .È·È„Îc ÈlÓ ÔÏ ≈»»ƒ≈ƒ¿ƒ≈¬«¿¬≈»
dÏ ‰ÈÏz ÈÂ‰Â ,‰„ÏÈÂ ,‡˙È
„k«¿«¿»¿»¿»«¬≈»¿»≈
‰‡Ó ‡a‡ È·a ˜ÈqÓc :da ·È˙Îe ,‡˜˙tƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ¿≈«»¿»
¯Ó‡ .‰„ÏÈ ÈÓ ‡˙È
„ÎÂ :dÏ e¯Ó‡ .ÈÊeÊ ÈÙÏ‡«¿≈≈¬«≈¿«¿«¿»ƒ»¿»¬«

מכל  למעלה שהוא סוף' 'אין בבחינת הם יתברך

הבריאה.

האדם  צריך לכן כך, כל גדול הבושה שצער וכיון

רצונו  נגד לעשות שלא יתברך ה' לפני מאוד להתבייש

כי  ח"ו, ועוון חטא איזה לעשות שלא שכן ומכל ח"ו,

יתבייש  הזה, בעולם דקדושה בושה עליו ימשיך לא אם

יותר  אפילו העונשים, מכל קשה שזה הבא בעולם

ויראה  לבושה זוכה וכשהאדם הגיהנום, מעונש

השמחה  ידי ועל לשמחה, זוכה הוא זה ידי על דקדושה,

זוכה  הוא זה ידי  ועל דקדושה, לעזות זוכה הוא

אמונה  מהם ולקבל אמת, בצדיקי ולהכלל להתקרב

השלימות, י'(בתכלית באות לעיל מוהר"ן))כמבואר ליקוטי .(קיצור

ז"ל:[ נתן ר' ‰Bz¯‰מוסיף ¯ÓBÏ ÏÈÁ˙‰L ˙Úa]¿≈∆ƒ¿ƒ««»
Ô„ÚŒÔb‰ ÔÈ�ÚÓ ,Ô‡k ·e˙k‰ ÔÈ�Ú‰ ‰fÓ ÏÈÁ˙‰ ,˙‡f‰«…ƒ¿ƒƒ∆»ƒ¿»«»»≈ƒ¿«««≈∆
ÔÈ�Úa Ò�ÎpL „Ú ,Ï"pk 'eÎÂ ‰Lea‰ ¯ÚˆÂ Ìp‰Èb‰Â¿«≈ƒ…¿«««»¿«««∆ƒ¿«¿ƒ¿«
,Ô‡k ·e˙kk ,BÓˆÚa C¯a˙È ÌM‰ ÏL ‰lÙ˙e ‰¯Bz»¿ƒ»∆«≈ƒ¿»«¿«¿«»»
Ïk ¯ÓbL „Ú ,ÔÈ�ÚÏ ÔÈ�ÚÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ò�Î� CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿««¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿»«∆»«»
,˙‡Ê ‰¯Bz ÂÈ�ÙÏ Èz·˙kL ‰ÚLa C‡ ,Ï"p‰ ‰¯Bz‰«»«««¿»»∆»«¿ƒ¿»»»…
ÔÈ�ÚÓ ‰¯Bz‰ ÏÈÁ˙‰Ï ÈÏÚ ‰eˆÂ ,˙ˆ˜ ¯·c‰ CÙ‰»««»»¿»¿ƒ»»«¿«¿ƒ«»≈ƒ¿«

:[B˙�ek Ú„BÈ '‰Â .Ï"pk Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ»¿»«««≈««»»

'ספרא  למאמרי  סיום  דברי כאן מביא  ז "ל  נתן  הר "ר
אתונא '. דבי  'סבא למאמרי  ופתיחה  דצניעותא ',

‡˙È¯˙·e ‡˙ÈÓ„˜a ÔÈ‰Ï‡ ‡e‰ ÌÓB¯Ó מרומם – ¿»¡»ƒ¿«¿«¿»«¿»»»
סוף, ועד מתחילה אלוקינו Ôaהוא ÈÚ¯˙‡Â È·ˆ Ècƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»

‡˙È¯B‡ ÔÏ ¯ÒÓe את לנו ומסר בנו ורצה חמד אשר – ¿«»«¿»
„ˆ�eÚÈ˙‡'התורה, ‡¯ÙÒ' ‡ÓiÒÏ ‡�ÈÎÊ Èc אשר – ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

'ספרא  פרקי את המבארים המאמרים את לסיים זכינו

‡Ï˜�‡דצניעותא', Ì„˜ ,‡�„È ÌÈ¯� ÔÚk נרים כעת – ¿«»ƒ¿»»√»¡»»»
אלוקינו, לפני �ÈnÈÏ‡ידינו ‡�Ï „ÓÚÈ Èc לנו שיעמוד – ƒ«¬»»»¿«ƒ»

È·cלימינינו, È·Ò'a ÌÈÊe�b‰ ÔÈ‡lÚ ÔÈÊ¯ ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿…»ƒƒ»ƒ«¿ƒ¿»≈¿≈
'‡�ez‡ הגנוזים עליונים סודות ולגמור להתחיל – «»

שאלות  את הכולל אתונא ', דבי 'סבי הגמרא: במאמר

עליהם, חנניה בן יהושע רבי ותשובות אתונה זקני

ל"א. – כ"ג בסימנים: שיתבארו

''‡�ez‡ È·c È·Ò»≈¿≈«»

‚Î
e�a¯ ÔBLÏ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

בגמרא ח:)מובא למקום (בכורות בא חנניה בן יהושע שרבי

ולהביאם  ללכדם כדי אתונה, זקני שישים של ישיבתם

שהוא  חנניה בן יהושע רבי להם אמר ואז המלך, אל

שישאלוהו  לו אמרו והם מחכמתם, ללמוד רוצה

על  להם לענות ידע שאם להם אמר ואז שאלות,

שאלו  הם ואז בספינתו, לאכול לבוא יסכימו שאלותיהם

השאלות  ואחת שאלות, כמה חנניה בן יהושע רבי את

È·È„Îcהיתה: ÈlÓ ÔÏ ‡ÓÈ‡',שקר דבר לנו אמור – ≈»»ƒ≈ƒ¿ƒ≈
dÏ ‰ÈÏz ÈÂ‰Â ,‰„ÏÈÂ ‡˙È�„k ÔÏ ÈÂ‰ :e‰Ï ¯Ó‡¬«¿¬≈»«¿«¿»¿»¿»«¬≈»¿»≈
ÈÊeÊ ÈÙÏ‡ ‰‡Ó ‡a‡ È·a ˜ÈqÓc da ·È˙Îe ,‡˜˙t– ƒ¿»¿ƒ≈¿«ƒ¿≈«»¿»«¿≈≈

בצוארו  תלוי והיה וילדה, פרדה לנו היתה להם: אמר

שיפרעו  בו וכתוב הפרדה, של צואה שטר הולד של

אלף  מאה אביהם לבית שהלוה למי הפרדה של בניה

ÏÈ„‰זוזים. ÈÓ ‡˙È�„ÎÂ :dÏ e¯Ó‡ וכי לו: אמרו – »¿≈¿«¿«¿»ƒ»¿»
ללדת. יכולה È·È„Îcפרדה ÈlÓ e‰�È� È‰ :e‰Ï ¯Ó‡– ¬«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈

שקר. דברי הם אלו להם: אמר


