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ÌÈÓc ‰NÚp‰ ÏÎ"c ‡È‚ÒÂ ,"ÔÈÙÈÏÁa ‰�˜� ˙BÚÓ È‡"ƒ»ƒ¿∆«¬ƒƒ¿À¿»¿»««¬∆»ƒ
˙‡f‰ ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ ÏÈkNnÏ ¯‡·È Ïk‰ Y "¯Á‡a¿«≈«…¿…»««¿ƒ«ƒ«»«…

:˙BÓc˜‰ ˙ˆ˜ „BÚ ÌÚƒ¿»«¿»

„Î

‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

‡Ù˜Ê .‡ÎÈ‰ ‡ÓÏÚc ‡˙eÚˆÓ‡ :dÏ e¯Ó‡¬«≈∆¿»»¿»¿»≈»«¿»
ÈÓ :dÏ e¯Ó‡ .‡Î‰ :B‰Ï ¯Ó‡ ,d˙Úaˆ‡Ï¿∆¿»»≈¬«¿»»¬«≈ƒ

:eÁLBÓe eÏL‡ e˙È‡ :¯Ó‡ .¯ÓÈÈ≈«¬««¿«¿¿

zah fh‡,ÚcÔÈÁe¯Â ÔÈLÙpÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,¯B‡ LiL «∆≈∆¿«¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ‡e‰Â ,ÔÈ˙ÓL�Â¿ƒ¿»ƒ¿≈¿««ƒ
‰ÙÈ„¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙B‡ ‚ÈOÓ ÏÎO‰ ÔÈ‡L∆≈«≈∆«ƒ««ƒ≈¿ƒ»
ÏÎO‰ Ê‡ ,‰ÙÈ„¯‰ È„ÈŒÏÚÂ ,d¯˙a‡ Ûc¯ÓÏ ‰·LÁÓc¿«¬»»¿ƒ¿»««¿≈¿«¿≈»¿ƒ»»«≈∆
È‡ ˙Ó‡a Èk ,ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ ˙�ÈÁ·a ,B˙B‡ ‚ÈOÓ«ƒƒ¿ƒ«¿≈¿»¿≈ƒ∆¡∆ƒ
:‰ÓL� Áe¯ LÙpÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Èk ,B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«ƒƒ¿«¿»ƒ∆∆«¿»»

·,Ú„ÂÈËÓ ˙�ÈÁ·a elÙ‡ B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ¿«∆ƒ∆¿»¿«ƒ¬ƒƒ¿ƒ«¿≈
˙BÂˆn‰ ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ,ÈËÓ ‡ÏÂ¿»¿≈∆»«¿≈¬ƒ««ƒ¿
,‰M„w‰ ÌÏL� ‰Âˆn‰ ˙ÁÓN È„ÈŒÏÚ Èk ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»«¿À»

„BÚ ÌÚ ˙‡f‰ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ ÏÈkNnÏ ¯‡·È Ïk‰«…¿…»««¿ƒ«ƒ«»«…ƒ
.˙BÓc˜‰ ˙ˆ¿̃»«¿»

„Î
‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

בגמרא ח:)מובא dÏ:(בכורות e¯Ó‡ לרבי אתונה זקני »¿≈
חנניה: בן ‰ÎÈ‡יהושע ‡ÓÏÚc ‡˙eÚˆÓ‡ הוא היכן – ∆¿»»¿»¿»≈»

העולם, d˙Úaˆ‡Ïאמצע ‡Ù˜Ê,אצבעותיו את זקף – «¿»¿∆¿»»≈
‡Î‰ :B‰Ï ¯Ó‡.העולם אמצע הוא כאן להם: אמר – »«¿»»

¯ÓÈÈ ÈÓ :dÏ e¯Ó‡.יאמר מי לו: אמרו –e˙È‡ :¯Ó‡ »¿≈ƒ≈«»««¿
eÁLBÓe eÏL‡ המאמר ובסוף ותמדדו. חבלים תביאו – «¿¿

המאמר. של דרכו פי על הגמרא בדברי הרמוז יתבאר

ÔÈÁe¯Â ÔÈLÙpÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,¯B‡ LiL ,Úc .‡«∆≈∆¿«¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÓL�Â,האדם של והנשמה והרוח מהנפש –‡e‰Â ¿ƒ¿»ƒ¿

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ שהיא סוף', 'אין בחינת שהוא אור – ≈
העליונים: העולמות כל מעל שהיא מאוד גבוהה בחינה

הנפש  נמשכים שמהם עשיה, יצירה בריאה אצילות

הקב"ה  של אורו בחינת והיא האדם, של והנשמה והרוח

השגה, שום בו לנו ואין וסוף התחלה לו ÏÚשאין Û‡Â¿««
‰ÙÈ„¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ‚ÈOÓ ÏÎO‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«≈∆«ƒ««ƒ≈¿ƒ»

d¯˙a‡ Ûc¯ÓÏ ‰·LÁÓc להשיג רודפת המחשבה – ¿«¬»»¿ƒ¿»««¿≈
�ÈÁ·a˙אותו, B˙B‡ ‚ÈOÓ ÏÎO‰ Ê‡ ,‰ÙÈ„¯‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¿ƒ»»«≈∆«ƒƒ¿ƒ«

'ÈËÓ ‡ÏÂ ÈËÓ',מגיע ולא מגיע –¯LÙ‡ È‡ ˙Ó‡a Èk ¿≈¿»¿≈ƒ∆¡∆ƒ∆¿»
.‰ÓL� Áe¯ LÙpÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ Èk ,B˙B‡ ‚ÈO‰Ï¿«ƒƒ¿«¿»ƒ∆∆«¿»»

ÈËÓ' ˙�ÈÁ·a elÙ‡ B˙B‡ ‚ÈO‰Ï ¯LÙ‡ È‡L Ú„Â .·¿«∆ƒ∆¿»¿«ƒ¬ƒƒ¿ƒ«¿≈
'ÈËÓ ‡ÏÂ,מגיע ולא מגיע –˙iNÚ È„È ÏÚ ‡l‡ ¿»¿≈∆»«¿≈¬ƒ«

,‰ÁÓNa ˙BÂˆn‰ יתבאר המאמר המשך בכל ועתה «ƒ¿¿ƒ¿»
המצוות  עשיית ידי על האדם פועל פעולות איזה

על  וכו'' באחר דמים הנעשה 'כל הגמרא מאמר ביאור
זה  מאמר פי

:¯Á‡· ÌÈÓ„ ‰˘Ú�‰ ÏÎ מבואר הנה כי כתב, עמוקים במים
והם  ממון תאוות אצלם מתגבר המחלוקת שבעלי לעיל
אדם  בני שני שכאשר לעיל מבואר ועוד דמים, אנשי נקראים
מפיל  מחבירו יותר הברית שומר שהוא מי זה, עם זה חולקים
בחינת  הוא ממון שתאוות מבואר גם ממון, לתאוות חבירו את
כאילו  בדיבורו המחליף 'כל בחינת זרה, עבודה בחינת שקר,
חובה, היא זרה שעבודה מבואר ועוד זרה', עבודה עובד

חובה. לכף הכל את שמכרעת
באחר  דמים הנעשה ש'כל היטב, המשנה מתבארת ובזה
דמים  הנעשה 'כל היינו בחליפיו', זה נתחייב זה שזכה כיון
דמים', 'אנשי בכלל הוא זה ידי ועל חבירו, על שחולק באחר'
זה  'נתחייב הברית, לתיקון יותר שזכה זה', שזכה 'כיון
בחינת  'חובה', בחינת ממון, לתאוות נופל השני בחליפיו',

בדיבורו. המחליף בחינת וחליפין, שקר

דעלמא' 'אמצעותא מאמר אמירת אופן

:¯Â‡ ˘È˘ Ú„מוהר"ן י"ח)בחיי אמצעותא (סי' "מאמר כתב:
שבת, ליל בסעודת תקס"ג בקיץ נאמר כ"ד סימן דעלמא
כך, כל ונשגב עצום ובהתלהבות גדולה ביראה אותו ואמר
נכתב  רק אומר, הוא מה כלל להבין השומעים יכלו שלא עד

הקדושה". ובלשונו ידו בכתיבת כך אחר

קודש שרפי רע"ו)ובשיח א' את (סי' רבינו שגילה "בעת כתב:
כ"ד, סימן מוהר"ן שבליקוטי דעלמא" "אמצעותא התורה
שלא  ומהצד במטפחת, פניו שכיסה עד מאוד, פניו בערו

ממש". להבה כאש פניו שלוהט איך ראו, נתכסה

בשמחה  המצוות עשיית של והחשיבות המעלה גודל

:‰˘Â„˜‰ ÌÏ˘� ‰ÂˆÓ‰ ˙ÁÓ˘ È„È ÏÚהלכות נפילת בליקוטי (הל'

ד') הל' בחינת אפיים המצות, שמחת  הוא השמחה "עיקר כתב:
יט) בה'(תהלים  שמאמין ומי לב", משמחי ישרים ה' "פיקודי

שכל  כמו ובפשיטות בתמימות הקדושה ובתורתו יתברך
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Œ„Á‡ ˙�ÈÁ·a ,˙BtÏwaL ‰M„w‰Â ˙eiÁ‰ ‰ÏÚÓe«¬»«ƒ¿«¿À»∆«¿ƒƒ¿ƒ«««
,˙B¯˙BÓ ˙�ÈÁa Ì‰ ˙BtÏw‰ Èk ,˙¯Ëw‰ È�nÒ ¯NÚ»»«»≈«¿…∆ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«»

˙�ÈÁ·a ,˙e·ˆÚ ˙�ÈÁa Ì‰Â(„È ÈÏ˘Ó)‰È‰È ·ˆÚ ÏÎa" : ¿≈¿ƒ««¿ƒ¿ƒ«¿»∆∆ƒ¿∆

˙�ÈÁ·a ,‡�È„„ ‡t˜z Ì‰Â ,"¯˙BÓ(Â ˙È˘‡¯·): »¿≈»¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
BÓk ,·la ‡È‰ ‰ÁÓO‰ ¯wÚÂ ."BaÏ Ï‡ ·vÚ˙iÂ"«ƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«≈¿

·e˙kL(„ ÌÈÏ‰˙)˙eÏ‚Â ,"ÈaÏ· ‰ÁÓN ‰z˙�" : ∆»»«»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ידי  על זוכה הוא כיצד יתבאר ח' שבאות עד בשמחה,

מטי', ולא 'מטי בבחינת סוף אין אור את להשיג Èkƒזה
˙eiÁ‰ ‰ÏÚÓe ,‰M„w‰ ÌÏL� ‰Âˆn‰ ˙ÁÓN È„È ÏÚ«¿≈ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»«¿À»«¬∆«ƒ

L ‰M„w‰Â,˙BtÈÏwa כשאין הקדושה, שלימות שזהו ¿«¿À»∆«¿ƒ
וזהו  ממנה, יניקה È�nÒלקליפות ¯NÚ „Á‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«««»»«»≈

,˙¯Ëw‰ אמירת ידי על וכן הקטורת הקטרת ידי שעל «¿…∆
שנפלו  הקדושה ניצוצות את מעלים הקטורת פרשת

הקליפות חיים לתוך עץ ופרי ג', דרוש השחר תפילת דרושי הכוונות שער (עיין

פ"ה). התפילה B¯˙BÓ˙.שער ˙�ÈÁa Ì‰ ˙BtÏw‰ Èk– ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«»
והפסולת, �ÈÁ·a˙השארית ,˙e·ˆÚ ˙�ÈÁa Ì‰Â מה ¿≈¿ƒ««¿ƒ¿ƒ«

יד)שנאמר BÓ˙¯"(משלי ‰È‰È ·ˆÚ ÏÎa" פירש:(: שם ברש"י ¿»∆∆ƒ¿∆»
ריוח") יהיה מלאכה יגיע בכל – עצב ענין ,"בכל בזה ורמוז

'מותר', ובחינת 'עצב' בחינת שהם ≈¿Ì‰Âהקליפות,
‡�È„c ‡t˜z,הדין תוקף –˙�ÈÁ·a על שנאמר מה »¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ«

עליהם  שיבוא גזר והוא חטאו האדם כשבני הקב"ה

ו)מבול BaÏ",(בראשית Ï‡ ·vÚ˙iÂ" שבגלל : בזה, ורמוז «ƒ¿«≈∆ƒ
על  עצבות בחינת שהם הקליפות התגברו החטאים

e˙kL·השכינה. BÓk ,·la ‡È‰ ‰ÁÓO‰ ¯wÚÂ תהלים) ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«≈¿∆»
‰�ÈÎM‰ד) ˙eÏ‚Â ."ÈaÏ· ‰ÁÓN ‰z˙�" ספירת : שהיא »«»ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿ƒ»

ÏLה'מלכות', Ô˙ÁÓN ‡e‰L '·Ï' ˙�ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«≈∆ƒ¿»»∆

שמחת  כמו בעולם שמחה אין בודאי מאמינים, ישראל
ובוראנו  ליוצרנו רוח נחת לעשות זוכין שאנו המצוות עשיית
נצחים  ולנצח עד לעולמי עולם חיי לנו קונים ואנו יתברך,
ואנו  אחד, גדול בעד אותו שקונים הציצית חוטי ידי על
מזו, גדולה שמחה היש סוף, האין באור זה ידי על נכללים
שמחה  שום אין הזה שבעולם להבין יכול אדם כל זה כי
השמש. תחת שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה כי בעולם,
בכל  לו יתרון מה סוף כל סוף וזהב כסף כעפר יצבור ואם
למות  אדם שסוף יודעין והכל הכל, יקח במותו לא כי זה
של  בעלמא רשימה איזה רק לו שיש ומי עובר, כצל וימינו
בזה  שמחה שום שאין להבין יכול נכרי אפילו אמיתי, שכל
ולשמחה  נאמר זה ועל תוגה, שמחה אחרית כי כלל, העולם

עושה זה ב)מה ".(קהלת

אחר ו')ובמקום הל' הודאה המעיין (הל' אתה "צריך כתב:
כל  ידי על נעשה זו, בתורה שנאמר מה שכל ותאמין שתדע
כי  בשמחה, המצוה לעשות להתגבר כשזוכה מישראל אחד
כי  וכו', שמים לעולי התורה נאמרה שלא היא בשמים לא
להרחיב  מקומו כאן ואין וכו'. מאוד הדבר אלינו קרוב

בזה". הדיבור

כתב: שם בכל ובהמשך מאוד עצמו את להרגיל "צריכין
אשר  הטובות כל על יתברך לה' ולהלל להודות עת ובכל יום
אפילו  לצלן רחמנא הנפש צרת בתוקף ואפילו עמנו, גמל
לששון  הכל יהפוך שהוא, ואיך שנתרחק כמו ונתרחק כשירד
שמבואר  כמו וכו', ישיגו ושמחה ששון בבחינת ולשמחה,
שמע  קריאת לומר זוכין כן פי על שאף על אחר, במקום
ובמשה  בה' ולהאמין יום, בכל פעמיים יתברך שמו ולייחד
מעלות  וכמה וכו', דור שבכל אמת הצדיקי שהם עבדו
עיקר  כי וכו', שירה מלא פינו אילו וכו', עלינו למקום טובות
מה  וכל הזאת, בהתורה כמובן העצבות הוא הנפש גלות

שגעון  בפרט התאוות, יותר מתגברין יותר מתגבר שהעצבות
לזה  ומצורף ושלום, חס חלילה חוזר וכן הכללית, התאוה
וכו', תאכלנה בעצבון בחינת הפרנסה וטרדת ממון תאוות

הבכורים וביום בהתורה שמבאר נו)וכמו עצבון (בסימן בענין
עזרתה  ה' לולא ושלום, חס נפשו תצא שכמעט עד וכו', ידים
נפשותינו  לשמח אמת הצדיקי בכח מרחוק עלינו שמאיר לנו
כל  וצריך אמת, הצדיקי של העמוקות העצות דרכי פי על
על  להמשיך הכוחות בכל מאוד עצמו את להכריח אדם
בהודאה  מאוד רגיל להיות צריך כן ועל השמחה, עצמו

וכו'. כנ"ל, בשמחה

על  שמחה להמשיך מאוד מאוד להתגבר צריכין כן ועל
הבא, העולם תכלית שהוא הסוף על שיסתכל ידי על עצמו,
הפחות  אפילו כי לטובה, הכל יתהפך שאז שבת בחינת שהוא
הטוב  נעימות לכל שיעור אין שבגרועים, והגרוע שבישראל
בכמה  אמת הצדיקי אותנו שחיזקו וכמו אז, שיזכה הנפלא
ישראל  עון יבוקש ההוא ביום שכתוב כמו זה, בענין לשונות
עוונות  ויחפשו שיבקשו כ"ב בסימן שמובא כמו ואיננו,
נרדי  פסוק על שכתוב וכמו לזכיות, יתהפכו כי וכו' ישראל
את  לשמח יוכל זה ידי ועל הרבה, בפסוקים וכן ריחו נתן

וכו'. עליו, שעובר מה בכל עתה גם עצמו

שעולה  המצוה מעלת עוצם עצמו את להזכיר צריך כן ועל
שירצו  מה שכל עד הרבה, בזה נפשו ולשמח סוף, אין עד
מריבוי  הרבה בעצבות לבלבלו דבר והבעל אחרא הסטרא
נפשו  ישמח זה כל ידי על אדרבא וכו', דאגותיו וריבוי פגמיו
גבר  וכמה בציצית, מתעטף אני כן פי על אף כי ויותר, ביותר
מתעטף  אני עתה שעשיתי מה כל אחר אנכי שגם חסדו עלינו
וכו', הציצית באור ונשמתי ורוחי נפשי תתעטף וכן בציצית,
להתחזק  צריך הוא היכן עד ואחד אחד לכל לבאר אפשר ואי

שהוא". מקום בכל מחדש עת בכל בשמחה
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כד  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  ּדעלמא טבת  ָ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ֶאמצעּותא טז תרסד 

,Ï‡¯NÈ ÏL Ô˙ÁÓN ‡e‰L ,·Ï ˙�ÈÁa ‡e‰L ,‰�ÈÎM‰«¿ƒ»∆¿ƒ«≈∆ƒ¿»»∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯·Bb ,˙BtÏw‰ Ì‰L ,˙e·ˆÚLk Y d˙eÏb ¯wÚƒ«»»¿∆«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ
e‡ˆiLk ‡e‰ ‰ÊÂ ."BaÏ Ï‡ ·vÚ˙iÂ" :˙�ÈÁ·a ,‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿∆≈¿

·È˙k ˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈ(‰ 'ÈÚ˘È)."e‡ˆ˙ ‰ÁÓN· Èk" : ƒ¿»≈≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
,Ì˙eiÁ ˙BtÏw‰Ó ÔÈÏÚÓ ˙¯Ëw‰ È„ÈŒÏÚL ,‰Ê ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆∆«¿≈«¿…∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ»

Ì‰a ·È˙k(ÊÎ ÈÏ˘Ó),‡ˆÓ� ."·Ï ÁnNÈ ˙¯Ë˜" : ¿ƒ»∆¿…∆¿««≈ƒ¿»
‡È‰L ,‰�ÈÎM‰ ‰ÏÚÓ ÈÊ‡ ,‰ÁÓNa ‰Âˆn‰ ‰NBÚLk¿∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»¬««¬∆«¿ƒ»∆ƒ

BtÏw‰ ÔÈaÓ ,·l‰ ˙ÁÓN ‡È‰L ,‰Âˆn‰e‰ÊÂ .˙ «ƒ¿»∆ƒƒ¿««≈ƒ≈«¿ƒ¿∆

:˙BtÏw‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰ ,‰iNÚc ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿«¬ƒ»»»ƒ«¿ƒ
‚Ì„‡LÎe‰Âˆn‰a Ák LÈ ,‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ‰NBÚ ¿∆»»∆≈∆ƒ¿»≈…«¿«ƒ¿»

˙„B·ÚÏ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ¯¯BÚÏe CÏÈÏ≈≈¿≈»»»«¬«
˙�ÈÁ·a ,C¯a˙È ÌM‰(È ˙ÂÓ˘),CÏ� e�È�˜Ê·e e�È¯Ú�a" : «≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ¿≈≈≈≈

Áˆ� LÈaÏÓ ˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa ‰ÊÂ ."CÏ� e�¯˜··e e��‡ˆa¿…≈ƒ¿»≈≈≈¿∆¿ƒ««¿«¿ƒ∆«
.‰ÎÈÏ‰‰ ÈÏk Ì‰L ,„BÒÈ „B‰¿∆≈¿≈«¬ƒ»

‰ÊÂ˙�ÈÁa(ÊÏ ÌÈÏ‰˙)„ÚÓ˙ ‡Ï ,BaÏa ÂÈ˜Ï‡ ˙¯Bz" : ¿∆¿ƒ««¡…»¿ƒ…ƒ¿«
˙�ÈÁa ‰ÊÂ .¯¯BÚÏ ˙ÎÏB‰ ‡È‰L ,"ÂÈ¯eL‡Ì˘) ¬»∆ƒ∆∆¿≈¿∆¿ƒ«

,Ï‡¯NÈ,מהשכינה נמשך ישראל של השמחה שורש כי ƒ¿»≈
ÌÈ¯·Bb ,˙BtÏw‰ Ì‰L ,˙e·ˆÚLk Y d˙eÏb ¯wÚ‰ÈÏÚ ƒ«»»¿∆«¿∆≈«¿ƒ¿ƒ»∆»

וזהו ממנה, שנאמר:�ÈÁ·a˙ויונקים ‡Ïמה ·vÚ˙iÂ" ƒ¿ƒ««ƒ¿«≈∆
,"BaÏ על התגברו 'עצבות' בחינת שהם שהקליפות ƒ

'לב'. בחינת שהיא Ï‡¯NÈהשכינה e‡ˆiLk ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿∆≈¿ƒ¿»≈
·È˙k ,˙eÏb‰Ó(נה ˙ˆ‡e",(ישעיה ‰ÁÓNa Èk" אז : כי ≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈

השמחה  ידי ועל עצבות, בחינת שהם הקליפות יתבטלו

מהגלות. יצאו וישראל מהגלות, תצא ÏÈ·L·eƒ¿ƒהשכינה
Ì˙eiÁ ˙BtÏw‰Ó ÔÈÏÚÓ ˙¯Ëw‰ È„È ÏÚL ,‰Ê את – ∆∆«¿≈«¿…∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ»

בהם, שיש השכינה של הקדושה Ì‰aניצוצות ·È˙k¿ƒ»∆
כז) Ï·",(משלי ÁnNÈ ˙¯Ë˜" הקטורת : ידי על כי ¿…∆¿««≈

מהשכינה  העצבות שהם הקליפות יניקת מתבטלת

שמחה. בחינת השכינה אצל NBÚLk‰ונעשית ‡ˆÓ�ƒ¿»¿∆∆
,‰Âˆn‰ ‡È‰L ,‰�ÈÎM‰ ‰ÏÚÓ ÈÊ‡ ,‰ÁÓNa ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿ƒ¿»¬««¬∆«¿ƒ»∆ƒ«ƒ¿»

המצוות בעשיית מלובשת השכינה קדושת פרפראות (כי

‰l·,גם È‰L‡,לחכמה) ˙ÁÓN של השמחה שורש היא כי ∆ƒƒ¿««≈
�ÈÁa˙ישראל, e‰ÊÂ .˙BtÏw‰ ÔÈaÓ ספירת'˙eÎÏÓ' ƒ≈«¿ƒ¿∆¿ƒ««¿
‰iNÚc העשיה עולם של –BtÏw‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰,˙ כי «¬ƒ»»»ƒ«¿ƒ

בריאה  אצילות עולמות: ארבע העליונים בעולמות ישנם

'כתר  ספירות: עשר יש מהם אחד ובכל עשיה, יצירה

בינה, את חכמה מחשיבים ולפעמים  ה'דעת', ספירת את  כוללות ובינה (וחכמה

הספירות) עשר בחשבון ה'כתר' במקום ה'דעת' תפארת,ספירת גבורה חסד ,

עולם  של ה'מלכות' וספירת מלכות', יסוד, הוד נצח

יניקה  לקליפות ויש ביותר, הנמוכה הספירה היא העשיה

יניקת  מתבטלת בשמחה המצוה עשיית ידי ועל ממנה,

מביניהם. עולה והיא ממנה הקליפות

‰ÂˆÓ ‰ÊÈ‡ ‰NBÚ Ì„‡LÎe Âˆn‰a‰בשמחה,‚. Ák LÈ ¿∆»»∆≈∆ƒ¿»≈…«¿«ƒ¿»
,C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ¯¯BÚÏe CÏÈÏ≈≈¿≈»»»«¬««≈ƒ¿»«

˙�ÈÁ·a הם מי כששאלו לפרעה רבינו משה שאמר מה ƒ¿ƒ«
במדבר לה' להקריב י)ההולכים e�È�˜Ê·e:(שמות e�È¯Ú�a"ƒ¿»≈ƒ¿≈≈
,"CÏ� e�¯˜··e e��‡ˆa ,CÏ� רבינו שמשה בזה, ורמוז ≈≈¿…≈ƒ¿»≈≈≈

שיקריבו  הפסח קרבן מצות ידי שעל לפרעה אמר

בהם  אשר וכל העולמות כל את יעוררו הם בשמחה

יתברך ה' הנחל)(לעבודת .מי

˙�ÈÁa ‰ÊÂספירת'˙eÎÏÓ' העשיה עולם LÈaÏÓשל ¿∆¿ƒ««¿«¿ƒ
הספירות  BÒÈ„'את „B‰ Áˆ�',העשיה עולם Ì‰Lשל ∆«¿∆≈
,‰ÎÈÏ‰‰ ÈÏk הוא ו'הוד' ימין, רגל בחינת הוא 'נצח' כי ¿≈«¬ƒ»

בחינת  הוא ו'יסוד' שמאל, רגל קודש,בחינת ברית אות

ידי  ועל חיצוני, ואור פנימי אור יש ספירה בכל והנה

ה'מלכות' עולה ידה שעל בשמחה, המצות עשיית

עולה  ה'מלכות' ספירת של הפנימי האור אז מהקליפות,

'נצח  הספירות של החיצוני האור את ומלביש ומקיף

ממנה שלמעלה יסוד' פ"ה)(הוד התפילה שער חיים עץ פרי פי ,על

'נצח  הספירות של האור את מלבישה כשה'מלכות' ואז

העולמות  כל את ולעורר ללכת כח לה יש יסוד' הוד

יתברך. ה' לעבודת

˙�ÈÁa ‰ÊÂשנאמר לז)מה BaÏa,:(תהלים ÂÈ˜Ï‡ ˙¯Bz" ¿∆¿ƒ««¡…»¿ƒ
"ÂÈ¯eL‡ „ÚÓ˙ ‡Ï,בזה ורמוז צעדיו', יחליקו 'לא – …ƒ¿«¬»

בשמחה  מהגלות השכינה יציאת בענין הזוהר מאמר

:Â‡ˆ˙ ‰ÁÓ˘· ÈÎבמדבר זוהר ע"א)עיין קי"ח רבי (דף 'אמר :
ישראל  כנסת היא ודא תצאו, בשמחה כי כתיב והא יהודה
שמחה, ואקרי הוא, גלותא מן תצאו, דאמר כיון (השכינה),
לא  וכו' בגלותא דאיהי זמנא דכל הוא, הכי ודאי ליה אמר

לה  ויוקים לגבה ייתי הוא בריך דקודשא עד שמחה, אקרי
ודאי', תצאו בשמחה וכדין וכו', איקרי חדוותא כדין וכו',

בלק ע"ב)ובזוהר רי"ב כי (דף דכתיב מאי אבא רבי 'אמר מובא:
שכינתא  גלותא, מן ישראל יפקון כד אלא וכו', תצאו בשמחה
תצאו'. בשמחה כי דכתיב הוא הדא יפקון, ועמה עמהון, נפקא
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(ÁÒ˙eÎÏÓ ÔÈÏÚnLk Y "L„wa ÈkÏÓ ÈÏ‡ ˙BÎÈÏ‰" :¬ƒ≈ƒ«¿ƒ«…∆¿∆«¬ƒ«¿
˙‡ ,ÈÏ‡ ˙BÎÈÏ‰ ˙‡ ˙LaÏÓ ‡È‰ ,‰M„w‰ CB˙Ï¿«¿À»ƒ«¿∆∆∆¬ƒ≈ƒ∆
˙„B·ÚÏ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯¯BÚÏe CÏÈÏ ,„BÒÈ „B‰ Áˆ�∆«¿≈≈¿≈»«¿»ƒ«¬«

:C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«
zah fi„È„ÈŒÏÚÂ,‰ÎÈÏ‰ È„ÈŒÏÚ e�È‰ ,˙e¯¯BÚ˙‰‰ ¿«¿≈«ƒ¿¿«¿«¿≈¬ƒ»

‰ÊÂ .˙BÓÏBÚ‰ ÏÎÏ ‰Î¯a CLÓ�ƒ¿»¿»»¿»»»¿∆
‰¯e·b „ÒÁ ˙‡ ÔÈLÈaÏÓ „BÒÈ „B‰ Áˆ� :˙�ÈÁa¿ƒ«∆«¿«¿ƒƒ∆∆∆¿»

Ì‰L ,˙¯‡Ùz‰ÊÂ .˙BÎ¯a‰ Ïk ÌMnL ,ÌÈ„i‰ ƒ¿∆∆∆≈«»«ƒ∆ƒ»»«¿»¿∆
˙�ÈÁa(Ï ˙È˘‡¯·):,‡ˆÓ� ."ÈÏ‚¯Ï E˙‡ '‰ C¯·ÈÂ" ¿ƒ««¿»∆…¿¿«¿ƒƒ¿»

˙�ÈÁ·a ,ÌÈ„È ˙�ÈÁ·a ÔÈÏ‚¯‰ ÔÈÏBÚL(„ ÌÈËÙÂ˘): ∆ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿ƒ«
˙BÎ¯a‰ ¯wÚÂ ."‰L˜Â CBÏ‰ Ï‡¯NÈŒÈ�a „È CÏzÂ"«≈∆«¿≈ƒ¿»≈»¿»»¿ƒ««¿»

˙�ÈÁ·a ,ÌÈ„iÓ(Ë ‡¯˜ÈÂ)Ï‡ Â„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OiÂ" : ƒ»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»«¬…∆»»∆
·e˙kL BÓÎe ,"ÌÎ¯·ÈÂ ÌÚ‰(ËÓ ˙È˘‡¯·)¯È·‡ È„ÈÓ" : »»«¿»¬≈¿∆»ƒ≈¬ƒ

:"Ï‡¯NÈ Ô·‡ ‰Ú¯ ÌMÓ ,·˜ÚÈ«¬…ƒ»…∆∆∆ƒ¿»≈

בחינת  לחיזוק גורם ה' בתורת שכתובים המצות שקיום

דהיינו וההליכה, שהיא È‰L‡ה'רגלים' ה'מלכות', – ∆ƒ
את  מלבישה המצוות, בעשיית המלובשת הקדושה

ועל  'רגלים', בחינת שהם יסוד', הוד 'נצח הספירות

היא זה BÚÏ¯¯ידי ˙ÎÏB‰ לעבודת העולמות כל את ∆∆¿≈
יתברך. ה'

˙�ÈÁa ‰ÊÂהקב"ה על שנאמר סח)מה ‡ÈÏ:(שם ˙BÎÈÏ‰" ¿∆¿ƒ«¬ƒ≈ƒ
"L„wa ÈkÏÓ,כי בזה, ספירת ÔÈÏÚnLkורמוז את «¿ƒ«…∆¿∆«¬ƒ

'˙eÎÏÓ'הקליפות ‰M„w‰,מבין CB˙Ï בחינת שזהו «¿¿«¿À»
בקודש", ‡˙"מלכי ,"ÈÏ‡ ˙BÎÈÏ‰" ˙‡ ˙LaÏÓ ‡È‰ƒ«¿∆∆∆¬ƒ≈ƒ∆
,'„BÒÈ „B‰ Áˆ�',הרגלים בחינת Ïkשהם ¯¯BÚÏe CÏÈÏ ∆«¿≈≈¿≈»

.C¯a˙È ÌM‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¬««≈ƒ¿»«
‰ÎÈÏ‰ È„È ÏÚ e�È‰ ,˙e¯¯BÚ˙‰‰ È„È ÏÚÂ שמעוררת „. ¿«¿≈«ƒ¿¿«¿«¿≈¬ƒ»

יתברך, ה' לעבודת העולמות כל ÏÎÏאת ‰Î¯a CLÓ�ƒ¿»¿»»¿»
:˙�ÈÁa ‰ÊÂ .˙BÓÏBÚ‰ספירות'„BÒÈ „B‰ Áˆ�' מתעלים »»¿∆¿ƒ«∆«¿

הם  ואז ההליכה, ידי ‡˙על ÔÈLÈaÏÓהספירות„ÒÁ' «¿ƒƒ∆∆∆
'˙¯‡Ùz ‰¯e·b מעלי שנמצאים העשיה עולם הם,של ¿»ƒ¿∆∆

יסוד' הוד 'נצח הספירות של הפנימי שהאור דהיינו

הספירות  של החיצוני האור את ומלביש ומקיף עולה

תפארת', גבורה ÏkבחינתÌ‰L'חסד ÌMnL ,ÌÈ„i‰ ∆≈«»«ƒ∆ƒ»»
,˙BÎ¯a‰ הוא ו'גבורה' ימין, יד בחינת הוא 'חסד' כי «¿»

הידים, כלליות בחינת הוא ו'תפארת' שמאל, יד בחינת

העולמות. לכל ברכה נמשכת מהם ולכן

˙�ÈÁa ‰ÊÂללבן יעקב שאמר ל)מה ‰'(בראשית C¯·ÈÂ" : ¿∆¿ƒ««¿»∆
"ÈÏ‚¯Ï E˙‡),(בגללי אותך בירך ידי ה' שעל בזה, ורמוז …¿¿«¿ƒ

כל  את ולעורר בשמחה המצות את לעשות  זכה שיעקב

יתברך, ה' לעבודת ברכה העולמות נמשך זה ידי על

אותך", ה' "ויברך וזה בהם, אשר וכל העולמות לכל

היינו  רגלי, בשביל "לרגלי", לבן, את ה' שבירך היינו

יתברך  השם לעבודת שילכו ברגלין שנתתי הכח בשביל

הנחל)( ה'רגלים'מי בחינת ידי על נמשכה שהברכה והיינו ,

יתברך. ה' לעבודת העולמות כל את «¿Ó�ƒˆ‡שמעוררת
'ÔÈÏ‚¯'‰ ÔÈÏBÚL'יסוד הוד 'נצח ספירות שהם ∆ƒ»«¿ƒ

'ÌÈ„È'ומתחברים ˙�ÈÁ·a,'תפארת גבורה 'חסד שהם ƒ¿ƒ«»«ƒ
˙�ÈÁ·aשנאמר ד)מה Ï‡¯NÈ(שופטים È�a „È CÏzÂ" : ƒ¿ƒ««≈∆«¿≈ƒ¿»≈

‰L˜Â CBÏ‰,"כנען מלך יבין את על ניצחו שישראל »¿»»
קיימו  שישראל ידי על נעשה שזה בזה, ורמוז אויביהם,

שזהו  "הלוך" בחינת זה ידי שעל בשמחה, המצות את

לישראל  ונשפעו "יד", בבחינת  התחברה ה'רגלין'

הנחל)(ברכות .מי

Â ש לדבר, ÌÈ„iÓ,ראיה ˙BÎ¯a‰ ¯wÚזהו �ÈÁ·a˙כי ¿ƒ««¿»ƒ»«ƒƒ¿ƒ«
שנאמר ט)מה ‰ÌÚ(ויקרא Ï‡ Â„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OiÂ" :«ƒ»«¬…∆»»∆»»

·e˙kL BÓÎe ,"ÌÎ¯·ÈÂיוסף את בירך (בראשית שיעקב «¿»¬≈¿∆»
Ï‡¯NÈ"מט) Ô·‡ ‰Ú¯ ÌMÓ ,·˜ÚÈ ¯È·‡ È„ÈÓ" 'הוא : – ƒ≈¬ƒ«¬…ƒ»…∆∆∆ƒ¿»≈

וזאת  ידו, על טבעת וניתנה מצרים על מושל נעשה

עלה  ומשם יעקב, אביר שהוא הקב"ה מידי לו היתה

בקודש" מלכי אלי "הליכות הפסוק ביאור

:ÈÎÏÓ ÈÏ‡ ˙ÂÎÈÏ‰ הליכותיך "ראו כתיב: ס"ח בתהילים
שם  דוד ובמצודות בקודש", מלכי אלי הליכות אלהים,
הליכותיך  ראו כאשר כי לזה המה ראויים ר"ל – "ראו פירש:
קודש". בשמי השוכן – בקודש הענן. בעמוד הים תוך אל

לרגלי" אותך ה' "ויברך הפסוק ביאור

:ÈÏ‚¯Ï Í˙Â‡ '‰ Í¯·ÈÂ היה אשר מעט "כי כתיב: ל' בבראשית
מתי  ועתה לרגלי, אותך ה' ויברך לרוב, ויפרוץ לפני לך

– "לרגלי רש"י: ופירש לביתי", אנכי גם עם (ב"ר)אעשה
כמו הברכה, אצלך באת רגלי ביאת בשביל יא)רגלי, (שמות

ברגלך אשר ח)העם עמי".(שופטים הבאים ברגלי, אשר לעם ,

יעקב" אביר "מידי הפסוק ביאור

:·˜ÚÈ ¯È·‡ È„ÈÓ קשתו באיתן "ותשב כתיב: מ"ט בבראשית
ישראל", אבן רועה משם יעקב אביר מידי ידיו, זרועי ויפוזו
קשתו. בחוזק. נתישבה – קשתו באיתן "ותשב רש"י: ופירש
לשון  ידו על טבעת נתינת היא זו – ידיו זרועי ויפוזו חזקו.
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‰¯wÚÂ.ÏÎN Ì‰ ,ÌÈ„i‰Ó ÔÈÚtLpL ‰Î¯a‰ ¿ƒ««¿»»∆ƒ¿»ƒ≈«»«ƒ≈≈∆
„Á‡ ÏÎÏ ÌÈNÚ� ,‰hÓÏ ÌÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿«»«¬ƒ¿»∆»

·e˙kL BÓk ,B�Bˆ¯ ÈÙk „Á‡Â(‰Ó˜ ÌÈÏ‰˙)˙‡ Á˙Bt" : ¿∆»¿ƒ¿¿∆»≈«∆
,LÙ�ŒÏÚa ‡e‰L ÈÓ ÔÎa ."ÔBˆ¯ ÈÁ ÏÎÏ ÚÈaNÓe E„È»∆«¿ƒ«¿»«»¿≈ƒ∆««∆∆
˙�ÈÁ·a ,ÏÎN ˙k¯a CÈLÓiL ,B�Bˆ¯ ÔeÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈¿∆«¿ƒƒ¿«≈∆ƒ¿ƒ«

(ÁÓ ˙È˘‡¯·)˙�ÈÁ··e ,"ÂÈ„È ˙‡ ÏkN" :(ÂË ˙ÂÓ˘)L„wÓ" : ƒ≈∆»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

,˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ ˙�ÈÁa ‰ÊÂ ."EÈ„È e��Bk '‰¿»∆¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ¿∆∆
:˙Úc ‰�Èa ‰ÓÎÁ ˙‡ ÔÈLÈaÏnL∆«¿ƒƒ∆»¿»ƒ»»«

ÂˆÂCÈ¯Èk ,ÏÎO‰ ˙k¯a CB˙Ï ‰�eÓ‡ CÈLÓ‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒ¡»¿ƒ¿««≈∆ƒ
‰ÊÂ .Úe„ik ,BÓˆÚa ÏÎO‰ ÏÚ CÓÒÏ ÔÈ‡≈ƒ¿…««≈∆¿«¿«»«¿∆

˙�ÈÁa(ÁÎ ÈÏ˘Ó)˙�ÈÁ·e ,"˙BÎ¯a ·¯ ˙B�eÓ‡ LÈ‡" : ¿ƒ«ƒ¡«¿»¿ƒ«
(ÊÈ ˙ÂÓ˘)˙�ÈÁ·e ,‰�eÓ‡ ÂÈ„È È‰ÈÂ :(„Î ‡ Ï‡ÂÓ˘)‰Ó˜Â" : «¿ƒ»»¡»¿ƒ«¿»»

ישראל' של הרועה שם)(להיות שקיבל רש"י שהברכה הרי ,

מבחינת  באה ישראל של הרועה להיות שזכה יוסף

הקב"ה. של ה'ידים'

i‰Ó ÔÈÚtLpL ‰Î¯a‰ ¯wÚÂ .‰.ÏÎN Ì‰ ,ÌÈ„ ¿ƒ««¿»»∆ƒ¿»ƒ≈«»«ƒ≈≈∆
‰hÓÏ ÌÈ‡aLÎe לדברים 'שכל' מבחינת נהפכים הם ¿∆»ƒ¿«»

ו  BÓkגשמיים, ,B�Bˆ¯ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌÈNÚ�«¬ƒ¿»∆»¿∆»¿ƒ¿¿
·e˙kL(קמה ÈÁ(תהלים ÏÎÏ ÚÈaNÓe EÈ„È ˙‡ Á˙Bt" : ∆»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«
"ÔBˆ¯ לכל נעשית ה'ידים' מבחינת שנשפעת שהברכה – »

רצונו, כפי בגשמיות,אחד ברכות רוצה אחד היינו

בברכה  אותך" ה' "ויברך לבן אצל הנאמר בחינת

וידיעה  שכל לו שיהיו שכל, ברכת רוצה ואחד גשמיית,

סוף, האין האור ˆ¯CÈבהשגת ,LÙ� ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ÔÎa¿≈ƒ∆««∆∆»ƒ
CÈLÓiL ,B�Bˆ¯ ÔeÎÏ'ה'ידים ÏÎN,מבחינת ˙k¯a ¿«≈¿∆«¿ƒƒ¿«≈∆

סוף אין האור בהשגת וידיעה לשכל שיזכה מי (דהיינו

את �ÈÁ·a˙,הנחל) כשברך אבינו יעקב על שנאמר מה ƒ¿ƒ«
ואפרים מח)מנשה ÂÈ„È",(בראשית ˙‡ ÏkN" בזה : ורמוז ƒ≈∆»»

למנשה  וחכמה שכל ברכת ה'ידים' מבחינת שהמשיך

שכל ברכת להמשיך רצונם את כיוונו הם כי מי (ואפרים,

שנאמר�ÈÁ··e˙,הנחל) טו)מה e��Bk(שמות '‰ Lc˜Ó" : ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
,"EÈ„È ז"ל רבותינו שאמרו כמו ל'דעת', רומז ו"מקדש" »∆

לג) המקדש (ברכות בית נבנה כאילו דעה בו שיש מי 'כל :

נמשכת  היא – ידיך" "כוננו – ה'דעת' ובחינת בימיו',

ה'ידים' בחינת ידי לחכמה)(על �ÈÁa˙.פרפראות ‰ÊÂ הספירות ¿∆¿ƒ«
'˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ' העשיה עולם ‡˙Lשל ÔÈLÈaÏn ∆∆¿»ƒ¿∆∆∆«¿ƒƒ∆

Úc˙'הספירות ‰�Èa ‰ÓÎÁ' שנמצאים העשיה עולם של »¿»ƒ»««
להמשיך  מכוין שהאדם ידי שעל דהיינו מעליהם,

של  הפנימי האור מתעלה שכל, ברכת מה'ידים'

ומקיף  עולה והוא תפארת', גבורה 'חסד הספירות

בינה  'חכמה הספירות של החיצוני האור את ומלביש

ה'שכל' נמשך ואז וחכמה, שכל בחינת שהם ודעת'

האדם, אל ה'ידים' דרך דעת' בינה 'חכמה מהספירות

הספירות  של האור את להשיג זוכה שהאדם ונמצא

דעת'. בינה 'חכמה

Â .Â,שכל ברכת לאדם שנמשכה CÈLÓ‰Ïלאחר CÈ¯ˆ ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÏÎO‰ ÏÚ CÓÒÏ ÔÈ‡ Èk ,ÏÎO‰ ˙k¯a CB˙Ï ‰�eÓ‡¡»¿ƒ¿««≈∆ƒ≈ƒ¿…««≈∆

˙�ÈÁa ‰ÊÂ .Úe„ik ,BÓˆÚaשנאמר כח)מה "‡LÈ(משלי : ¿«¿«»«¿∆¿ƒ«ƒ
"˙BÎ¯a ·¯ ˙B�eÓ‡) ברכות לרוב זוכה באמונה ונותן הנושא ¡«¿»

שם))( דוד אמונה ,מצודות להמשיך שצריך זה, בפסוק ורמוז

הברכה, רבינו ·�ÈÁ˙זהÂלתוך משה על שנאמר מה ¿¿ƒ«
עמלק יז)במלחמת ‡�eÓ‰",(שמות ÂÈ„È È‰ÈÂ" בזה : ורמוז «¿ƒ»»¡»

השכל  ברכת לתוך אמונה להמשיך זכה רבינו שמשה

מה'ידים'. שבאה

Â זה˙�ÈÁ·לדוד שאול שאמר כד)מה א "הנה :(שמואל ¿¿ƒ«
תמלוך, מלוך כי Ï‡¯NÈ",ידעתי ˙ÎÏÓÓ E„Èa ‰Ó˜Â¿»»¿»¿«¿∆∆ƒ¿»≈

יעקב, אביר שהוא הקב"ה מידי לו היתה זאת מופז. זהב
לשון  ישראל, של עקרן ישראל אבן רועה להיות עלה ומשם
תרגמו. כך הוא אף ואונקלוס מלכות. לשון הראשה אבן
על  להם. חלם אשר החלומות נביאותיה, בהון ותבת ותשב.
עברי  מלשון ולא הוא תוספת בסתרא, אורייתא דקיים
קשתו. באיתן של תרגום רוחצניה, בתוקפא ושוי שבמקרא.
שאיתנו  בשביל נבואתו ותשב העברי, על התרגום לשון וכך
על  דהב יתרמא בכן ולמבטח לקשת לו היתה הקב"ה של
לשון  – ישראל אבן פז. לשון ידיו זרועי ויפוזו לכך דרעוהי

ובניו". יעקב ובנין, אבהן ובן, אב נוטריקון,

שכל  הם הברכה שעיקר הענין

:ÏÎ˘ Ì‰ ‰Î¯·‰ ¯˜ÈÚÂ חסד עיין כתב: הנחל מי בספר
שמבואר  ומה כהנים, ברכת סוד ס"ג נהר שני מעיין לאברהם
בירך  וה' שנאמר חכמה, אלא ברכה אין הקנה, ספר בשם שם

לשלמה. חכמה נתן והשם ונאמר שלמה, את

בעצמו  השכל על לסמוך שאין הענין

:ÚÂ„ÈÎ ÂÓˆÚ· ÏÎ˘‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ÈÎ ח"ב סי'עיין
מד. יט, יב,
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CB˙Ï ‰�eÓ‡ CÈLÓiL e�È‰ ,"Ï‡¯NÈ ˙ÎÏÓÓ E„Èa¿»¿«¿∆∆ƒ¿»≈«¿∆«¿ƒ¡»¿
˙�ÈÁa e‰ÊÂ .ÌÈ„i‰ ˙k¯a(· ‡ Ï‡ÂÓ˘)˙Èa BÏ È˙È�·e" : ƒ¿««»«ƒ¿∆¿ƒ«»ƒƒ«ƒ

˙�ÈÁa ‰ÊÂ ,"ÔÓ‡�(ËÙ ÌÈÏ‰˙)Ï‰˜a E˙�eÓ‡" : ∆¡»¿∆¿ƒ«¡»¿ƒ¿«
˙eÎÏÓ :˙�ÈÁa ‰ÊÂ .ÔÈÁÓ ˙�ÈÁa ‰Ê L„˜ ,"ÌÈLB„¿̃ƒ…∆∆¿ƒ«…ƒ¿∆¿ƒ««¿

:‰iNÚc ˙Úc ‰�Èa ‰ÓÎÁ ‰pnÓ ‰NÚ� ‰¯ÈˆÈcƒƒ»«¬∆ƒ∆»»¿»ƒ»«««¬ƒ»
Ê˙eiÓÈ Ù·eC¯a˙� ,Ô‡Î¯a‰ ˙ewc ‡e‰L ,Ô‡Î¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»∆««ƒ¿»ƒ¿»≈

,ÏÎO‰ ˙‡ ·MÈÓ‰Â ¯cÒÓ‰ Ì‰Ó≈∆«¿«≈¿«¿«≈∆«≈∆
˙�ÈÁa ,¯˙k ˙�ÈÁa ‡È‰L(ÂÎ ˙È˘‡¯·):EnÚ ‰È‰‡Â" ∆ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿∆¿∆ƒ¿

כי בזה, CÈLÓiLורמוז e�È‰דוד˙k¯a CB˙Ï ‰�eÓ‡ «¿∆«¿ƒ¡»¿ƒ¿«
„i‰,ÌÈ בחינת ולתוך 'אמונה', בחינת היא 'מלכות' כי «»«ƒ

צריך  מהידים, שבאה השכל ברכת שזהו "בידך",

האמונה, שזהו ישראל" "ממלכת בחינת את להמשיך

Â כי 'מלכות', בחינת היא ש'אמונה' לדבר e‰Êראיה ¿∆
˙�ÈÁa חפני שבניו בנבואה לעלי הנביא שאמר מה ¿ƒ«

הכהן  צדוק גדול לכהן  יתמנה ותחתיהם ימותו ופנחס

ב) א �‡ÔÓ",(שמואל ˙Èa BÏ È˙È�·e" ממשלה : לו שתהיה »ƒƒ«ƒ∆¡»
מלכות  בחינת היא ש'אמונה' בזה ורמוז וגדולה,

לחכמה)(וממשלה .פרפראות

˙�ÈÁa ‰ÊÂשנאמר פט)מה Ï‰˜a(תהלים E˙�eÓ‡" : ¿∆¿ƒ«¡»¿ƒ¿«
,"ÌÈLB„˜ כי בזה, ÔÈÁÓ,ורמוז ˙�ÈÁa ‰Ê 'L„˜' כי ¿ƒ…∆∆¿ƒ«…ƒ

הספירות  אל הקדושה נמשכת דעת' בינה מ'חכמה

'קודש' נקראים הם ולכן סא)(שתחתיהם דף אחרי זוהר ,עיין

דהיינו  'קדושים', לבחינת 'אמונה' להמשיך וצריך

והמוחין. לשכל

:˙�ÈÁa ‰ÊÂספירת‰¯ÈˆÈc '˙eÎÏÓ' עולם של – ¿∆¿ƒ««¿ƒƒ»
(שהיא  ש'מלכות'היצירה לעיל כמובא 'אמונה', בחינת

'אמונה') בחינת pnÓ‰היא ‰NÚ� �Èa‰ספירות, ‰ÓÎÁ' «¬∆ƒ∆»»¿»ƒ»
‰iNÚc '˙Úc ספירת של האור כי העשיה, עולם של – «««¬ƒ»

העשייה, בעולם ונמצא יורד היצירה עולם של ה'מלכות'

החיצוני  האור בתוך ומתלבש נכנס שלה הפנימי והאור

ועל  העשיה, עולם של דעת' בינה 'חכמה הספירות של

ספירת  של האור את להשיג זוכה האדם זה ידי

(כי  לאמונה, זוכה הוא ואז היצירה, עולם של ה'מלכות'

ומדריגה  מבחינה היא השכל, אל שממשיכים האמונה

מעולם  נמשך השכל כי עצמו, מהשכל יותר גבוהה

היצירה מעולם נמשכת והאמונה לחכמה)(העשייה, ).פרפראות

Ô‡Î¯a ˙eiÓÈ�Ù·e .Ê השכל ברכת בפנימיות – ƒ¿ƒƒƒ¿»»
לאדם, ‰Ô‡Î¯aשנמשכת ˙ewc ‡e‰L דקות שהוא – ∆««ƒ¿»»

השכל, ‰ÏÎO,ברכת ˙‡ ·MÈÓ‰Â ¯cÒÓ‰ Ì‰Ó C¯a˙�ƒ¿»≈≈∆«¿«≈¿«¿«≈∆«≈∆
˙�ÈÁa ‡È‰L ה ברכת 'k˙¯',ספירת עם שיחד דהיינו ∆ƒ¿ƒ«∆∆

דעת', בינה 'חכמה מהספירות לאדם שנמשכת השכל

מסדר  שהוא ה'כתר' מספירת פנימי אור עימו נמשך

וזהו השכל. את הקב"ה �ÈÁa˙ומיישב שאמר מה ¿ƒ«
אבינו כו)ליצחק jÎ¯·‡Â",(בראשית EnÚ ‰È‰‡Â" ורמוז : ¿∆¿∆ƒ¿«¬»¬∆»

נאמן" בית לו "ובניתי הפסוק ביאור

:ÔÓ‡� ˙È· ÂÏ È˙È�·Â הפסוק כי לפרש, כתב הנחל במי
שצריכין  עצמה בפני ראיה הוא נאמן" בית לו "ובניתי
מבואר  כבר כי האמונה, השכל ברכת לתוך להמשיך
בבחינת  השכל, ברכת ממשיך בברכתו שהכהן בפנים
הברכה  ועיקר ויברכם", העם אל ידיו את אהרן "וישא
בית  לו "ובניתי הפסוק וזה בפנים, כמבואר שכל הוא
ימשיך  הכהן שצדוק היינו הכהן, צדוק על קאי נאמן"
ממלכת  ועל אמונה. דהיינו נאמן' 'בית שלו השכל לברכת
ידוע  זה כי ראיה, צריך אין אמונה בחינת שהוא ישראל

אמונה. הוא שמלכות

קדושים" בקהל אמונתך "אף הפסוק ביאור

:ÌÈ˘Â„˜ Ï‰˜· Í˙�ÂÓ‡ שמים "ויודו כתיב: פ"ט בתהילים
"ויודו  רש"י: ופירש קדושים", בקהל אמונתך אף ה' פלאך
– אמונתך אף הבטחתך. שומר היית אם – פלאך שמים

קדושים". בקהל יודו דבריך אמונת

דעשייה  דעת בינה חכמה ממנה נעשה דיצירה שמלכות הענין

:‰ÈÈ˘Ú„ ˙Ú„ ‰�È· ‰ÓÎÁ ‰�ÓÓ ‰˘Ú� מבואר זה דבר וטעם
חיים עץ פ"ה)בפרי התפילה בחינת (שער הוא העשייה עולם שכל ,

שהיא  היצירה עולם של שהמלכות צריך ולכן לבד, 'מלכות'
עצמו  העשייה בעולם למטה שתהיה העשייה, לעולם סמוכה
בינה  'חכמה של הפנימי האור שעולה לאחר וגם ביצירה, ולא
את  ומלביש ומקיף היצירה עולם אל העשיה עולם של דעת'

היצירה עולם של יסוד' הוד דבר 'נצח נעשה כיצד בפע"ח שם (כמבואר

למטה זה) נשארת אלא עמהם, נקשרת אינה דיצירה המלכות ,
עצמו. העשייה בעולם

ואברכך" עמך "ואהיה הפסוק ענין ביאור

:ÍÎ¯·‡Â ÍÓÚ ‰È‰‡Â ˙�ÈÁ· אמר זה כי בזה, פירש הנחל במי
שיזכה  והשמחה, הצחוק שם על שנקרא ליצחק יתברך ה'
בחינת  בכתר, הוא אהיה שם כי כתר, בחינת אהיה, לבחינת
לשמחה  זוכין אז לכתר וכשזוכין השכל, את ומיישב מסדר
ראשם, על עולם ושמחת בחינת הוא כתר כי בשלימות,
ונשמע  מנעשה הכתרים על לברכה זכרונם רבותינו שדרשו
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כד  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  ּדעלמא טבת  ָ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ֶאמצעּותא יז תרסח 

·e˙kL BÓk ,‰�zÓ‰ ÔBLÏ ‡e‰ ¯˙k ."jÎ¯·‡Â·ÂÈ‡) «¬»¬∆»∆∆¿«¿»»¿∆»
(ÂÏe‰ÊÈ‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BMLk Èk ,"¯ÈÚÊ ÈÏ ¯zk" :««ƒ¿≈ƒ¿∆¬ƒ∆»»»≈∆

CÈ¯ˆ ÌL Ì‚Â ,·MÈ˙‡L „Ú ÔzÓ‰ :¯ÓB‡ ,ÏÎN≈∆≈«¿≈«∆∆¿«≈¿«»»ƒ
˙eiÓÈ�tnL ˙�ÈÁa ‰ÊÂ .‡ÏÙÓ ÔBÓ‡ ˙�ÈÁ·a .‰�eÓ‡¡»ƒ¿ƒ«»À¿»¿∆¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ

,‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ ˙eiÓÈ�tÓe ,˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ∆∆¿»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»
,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÏBÚ ÔÎÂ .‰iNÚc ¯˙k ‰NÚ�«¬∆∆∆«¬ƒ»¿≈ƒ»»«¿«¿»

‰ÊÂ .‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ ˙eÏÈˆ‡ „Ú(‚ Ï‡˜ÊÁÈ)„B·k Ce¯a" : «¬ƒ¿«¿»¿«¿»¿∆»¿
‰Ê ,'‰ „B·k ,ÌÈ„È ˙�ÈÁa ‰Ê ,Ce¯a ."BÓB˜nÓ '‰ƒ¿»∆¿ƒ«»«ƒ¿∆

ספירה  כנגד הוא ה' משמות שם כל כי זה, בפסוק

והיינו  ה'כתר', ספירת כנגד הוא 'אהיה' ושם מסויימת,

עם  יחד עליו שישפיע אבינו ליצחק אמר שהקב"ה

ה'כתר' ספירת של האור את אותו, שיברך השכל ברכת

השכל. את ומסדר שמיישב

שה  לדבר המיישב וראיה היא ה'כתר' ספירת של אור

כי  השכל, את BÓkוהמסדר ,‰�zÓ‰ ÔBLÏ ‡e‰ '¯˙k'∆∆¿«¿»»¿
·e˙kL(לו ÈÚÊ¯"(איוב ÈÏ ¯zk" הרי : מעט, לי המתן – ∆»««ƒ¿≈

הוא, ההמתנה וענין המתנה, לשון רמוז 'כתר' שבמילה

„Ú ÔzÓ‰ :¯ÓB‡ ,ÏÎN e‰ÊÈ‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BMLk Èkƒ¿∆¬ƒ∆»»»≈∆≈∆≈«¿≈«
,·MÈ˙‡L מספירת שנמשך האור ידי על נעשה וזה ∆∆¿«≈

ÌLה'כתר', Ì‚Â השכל את והמיישב המסדר בבחינת – ¿«»
˙�ÈÁ·a ,‰�eÓ‡ CÈ¯ˆזוהר בתיקוני שנאמר פ"א מה (דף »ƒ¡»ƒ¿ƒ«

ע"א) ק"כ ודף ה'כתר':ע"ב ספירת ÏÙÓ‡'על ÔBÓ‡' האומן (שהוא »À¿»
ובינה  חכמה בספירות ומכוסה מופלא והוא הספירות, שאר נעשו ידו שעל

שם))( מדבש שתהיה ,מתוק צריך כי הזוהר, בדברי ורמוז

ה'כתר'. בספירת 'אמונה'

˙eiÓÈ�tnL ˙�ÈÁa ‰ÊÂהספירות'˙¯‡Ùz ‰¯e·b „ÒÁ' ¿∆¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ∆∆¿»ƒ¿∆∆
העשיה, עולם 'eÎÏÓ˙'ספירתeiÓÈ�tÓ˙כןÂשל ¿ƒ¿ƒƒ«¿

‰¯ÈˆÈc,היצירה עולם של –‰NÚספירת�'¯˙k' ƒƒ»«¬∆∆∆
‰iNÚc של הפנימי האור הנה כי העשיה, עולם של – «¬ƒ»

ומלביש  ומקיף עולה הוא דעשייה תפארת' גבורה 'חסד

אך  דעשייה, דעת' בינה 'חכמה של החיצוני האור את

עולה  דעת' בינה 'חכמה של החיצוני האור מכן לאחר

דיצירה, ה'מלכות' של הפנימי האור את (והאור ומקיף

'ח  של דיצירה)הפנימי יסוד' הוד 'נצח את ומקיף עולה דעת' בינה האור כמה ואז ,

האור  בתוך מתלבש דיצירה ה'מלכות' של החיצוני

דעשייה תפארת' גבורה 'חסד של חיים (הפנימי עץ פרי פי על

ג') דרוש השחר תפילת דרושי הכוונות ושער פ"ה, התפילה ונמצא שער ,

ה'מלכות' חיצוניות זהו תפארת' גבורה 'חסד שפנימיות

דיצירה  ה'מלכות' של והפנימיות ומהחיצוניות דיצירה,

הכח  שזהו העשייה, עולם של ה'כתר' ספירת נעשית

השכל, את ומיישב 'חסד המסדר מפנימיות נעשה שה'כתר' (ונמצא

האמונה  פנימיות שזהו ה'מלכות' ומפנימיות הברכות, פנימיות שזהו תפארת' גבורה

לחכמה)( לאדם,)פרפראות נמשך ה'כתר' ספירת של זה ואור ,

השכל. את והמיישב המסדר הכח את האדם מקבל ואז

„Ú ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÏBÚ ÔÎÂ ה ‡ˆeÏÈ˙''עולם ¿≈ƒ»»«¿«¿»«¬ƒ
,‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÓÏ השכל לברכת זוכה שהאדם ידי על כי  ¿«¿»¿«¿»

המסדר  עם ויחד אמונה, עם יחד (כשהיא בשלימות,

הקב"ה  את להשיג זוכה הוא אז השכל), את ומיישב

גדולה  בשמחה המצוות את לעשות זוכה הוא ואז יותר,

שבעולם  הספירות את מעלה הוא זה ידי ועל יותר,

לשכל  זוכה הוא ואז בזה, זה מתלבשים והם היצירה,

את  משיג הוא ואז היצירה, מעולם שנמשך יותר גדול

את  ומעלה יותר, גדולה לשמחה וזוכה יותר, הקב"ה

גדול  לשכל זוכה הוא ואז הבריאה, שבעולם הספירות

הספירות  את ומעלה יותר, גדולה ולשמחה יותר,

ספירת  של לאור האדם שזוכה עד האצילות, שבעולם

האצילות עולם של לזה)(ה'כתר' דומה באופן שפירש הנחל במי .עיין

Â,השכל ברכת לאדם, שנשפעים אלו דברים ¿שלושת
השכל, את ומיישב והמסדר בפסוק Ê‰האמונה, הרמוז ∆

ג) Ê‰(יחזקאל ,"Ce¯a" ."BÓB˜nÓ '‰ „B·k Ce¯a" :»¿ƒ¿»∆
,'ÌÈ„È' ˙�ÈÁa והם מה 'ידים' נשפעת השכל ברכת כי ¿ƒ«»«ƒ

הברכה, '‡�eÓ‰',כלי ˙�ÈÁa ‰Ê ,"'‰ „B·k" כבוד' כי ¿∆¿ƒ«¡»
"מלך  שנאמר כמו ה'', 'מלכות בחינת הוא ה''

כד)הכבוד" 'אמונה'(תהילים בחינת היא ו'מלכות' פרפראות (,

הגבורה  מעולם המלכות עולה ואז לנו, להחזירם שעתיד
במאמר  המבואר כפי וחב"ד וחג"ת נה"י ומלביש מיצירה
לשמחה  זוכה ואז היצירה, מעולם לכתר שזוכה עד זה,
הבריאה  מעולם המלכות עולה ואז שלימות, ביותר
מעולם  לכתר שזוכה עד אח"כ, וחג"ת נה"י ומלביש

אז  מאוד, נפלא בשלימות לשמחה זוכה ואז היצירה,
וחג"ת  נה"י ומלביש האצילות מעולם המלכות עולה
שסיים  וזה האצילות, מעולם לכתר שזוכה עד וחב"ד,
למעלה  אצילות עד וכו' העולמות עולין וכן בפנים

למעלה.
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כד  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  ּדעלמא טבת  ָ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ֶאמצעּותא תרסט יז

:¯˙k ˙�ÈÁa ‰Ê ,BÓB˜nÓ ,‰�eÓ‡ ˙�ÈÁa¿ƒ«¡»ƒ¿∆¿ƒ«∆∆
Á‰NBÚLÎe‡e‰L ,¯cÒÓ‰Â ·MÈÓ‰ ˙‡ Ôw˙Óe ¿∆∆¿«≈∆«¿«≈¿«¿«≈∆

,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰ ‚ÈO‰Ï ÔÈÙ„B¯ ÔÈÁn‰Â ,Èe‡¯k ,¯˙k‰«∆∆»»¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»≈
,ÏÎO‰ ˙‡ ·MÈÏ È„k ÏÎO‰ ˙‡ ·kÚÓ ¯˙k‰Â¿«∆∆¿«≈∆«≈∆¿≈¿«≈∆«≈∆

הנחל) ומי  'k˙¯',,לחכמה ˙�ÈÁa ‰Ê ,"BÓB˜nÓ" כידוע ƒ¿∆¿ƒ«∆∆
קבלה חודש)(בספרי ראש דרושי הכוונות שער המסדר עיין והוא ,

השכל. את ומיישב

Ôw˙Óe ‰NBÚLÎe .Á האדם‡e‰L ,¯cÒÓ‰Â ·MÈÓ‰ ˙‡ ¿∆∆¿«≈∆«¿«≈¿«¿«≈∆
,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰ ‚ÈO‰Ï ÔÈÙ„B¯ ÔÈÁn‰Â ,Èe‡¯k ,¯˙k‰«∆∆»»¿«…ƒ¿ƒ¿«ƒ»≈
יצירה  בריאה אצילות העולמות: מכל למעלה שהוא

לקבל  אפשר שאי אור ריבוי מחמת הוא ההשגה מניעת עיקר
ובמידה  בהדרגה האור לקבל וההיכלות הכלים ועיקר כידוע,
דייקא  הכתר תיקון ידי על נעשין הם מטי ולא מטי בבחינת
ומונע  מעכב כמו שהוא המוחין את והמיישב המסדר שהוא
מצוות  ידי על אם כי זוכין אין וזה מרדיפתם, המוחין את

דייקא  מעשיות

:¯„ÒÓ‰Â ·˘ÈÈÓ‰ ˙‡ Ô˜˙ÓÂ ‰˘ÂÚ˘ÎÂהלכות (הל'בליקוטי

ד') הל' כפיים מעולם נשיאת עולה השמחה כשזאת "העיקר כתב:
שאז  בשמחה מצוות לעשות כשזוכין דהיינו דייקא, העשיה
ידי  שעל והמיישב, המסדר שהוא כתר לבחינת זוכין דייקא
משיגין  דייקא זה ידי שעל היכלין, תשעה נעשין דייקא זה
עיקר  כי כנ"ל, וכו' מטי ולא מטי בבחינת סוף האין אור
הוא  הטובים מעשיו ידי על שזוכה הצדיק זכות שלימות
בחינת  שהוא הכל מן גבוה שהוא כתר לבחינת כשזוכה
אלקות, השגת עיקר זה ידי שעל הנ"ל, והמיישב המסדר

כנ"ל. וכו' סוף אין אור השגת דהיינו

גבוה  הוא הצדיק שהאדם למלאך, אדם שבין החילוק וזהו
השגת  בבחינת הוא החילוק ועיקר כמובא, המלאך מן הרבה
אם  כי זוכין אין הנ"ל הכתר השגת לבחינת כי הנ"ל, הכתר
טובים  ובמעשים בעבדות דייקא התחתונים מעשה ידי על
לעבדה  השפל העולם בזה האדם נברא זה ובשביל דייקא,
הכתר  לבחינת לזכות כדי תעשה ולא דעשה בפקודין ולשמרה
השגת  עיקר זה ידי על כי האדם, שלימות תכלית שהוא הנ"ל
למעלה  ומנושא מרומם הוא ברוך יתברך ה' כי כנ"ל, אלקות
כלל, ביה תפיסה מחשבה לית כי מאוד, מאוד המחשבות מכל
למעלה  ולמעלה למטה ונאצל ונעשה ונברא נוצר שום ואין
כל  על נעלה מאוד, נורא עליון ה' כי להשיגו, שיוכלו
ומטה  מעלה ברואי וכל ומטה. מעלה דרי כל של ההשגות
יחפזון  ומלאכים הגדול. שמו מאימת ויפחדון ירעדון כלם
והנורא  הגדול וזכרו שמו אימת בזכרם יאחזון ורעדה וחיל
שמע  קריאת בברכת אומרים שאנו וכמו לנצח, ויתעלה יתברך
וחיות  והאופנים וכו' קונם רצון וביראה באימה עושים וכולם
וכמבואר  וכו', שרפים לעומת מתנשאים גדול ברעש הקודש
ומטה  מעלה ברואי וכל ז"ל, רבותינו ובדברי רבים בפסוקים
להשיג  מחשבתם ורודפים ומתלהבים ובוערים רועשין הכל
אלקותו  השגת להשיג אפשר אי אבל יתברך, אלקותו השגת
אפשר  אי וזה כנ"ל, מטי ולא מטי בבחינת אם כי יתברך
מעשה  של העבודה ידי על אם כי השלימות בתכלית להשיג

דייקא. התחתונים

אפשר  שאי אור ריבוי מחמת הוא ההשגה מניעת עיקר כי
בהדרגה  האור לקבל וההיכלות הכלים ועיקר כידוע, לקבל
הכתר  תיקון ידי על נעשין הם מטי ולא מטי בבחינת ובמידה
מעכב  כמו שהוא המוחין את והמיישב המסדר שהוא דייקא
כנ"ל, ההשגה עיקר זה ידי שעל מרדיפתם, המוחין את ומונע
וכמו  דייקא, מעשיות מצוות ידי על אם כי זוכין אין וזה

ז"ל רבותינו ח)שאמרו פרק נעשה (שבת ישראל שאמרו בשעה ,
על  כתרים שני ונתנו מלאכים ריבוא שישים ירדו ונשמע
ידי  שעל נמצא ראשם. על עולם ושמחת שנאמר, וכו', ראשם
ידי  שעל כתר, לבחינת זכו ונשמע נעשה בחינת התורה קבלת

ההשגה. עיקר זה

מסך  עיקר והוא הגשמיות, תכלית הוא העשיה העולם זה כי
את  לעבד כשזוכין אבל יתברך, אלקותו השגת בפני המבדיל

מעשיות מצוות ולעשות העשיה העולם בזה  אזי ה' בשמחה,
בשמחה, מעשיות המצוות ידי על זוכה כי התיקון, עיקר זה
מסך  מבחינת העשיה בחינת את ומעלה ומתקן שמברר
המבדיל  בחינת כן גם שהוא כתר בחינת ממנו נעשה המבדיל,
המאציל  לבין הנאצלים בין פרוס הכתר כי עליון, ברוחניות
את  ומעכב מונע כמו הוא הכתר כי זו, בתורה שמבואר כמו
המניעה  זה אבל סוף, האין אור להשיג מרדיפתם המוחין
אי  כי כנ"ל, התיקון שלימות התכלית עיקר הוא והמעכב
דייקא, זה ידי על אם כי סוף האין אור השגת להשיג אפשר
והמעכב  המניעה עיקר שהוא גשמיות עשיה שמבחינת נמצא
כשזוכה  יתברך אלקותו מהשגת והמונע המבדיל והמסך
אז  בשמחה, המצות עשיית ידי על העשיה את ולקדש לטהר
למעלה  למעלה זה ידי על עולה כי  התיקון, עיקר דייקא מזה
בחינת  כן גם שהוא כתר בחינת דייקא זה ידי על שנעשה עד
שלימות  תכלית עיקר הוא והמעכב המונע שזה ומעכב, מונע

כנ"ל. התיקון

ז"ל רבותינו אמרו כן בירושלמי)ועל ב פרק צדיקים (שבת עתידין ,
שנאמר השרת, ממלאכי לפנים מחיצתן כג)שיהיה כעת (במדבר ,

שהוא  דייקא, מחיצתם אל, פעל מה ולישראל ליעקב  יאמר
הנאצלים  בין פרוס הוא כי מחיצה, בחינת שהוא כתר בחינת
על  יתברך אלקותו השגות ישיגו וישראל כנ"ל. המאציל לבין
המלאכים  כי המלאכים, מן גבוהים יהיו ובזה דייקא, זה ידי
כן  על המגושם, העולם זה של בנסיון עמדו ולא עומדים, הם
להשיג  להם אפשר אי כן ועל כנ"ל, כתר לבחינת זוכין אין
האור  ריבוי לקבל יוכלו לא כי הצדיקים, כמו יתברך אלקותו
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·MÈÓ‰a ÔÈÁn‰ ‰kÓ ÈÊ‡ ,·kÚÓ‰Â ‰ÙÈ„¯‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿«≈¬««∆«…ƒ¿«¿«≈
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï ÔÈÏÎÈ‰ ÔÈNÚ�Â ,¯cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿«¬ƒ≈»ƒ¿≈¿««ƒ≈

·enk ,Ú„È˙‡ ‡ÏÂ ÚÈ„È ‡ÏÁ� ˙L¯t ¯‰fa ‡(.‰Ò Û„): »¿ƒ«¿»ƒ¿¿»«»«…«»»«…«
‡ÏÂ ÈËÓ ,‰·LÁÓ È‡‰c ‰ÙÈ„¯a ‡ÒÈ¯t È‡‰ BbÓeƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿««¬»»¿≈¿»

k„עשייה, ÏÎO‰ ˙‡ ·kÚÓ ¯˙k‰Â,ÏÎO‰ ˙‡ ·MÈÏ È ¿«∆∆¿«≈∆«≈∆¿≈¿«≈∆«≈∆
·MÈÓ‰a ÔÈÁn‰ ‰kÓ ÈÊ‡ ,·kÚÓ‰Â ‰ÙÈ„¯‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿«≈¬««∆«…ƒ¿«¿«≈

,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï ÔÈÏÎÈ‰ ÔÈNÚ�Â ,¯cÒÓ‰Â אפשר ידם ועל ¿«¿«≈¿«¬ƒ≈»ƒ¿≈

מגיע'. ולא 'מגיע בבחינת סוף אין אור את »¿Û‡Âלהשיג
Ú„È˙‡ ‡ÏÂ ÚÈ„È ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ אינו סוף אין האור – «ƒ≈»¿ƒ«¿»ƒ¿¿»

מתגלה, ואינו �Áידוע ˙L¯t ¯‰fa ‡·enk(.סה :(דף «»«…«»»«…«

ההשגה  לעכב בדעתם ומחיצות כלים להם שאין מחמת
ונתלהבים  נשרפים הם כי שרפים, נקראים כן ועל אצלם,
לעכב, מחיצות להם שאין מחמת העצומה השגתם מאור

כנ"ל". וכו' מעשיות מצות להם שאין מחמת

למעשים  זוכה האדם שאין זמן "כל כתב: שם ובהמשך
את  לשבר דהיינו כראוי, השלימות בתכלית בשמחה טובים
יתברך, ה' מעבודת והעיכובים  המניעות כל ולבטל הרע היצר
עדיין  לזה, זוכה שאין זמן כל כראוי, תמה לעבודה שיזכה עד
והמיישב  המסדר הכח שהוא הכתר בחינת את לתקן זכה לא
רשאי  אינו הזה, המסדר כח את מתקן שאינו זמן וכל הנ"ל,
כי  יתברך, בידיעתו חקירה לשום ולא השגה לשום לכנוס
אמונה  על לסמוך צריך רק קודש, יאכל לא זר וכל נאמר, עליו
אבותינו  בעקבות האמיתיים הצדיקים בעקבות לילך לבד
מחויבים  ואנו טובים, מעשים ידי על לזה זכו הם הקדושים,

כלל. חקירה שום בלי לבד באמונה בדרכיהם לילך

וחכמתו  חטאו ליראת  חכמתו ושלום חס שמקדים ומי
מכ  ממעשיו, טובים מרובה מעשים לו כשאין שכן וכל שכן ל

ידיעת  בחכמת להתחכם ורוצה ושלום. חס כלל חטא ויראת
הרבה, ופוגם מקלקל הוא הנפלאים, ודרכיו יתברך אלקותו
בכפירות  סומך באין יפול בודאי כי לעולם, בא שלא לו וראוי
נאמר  ועליו עולמות, משני עצמו ויעקור גדול ואפיקורסות

מז) זכה (ישעיה שלא מאחר כי שובבתך", היא ודעתך "חכמתך
אין  כן על והמיישב, המסדר עדיין תיקן ולא טובים למעשים
הרבה  יקלקל ובודאי דקדושה. הדעת את לקבל כלי שום לו
מופלא  הכל כי ממנו, במופלא יכנוס כי וחכמתו, דעתו ידי על
מה  למעלה מה בחינת כנגדו הם ההשגות וכל ממנו, ורחוק
שעיקר  המוחין, כלי עדיין תיקן שלא מאחר וכו ' למטה
המסדר  הכח בחינת שהוא הכתר מבחינת נמשך תיקונם
הוא  הכתר כי המוחין, כל תיקון נמשך שמשם הנ"ל והמיישב

המוחין". כל תיקון שורש

כי  זוכין אין והמיישב המסדר של הכח "זה שם: כתב ועוד
המצות  עשיית ידי על דהיינו דייקא, ועובדא עשיה ידי על אם
ידי  על סוף האין אור להשיג זוכה דייקא ואז בשמחה,
שזהו  כנ"ל, מטי ולא מטי בבחינת דייקא, והמעכב הרדיפה
מי  אין התכלית וזה נדע, לא אשר הידיעה תכלית בחינת
פי  על אף כי מאוד, במעלה הגדולים הצדיקים אם כי שזוכה
מי  אין אבל נדע, לא אשר הידיעה שתכלית אומרים שהכל
דהיינו  בזה, שאוחז מי אם כי בשלימות זה דבר פירוש שידע

רבינו  מפי הבנתי כאשר הטובים, מעשיו ידי על לזה שזוכה
אז  לזה כשזוכה ואז הקדושים, בשיחותיו כמבואר ז"ל,
דייקא  שניהם ידי על כי אחד, הכל הידיעה והעדר הידיעה
'תכלית  בבחינת אחד, שניהם כי וההשגה, הידיעה נגמר
העדר  שהוא בעצמו, נדע שהלא נדע', לא אשר הידיעה
זה  ענין שיבין מי אין ובאמת הידיעה. בעצמו הוא הידיעה,
והעדר  הידיעה כי להם, אשרי לזה, הזוכין אם כי בשלימות
כי  אחד, שניהם שבאמת והמעכב, הרדיפה בחינת הם הידיעה
מטי, ולא מטי בבחינת ההשגה נמשך דייקא שניהם ידי על
התשעה  השגת בחינת הוא הזאת ההשגה באמת כן ועל
ידיען  ולא מתדבקין ולא בהו דקיימא מאן דלית הנ"ל היכלין
ומי  כנ"ל, נדע לא אשר הידיעה תכלית בחינת שזהו וכו',
ומבטל  הראשון אדם חטא מתקן הוא זאת להשגה שזוכה
הכפירות". בחינת שהוא אחרא, הסטרא שהוא דמותא, סטרא

אחר ו')ובמקום הל' הודאה "העיק (הל' כח כתב: גודל ידי על ר
בכל  השמחה נקודת בכוחם שמאירין משיח, בחינת הצדיקים
שהיה  זה שהתפאר מה סוד שזהו מאוד, והשפלים הירודים
שמחה  בחינת שהם נגינה מיני היוד כל לנגן שיכול ידים בלא
לו  שהיה זה בזה התפאר כן ועל וכו', מלך הבת רפואת שהם

בידיו ונורא גדול השבעה כח של בהמעשה מעשיות בסיפורי (כמובא

שעל בעטלירס) וכו', השכל ברכת שהוא בידים הברכה עיקר כי ,
השמחה  מקור ששם וכו' היכלין התשעה משיגין זה ידי
בעוצם  ממשיכין ומשם וכו', ראשם על עולם ושמחת בחינת
מאוד  מאוד כח החלושי כל בלב נוראות ועצות חכמה כוחם

כן. גם נפשם לשמח

הצדיקים  לאלו להתקרב שמתגבר מה כפי ואחד אחד וכל
שמכניס  עד בהם ולהאמין היטב לדבריהם ולבו אזנו ולהטות
בכח  התמורות מהיכלי פעם בכל יוצא כן כמו בליבו, השמחה
נעשין  שבעולם התיקונים שכל גדול כלל זה כי הנ"ל, הצדיק
על  אף אבל משיח. בחינת שהם הצדיקים גדולי ידי על רק
כל  עם להיטיב חפצם לעשות יכולים אינם בעצמם הם כן פי
שיהיה  בהכרח כי אליהם, התקרבותו כפי אם כי מישראל אחד

כידוע". דלתתא אתערותא איזה

שברו  הצדיקים וגדולי שהאבות פי על "אף שם: כתב ועוד
בו  השמחה שלימות לעיקר שזכו, למה שזכו עד לגמרי הגוף
ישמחו  "וצדיקים וכתיב בה'", צדיקים "שמחו בחינת יתברך,
כל  אבל הרבה, וכן בשמחה", וישישו אלקים לפני ויעלצו
והחיות  השמחה להמשיך העולם, כל לתקן היתה יגיעתם
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.ÈËÓ‡ÒÈ¯Ùe˙�ÈÁa ‡e‰L ,·MÈÓ‰Â ¯cÒÓ‰ ‰Ê , ¿≈¿ƒ»∆«¿«≈¿«¿«≈∆¿ƒ«
.ÏÈˆ‡n‰ ÔÈ·Ï ÌÈÏˆ‡p‰ ÔÈa Òe¯t ‡e‰L ,¯˙k∆∆∆»≈«∆¡»ƒ¿≈««¬ƒ
,ÔÈÁe¯ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯B‰� Ôep‡ Â‡Ïc ,ÔÈÏÎÈ‰ ÚLz e„È·Ú˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
,ÔÈ˜ac˙Ó ‡ÏÂ ,e‰a ‡ÓÈ˜c Ô‡Ó ˙ÈÏÂ ,ÔÈ˙ÓL� ‡ÏÂ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»¿»¿»¿¿»ƒ¿«¿ƒ
˙ÈÏÎz Èk ,‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎz ‰fL ,Ú„Â .ÔÈÚcÈ˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«∆∆«¿ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ

˙�ÈÁa ‰ÊÂ .Ú„È ‡Ïc Y ‰ÚÈ„È‰(Á ‰ÈÚ˘È)ÚÈaN‰Â" : «¿ƒ»¿…≈«¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«
Ì‰L ,˙BÁˆÁv‰ Ì‰ el‡ ˙B¯B‡ Èk ,"ELÙ� ˙BÁˆÁˆa¿«¿»«¿∆ƒ≈≈««¿»∆≈
Ûc¯iL ,‰ÎBfL ÈÓ È¯L‡ .˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ«¿≈ƒ∆∆∆ƒ¿…

˙ÏÎÈ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡ ˙B‚O‰ ‚ÈO‰Ï Bz·LÁÓ«¬«¿¿«ƒ«»≈««ƒ∆≈¿…∆
.ÔÚÈ„È ‡ÏÂ ÔÈ˜ac˙Ó ‡Ï Èk ,Ì˙B‡ ‚ÈO‰Ï ÏÎO‰ „Èa¿««≈∆¿«ƒ»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈLh·nL ,‰LÈËa‰ È„ÈŒÏÚ ÔÈNÚ� el‡ ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»≈»ƒ≈«¬ƒ«¿≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ
ÏÎÂ ,˙Ïz Ì‰ ÔÈÁn‰Â ,‰ÙÈ„¯ ˙ÚLa ¯˙ka ÔÈÁn‰«…ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿«…ƒ≈¿»¿»
LÏLÂ ,‰ÙÈ„¯ ˙ÚLa ÔÈÏÏÎ� Èk ,˙ÏzÓ ÏeÏk „Á‡∆»»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»
:ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚLz :e‰ÊÂ ,‰ÚLz Ì‰ LÏL ÌÈÓÚt¿»ƒ»≈ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈»ƒ

zah gi‰Ê],ÏÈkNnÏ Ô·enk ,ep‡ˆÓÈ ÈÓ ˜ÓÚ ˜ÓÚ ÔÈ�Ú‰ ∆»ƒ¿»»…»…ƒƒ¿»∆«»««¿ƒ
Ï„b BÓˆÚa ‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÈÏ ÊÓ¯ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆»«ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»»¿«¿…∆

‡ÏÂ ÈËÓ ,‰·LÁÓ È‡‰c ‰ÙÈ„¯a ‡ÒÈ¯t È‡‰ BbÓe'ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿««¬»»¿≈¿»
'ÈËÓ,המחשבה רדיפת ידי על הזה, המסך ומתוך – ¿≈

מגיע. ולא e‰L‡מגיע ,·MÈÓ‰Â ¯cÒÓ‰ ‰Ê ,'‡ÒÈ¯Ù'e¿ƒ»∆«¿«≈¿«¿«≈∆
ÌÈÏˆ‡p‰ ÔÈa Òe¯t ‡e‰L ,'¯˙k' ˙�ÈÁa הברואים – ¿ƒ«∆∆∆»≈«∆¡»ƒ

ÏÈˆ‡n‰ ÔÈ·Ï.הקב"ה –Â‡Ïc ,ÔÈÏÎÈ‰ ÚLz e„È·Ú˙‡Â' ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿¬ƒ¿«≈»ƒ¿»
‡ÓÈ˜c Ô‡Ó ˙ÈÏÂ ,ÔÈ˙ÓL� ‡ÏÂ ,ÔÈÁe¯ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯B‰� Ôep‡ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»¿»¿»

'ÔÈÚcÈ˙Ó ‡ÏÂ ,ÔÈ˜ac˙Ó ‡ÏÂ ,e‰a תשע ונעשים – ¿¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
נפשות), בחינת (שזהו 'אורות' בחינת שאינם היכלות,

מי  ואין נשמות, בחינת ואינם רוחות, בחינת ואינם

שיודע  מי ואין בהם, שמתדבק מי ואין אותם, שמשיג

Yאותם. ‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎz Èk ,‰ÚÈ„È‰ ˙ÈÏÎz ‰fL ,Ú„Â¿«∆∆«¿ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
˙�ÈÁa ‰ÊÂ .Ú„È ‡Ïcשנאמר נח)מה "ÚÈaN‰Â(ישעיה : ¿…≈«¿∆¿ƒ«¿ƒ¿ƒ«

Ì‰L ,˙BÁˆÁv‰ Ì‰ ,el‡ ˙B¯B‡ Èk ,"ELÙ� ˙BÁˆÁˆa¿«¿»«¿∆ƒ≈≈««¿»∆≈
˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓÏ)(הצחצחות שער רימונים פרדס ÈÓעיין È¯L‡ , ¿«¿»≈«¿ƒ«¿≈ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ˙B‚O‰ ‚ÈO‰Ï Bz·LÁÓ Ûc¯iL ‰ÎBfL∆∆∆ƒ¿…«¬«¿¿«ƒ«»≈««ƒ
ÔÈ˜ac˙Ó ‡Ï Èk ,Ì˙B‡ ‚ÈO‰Ï ÏÎO‰ „Èa ˙ÏÎÈ ÔÈ‡L∆≈¿…∆¿««≈∆¿«ƒ»ƒ»ƒ¿«¿ƒ

ÔÚÈ„È ‡ÏÂ.אותם ולדעת בהם להתדבק אפשר אי – ¿»¿ƒ»
ÔÈLh·nL ,‰LÈËa‰ È„È ÏÚ ÔÈNÚ� ,el‡ ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»≈»ƒ≈«¬ƒ«¿≈«¿ƒ»∆¿«¿ƒ

שמכים  –˙Ïz Ì‰ ÔÈÁn‰Â .‰ÙÈ„¯ ˙ÚLa ¯˙ka ÔÈÁn‰«…ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ»¿«…ƒ≈¿»
ודעת, בינה חכמה שלושה, –˙ÏzÓ ÏeÏk „Á‡ ÏÎÂ– ¿»∆»»ƒ¿»

�ÔÈÏÏÎמשלושה, Èk בזה LÏLÂזה .‰ÙÈ„¯ ˙ÚLa ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»…
.ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚLz e‰ÊÂ ,‰ÚLz Ì‰ ,LÏL ÌÈÓÚt¿»ƒ»…≈ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈»ƒ

ז"ל:[ נתן ר' ep‡ˆÓÈ,מבאר ÈÓ ˜ÓÚ ˜ÓÚ ÔÈ�Ú‰ ‰Ê∆»ƒ¿»»…»…ƒƒ¿»∆
‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÈÏ ÊÓ¯ ¯L‡ÎÂ ,ÏÈkNnÏ Ô·enk«»««¿ƒ¿«¬∆»«ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»»

שאפילו  ישראל, בית מזרע ואחד אחד כל בלב הזה הקדוש
אליו  להתקרב כן גם יזכה לגמרי, גופו תאוות שבר שלא מי
שפגם  מי ואפילו והמצוות, התורה שמירת ידי על יתברך
יוכל  יתברך לה' להתקרב וחותר שחפץ עת בכל שפגם, כמו
ידי  על הצדיקים, של כוחם בגודל נפשו ולהחיות לשמח
מצוה  כל ידי על שזוכה טובה ונקודה נקודה שכל שיאמין
של  טובות נקודות ואפילו לזה, ערך אין שעושה ומצוה
התענוגים  כל על עולים ישראל פושעי של המצוות עשיית
כולו, העולם כל של וכו' עשירות מיני כל ועל הבל של
לטוב  זוכים הם גם שהם על ביותר נפשם את שישמחו עד
זה  ידי שעל המצוות, בעשיית לעסוק כזה ונצחי אמיתי
של  השמחה מקור החיים, חי שהוא יתברך בו מתדבקין
גילי  שמחת אל אל "ואבואה שכתוב כמו השמחות, כל
פניך  את שמחות שובע חיים אורח "תודיעני וכתיב וכו'",

כו'"". נעימות

אחר ד')ובמקום הל' אישות התשעה (הל' השגת "ענין כתב:
שאין  מאוד מאוד גבוה מדרגה שהיא פי על אף וכו', היכלין
מאוד, הקדושים המובחרים הצדיקים גדולי אם כי אליו זוכין

גם  כן פי על אליו אף עצמם המושכים פשוטים באנשים
אליהם  שמגיע לפעמים נמצא אצלם גם באמת, לעבדו יתברך

התשעה  מבחינת משם הנמשך אלקות והתנוצצות הארה איזה
חלק  בלקוטי ד' בסימן "אנכי" בהתורה וכמובן הנ"ל, היכלין
לפעמים  אור להם נפתח פשוטים לאנשים שגם וכו', א'
לפי  מגיע אחד לכל אך שם. עיין סוף, האין אור בתפילתם
בחינת  יש העשיה בעולם גם כי בו, שהוא והמדרגה העולם

הנ"ל. היכלין מהתשעה התנוצצות

מאוד  גדולה זכיה הוא בעלמא התנוצצות שגם פי על ואף
כשזוכה  הוא העיקר כן פי על אף שהוא, מדרגה באיזה
זה  ידי על כח לו שיהיה משם קדושה ושפע חיות להמשיך
ולעמוד  עליו שיעבור מה בכל כך אחר עצמו את להחיות
יותר  בו מתגרין משם כשחוזר כך אחר בודאי כי במלחמה,
וכו', בזה זה שנלחמים אדם בני שני כדרך תמורות, ההיכלי
הרשימו  ידי על נגדם להתגבר וצריך אחר, במקום כמבואר
תמיד  זוכר זה ידי שעל הנ"ל, מהתנוצצות שנשאר טובה
עצמו  על להמשיך ויוכל דביקותו, ונועם ואחדותו ביחודו
את  ישמור אם בו, המתגרים נגד לעמוד זה, ידי על יראה
חמל  כבר אשר אחרי פעם, בכל יתברך בו לזכור היטב הזכרון
בדבריו  וכמבואר התנוצצות, איזה לו והאיר יתברך ה' עליו
רכ"ב  בסימן שם עיין יתברך, ה' לו מתנוצץ שרק שמי ז"ל

א'". בליקוטי
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„Ú ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰a ¯Ó‡p‰ ,L„w‰ C¯„a ˙BÏÚÏÂ¿«¬¿∆∆«…∆«∆¡»¿«»«…«

:[el‡ ˙B‚O‰Ï ‰kÊiL∆ƒ¿∆¿«»≈

‰ÊÂ:‡�ez‡ È·c È·Ò eÏ‡ML‡ÓÏÚc ‡˙eÚˆÓ‡ ¿∆∆»¬»≈¿≈«»∆¿»»¿»¿»
e¯Ó‡ .‡Î‰ :¯Ó‡ ,‡˙Úaˆ‡ ‡Ù˜Ê .‡ÎÈ‰≈»«¿»∆¿»»»¬«»»¬«
eÁLBÓe ÈÏL‡ e˙È‡ :B‰Ï ¯Ó‡ .¯ÓÈÈ ÈÓ :dÏ. ≈ƒ≈«¬«¿«¿«¿≈¿
‡e‰L ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÔÈ‚ÈOÓ CÈ‡ :B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬≈«ƒƒ≈∆
.ÚÙLÂ ˙eiÁ ÔÈ·‡BL Ïk‰ epnnL ,‡ÓÏÚc ‡ÚˆÓ‡∆¿»»¿»¿»∆ƒ∆«…¬ƒƒ»∆«

‡˙Úaˆ‡ ‡Ù˜Ê:˙�ÈÁa ,Ï"pk ˙BÎ¯a ˙�ÈÁa ‰Ê , «¿»∆¿»»»∆¿ƒ«¿»««¿ƒ«
È„ÈŒÏÚL e�È‰ .Ï"pk ,ÌÎ¯·ÈÂ Â„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OiÂ«ƒ»«¬…∆»»«¿»¬≈«««¿∆«¿≈
.Ï"pk ÔÈÏÎÈ‰ ÔÈNÚ�Â ,¯˙Îa ÔÈÁn‰ ÔÈLh·Ó ˙BÎ¯a‰«¿»¿«¿ƒ«…ƒ¿∆∆¿«¬ƒ≈»ƒ««

e¯Ó‡Â¯ÓÈÈ ÈÓ dÏÈÏÎÈ‰a Ò�ÎiL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ Y «¬«≈ƒ≈«ƒ∆∆ƒ¿…¿≈¿≈
ÌMÓ ˙BÏÚ‰Ï ,˙BtÏw‰ ÌB˜ÓÏ ,˙B¯eÓz‰«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
B˙iÏÚ È„ÈŒÏÚLÂ ,Ï"pk ˙¯Ë˜ ˙�ÈÁ·a ‰M„w‰«¿À»ƒ¿ƒ«¿…∆««¿∆«¿≈¬ƒ»

,ÏÏk ¯·c ÌeL ÈzÙÒB‰ ‡lL ,ÔÈ·˙Â ·ËÈ‰ ÌL ÔiÚ ,Ï"Ê««≈»≈≈¿»ƒ∆…«¿ƒ»»¿»
˙ˆ˜ ÌÈ¯·c‰ Èz¯‡·e Èz¯ÊÁ ˜¯ ,È¯·c ÂÈ¯·c ÏÏÎa Èkƒƒ¿«¿»»¿»««»«¿ƒ≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»
ÔÈNÚ� ‰Ê ÏÈ·L·e .ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú Ì˙e˜ÓÚ ÌˆÚ Ï„‚Ï¿…∆…∆«¿»«≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒ

LÏL Ì‰ ÔÈÁn‰ Èk ,‡˜Èc ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚLz בינה חכמה – ƒ¿»≈»ƒ«¿»ƒ«…ƒ≈»…
‰Ìודעת, Ï"p‰ ·kÚÓ‰a Ì˙‡k‰Â Ì˙ÙÈ„¯ ˙ÓÁÓe≈¬«¿ƒ»»¿«»»»¿«¿«≈««≈

LÏLÂ ,LÏMÓ ÏeÏk „Á‡ Ïk ‰NÚ�Â ,‰Êa ‰Ê ÔÈÏÏÎ�ƒ¿»ƒ∆»∆¿«¬∆»∆»»ƒ»…¿»…
ÔÈÏÎÈ‰ ‰ÚLz ˙�ÈÁa e‰ÊÂ ,‰ÚLz Ì‰ LÏL ÌÈÓÚt¿»ƒ»…≈ƒ¿»¿∆¿ƒ«ƒ¿»≈»ƒ
L„w‰ C¯„a ˙BÏÚÏÂ CÏÈÏ ‰kÊiL ÈÓ È¯L‡ .Ï"p‰«««¿≈ƒ∆ƒ¿∆≈≈¿«¬¿∆∆«…∆
.[el‡ ˙B‚O‰Ï ‰kÊiL „Ú ,˙‡f‰ ‰¯Bz‰a ¯Ó‡p‰«∆¡«¿«»«…«∆ƒ¿∆¿«»≈

בשאלה  רמוז זה במאמר  המבואר כיצד יתבאר  עתה 
חנניה, בן  יהושע  רבי  את אתונא דבי  סבי ששאלו

להם. שהשיב  ובתשובה

‡�ez‡ È·c È·Ò eÏ‡ML ‰ÊÂ:חנניה בן יהושע רבי את ¿∆∆»¬»≈¿≈«»
‡ÎÈ‰ ‡ÓÏÚc ‡˙eÚˆÓ‡.העולם אמצע הוא היכן – ∆¿»»¿»¿»≈»

‡Î‰ ¯Ó‡ ,‡˙Úaˆ‡ ‡Ù˜Ê ואמר אצבעותיו את זקף – «¿»∆¿»»»»«»»
העולם. אמצע הוא כאן ÓÈÈ¯להם: ÈÓ :dÏ e¯Ó‡– »¿≈ƒ≈«

יאמר, מי לו: eÁLBÓeאמרו ÈÏL‡ e˙È‡ :B‰Ï ¯Ó‡– »«¿«¿«¿≈¿
בזה, ורמוז ותמדדו. חבלים הביאו להם: ¬«∆eÏ‡MLאמר

‡ÚˆÓ‡ ‡e‰L ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÔÈ‚ÈOÓ CÈ‡ :B˙B‡≈«ƒƒ≈∆∆¿»»
‡ÓÏÚc,העולם אמצע –˙eiÁ ÔÈ·‡BL Ïk‰ epnnL ¿»¿»∆ƒ∆«…¬ƒƒ
,ÚÙLÂ ולכן העולמות, לכל ושפע חיות משפיע הוא כי »∆«

הפנימית  החיות הוא כי העולם', 'אמצע בחינת הוא

העולמות. ‡ˆÚa˙‡שבכל ‡Ù˜Ê,אצבעותיו את זקף – «¿»∆¿»»»
Ï"pk ˙BÎ¯a ˙�ÈÁa ‰Ê,'ה'ידים מבחינת שנמשכים ∆¿ƒ«¿»««

˙�ÈÁa:שנאמר ÌÎ¯·ÈÂ"מה Â„È ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OiÂ" ¿ƒ««ƒ»«¬…∆»»«¿»¬≈
,Ï"pk.'ה'ידים מבחינת נמשכים שהברכות ‰e�Èהרי «««¿

להם  לרמז היתה ‰BÎ¯a˙שכוונתו È„È ÏÚL שנמשכים ∆«¿≈«¿»
השכל  ואז ומוחין, לשכל האדם זוכה ה'ידים' מבחינת

ו  סוף, אין אור את להשיג מכים ÔÈLh·Óרודף –ÔÈÁn‰ ¿«¿ƒ«…ƒ
'¯˙Î'a,השכל את ליישב כדי השכל את מעכב שהוא ¿∆∆

Ï"pk ÔÈÏÎÈ‰ ÔÈNÚ�Â הוא זה ידי ועל סוף, אין לאור ¿«¬ƒ≈»ƒ««
מגיע'. ואינו 'מגיע בבחינת סוף אין אור את להשיג זוכה

dÏ e¯Ó‡Â':אתונא דבי Ê‰סבי ‡e‰ ÈÓ ,'¯ÓÈÈ ÈÓ ¿»¿≈ƒ≈«ƒ∆
˙BÏÚ‰Ï ,˙BtÏw‰ ÌB˜ÓÏ ,˙B¯eÓz‰ ÈÏÎÈ‰a Ò�ÎiL∆ƒ¿…¿≈¿≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬

Ï"pk '˙¯Ë˜' ˙�ÈÁ·a ,‰M„w‰ ÌMÓ את שמעלה ƒ»«¿À»ƒ¿ƒ«¿…∆««
מהקליפות, ‰BÎ¯a˙הקדושה ‰lÚ˙È B˙iÏÚ È„È ÏÚLÂ¿∆«¿≈¬ƒ»ƒ¿«∆«¿»

העולם  אמצע הוא סוף אין שאור הענין

:‡ÓÏÚ„ ‡˙ÂÚˆÓ‡ ˙�ÈÁ· ‡Â‰˘ ÛÂÒ ÔÈ‡ ¯Â‡ ביאר הנחל במי
סוף  אין אור ידו  על שמשיגין שהשכל מבואר כבר כי בזה,
באמצע  הוא והמקדש ידיך, כוננו ה' מקדש בחינת הוא
הייתיו', ידעתיו 'אילו החכם אמר כבר כי כידוע, העולם
שהוא  יתברך, בו נכללין יתברך אותו הדעת ידי שעל נמצא
ושפע, חיות שואבין הכל שממנו דעלמא אמצעתא בחינת
בחינת  כן גם הוא יתברך אותו הדעת שהוא המקדש כן ועל

העולם  נשתת שממנו שתיה האבן בחינת דעלמא, אמצעתא
ידו  על שואבין והכל כידוע, העולם לכל גידין יוצא שממנו

ושפע. חיות

למקום  שיורדים ידי על דוקא הוא בשלימות המוחין תיקון
העליה  קודם ירידה צריך ולכן משם, הקדושה לברר הקליפות

:¯ÓÈÈ ÈÓ ‰ÈÏ Â¯Ó‡הלכות ו')בליקוטי הל' הודאה כתב:(הל'
והמיישב, המסדר ידי על שעיקרו בשלימות המוחין "תיקון
ידי  על שהוא יימר, מי בחינת ידי על אם כי אפשר אי זה
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,‰¯eÓz ÔBLÏ ,¯ÓÈÈ ÈÓ :‰ÊÂ .Ï"pk ˙BÎ¯a‰ ‰lÚ˙Èƒ¿«∆«¿»««¿∆ƒ≈«¿¿»
ÔBLÏ(ÊÎ ‡¯˜ÈÂ):"ep¯ÈÓÈ ¯Ó‰ Ì‡" : ¿ƒ»≈¿ƒ∆

·ÈL‰Â:Ì‰Ï'eÁLBÓe ÈÏL‡ e˙È‡'¯wÚ e�È‰ , ¿≈ƒ»∆«¿«¿≈¿«¿ƒ«
,„È˙ÚÏÂ ,‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚ Y ‰M„w‰ ˙iÏÚ¬ƒ««¿À»«¿≈«ƒ¿»¿∆»ƒ

,Ï"pk תלך היא מהקליפות, תעלה שה'מלכות' ידי על כי ««
ועל  יתברך, ה' לעבודת העולמות כל את לעורר כך אחר

יזכה  שלבסוף עד העולמות, לכל ברכה תמשך זה ידי

ואינו  'מגיע בבחינת סוף אין אור את להשיג האדם

ÔBLÏמגיע'. ,‰¯eÓz ÔBLÏ ,'¯ÓÈÈ ÈÓ' ‰ÊÂ שנאמר מה ¿∆ƒ≈«¿¿»¿

כז) ep¯ÈÓÈ",(ויקרא ¯Ó‰ Ì‡" מחליפים : הקליפות כי ƒ»≈¿ƒ∆
הם  ולכן בטוב, הרע ואת ברע הטוב את וממירים

התמורות' 'היכלי י"ב).(נקראים אות ו' הל' הודאה הל' הלכות ליקוטי

'eÁLBÓe ÈÏL‡ e˙È‡' :Ì‰Ï ·ÈL‰Â חבלים הביאו – ¿≈ƒ»∆«¿«¿≈¿
התמורות ‰e�Èותמדדו, להיכלי לרדת כלל צורך שאין «¿

הקדושה  לברר התמורות להיכלי הקליפות למקום שיורדין
הקודש  אל לגשת הרוצה לכל בהכרח כן ועל וכו', משם
שתהיה  וצריך ונפיק, עייל בבחינת שיהיה הנ"ל לכל ולזכות
כל  על שעובר מה כל בחינת שזהו העליה, קודם הירידה
ואפילו  מאוד במעלה הקטנים אפילו כי גדול, ועד מקטן אדם
קטן  ומוחם שדעתם עליהם שעובר מה כל ונערים, קטנים
ומעשה  התאוות כל עליהם ומתגברים דקטנות מוחין בבחינת
הנ"ל  יימר מי בחינת שהוא זאת, מבחינה נמשך הכל נערות,
הקודמת  הקליפה בחינת שהם התמורות, היכלי בחינת שהם
שקודם  הירידות כל ומשם שבעולם, אדם כל על שעובר לפרי
איזה  לעלות ורוצים שחותרין מה וכל אדם. כל של העליות
בתאוות  מאוד התמורות היכלי מתגברין הקדושה, אל עליה
יגיעה  וצריכין וכו', הפוכות וסברות ובלבולים והרהורים
משם  הקדושה לברר שיזכה עד לצדיקים והתקרבות גדולה
המצוות  עשיית ידי על והעיקר בשלום, משם ולעלות
מהיכלי  הקדושה מעלה זה ידי שעל כנ"ל, גדולה בשמחה
שמתקן  עד לעיל, הנזכרות העליות בכל שעולה עד התמורות
של  הרדיפה ידי על זוכה ואז העיקר, שזה והמיישב המסדר
עד  לעיל הנזכרים היכלין תשעה לבחינת והמעכב, המוחין

וכו'". שמשיג

כוחות  שהם והקליפות אחרא "הסטרא כתב: שם ובהמשך
הרע  כוחם שכל התמורות, היכלי נקראים וחיילותיו הרע היצר
ברע, וטוב בטוב רע וממירין שמחליפין תמורות, ידי על הוא
לאור  חושך שמים רע ולטוב טוב לרע האומרים "הוי בבחינת

וכו'" לחושך ה)ואור התאוות (ישעיה וכל הבלבולים כל שמשם ,
וכו', שקר של וסברות ופיתויים והסתות מחלוקת מיני וכל
מבולבל, והשכל המוח זה ידי שעל העצבות ידי על ועיקר
הוא  הבלבול ועיקר תנינא, בליקוטי י' בסימן שמבואר כמו

וכו' הכל ומהפכין וממירין הדעת שמבלבלין

במצוות דבר הבעל מתלבש רוב פי על לקוטי כי שמובא (כמו

א) בסימן א בחינת חלק וזה וחליפין, תמורות בחינת זה שכל ,
מה' רק להתיירא צריכין כי לצלן, רחמנא  הנפולות יראות
וכשמתיירא  וכו'", אירא לא לי "ה' שכתוב כמו לבד יתברך
יראות  בחינת זה וכיוצא, רעה מחיה או מושל אדם מאיזה
אפילו  אך ודם, בשר ביראת יתברך ה' יראת שמחליף הנפולות
שזאת  יענישהו, שלא יתברך מה' שמתיירא לו כשנדמה

יראת  הוא שעיקר ז"ל אדמו"ר שכתב כמו טובה, היא היראה
וכמו  מלפניו", שייראו עשה "והאלקים שכתוב וכמו העונש,
כמו  עונשים כמה שהביא עשה שהאלקים שם רש"י שפירש
שייראו  מלפניו שייראו וכו' המבול ודור אנוש בדור
להמיר  דבר הבעל דרך טובה יראה אפילו אך וכו'. מהעונשים
מרה  לידי האדם את להביא שדרכו מה שהוא ולהחליף,
יתברך  מה' שמרחיקהו עד זאת יראה מחמת ועצבות שחורה
יראת  אפילו כי אדם, בני בכמה הזה נגע כידוע זה, ידי על
ולא  לטובה רק לקבל צריכין הטובות היראות וכל העונש
ידי  על יתברך לה' להתקרב לחיים, ה' יראת בבחינת לרעה,
שדייקא  ושלום, חס להתרחק ולא שהוא מקום מכל היראה
ברעדה", "וגילו בבחינת לשמחה, יבוא העונש יראת ידי על
רחמנא  הגדולים מעונשים והרעדה היראה ידי על שדייקא
פנים  כל על שהוא על לשמחה יבוא דייקא זה ידי על לצלן,
מאלפים  ינצל זה ידי שעל לצדיקים, ומקורב ישראל בכלל

עונשים. ורבבות

זה  ידי על בשמחה, ויתחזק הצדיקים בכח יבטח אם וגם
לטובה, הכל ויתהפך טוב אחריתו יהיה עוונות בודאי בבחינת

על  כ"ב בסימן שמבואר מה לעיל כמובא לזכיות, נתהפכין
וכו'". ואיננו ישראל עוון יבקש ההוא "ביום פסוק

חס  יהפוך שלא מעצמו להבין האדם צריך מזה ויותר
לו  נעשית זכה 'לא בכלל יהיה שלא להתרחק, היראה ושלום
נמשך  זה שכל בם", יכשלו "ופושעים בחינת מוות', סם
שאי  עד כנ"ל הכל ומחליפין שממירין התמורות מהיכלי
באמת  ליראים להתקרב צריכין כן על ולפרש, לבאר אפשר
הנקודות  כל ידי על הכוחות בכל שמחה עצמו על ולהמשיך

וכו'". בעצמו עדיין שמוצא טובות

מגלות  לצאת הקליפות להכניע נפשנו לשמח עתה נזכה במה
יום  בכל שמתגבר העצבות שהוא הנפש

:‰ÁÓ˘· ˙ÂÏ‚‰Ó Ï‡¯˘È ˙‡ˆ· „È˙ÚÏÂ לחכמה בפרפראות
את  ויך כתיב: שם כי לומר, דרוצה אפשר כי עוד, לבאר כתב
חבלים  שני וימדד ארצה, אותם השכב בחבל וימדדם מואב
לעבדים  לדוד מואב ותהי להחיות, החבל ומלוא להמית

זה על דרשו ז"ל רבותינו והנה מנחה. לט)נושאי היינו (סנהדרין
שדוד  היינו נרגא, ביה ניזיל אבא וביה מיניה אינשי דאמרי

אותם. והרג בהם נוקם דייקא עצמו הוא ממואב שבא
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Èk :·e˙kL BÓk ,‰ÁÓNa ˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈ ˙‡ˆa¿≈ƒ¿»≈≈«»¿ƒ¿»¿∆»ƒ
e˙È‡' :‰ÊÂ .È¯Ó‚Ï ˙BtÏw‰ eÏÎÈ Ê‡Â ,e‡ˆ˙ ‰ÁÓN·¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿∆«¿
eÏha˙È ÌÎÁ¯kŒÏÚÂ ÌÎÈ„ÈŒÏÚ e�È‰ ,'ÈÏL‡«¿≈«¿«¿≈∆¿«»¿¬∆ƒ¿«¿

Œ˙Èa ˙‡ e‡È·z ÌÎÓˆÚa Ìz‡ Èk ,˙BtÏw‰«¿ƒƒ«∆¿«¿¿∆»ƒ∆≈
Ï·Á e�È‰ ,ÈÏL‡ ÌÈ‡¯˜p‰ ,˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«»«ƒ¿»ƒ«¿≈«¿∆∆

·e˙kL BÓk ,B˙ÏÁ�(ÂÒ ‰ÈÚ˘È)ÌÎÈÁ‡ ˙‡ e‡È·‰Â" : «¬»¿∆»¿≈ƒ∆¬≈∆

כי  הקדושה, את משם להעלות ‰M„w‰כדי ˙iÏÚ ¯wÚƒ«¬ƒ««¿À»
,‰ÁÓO‰ È„È ÏÚ Y של השמחה שורש היא השכינה כי «¿≈«ƒ¿»

וקדושת  עליה, גוברים העצבות שהם והקליפות ישראל,

עשיית  ידי ועל המצוות, בעשיית מלובשת השכינה

והשכינה  ממילא, הקליפות מתבטלים בשמחה המצוות

הקליפות. מבין מאליה Ï‡¯NÈעולה ˙‡ˆa „È˙ÚÏÂ¿∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈
,"e‡ˆ˙ ‰ÁÓNa Èk" :·e˙kL BÓk ,‰ÁÓNa ˙eÏb‰Ó≈«»¿ƒ¿»¿∆»ƒ¿ƒ¿»≈≈

È¯Ó‚Ï ˙BtÏw‰ eÏÎÈ Ê‡Â שתהיה השמחה ריבוי ידי על ¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
‡ÈÏL'אז. e˙È‡' :‰ÊÂ,חבלים הביאו –ÌÎÈ„È ÏÚ e�È‰ ¿∆«¿«¿≈«¿«¿≈∆

k ,˙BtÏw‰ eÏha˙È ÌÎÁ¯k ÏÚÂÌÎÓˆÚa Ìz‡ È ¿«»¿¬∆ƒ¿«¿«¿ƒƒ«∆¿«¿¿∆
'ÈÏL‡' ÌÈ‡¯˜p‰ ,˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙‡ e‡È·z– »ƒ∆≈ƒ¿»≈≈«»«ƒ¿»ƒ«¿≈

�B˙ÏÁ"שנקראים‰e�Èחבלים, Ï·Á"(לב BÓk(דברים , «¿∆∆«¬»¿
·e˙kL(סו Ï‡¯NÈ",(ישעיה ˙Èa ÌÎÈÁ‡ ˙‡ e‡È·‰Â" : ∆»¿≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ¿»≈

הגויים, על נאמר Ì"ekÚ‰Óשזה „Á‡Â „Á‡ ÏkL– ∆»∆»¿∆»≈»«

כתיב  משה שבימי פי על שאף מבואר, עניננו מצינו הרי
ב) הפרידות (דברים בשביל היה זה מואב", את תצר "אל

ז"ל  רבותינו שאמרו כמו מהם, לצאת עתידין שהיו טובות
לח:) קמא מעצמה (בבא ובאה מהם רות יצאה כך ואחר .

כבושה  שהיתה הקדושה שעלתה בחינת שזה ונתגיירה,
דוד  יצא וממנה ומלחמה, תחבולה שום בלי מאליה בתוכם

אותם. והרג בהם שנקם

מסתמא  כי  להחיות, אחד חבל והניח שמדדם הענין והנה
ניצוצות  כל כבר שיצאו אותם הם מי בדעתו דוד הבין
עדיין  שהיה ואותם לגמרי, אותם והרג מביניהם, הקדושה
אותם  הניח דקדושה, המלכות מבחינת ביניהם ניצוצות איזה
ועל  מלכות, לבחינת שזכה לדוד מנחה נושאי והיו להחיות,
היו  כן ועל שביניהם. הקדושות הניצוצות ועלו נתבררו זה ידי

בבחינת דייקא, מנחה ס"ו)נושאי אחיכם (ישעיה כל את "והביאו
וכו'". המנחה את ישראל בני יביאו כאשר לה' מנחה

בצאת  ולעתיד הקדוש: בלשונו ז"ל רבינו שרימז וזהו
לגמרי  הקליפות יתבטלו ואז וכו' בשמחה מהגלות ישראל
וימדדם  בבחינת הקליפות יתבטלו השמחה ידי ועל וכו', וכו'

כ  כל והקדושה השמחה תגדל לעתיד כי היינו וכו'. ך,בחבל
הקדושות  הניצוצות כל מעצמם יחזירו שהקליפות עד
להמשיך  יכולין עכשיו גם אך לגמרי. יתבטלו והם שביניהם
עשיית  ידי על והעיקר עבודתו, קדושת כפי אחד כל זו בחינה
הקדושות  ניצוצות עולין זה ידי שעל בשמחה, המצוה
כלין  שאינם רק ואובדין, כלין והם הקליפות מבין מאליהם
לעתיד. רק יהיה זה כי ממש, לגמרי הקליפות כל ואובדין
בירור  בחינת כפי הקליפות ביטול בחינת כן גם נמשך ועכשיו
כן  כמו פעם, בכל שנמשך הקדושות הניצוצות ועליית
להמית  איזה וימדדם בחינת שזה והולכין, כלין הקליפות
הקדושות  ניצוצות איזה עדיין שיש מחמת להחיות, ואיזה
גופא  המדידה שזו רק ביניהם, דקדושה המלכות מבחינת
מהם  איזה מודדין בעצמם הם כאילו ממילא, כן גם נעשה
המדידה  היינו ומשחו בחינת שזה לגמרי, ולהמית לכלות

אותם. לכלות

הלכות י'ובליקוטי אות ו' הל' הודאה באופן )(הל' לבאר כתב
להם  שהשיב הוא רבינו דברי כלל כי קשה, "לכאורה אחר:
זה  ידי ועל מאוד, השמחה תגדל מהגלות בצאת שלעתיד
מבינים  אנו אין עדיין כי קשה, כן ואם וכו', הקליפות יתבטלו
הוא  הגלות שעיקר הזה הגלות בעומק עתה אנחנו נעשה מה
להכניע  נפשנו לשמח לזה עתה נזכה ובמה וכו', העצבות
בכל  שמתגבר העצבות שהוא הנפש מגלות לצאת הקליפות

וכו'. מישראל ונפש נפש כל על יום

אחר  במקום ז"ל בדבריו המבואר פי על הוא הענין אך
ח"א) לקוטי ר"נ את (בסימן להושיע רוצה הוא ברוך שכשהקדוש

וכן  שם, עיין וכו' האחרון מקץ השגחה ממשיך הוא ישראל
האחרון  שבסוף להם השיב חנניה בן יהושע שרבי כאן, הוא
בחינת  שזהו מאוד, השמחה תגדל מהגלות ישראל בצאת
מוציאין  בעצמו שבזה בזה ורמז וכו', ומושחו' אשלי 'אייתו
הוא  הגלות שעיקר עתה, גם מגלותו מישראל ונפש נפש כל
האחרון, בסוף עצמו את שיזכיר היא והעצה כנ"ל, העצבות
כנ"ל, ובפרט בכלל בודאי ישראל את ה' יושיע סוף כל שסוף
יצא  זה ידי ועל עתה, גם עצמו את לשמח יוכל זה ידי ועל
עד  משם הקדושה ויברר התמורות היכלי מבחינת מגלותו

כנ"ל". וכו' סוף האין אור להשיג שיזכה
הגויים" מכל אחיכם את "והביאו הפסוק ביאור

:ÌÎÈÁ‡ ˙‡ Â‡È·‰Â כל את "והביאו כתיב: ס"ו בישעיה
ובצבים  וברכב בסוסים לה', מנחה הגוים מכל אחיכם
כאשר  ה', אמר ירושלם, קדשי הר על ובכרכרות, ובפרדים
ובמצודות  ה'", בית טהור בכלי המנחה את ישראל בני יביאו
– ישראל בני אחיכם כל את "והביאו פירש: שם דוד
הם  שישראל העכו"ם אותם אחיהם עם עלו שלא הרחוקים
גוג  במחנה המקום שיעשה הגדול הפלא כשישמעו בתוכם
על  לה'. למנחה וכו' וברכב בסוסים ישראל את יביאו ומגוג

אמר  ביאור ולתוספות קדשי הר אל – קדשי ירושלים.הר
את  ישראל שמביאים כמו – טהור בכלי וכו' יביאו כאשר
ישראל  את העכו"ם יביאו כן  טהור בכלי ה' בית המנחה

ומכובדות". נאות ובמרכבות ונאים טהורים בבגדים
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי יט תרעו 

e‡È·È Ì"ekÚ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,"Ï‡¯NÈŒ˙Èa≈ƒ¿»≈∆»∆»¿∆»≈»«»ƒ
È„ÈŒÏÚ ,˙eÏb‰Ó Ï‡¯NÈŒ˙Èa ˙‡ Ì„ÈaÈea¯ ¿»»∆≈ƒ¿»≈≈«»«¿≈ƒ

·e˙kL BÓk ,˙‡f‰ ˙Úa ‰È‰iL ‰ÁÓO‰(ÂÎ˜ ÌÈÏ‰˙): «ƒ¿»∆ƒ¿∆»≈«…¿∆»
,'eÎÂ ‰l‡ ÌÚ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈc‚‰ ÌÈBb· e¯Ó‡È Ê‡"»…¿«ƒƒ¿ƒ«¬ƒ≈∆¿
,˙BtÏw‰ eÏha˙È ‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚÂ ."ÌÈÁÓN e�ÈÈ‰»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿«¿ƒ

˙�ÈÁ·a(Á ·ŒÏ‡ÂÓ˘)Ì˙B‡ ·kL‰ Ï·Áa Ì„cÓÈÂ" : ƒ¿ƒ««¿«¿≈«∆∆«¿≈»
:Ì˙B‡ ˙BlÎÏ ‰„È„n‰ e�È‰ ,eÁLBÓ :‰ÊÂ ."‰ˆ¯‡«¿»¿∆¿«¿«¿ƒ»¿«»

‰Î
‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

e¯Ó‡.‡ÏaÁÏ ‡ÈÂL ‡Ïc ‡
Ó ÔÏ ÈÂÁ‡ :dÏ ¬«≈«¬≈»»»¿»»¿»¿«»»
ÏÈÚ ÈÂ‰ ‡ÏÂ ,e‰eËLt .‡È„ea È˙È‡«¿ƒ¿»¿«¿»¬≈»≈
e
È‰ .e¯˙Ò ,‡¯Ó e˙È‡ :e‰Ï ¯Ó‡ .‡Ú¯˙Ï¿«¿»¬«¿«¿»»ƒ¿«¿

:‡ÏaÁÏ ‡ÈÂL ‡Ïc ‡
Ó»»¿»»¿»¿«»»
:È"L«̄ƒ

.‡ÏaÁÏ ‡ÈÂL ‡Ïc ‡�Ó ÔÏ ÈÂÁ‡„ÒÙ‰‰ ‰ÂL B�È‡L ÈÏk e�‡¯‰ «¬≈»»»¿»»¿»¿«»»«¿≈¿ƒ∆≈»∆«∆¿≈

:„ÈÒÙÓ ‡e‰L.‡È„ea:˙ÏˆÁÓ.‡Ú¯˙a ÏÈÚ ‡Ï·Á¯Â C¯‡ ‰È‰L ∆«¿ƒ¿»«¿∆∆»»≈¿«¿»∆»»»…¿»»

:Á˙t‰ ÔÓ ¯˙BÈ.e¯˙ÒÂ ‡¯Ó e˙È‡:Ò�kiL „Ú Ï˙k‰Â Á˙t‰ ÔÈ�a ≈ƒ«∆««¿»»¿ƒ¿ƒ¿««∆«¿«…∆«∆ƒ»≈

zah hi'˙Ù�Â ¯ÈÓM‰ ÏËa Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»»««»ƒ¿…∆
'‰�Ó‡Â ÌÈÙeˆ:(ÁÓ ‰ËÂÒ ‰˘Ó) ƒ«¬»»

eÏb‰Ó˙,מהגויים  Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙‡ Ì„Èa e‡È·È אפילו »ƒ¿»»∆≈ƒ¿»≈≈«»
ש  והיינו הגויים, בין שנטמעו הרחוקים אותם לא את אז

איזה  אחר שם ולחפש העכו"ם, לבין לירד ישראל יצטרכו

יביאו  בעצמם הגויים רק הגויים, בין שנטמע ישראל איש

לה', מנחה Úa˙אותם ‰È‰iL ‰ÁÓO‰ Èea¯ È„È ÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆»≈
·e˙kL BÓk ,˙‡f‰(קכו ‰‚ÏÈc(תהלים ÌÈBb· e¯Ó‡È Ê‡" : «…¿∆»»…¿«ƒƒ¿ƒ

,"ÌÈÁÓN e�ÈÈ‰ ,'eÎÂ ‰l‡ ÌÚ ˙BNÚÏ שלעתיד ‰' הרי «¬ƒ≈∆¿»ƒ¿≈ƒ
גדולה, שמחה ישראל לעם תהיה ‰ÁÓO‰לבוא È„È ÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿»

,˙BtÏw‰ eÏha˙È ש נ"ה)כתובכמו בשמחה (ישעיה "כי ƒ¿«¿«¿ƒ
והקדושה  עצבות בחינת הן שהקליפות מאחר כי תצאו",

הקדושה  עליית עיקר כי מובן ממילא שמחה, בחינת הוא

וזהו  שמחה, ידי על הוא על �ÈÁ·a˙מביניהם שנאמר מה ƒ¿ƒ«
המלך ח)דוד ב מואב,(שמואל את "ויך :Ï·Áa Ì„cÓÈÂ«¿«¿≈«∆∆

,"‰ˆ¯‡ Ì˙B‡ ·kL‰ על מואב אנשי את שהשכיב «¿≈»«¿»
החבל  ומלוא להמית, חבלים שני מלוא ומדד הארץ,

על  רומזת בחבל שמדידה הרי לעבדים, לו והיו להחיות

וכילוי, 'eÁLBÓ'הריגה :‰ÊÂ,תמדדו –‰„È„n‰ e�È‰ ¿∆¿«¿«¿ƒ»
Ì˙B‡ ˙BlÎÏ.הקליפות את שלא – אשלי', 'אייתי וזה ¿«»

כרחכם  ובעל בעצמיכם אתם רק אליכם, לירד יצטרכו

וזה  נחלתו', 'חבל שנקראים ישראל בית את תקימו

בחבל  "וימדדם בבחינת ויכלו, שיתבטלו היינו 'ומשחו'

ארצה", אותם יתבטלו השכב לבוא שלעתיד וכשם

ישראל  יצאו ואז השמחה, ריבוי ידי על ממילא הקליפות

כך  הגויים, מבין מאליהם ויעלו כן, גם בגשמיות מהגלות

עולה  בשמחה, המצוות עשיית ידי על עכשיו, גם

הקליפות  כי התמורות, היכלי מבין מאליה הקדושה

את  למקומם ולהעלות ולהחזיר להוציא מוכרחים בעצמם

על  וכלים מתבטלים והם שביניהם, הקדושה ניצוצות כל

השמחה, לחכמה)(ידי .פרפראות

‰Î
‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

בגמרא ח:)מובא dÏ:(בכורות e¯Ó‡' לרבי אתונא דבי סבי »¿≈
חנניה: בן ÏaÁÏ‡יהושע ‡ÈÂL ‡Ïc ‡�Ó ÔÏ ÈÂÁ‡– «¬≈»»»¿»»¿»¿«»»

מפסיד. שהוא ההפסד את שוה שאינו כלי לנו הראה

‡È„ea È˙È‡.מחצלת הביא –ÏÈÚ ÈÂ‰ ‡ÏÂ ,e‰eËLt «¿ƒ¿»¿«¿»¬≈»≈
‡Ú¯˙Ï שהיתה מכיון לבית, נכנסה ולא פשטוה – ¿«¿»

מהפתח. יותר e¯˙Òרחבה ,‡¯Ó e˙È‡ ,e‰Ï ¯Ó‡– »«¿«¿»»ƒ¿
שהמחצלת  כדי הפתח את ושברו גרזן הביאו להם: אמר

להכנס. ÏaÁÏ‡'תוכל ‡ÈÂL ‡Ïc ‡�Ó e�È‰ כלי זהו – «¿»»¿»»¿»¿«»»
מפסי  שהוא ההפסד את שוה המאמר שאינו ובסוף ד.

המאמר. של דרכו פי על הגמרא בדברי הרמוז יתבאר

במשנה פ"ט)מובא ÏËa:(סוטה Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ'ƒ∆»«≈«ƒ¿»»«
¯ÈÓM‰ על אותה מראים שהיו תולעת כמין שהוא – «»ƒ

ארצה  אותם השכב בענין הזוהר מאמר

:‰ˆ¯‡ Ì˙Â‡ ·Î˘‰ וז"ל ע"א ק"צ דף בלק זוהר עיין
מדבש) מתוק פירוש "(עם :áéúë äî áàåî ויך בו, כתוב מה

מואב ìáçáאת íããîéå לארץ אותם השכיב פירוש
והיינו ונקמה, בזיון דרך ארוך בחבל אותם àåääáומדד

ä"åäé úìçð ìáç שהם ישראל את שהחטיאו בשביל
ה', נחלת àòøæחבל àåääî ååäã ïåðéà ìë אותם כל

בשיטים  במדבר לישראל שהרעו הזרע מאותו שהיו
פעור, åäáבבעל ãéçà ìáç àåää בהם אחז חבל אותו

אותם". וקלט


