
ע  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  הּׁשמיני ּבּיֹום אייר  ִ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ַויהי ו תקצו 

˙$ÈÁa Ô‰L ,˙BÚeˆ¯ ˙$ÈÁa ,ÔÈÁÓ È¯˙BÓ ˙$ÈÁa ‰Ê∆¿ƒ«¿≈…ƒ¿ƒ«¿∆≈¿ƒ«
:ÔÈÁÓ È¯˙BÓ¿≈…ƒ

ÁÒ ÔÓÈÒaL ‰¯Bz‰Â ‰ÏÊb ¯eq‡ ¯ÓÁ ÏL ‰¯Bz‰ ˙‡Ê…«»∆…∆ƒ¿≈»¿«»∆¿ƒ»

È�L Y ˙e¯ÈLÚ‰ „ÈÒÙnL ,ÒÚk‰ Ì‚t ÔÈ�ÚÓ ,Ì„Bw‰«≈≈ƒ¿«¿««««∆«¿ƒ»¬ƒ¿≈

Ô·enk ,‰ÊÏ ‰Ê ˙eÎiLÂ ¯eaÁ Ì‰Ï LÈ el‡ ˙B¯Bz‰«≈≈»∆ƒ¿«»∆»∆«»

ÏÎÈ‰ ÏL ‰¯Bz‰ CB˙a „ÁÈ ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Â ,ÏÈkNnÏ««¿ƒ¿≈¿À»ƒ««¿«»∆≈«

el‡ ÌÈ�È�Ú È�L e‡·e‰ ÌL Èk ,Ë"� ÔÓÈÒaL ,L„w‰«…∆∆¿ƒ»ƒ»¿¿≈ƒ¿»ƒ≈

:·ËÈ‰ ÌL ÔiÚ ,‡È‰‰ ‰¯Bz‰ CLÓ‰ CB˙a ¯ev˜a¿ƒ¿∆¿≈«»«ƒ«≈»≈≈

Ú

"ÂÈ�·Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ‡¯˜ È�ÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ«¿ƒ««¿ƒƒ»»∆¿«¬…¿»»
:"Ï‡¯NÈ È�˜ÊÏe(Ë ‡¯˜ÈÂ) ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈkÔÈ‡B¯ e$‡L BÓk ,ı¯‡‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ƒ»«¿»ƒ≈«»»∆¿∆»ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L ,LeÁa¿∆«…»≈ƒ»»∆¿»«¿»ƒ
¯LÙ‡ È‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÁpÓe ÌÈÎÏB‰ ˙Bi¯a‰Â¿«¿ƒ¿ƒÀ»ƒ«»»∆¿ƒ∆¿»

Ák È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ì‡ ,ı¯‡‰Ó e˜Á¯˙ÈÂ e˜ÒtiL∆ƒ»¿¿ƒ¿«¬≈»»∆ƒ…«¿≈…«
,¯·c‰ ÁÈ¯ÎnL ÈÓ LiL È„ÈŒÏÚ e$È‰ ,ÁÈ¯În‰««¿ƒ««¿«¿≈∆≈ƒ∆«¿ƒ««»»
Ák ÈÙÎe ,‰pnÓ B˜ÈÁ¯Óe ı¯‡‰Ó BÓB˜nÓ BÏËB$Â¿¿ƒ¿≈»»∆«¿ƒƒ∆»¿ƒ…«
,CkŒ¯Á‡Â ,ı¯‡‰Ó ¯·c‰ ˜Á¯˙$ Ôk ,ÁÈ¯În‰««¿ƒ«≈ƒ¿«≈«»»≈»»∆¿««»
Ì‡ :ÔB‚k .ı¯‡‰Ï ¯·c‰ ¯ÊBÁ ,ÁÈ¯În‰ Ák ˜ÒÙpLk¿∆ƒ¿»…«««¿ƒ«≈«»»¿»»∆¿ƒ
ÁÈ¯ÎÓ BÁk È„ÈŒÏÚ ÈÊ‡ ,‰ÏÚÓÏ ¯·c Ì„‡ ˜¯BÊ≈»»»»¿«¿»¬««¿≈…«¿ƒ«
¯·c‰ ÁÈ¯ÎÓ Ôk ,BÁk ÈÙÎe ,ı¯‡‰Ó B˜ÈÒÙÓe ¯·c‰«»»«¿ƒ≈»»∆¿ƒ…≈«¿ƒ««»»
‡e‰L ,BÁk ˜ÒÙpLk ,CkŒ¯Á‡Â .¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ B˜¯BÊÂ¿¿¿«¿»≈¿««»¿∆ƒ¿»…∆
ı¯‡‰ Èk .ı¯‡‰Ï ÏÙB$Â ¯·c‰ ¯ÊBÁ ,ÁÈ¯În‰ Ák…«««¿ƒ«≈«»»¿≈¿»»∆ƒ»»∆
,dÓˆÚÏ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙ÎLÓÓe ,CLBn‰ Ák dÏ LÈ≈»…««≈«¿∆∆»«¿»ƒ¿«¿»
‰È‰ Èk ,‰ÈÏÚ Ìi˜˙‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡Ï ,Â‡Ï Ì‡ Èkƒƒ»…»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ»»
È$a ÏÎÂ ,˙È¯eck ‡È‰L ˙ÓÁÓ ,‰pnÓ ÏtÏ Èe‡»̄ƒ…ƒ∆»≈¬«∆ƒ«ƒ¿»¿≈
Ák dÏ LiL C‡ ,Úe„ik ,d·È·Ò ÌÈ„ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿ƒ»«»««∆≈»…«
¯·c‰ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈ¯În‰ Ák ˜ÒÙpLk ,ÔkŒÏÚÂ .CLBn‰«≈¿«≈¿∆ƒ¿»…«««¿ƒ«¿≈«»»
,‰hÓÏ ¯˙BÈ ·¯˜˙nM ‰Ó Ïk ,ı¯‡‰Ï ‰hÓÏ ÏÙB$Â¿≈¿«»¿»»∆»«∆ƒ¿»≈≈¿«»
˙ÓÁÓ ‰Ê ,¯˙BÈ ˙e¯È‰Óa ‰hÓÏ ÏÙB$Â Á¯Bt ‡e‰≈«¿≈¿«»ƒ¿ƒ≈∆≈¬«

,‡·enk ,ÔÈlÙz ˙	ÈÁa Ì‰L עם קשור שהקב"ה דהיינו ∆≈¿ƒ«¿ƒƒ«»
המוחין  במקום שהם ראש, של התפילין ידי על השכינה

'מוחין', בחינת על רומז 'כופתו' ולכן האדם, של

'˙BÚeˆ¯' ˙	ÈÁa ,ÔÈÁÓ È¯˙BÓ ˙	ÈÁa ‰Ê Y 'BÚˆB¯' של ¿∆¿ƒ«¿≈…ƒ¿ƒ«¿
ÔÈÁÓ,התפילין, È¯˙BÓ ˙	ÈÁa Ô‰L שהקב"ה והיינו ∆≈¿ƒ«¿≈…ƒ

מוחין'. 'מותרי בבחינת שפגם על מענישו

ז"ל: נתן ר' ÏÊb‰מוסיף ¯eq‡ ¯ÓÁ ÏL ‰¯Bz‰ ˙‡Ê…«»∆…∆ƒ¿≈»
,ÒÚk‰ Ì‚t ÔÈ	ÚÓ ,Ì„Bw‰ ÁÒ ÔÓÈÒaL ‰¯Bz‰Â¿«»∆¿ƒ»«≈≈ƒ¿«¿««««
¯eaÁ Ì‰Ï LÈ el‡ ˙B¯Bz‰ È	L Y ˙e¯ÈLÚ‰ „ÈÒÙnL∆«¿ƒ»¬ƒ¿≈«≈≈»∆ƒ
„ÁÈ ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Â ,ÏÈkNnÏ Ô·enk ,‰ÊÏ ‰Ê ˙eÎiLÂ¿«»∆»∆«»««¿ƒ¿≈¿À»ƒ««
ÌL Èk ,Ë	 ÔÓÈÒaL ,'L„w‰ ÏÎÈ‰' ÏL ‰¯Bz‰ CB˙a¿«»∆≈««…∆∆¿ƒ»ƒ»
‰¯Bz‰ CLÓ‰ CB˙a ¯ev˜a el‡ ÌÈ	È	Ú È	L e‡·e‰¿¿≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿∆¿≈«»

.·ËÈ‰ ÌL ÔiÚ ,‡È‰‰«ƒ«≈»≈≈

Ú

השמיני  היום על שנאמר הפסוק את מקדים ז"ל רבינו

המשכן: הוקם שאז ניסן, חודש ראש שהוא למילואים,

"È	˜ÊÏe ÂÈ	·Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ‡¯˜ È	ÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ«¿ƒ««¿ƒƒ»»∆¿«¬…¿»»¿ƒ¿≈
"Ï‡¯NÈ(ט הקרבנות .(ויקרא את לאהרן אמר ומשה ƒ¿»≈

בפסוק  הרמוז יתבאר המאמר ובסוף זה. ביום שיקריב

המאמר. של דרכו פי על זה

,LeÁa ÔÈ‡B¯ e	‡L BÓk ,ı¯‡‰ ÏÚ Ì‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk Èkƒ»«¿»ƒ≈«»»∆¿∆»ƒ¿
ÌÈÎÏB‰ ˙Bi¯a‰Â ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ Ï„b Ïk‰L∆«…»≈ƒ»»∆¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
e˜Á¯˙ÈÂ e˜ÒtiL ¯LÙ‡ È‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÁpÓeÀ»ƒ«»»∆¿ƒ∆¿»∆ƒ»¿¿ƒ¿«¬
LiL È„È ÏÚ e	È‰ ,ÁÈ¯În‰ Ák È„È ÏÚ ‡Ï Ì‡ ,ı¯‡‰Ó≈»»∆ƒ…«¿≈…«««¿ƒ««¿«¿≈∆≈
B˜ÈÁ¯Óe ı¯‡‰Ó BÓB˜nÓ BÏËB	Â ,¯·c‰ ÁÈ¯ÎnL ÈÓƒ∆«¿ƒ««»»¿¿ƒ¿≈»»∆«¿ƒ
,ı¯‡‰Ó ¯·c‰ ˜Á¯˙	 Ôk ,ÁÈ¯În‰ Ák ÈÙÎe ,‰pnÓƒ∆»¿ƒ…«««¿ƒ«≈ƒ¿«≈«»»≈»»∆
.ı¯‡‰Ï ¯·c‰ ¯ÊBÁ ,ÁÈ¯În‰ Ák ˜ÒÙpLk ,Ck ¯Á‡Â¿««»¿∆ƒ¿»…«««¿ƒ«≈«»»¿»»∆
BÁk È„È ÏÚ ÈÊ‡ ,‰ÏÚÓÏ ¯·c Ì„‡ ˜¯BÊ Ì‡ :ÔB‚k¿ƒ≈»»»»¿«¿»¬««¿≈…
ÁÈ¯ÎÓ Ôk ,BÁk ÈÙÎe ,ı¯‡‰Ó B˜ÈÒÙÓe ¯·c‰ ÁÈ¯ÎÓ«¿ƒ««»»«¿ƒ≈»»∆¿ƒ…≈«¿ƒ«
,BÁk ˜ÒÙpLk ,Ck ¯Á‡Â .¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ B˜¯BÊÂ ¯·c‰«»»¿¿¿«¿»≈¿««»¿∆ƒ¿»…
Èk .ı¯‡‰Ï ÏÙB	Â ¯·c‰ ¯ÊBÁ ,ÁÈ¯În‰ Ák ‡e‰L∆…«««¿ƒ«≈«»»¿≈¿»»∆ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙ÎLÓÓe ,CLBn‰ Ák dÏ LÈ ı¯‡‰»»∆≈»…««≈«¿∆∆»«¿»ƒ
,‰ÈÏÚ Ìi˜˙‰Ï ÌÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡Ï ,Â‡Ï Ì‡ Èk ,dÓˆÚÏ¿«¿»ƒƒ»…»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆»
ÏÎÂ ,˙È¯eck ‡È‰L ˙ÓÁÓ ,‰pnÓ ÏtÏ Èe‡¯ ‰È‰ Èkƒ»»»ƒ…ƒ∆»≈¬«∆ƒ«ƒ¿»
Ák dÏ LiL C‡ ,Úe„ik ,d·È·Ò ÌÈ„ÓBÚ ÌÏBÚ‰ È	a¿≈»»¿ƒ¿ƒ»«»««∆≈»…«
¯·c‰ ¯ÊBÁÂ ,ÁÈ¯În‰ Ák ˜ÒÙpLk ,Ôk ÏÚÂ .CLBn‰«≈¿«≈¿∆ƒ¿»…«««¿ƒ«¿≈«»»
,‰hÓÏ ¯˙BÈ ·¯˜˙nM ‰Ó Ïk ,ı¯‡‰Ï ‰hÓÏ ÏÙB	Â¿≈¿«»¿»»∆»«∆ƒ¿»≈≈¿«»
˙ÓÁÓ ‰Ê ,¯˙BÈ ˙e¯È‰Óa ‰hÓÏ ÏÙB	Â Á¯Bt ‡e‰≈«¿≈¿«»ƒ¿ƒ≈∆≈¬«
ÏÙB	 Ôk ÏÚ ,ı¯‡‰ ÏL CLBn‰ Ák‰Ï ·¯˜˙nL∆ƒ¿»≈¿«…««≈∆»»∆«≈≈

.‰hÓÏ ¯˙BÈ ˙e¯È‰Óaƒ¿ƒ≈¿«»

„BÒÈ ‡e‰ ˜Ècv‰ Èk ,Ï"p‰ '¯ÙÚ' ˙	ÈÁa ‡e‰ ˜Ècv‰Â¿««ƒ¿ƒ«»»««ƒ««ƒ¿
·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ(י ÏÎÂ(משלי ,"ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ" : »¿∆»¿«ƒ¿»¿»

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ע  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  הּׁשמיני ּבּיֹום אייר  ִ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ַויהי תקצז ו

ÏÙB$ ÔkŒÏÚ ,ı¯‡‰ ÏL CLBn‰ Ák‰Ï ·¯˜˙nL∆ƒ¿»≈¿«…««≈∆»»∆«≈≈
.‰hÓÏ ¯˙BÈ ˙e¯È‰Óaƒ¿ƒ≈¿«»

˜Ècv‰Â„BÒÈ ‡e‰ ˜Ècv‰ Èk ,Ï"p‰ ¯ÙÚ ˙$ÈÁa ‡e‰ ¿««ƒ¿ƒ«»»««ƒ««ƒ¿
·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ(È ÈÏ˘Ó)„BÒÈ ˜ÈcˆÂ" : »¿∆»¿«ƒ¿

CLBn‰ Ák BÏ LÈÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,"ÌÏBÚ»¿»«¿»ƒ¿ƒ»»¿≈…««≈
„ÈÁÈ ˜¯ ‡e‰ ˜Ècv‰ ‰Ê Èk .ÂÈÏ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ»«¿»ƒ≈»ƒ∆««ƒ«»ƒ
ÌÈÎLÓ$ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ,ÌÏBÚ „BÒÈ ‡e‰L ,ÌÏBÚa»»∆¿»∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ
Ïk ,epnÓ ÌÈÙ$Ú ˜¯ Ì‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk elÙ‡Â ,epnÓƒ∆«¬ƒ»««ƒƒ≈«¬»ƒƒ∆»
LÈÂ ,epnÓ Û$Ú ˙B$ÈÁa ‡e‰L LÈ .B˙$ÈÁa ÈÙÏ „Á‡∆»¿ƒ¿ƒ»≈∆¿ƒ»»ƒ∆¿≈
„ÈÁi‰ ˜Ècv‰ ‰Ê Èk .Û$Ú‰ ÔÓ Û$Ú ˙B$ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ»»ƒ∆»»ƒ∆««ƒ«»ƒ

ÌÈNÓe ÏÙLÂ Â$Ú ‡e‰ ÌÏBÚa˙B$ÈÁ·a ,¯ÙÚk BÓˆÚ »»»»¿»»≈ƒ«¿¿»»ƒ¿ƒ
(ÁÈ ˙È˘‡¯·),ÌÏBÚ „BÒÈ ‡e‰ ÔkŒÏÚÂ ,"¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ$‡Â" :¿»…ƒ»»»≈∆¿«≈¿»

‰ÊÂ .Ï"pk ÂÈÏÚ Ì‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ,¯ÙÚ ˙$ÈÁa e$È‰«¿¿ƒ«»»∆»«¿»ƒ≈»»««¿∆
e$È‰ ,"‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk ÈLÙ$Â" :ÌÈL˜·Ó e$‡L∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»«…ƒ¿∆«¿
.Ï"pk ¯ÙÚk ÂÈÏ‡ Ïk‰ CÈLÓ‰Ï CLBn‰ Ák dÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»…««≈¿«¿ƒ«…≈»¿»»««

‰ÊÂ˙B$ÈÁ·a ,ÌÏBÚÏ ˙BÚtL‰ Ïk CÈLÓÓ ˜Ècv‰·ÂÈ‡) ¿∆««ƒ«¿ƒ»«¿»»»ƒ¿ƒ
(ÁÎÔÈÎLÓ$ ˙BÚtL‰‰ ÏkL ,"·‰Ê ˙B¯ÙÚÂ" :¿«¿»»∆»««¿»ƒ¿»ƒ

‰˜„ˆ ÔÈ$˙B$ Ì‡ ÔkŒÏÚÂ ,Ï"p‰ ˜Ècv‰Ó ,¯ÙÚ ˙B$ÈÁaÓƒ¿ƒ»»≈««ƒ««¿«≈ƒ¿ƒ¿»»
‰ÚÈ¯Ê ˙$ÈÁa ‡e‰ Èk ,„iÓ C¯a˙Ó ‡e‰ ,˜Ècv‰ ‰ÊÏ¿∆««ƒƒ¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

˙B$ÈÁ·a ,ÌÈÏÙk ÏÙk ˙ÁÓˆnL ,¯ÙÚ‰ ÏÚ(È Ú˘Â‰): «∆»»∆«¿««∆∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ô˙B$ Ì‡ Ï·‡ ,"„ÒÁ ÈÙÏ e¯ˆ˜Â ‰˜„ˆÏ ÌÎÏ eÚ¯Ê"ƒ¿»∆ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»∆¬»ƒ≈
.˙B¯t ‰NBÚ B$È‡ ,ÏÏk ¯ÙÚ ˙$ÈÁa B$È‡L ÈÓÏ ‰˜„¿̂»»¿ƒ∆≈¿ƒ«»»¿»≈∆≈
‰NÚ Et‡ ˙Úa" :˙B˙$Ú ÈL$‡ ˙‡ ‰ÈÓ¯È ÏlwL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ≈ƒ¿¿»∆«¿≈¬»¿≈«¿¬≈

ÌÈ$b‰Ó Ì$È‡L ÌÈi$Úa ÌÏÈLÎ‰ Y "Ì‰·(:ÊË ˜"·)e$È‰ , »∆«¿ƒ≈«¬ƒƒ∆≈»¿À»ƒ«¿
ÌÈ$˙BpL ‰˜„v‰ ÔkŒÏÚÂ ,ÏÏk ¯ÙÚ ˙$ÈÁ·a Ì$È‡L∆≈»ƒ¿ƒ«»»¿»¿«≈«¿»»∆¿ƒ

.ÏÏk ‰ÚÈ¯Ê ˙$ÈÁa d$È‡ Ì‰Ï»∆≈»¿ƒ«¿ƒ»¿»

‰p‰Â,˜Ècv‰ ‰ÊÏ Ì„‡ŒÈ$a Ïk eÎLniL Èe‡¯ ‰È‰ ¿ƒ≈»»»∆ƒ»¿»¿≈»»¿∆««ƒ
CLBn‰ Ák BÏ LiL ,¯ÙÚ ˙$ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»»∆≈…««≈
ÔÈ˜ÈÁ¯Óe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÁÈ¯În‰ Ák È„ÈŒÏÚ C‡ ,Ï"pk««««¿≈…«««¿ƒ««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ì¯eac È„ÈŒÏÚL ,Ì„‡ŒÈ$a LiL ,e$È‰ ,epnÓƒ∆«¿∆≈¿≈»»∆«¿≈ƒ»

Ïk CÈLÓ‰Ï CLBn‰ Ák BÏ LÈÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ»»¿≈…««≈¿«¿ƒ»
,ÌÏBÚa „ÈÁÈ ˜¯ ‡e‰ ˜Ècv‰ ‰Ê Èk .ÂÈÏ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ≈»ƒ∆««ƒ«»ƒ»»
elÙ‡Â ,epnÓ ÌÈÎLÓ	 ÌÈ¯·c‰ ÏkL ,ÌÏBÚ „BÒÈ ‡e‰L∆¿»∆»«¿»ƒƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ
ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,epnÓ ÌÈÙ	Ú ˜¯ Ì‰ ÌÈ˜Ècv‰ Ïk»««ƒƒ≈«¬»ƒƒ∆»∆»¿ƒ
‡e‰L LÈÂ ,epnÓ Û	Ú ˙B	ÈÁa ‡e‰L LÈ .B˙	ÈÁa¿ƒ»≈∆¿ƒ»»ƒ∆¿≈∆
‡e‰ ÌÏBÚa „ÈÁi‰ ˜Ècv‰ ‰Ê Èk .Û	Ú‰ ÔÓ Û	Ú ˙B	ÈÁa¿ƒ»»ƒ∆»»ƒ∆««ƒ«»ƒ»»

ÌÈNÓe ÏÙLÂ Â	Ú˙B	ÈÁ·a ,¯ÙÚk BÓˆÚ שאמר מה »»¿»»≈ƒ«¿¿»»ƒ¿ƒ
אבינו יח)אברהם Ôk:(בראשית ÏÚÂ ,"¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ	‡Â"¿»…ƒ»»»≈∆¿«≈

Ì‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL ,'¯ÙÚ' ˙	ÈÁa e	È‰ ,ÌÏBÚ „BÒÈ ‡e‰¿»«¿¿ƒ«»»∆»«¿»ƒ≈
ÏkÏ ¯ÙÚk ÈLÙ	Â' :ÌÈL˜·Ó e	‡L ‰ÊÂ .Ï"pk ÂÈÏÚ»»««¿∆∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»«…
ÂÈÏ‡ Ïk‰ CÈLÓ‰Ï CLBn‰ Ák dÏ ‰È‰iL e	È‰ ,'‰È‰zƒ¿∆«¿∆ƒ¿∆»…««≈¿«¿ƒ«…≈»

,Ï"pk ¯ÙÚk הוא אליו הכל שמושך שהצדיק אף כי ¿»»««
מסויימת  בבחינה לזכות יכול אחד כל אבל בעולם, יחיד

דרגתו. לפי המושך לכח

˙B	ÈÁ·a ,ÌÏBÚÏ ˙BÚtL‰ Ïk CÈLÓÓ ˜Ècv‰ ‰ÊÂ מה ¿∆««ƒ«¿ƒ»«¿»»»ƒ¿ƒ
כח)שנאמר Ê‰·":(איוב ˙B¯ÙÚÂ",,בזה ÏkLורמוז ¿«¿»»∆»

ÏÚÂ ,Ï"p‰ ˜Ècv‰Ó ,'¯ÙÚ' ˙B	ÈÁaÓ ÔÈÎLÓ	 ˙BÚtL‰‰««¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»»≈««ƒ««¿«
Èk ,„iÓ C¯a˙Ó ‡e‰ ,˜Ècv‰ ‰ÊÏ ‰˜„ˆ ÔÈ	˙B	 Ì‡ Ôk≈ƒ¿ƒ¿»»¿∆««ƒƒ¿»≈ƒ»ƒ
,ÌÈÏÙk ÏÙk ˙ÁÓˆnL ,¯ÙÚ‰ ÏÚ ‰ÚÈ¯Ê ˙	ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒ»«∆»»∆«¿««∆∆ƒ¿«ƒ

˙B	ÈÁ·aשנאמר י)מה e¯ˆ˜Â:(הושע ‰˜„ˆÏ ÌÎÏ eÚ¯Ê" ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ¿»»¿ƒ¿
"„ÒÁ ÈÙÏ כך אחר שתקבלו כדי הצדקה, את 'תזרעו – ¿ƒ»∆

הקב"ה' של בחסדו שם)(שכר דוד שנתינת מצודות הרי ,

העפר, על זריעה בחינת היא 	Ô˙Bהצדקה Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈
.˙B¯t ‰NBÚ B	È‡ ,ÏÏk '¯ÙÚ' ˙	ÈÁa B	È‡L ÈÓÏ ‰˜„¿̂»»¿ƒ∆≈¿ƒ«»»¿»≈∆≈
‰NÚ Et‡ ˙Úa" :˙B˙	Ú ÈL	‡ ˙‡ ‰ÈÓ¯È ÏlwL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ≈ƒ¿¿»∆«¿≈¬»¿≈«¿¬≈

,"Ì‰· בשעה 'אפילו שהתפלל: ז"ל רבותינו ופירשו »∆
צדקה b‰Ó	ÌÈ,שעושין Ì	È‡L ÌÈi	Úa ÌÏÈLÎ‰ כדי «¿ƒ≈«¬ƒƒ∆≈»¿À»ƒ

שכר' עליהן יקבלו טז:)שלא ÈÁ·a	˙,(ב"ק Ì	È‡L e	È‰«¿∆≈»ƒ¿ƒ«
˙	ÈÁa d	È‡ Ì‰Ï ÌÈ	˙BpL ‰˜„v‰ Ôk ÏÚÂ ,ÏÏk '¯ÙÚ'»»¿»¿«≈«¿»»∆¿ƒ»∆≈»¿ƒ«

,ÏÏk ‰ÚÈ¯Ê.פירות מצמיחה אינה ולכן ¿ƒ»¿»

,˜Ècv‰ ‰ÊÏ Ì„‡ È	a Ïk eÎLniL Èe‡¯ ‰È‰ ‰p‰Â¿ƒ≈»»»∆ƒ»¿»¿≈»»¿∆««ƒ
ÏÚ C‡ ,Ï"pk CLBn‰ Ák BÏ LiL ,'¯ÙÚ' ˙	ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«»»∆≈…««≈««««

זהב" "ועפרות הפסוק ביאור

:·‰Ê ˙Â¯ÙÚÂ ועפרות אבניה, ספיר "מקום כתיב: כ"ח באיוב
המקום  הנה – "מקום פירש: שם דוד ובמצודות לו", זהב
יוקח  אשר העפרות ושם ספירים המה בה הגדלים אבניה אשר

הזהב". מהם

ששם  האמת לנקודת תמיד ברצונו אליו להמשיך כשיתגבר
אל  וישוב המכריח יתבטל בודאי האמיתי, המושך כח

האמיתי  מקומו

:Â�ÓÓ ÔÈÁÈ¯ÎÓÂ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÁÈ¯ÎÓ‰ ÁÎ È„È ÏÚ הלכות בליקוטי
ה') הל' יו"ט שכל (הל' בזה, תמיד לזכור אחד כל "צריך כתב:
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ע  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  הּׁשמיני ּבּיֹום אייר  ִ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ַויהי ו תקצח 

Ì˜ÈÒÙ‰Ï Ì„‡ŒÈ$a ˙‡ ÌÈÁÈ¯ÎÓ Ì‰ Ì‰ÈNÚÓe«¬≈∆≈«¿ƒƒ∆¿≈»»¿«¿ƒ»
Ôk ,ÁÈ¯În‰ Ák ÈÙÏe ,Ï"p‰ ˜Ècv‰Ó Ì˜ÈÁ¯‰Ïe¿«¿ƒ»≈««ƒ««¿ƒ…«««¿ƒ«≈
Ák ˜ÈÒÙiLk ,CkŒ¯Á‡Â ,Ï"pk ˜Ècv‰Ó ˜ÈÁ¯Ó«¿ƒ≈««ƒ««¿««»¿∆«¿ƒ…«

‡e‰L ˜Ècv‰Ï ·¯˜˙ÈÂ BÓˆÚ CÈLÓÈÂ ¯ÊÁÈ ,ÁÈ¯În‰««¿ƒ««¬…¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆
·eLÈ ,ÁÈ¯În‰ ˜ÈÒÙiLk Èk .Ï"pk ¯ÙÚ ˙$ÈÁa¿ƒ«»»««ƒ¿∆«¿ƒ««¿ƒ«»
.Ï"pk CLBn‰ Ák BÏ LiL Ï"p‰ ˜Ècv‰Ï ,¯ÙÚ‰Ï¿∆»»¿««ƒ««∆≈…««≈««

LiL ,e	È‰ ,epnÓ ÔÈ˜ÈÁ¯Óe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÁÈ¯În‰ Ák È„È¿≈…«««¿ƒ««¿ƒƒ«¿ƒƒƒ∆«¿∆≈
˙‡ ÌÈÁÈ¯ÎÓ Ì‰ Ì‰ÈNÚÓe Ì¯eac È„È ÏÚL ,Ì„‡ È	a¿≈»»∆«¿≈ƒ»«¬≈∆≈«¿ƒƒ∆
Ák ÈÙÏe ,Ï"p‰ ˜Ècv‰Ó Ì˜ÈÁ¯‰Ïe Ì˜ÈÒÙ‰Ï Ì„‡ È	a¿≈»»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»≈««ƒ««¿ƒ…«
,Ck ¯Á‡Â ,Ï"pk ˜Ècv‰Ó ˜ÈÁ¯Ó Ôk ,ÁÈ¯În‰««¿ƒ«≈«¿ƒ≈««ƒ««¿««»

·¯˜˙ÈÂ BÓˆÚ CÈLÓÈÂ ¯ÊÁÈ ,ÁÈ¯În‰ Ák ˜ÈÒÙiLk¿∆«¿ƒ…«««¿ƒ««¬…¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿»≈
˜ÈÒÙiLk Èk .Ï"pk ¯ÙÚ ˙	ÈÁa ‡e‰L ˜Ècv‰Ï¿««ƒ∆¿ƒ«»»««ƒ¿∆«¿ƒ
Ák BÏ LiL Ï"p‰ ˜Ècv‰Ï ,¯ÙÚ‰Ï ·eLÈ ,ÁÈ¯În‰««¿ƒ«»¿∆»»¿««ƒ««∆≈…«
„‡Ó ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L Ì„‡ È	a LÈ Ôk ÏÚÂ .Ï"pk CLBn‰«≈««¿«≈≈¿≈»»∆≈¿ƒ¿…

שרוצה  המכריח כח בחינת הם כולם עליו, שעוברים המניעות
אל  שורשו, אל תמיד עצמו למשוך כשמתגברין אבל להרחיק,
הוא  הכל ועיקר משם, נשמתו שנחצב למקום האמת נקודת
המושך  כח כי המכריח, כח על יתגבר בקל אזי האמת, הצדיק
יהיה  וכשהוא האמת, אל בעצמו מושך האמת הצדיק של

המכריח. כח על יתגבר בודאי אליו תמיד רצונו נמשך

כח  כי המכריח, מכח הרבה חזק המושך כח בודאי כי
קיים נשאר שעה המושך לפי רק הוא המכריח וכח לעולם,

ישוב  המכריח בסור אבל לרחק, להמכריח כח שיש הזמן לפי
כשיתגבר  כן ועל המושך. כח ידי על ושרשו למקומו מאליו
המושך  כח ששם האמת לנקודת תמיד ברצונו אליו להמשיך
האמיתי, מקומו אל וישוב המכריח יתבטל בודאי האמיתי,
שהיה  המכריח כח לו שהיה מה גדולה טובה לו יהיה ואז
זו  במלחמה שיעסוק לעולם בא זה בשביל רק כי מרחיקו,
נעשין  ואז המכריח, כח על המושך כח להגביר זאת ובאומנות

גדולים. ותיקונים נפלאים כלים מזה

בחכמה  שנעשין הנפלאים הכלים של האומנות רוב כי
מאשין שקורין כח (מכונה)גדולה חכמת ידי על הוא הכל ,

שעיקר  הזייגיר, מלאכת למשל כמו המושך, והכח המכריח
שהוא  והמעכב המכריח כח ידי על הוא הילוכו אומנות

ידי (הקפיץ)השפרינזינע על אותו ומכריחין הברזל שכופפין
אבל  להתפשט, רוצה כטבעה והיא כטבעה, שלא השלשלת
ועל  כרחה, בעל אותה וכופפין אותה ומכריחין אותה מעכבין
עצמה  מושכת שהיא ידי שעל הזייגיר, אומנות כל הוא זה ידי
הגלגל  מושכת היא זה ידי על כדרכה, להתפשט לטבעה תמיד
עד  נפלא באומנות והכל חבירו, מושך גלגל וכל בה הקשור
כלים  שארי יש וכן שעות, מורה להיות פעולתו שעושה
ועיקר  ביותר, גדולות פעולות שעושים ויותר ביותר גדולים
שהכל  בהם, שיש השפרינזוניס ריבוי ידי על הוא אומנותיהם
אפשר  אי המושך כח כי המושך, וכח המכריח כח ידי על הוא

הנמשל. היטב והבן לבטל,

כי  האמיתי, לשרשה תמיד נמשכת להיות הנשמה טבע כי
העולם, לזה לירד אותה הכריחו אך האמיתי, המושך כח שם
שכוספה  הנשמה נגד המכריח כח בבחינת הוא בכלל שכולו
יתברך  כונתו כל אך לשרשה, למעלה נמשכת תמיד ותשוקתה
מושכת  תהיה ואז המכריח, כח על המושך בכח שתתגבר כדי

של  והאופנים הגלגלים כמו לאחרים, ואחרים עמה אחרים
פעולתם  ופועלים והולכים מתנשאים שהם הנ"ל, הזייגיר
מה  וכל המושך. וכח המכריח כח שיש ידי על דייקא
נפלאים  כלים נעשים ביותר ומרחיק המכריח כח שמתגבר
כח  להגביר איך המידה לכוון באומנות שבקי למי ויותר יותר

אומנותו. פעולת שיפעל נפלאה בחכמה המושך

להגביר  תמיד כח לו ויש בחירה, בעל הוא והאדם
כלים  נעשים יהיו ואז המושך, כח את החזק ורצונו בתשוקתו
המכריח  כח שהיה ידי על דייקא נוראים ותיקונים נפלאים
שמעלין  וכו', עימו אחר מושך דייקא זה ידי על כי וכנ"ל,
כמו  לאלקינו, הוא גם ונשאר בבחינת הנפולות, הקדושות כל
גלו  לא בבחינת וכו', תרטיאות בתי עתידין רז"ל: שאמרו
לדמות  היטב והבן גרים, עליהם שיתוספו כדי אלא ישראל
תוקף  שבתוך הדבר ועיקר הוא, פלא כי להנמשל, המשל
ממנו  שגדול המושך בכח ישכח אל המכריח, כח התגברות
כח  אל מאוד מרחוק עצמו וימשיך ולנצח, לעד וקיים הרבה

האמת". נקודת שהוא הצדיק שהוא האמיתי, המושך

הרצון  מעלת גודל בחינת "זה כתב: שם ובהמשך
הקדושה, אל בעצמן מזה)והכיסופין הרבה ז"ל בדבריו כי (כמבואר ,

והכיסופין, הרצון ידי על הוא המושך כח התגברות עיקר
נמשך  שכשהוא רצון, לשון נרוצה, אחריך משכני בחינת
מתגבר  אזי אמת, ולצדיקי יתברך לה' האמת, אל ברצונו
וכו'. וכנ"ל, משכני בחינת שהוא דלעילא, המושך כח שורש

ולזכור  פעם בכל עצמו את לבטל האדם שצריך והעיקר
בתכלית  עצמו ויבטל לעפר, וסופו מעפר יסודו כי עפר, שהוא
עצמו  להמשיך שהוא דקדושה, האמיתי המושך כח לבחינת
שכל  וידע ויתעלה, יתברך היחיד להבורא החיים למקור
על  אף המכריחים, כח בחינת הם כולם והבילבולים התאוות
תמיד  נמשך בטבעו האדם כי המושך, לכח עצמן שמדמין פי

התאוו  כל זה אחר שאין ישראל איש כל יודע האמת אבל  ת,
מעוצם  רק האדם, נברא זה בשביל ולא האמיתי המושך כח
לו  שנדמה עד אצלו נתהפך העוונות ומריבוי האדם גשמיות
הכח  זה לשבר עצמו להכריח וצריך המושך. כח שזהו
המושך. כח עיקר שם באמת אשר האמת, על עצמו ולמשוך
ז"ל  רבינו שהזהיר רצון בחינת שזהו בזה, עצמו וכשירגיל
וכיסופין  ברצונות תמיד יתגבר שהוא שאיך דהיינו מאוד,
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ע  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  הּׁשמיני ּבּיֹום אייר  ִ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ַויהי תקצט ו

,˜Ècv‰Ó „‡Ó ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L Ì„‡ŒÈ$a LÈ ÔkŒÏÚÂ¿«≈≈¿≈»»∆≈¿ƒ¿…≈««ƒ
,Ì˙B‡ ˜ÈÁ¯n‰ ,ÁÈ¯În‰ Áka ÔÈ„Ú Ì‰L ˙ÓÁÓ≈¬«∆≈¬«ƒ«…«««¿ƒ«««¿ƒ»
e·¯˜˙ÈÂ e¯ÊÁÈ ,ÁÈ¯În‰ Ák ˜ÈÒÙiLk ,CkŒ¯Á‡ Ï·‡¬»««»¿∆«¿ƒ…«««¿ƒ««¿¿¿ƒ¿»¿

Ïk ,˜Ècv‰Ï ÚÒB$ Ì„‡Lk ,ÔÈ‡B¯ e$‡L ‰ÊÂ .Ï"pk««¿∆∆»ƒ¿∆»»≈«¿««ƒ»
Ï LÈ ,¯˙BÈ ˜Ècv‰ ÌB˜ÓÏ ·¯˜˙nM ‰Ó,¯˙BÈ ˜LÁ B «∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ≈≈≈∆≈

:Ï"pk CLBn‰ Ák‰Ï ¯˙BÈ ·¯˜˙nL ˙ÓÁÓ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¿«…««≈««

˜ÈÁ¯n‰ ,ÁÈ¯În‰ Áka ÔÈ„Ú Ì‰L ˙ÓÁÓ ,˜Ècv‰Ó≈««ƒ≈¬«∆≈¬«ƒ«…«««¿ƒ«««¿ƒ
e¯ÊÁÈ ,ÁÈ¯În‰ Ák ˜ÈÒÙiLk ,Ck ¯Á‡ Ï·‡ ,Ì˙B‡»¬»««»¿∆«¿ƒ…«««¿ƒ««¿¿
ÚÒB	 Ì„‡Lk ,ÔÈ‡B¯ e	‡L ‰ÊÂ .Ï"pk e·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿««¿∆∆»ƒ¿∆»»≈«

,¯˙BÈ ˜Ècv‰ ÌB˜ÓÏ ·¯˜˙nM ‰Ó Ïk ,˜Ècv‰Ï¿««ƒ»«∆ƒ¿»≈ƒ¿««ƒ≈
Ï LÈÁk‰Ï ¯˙BÈ ·¯˜˙nL ˙ÓÁÓ ,¯˙BÈ ˜LÁ B ≈≈∆≈≈¬«∆ƒ¿»≈≈¿«…«

.Ï"pk CLBn‰«≈««

וידע  האמת לו יתגלה בודאי לשרשו, עצמו למשוך חזקים
ומקומו  לשרשו למשכו שיוכל האמיתי, המושך כח היכן

משם. נשמתו שנחצבה

כי  הכבוד, אחר רודף יהיה ושלא שפלות, הוא והעיקר
שעל  לו ראוי כך כל עליו מתגברים שהתאוות שרואה מאחר
הכל  שורש כי באמת, שפלותו וידע בכבוד ירצה לא פנים כל
כח  עיקר ושם הבריאה, כל שורש שהוא יתברך ה' כבוד הוא

זו)המושך בתורה כבוד (כמובן נגד כבודו שיבטל העיקר כן ועל ,
יתגבר  ואז כעפר, עצמו וישים באמת שפלותו וידע יתברך ה'
למשוך  דקדושה, עפר בחינת שהוא האמיתי, המושך כח

האמת. אל תמיד

כי, זה, בשביל ממש העפר על לישב צריכין אין תמיד אבל
על  ואף העליון, לשרשו עצמו להרים דייקא צריכין אדרבא,
וכו'. שם גדולתו במקום בבחינת עפר, עד שפלותו  ידע כן פי
לעפר  שכן שנעשה מי עפר, שוכני ורננו הקיצו בחינת וזה
אמתיים  חיים חי שהוא החיות בגודל שאפילו דייקא, בחייו
במקום  כי לעפר, שכן היה החיים, עיקר שזה נפלאות בהשגות

האמתית. הענוה עיקר וזה ביותר. עניו היה גדולתו

להשליך  צריכין החורבן בעת באב) (בתשעה עתה אבל
שאנו  לידע זה, ידי על שפלותנו להכיר ממש, העפר על עצמו
העפר  מגשמיות שבאין התאוות כל כי ממש, עפר עד מונחים
מגיע  שאין לידע מחוייבים אנו פנים כל על עדיין, מושלים
ממש, כעפר עצמנו להשפיל מחוייבים ואנו כבוד, לנו

תקוה". יש אולי פיהו בעפר יתן בבחינת

האדם  בשביל נברא הכל שעיקר ידוע "זה שם: כתב ועוד
המכריח  כח בבחינת הוא הבחירה ועיקר בחירה, הבעל שהוא
המכריחים, כוחות בחינת הם הגוף תאוות שכל המושך, וכח
הוא  הנשמה רצון כי בזה, חפצה אינה הנשמה הוא החיות כי
מכריחים  אבל המושך, כח בחינת שזהו לשרשה להמשיך רק

הגוף. קיום בשביל וכו' ולשתות לאכול אותה

כח  להגביר תמיד האדם שצריך בזה הוא הבחירה ועיקר
עצמו  וימשיך תכליתו תמיד ויזכור המכריח, כח על המושך
שמוכרח  מה ואפילו המושך. כח בחינת שזהו  העליון, לשרשו
רק  יהיה וכו', ולשתות לאכול כגון העולם, זה בעסקי לעסוק
מוכרח  בודאי כי רצונו, נגד לזה אותו שמכריחין הכרח מחמת
ואז  העולם. בקיום יתברך רצונו כי וכו', לאכול האדם

יהיה  אזי התורה, פי על הכל בודאי יעשה ואזי כך כשיתנהג
המכריח  כח לו שיש ידי על נפלאים, תיקונים דייקא זה ידי על

כנ"ל". המושך וכח

אחר ד')ובמקום הל' מטלטלין חזקת בשרשו (הל' "באמת כתב:
שיוכל  כדי גדולה, לטובה הוא והמפסיק המכריח הכח גם
גורם  השמן ריבוי יהיה שלא ובמידה, בהדרגה האור לקבל
מתבטלין  היו המושך כח גודל כפי כי כידוע. ח"ו הנר כיבוי
לו  שיש האדם בפרט לשרשו, נמשך דבר כל כי במציאות,
כן  על הדעת, עיקר שזה יתברך בוראו את ולהכיר לדעת דעת

יתבר  לה' נמשך במציאות,היה מתבטל שהיה עד מדאי יותר ך
כח  בחינת יתברך ה' שברא מה גדולה טובה הוא כן על
להכלל  הדעת רדיפת ומעכב מונע שהוא המפסיק, המכריח
בהדרגה  האור לקבל שיוכל כדי מדאי, יותר יתברך בו
כח  ידי על רצוא ושוב, רצוא והחיות בבחינת ובמידה,

המכריח. כח ידי על ושוב המושך,

ודינים, צמצומים מבחינת נמשך המכריח שכח מחמת אבל
גמורים, דינים נתהוים לפעמים למטה כשנשתלשל כן על
כח  מהם שנתהוה עד והקליפות, אחרא הסטרא יניקת שמהם
והמפסיקים  המונעים כל שהם מדאי, יותר ומפסיק המכריח
ואינם  אמיתיים, ולצדיקים להתורה מלהתקרב והמעכבים
בעלי  אדם בני כמה נמשכים מהם כי כלל. להתקרב מניחים
מניעות  מיני וכמה בכמה ומפסיקים מונעים שהם מחלוקת
ידי  על האמת ולדרך ולהתורה האמת להצדיק מלהתקרב
הבל  של חכמות בדברי מרבים שהם ומעשיהם, דיבוריהם
עצמם  ומתלבשים וערמימיות, שקר של לשונות מיני בכמה
אי  אשר וכו', בתקנתו רוצים הם כאילו וחסידות, במצוות
באים  אשר הרעים דבריהם דרכי ריבוי עוצם לבאר אפשר
הישר  את ולהפסיק ולמנוע להכריח דבר הבעל בשליחות

באמת. ולתורתו יתברך לה' מלהתקרב הולך,

נמשך  מלהיות המפסיק המכריח כח בחינת הוא זה וכל
הכח  אבל כנ"ל, וכו' עפר בחינת שהוא האמת הצדיק אחר
'אם  כי ויתבטל, שיפסק בהכרח הזה המפסיק המכריח
בסור  ואז יאבד', לנצח כגללו וכו' שיאו לשמים יעלה
האמת  הצדיק אל גדול במהירות ויתקרב ישוב המכריח

המושך". כח לו שיש

בחינת  אדם, בחינת הוא המושך "כח כתב: שם ובהמשך
בעבותות  אמשכם אדם "בחבלי שכתוב כמו וחסד, אהבה
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xii` f‰ÊÂ,CLBn‰ Ák BÏ ‰È‰ ÔkLÓ Èk ,ÔkLÓ ˙$ÈÁa ¿∆¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»»»…««≈
,ÌL „ÓBÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¡…«»∆»»≈»

˙$ÈÁa(‡ ÌÈ¯È˘‰Œ¯È˘)EÈ¯Á‡ ."‰ˆe¯p EÈ¯Á‡ È$ÎLÓ" : ¿ƒ«»¿≈ƒ«¬∆»»«¬∆

‡e‰ ,ÂÈÏ‡ ¯˙BÈ ·¯˜˙nM ‰Ó Ïk Èk ,‡˜Èc ‰ˆe¯p»»«¿»ƒ»«∆ƒ¿»≈≈≈»
‡·enÎÂ ,Ï"pk CLBn‰ Ák‰ ˙ÓÁÓ ,Ï"pk ¯˙BÈa ı»̄¿≈««≈¬««…««≈««¿«»

L¯„na(‡Ï 'Ù ˙ÂÓ˘)‡e‰L ,ÔBkLÓ ÔBLÏ ‡e‰ ÔkLn‰L , «ƒ¿»∆«ƒ¿»¿«¿∆

,CLBn‰ Ák BÏ ‰È‰ ÔkLÓ Èk ,ÔkLÓ ˙	ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»»»…««≈
˙	ÈÁa ,ÌL „ÓBÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï מה ¿«¿ƒ¡…«»∆»»≈»¿ƒ«

א)שנאמר השירים "‡EÈ¯Á:(שיר ."‰ˆe¯p EÈ¯Á‡ È	ÎLÓ"»¿≈ƒ«¬∆»»«¬∆

‡e‰ ,ÂÈÏ‡ ¯˙BÈ ·¯˜˙nM ‰Ó Ïk Èk ,‡˜Èc "‰ˆe¯p»»«¿»ƒ»«∆ƒ¿»≈≈≈»
‡·enÎÂ ,Ï"pk CLBn‰ Ák‰ ˙ÓÁÓ ,Ï"pk ¯˙BÈa ı»̄¿≈««≈¬««…««≈««¿«»

L¯„na(לא פ' e‰L‡(שמות ,ÔBkLÓ ÔBLÏ ‡e‰ ÔkLn‰L , «ƒ¿»∆«ƒ¿»¿«¿∆

חכמה, בחינת שהוא חסד', משכתיך כן 'על בחינת אהבה",
הוא  המפסיק המכריח כח אבל מפנינים, חכמה ומשך בחינת

הדעת. העדר בהמה בחינת

פנים  כל על האדם שידע בעצמו, זה ידי על המתקתו ועיקר
של  כוחם עיקר כי כבהמה, עצמו ויעשה  דעת, שום לו שאין
ידי  על הוא המכריח כח בחינת שהם והחולקים המונעים
בעיניהם  שנדמים להתחכם, רוצה שהכסיל הבל של חכמות
הבורא  בעבודת דרכים ויודעים גדולים חכמים הם כאילו
ומדרך  האמת מהצדיק למנוע שקר בחכמות ורוצים יתברך,

בעצמו האמת  שעורים עומר ידי על כן ועל מכבר, הכבוש
להמתיק  זה ידי על זוכין כי אותו, ממתיקין לקרבן שמביאין
לנו  שאין האמת לידע שנזכה עד המניעות, שמהם הדינים
שפלותנו  ונכיר לגמרי עצמנו ונבטל כבהמה, דעת שום
ולהתקרב  האמת הצדיק גדולת להכיר נזכה ואז באמת,

המושך". כח ידי על אליו ולהמשך

שהיה  האמת, מהצדיק שרחוקים מה "עיקר שם: כתב ועוד
הוא  העיקר ולהתורה, יתברך לה' הכל ולקרב להמשיך יכול
המונעים  אדם בני שהם המפסיק, המכריח כח ידי על
כח  ועיקר האמת, אל מלהתקרב ומעשיהם בדיבוריהם
כל  באים שמשם וגבהות, גסות ידי על הוא המפסיק המכריח
כדי  האמת הצדיק על שמדברים שלהם רעים הדיבורים
שקר  שפתי "תאלמנה שכתוב כמו ממנו, ולמנוע להפסיק
"פימו  שכתוב וכמו ובוז". בגאוה עתק צדיק על הדברות

בגאות". דברו

ובלבל  בליבו הרעים דבריהם ארס שנכנס מי כל כן על
באמת  עצמו את שישפיל תיקונו האמת, יודע שאינו עד דעתו
מה' ריחוקו וגודל היטב, ופחיתותו שפלותו ויזכור כעפר,
לידע  עצמו את וכשירגיל מעודו, עליו שעבר מה וכל יתברך,
בחסדי  האמת לו יתגלה בודאי אז באמת ופחיתותו שפלותו
המפסיק  המכריח הכח יתבטל כי הגדולה, וחמלתו יתברך ה'
הכח  ויתגבר כנ"ל, הרוח וגסות גאות ידי על כוחו שכל
להיות  יזכה זה ידי ועל וענוה, שפלות בחינת שהוא המושך

לאמיתו". האמת אל גדול במהירות נמשך

וכח  המושך כח מבחינת כלול אדם "כל שם: כתב ועוד
כח  בבחינת הוא הנשמה שהוא החיות עיקר כי המכריח,
שהוא  המושך כח אחר תמיד נמשכת הנשמה כי המושך,
מקבלת  והיא יתברך לה' האדם את שמושכין והתורה הצדיק

להגוף  וקיום חיות ממשכת זה ידי ועל לעצמה, המושך מכח
שזהו  יתברך, לה' הגוף את גם להמשיך עת בכל ומתגברת
הגוף  שגם כדי ונפש, בגוף האדם נברא זה שבשביל העיקר
שנמשכת  הנפש רצון אחר נמשך שיהיה הנפש, אל יתהפך
הוא  הגוף אבל ולתורתו, יתברך לה' המושך כח אחר תמיד
הזה  עולם תאוות אחר נוטה הוא כי המכריח, כח בבחינת
יתברך  מה' להפסיקה הנפש את להכריח ורוצה והבליו
כח  שיגביר הוא האדם שלימות ועיקר ושלום, חס ותורתו
שגם  עד הגוף, על הנפש שיגביר המכריח, כח על המושך
כנ"ל  ותורתו יתברך לה' המושך כח אחר נמשך יהיה הגוף
תוכל  זה ידי שעל להנפש, גדולה טובה הוא הגוף ואז

וכו'. ובמידה בהדרגה האור ולקבל להתקיים

יצריך, בשני לבבך", בכל אלקיך ה' את "ואהבת בחינת וזה
לה' המושך כח בחינת הוא טוב יצר הרע. ויצר טוב ביצר
כח  בחינת להיפך, הוא הרע ויצר וכו', אמת ולצדיקי יתברך
עבודת  ועיקר ושלום. חס מהם להפסיק המתגבר המכריח
שיהפך  דהיינו היצרין, שני עם ה' את לאהוב שיזכה האדם
אהבה, בחינת שזהו יתברך, לה' המושך לכח המכריח כח גם

; שכתוב יא)כמו בעבתות (הושע אמשכם אדם "בחבלי :
אזי  המכריח כח על המושך כח להגביר כשזוכין כי אהבה".
יכולין  ידו על דייקא כי גדולה, לטובה המכריח  הכח גם
יתברך  ה' אחר נמשך להיות ובמידה בהדרגה האור לקבל
מתבטל  המושך כח היה המכריח כח היה לא ואם כראוי,

במציאות". בטל היה כי לגמרי

נרוצה" אחריך "משכני הפסוק ביאור

:‰ˆÂ¯� ÍÈ¯Á‡ È�Î˘Ó נרוצה אחריך "משכני פירש: שם ברש"י
אמרתי  ואני למשכני שאמרת רמז משלוחיך שמעתי אני –

לאשה". לך להיות נרוצה אחריך

משכון  לשון הוא שהמשכן והמדרש הזוהר מאמרי

:ÔÂÎ˘Ó ÔÂ˘Ï ‡Â‰ ÔÎ˘Ó‰˘בחוקותי פירוש בזוהר עם ע"א קי"ד (דף

מדבש) åâå',מובא:מתוק íëëåúá éðëùî éúúðå',משכני ונתתי
àúðéëù àã מפרש ועוד בישראל, ששרתה השכינה היא זו

שכתוב éìéã,היינוéðëùî,מה àðåëùî,שלי àéäãהמשכון

ìàøùéã åäééáåçá àðëùîúà נתמשכנה שהשכינה
שכתוב  כמו בגלות, עמהם והלכה ישראל של בעוונותיהם

אמכם. שולחה ובפשעכם
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Ì‡ elÙ‡ ÌÏˆ‡ ‰$ÈÎL ‰¯LzL ,Ï‡¯NÈÏ ÔBkLÓ«¿¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»∆¿»¬ƒƒ
·e˙kL BÓk ,ÌBÏLÂ ÒÁ e‡ËÁÈ(ÂÎ ‡¯˜ÈÂ)Èz˙$Â" : ∆∆¿«¿»¿∆»¿»«ƒ

,‡ˆÓ$ ."ÌÎ˙‡ ÈLÙ$ ÏÚ‚˙ ‡ÏÂ ÌÎÎB˙a È$kLÓƒ¿»ƒ¿¿∆¿…ƒ¿««¿ƒ∆¿∆ƒ¿»
,Ï"pk e$È‰ ,Ï‡¯NÈa ‰¯BL ‰$ÈÎM‰ ÔkLn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿»«¿ƒ»»¿ƒ¿»≈«¿««

Ák ˙$ÈÁa BÏ LiL ,'eÎÂ È$ÎLÓ ÔBLÏ ÔkLÓ Èkƒƒ¿»¿»¿≈ƒ¿∆≈¿ƒ«…«
ÌL „ÓBÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ,CLBn‰«≈¿«¿ƒ¡…«»∆»»≈»
‡l‡ ,ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ÔkŒÏÚÂ .Ï"pk««¿«≈ƒ∆¿»¿»ƒ∆«ƒ¿»∆»
Â$Ú ‰È‰L ,‰LÓ ˙$ÈÁa ,¯ÙÚ ˙$ÈÁa ‡e‰L ˜Ècv‰««ƒ∆¿ƒ«»»¿ƒ«∆∆»»»»

Ì‡ elÙ‡ ÌÏˆ‡ ‰	ÈÎL ‰¯LzL ,Ï‡¯NÈÏ ÔBkLÓ«¿¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»∆¿»¬ƒƒ
·e˙kL BÓk ,ÌBÏLÂ ÒÁ e‡ËÁÈ(כו kLÓ	È(ויקרא Èz˙	Â" : ∆∆¿«¿»¿∆»¿»«ƒƒ¿»ƒ

È„È ÏÚL ,‡ˆÓ	 ,"ÌÎ˙‡ ÈLÙ	 ÏÚ‚˙ ‡ÏÂ ÌÎÎB˙a¿¿∆¿…ƒ¿««¿ƒ∆¿∆ƒ¿»∆«¿≈
ÔkLÓ Èk ,Ï"pk e	È‰ ,Ï‡¯NÈa ‰¯BL ‰	ÈÎM‰ ÔkLn‰«ƒ¿»«¿ƒ»»¿ƒ¿»≈«¿««ƒƒ¿»

ÔBLÏ,CLBn‰ Ák ˙	ÈÁa BÏ LiL ,"'eÎÂ È	ÎLÓ" ¿»¿≈ƒ¿∆≈¿ƒ«…««≈
Ôk ÏÚÂ .Ï"pk ÌL „ÓBÚ ‰È‰L ÌB˜nÏ ˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¡…«»∆»»≈»««¿«≈
‡e‰L ˜Ècv‰ ‡l‡ ,ÔkLn‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿»ƒ∆«ƒ¿»∆»««ƒ∆
,Ì„‡‰ ÏkÓ Â	Ú ‰È‰L ,‰LÓ ˙	ÈÁa ,'¯ÙÚ' ˙	ÈÁa¿ƒ«»»¿ƒ«∆∆»»»»ƒ»»»»

שכתוב מה מפרש éðëùî,ועוד éúúðå,אחרת בבחינה
éàãå,דהיינו éðåëùî שנתן המשכון שהיא ודאי, שלי המשכון

בקרוב, אותנו לגאול שעתיד לנו להודיע הקב"ה ìúîלנו

,àøçàì àîéçø äåäã ùð øáì לאיש אוהב שהיה לאדם משל
חבירו, שנעשה äéìאחר øîà,לחבירוàúåîéçøá éàãå

êîò àøééãì àðéòá ,êáâ éì úéàã äàìò אהבה מחמת ודאי
עמך, לדור רוצה אני אליך לי שיש åìהגדולה øîà,חבירו

éàáâ øåãéúã òãðà êéä ולא קבע דירת עמי שתדור אדע איך
שתהיה, סיבה באיזו éúééàåתעזבני äéúéáã àôåñë ìë ìèð

äéáâì,אצלו והביאם ביתו חמדת כל את והביא øîàהלך

ïéîìòì êðî ùøôúà àìã ,êáâì àðåëùî àä ,åøéáçì הרי
לעולם. ממך אפרד שלא אצלך שלי êéøáהמשכון àùãå÷ êë

ìàøùéá åäá àøééãì àòá àåä ר עם כך לדור הקב"ה צה
לכך, שזכו מבלי הגדול בחסדו äùòישראל äî ãáò äî

ìàøùéì åäì úéçðå ,äéìéã àôåñë ìèð ,ä"á÷ä את לקח
והשרה  לישראל אותה והוריד השכינה שהיא שלו החמדה

עליהם, ïåìאותה øîà,לישראל הקב"ה להם ìàøùéאמר

åëééáâ éìéã àðåëùî àä,אצלכם שלי המשכון àìãהרי ïéâá

ïéîìòì åëééðî ùøôúà ממכם אפרד שלא בטוחים ותהיו
ïðîלעולם, ÷éçøúà àåä êéøá àùãå÷ã áâ ìò óàå על ואף

אבל מאתנו, הקב"ה התרחק שבגלות ïãéáפי ÷éáù àðåëùî

בידינו, השאיר השכינה שהיא àåääמשכון ïéøèð ïðàå

äéìéã àôåñë אנו כלומר שלו, החמדה את שומרים ואנו
שפע  לקבל מוכנת שתהא השכינה כח להחזיק מתחזקים

שלו, החשק שזהו אנפין, éúééמזעיר ,äéðåëùî éòáéã ïàî

ïáâ àøééãì דהיינו שלו, המשכון את שיבקש שמי כדי
אצלנו, ולשכון לדור יבוא השכינה, את יבקש ïéâáשהקב"ה

êë,כתוב זה íëëåúá,בשביל éðëùî éúúðåהיינוàðåëùî

åëééãéá ïúà,בידכם אתן ïåëîòמשכון øåãàã ïéâá כדי
עמכם, àúåìâáשאדור àúùä ìàøùéã áâ ìò óàå על ואף

אבל בגלות, עתה הם שישראל êéøáפי àùãå÷ã àðåëùî

àåäåäééáâ àåä,בידם הוא הקב"ה של å÷áùהמשכון àìå

ïéîìòì äéì.לעולם אותו עזבו íëúàולא éùôð ìòâú àìå

משל, פי על הוא הפסוק äéøáçìפירוש íéçøã ùð øáì

חבירו, את שאוהב äéîòלאדם àøééãì àòáå לדור ורוצה
ãáòעמו, äî,עשה äéúéáìמה éúééàå ,äéìéã àñøò ìèð

לביתו, והביאה שלו המטה את éìéãלקח àñøò àã øîà

êéúéáá,בביתך נמצאה מטתי êðéîהרי ÷éçøà àìã ïéâá

êðàîå êñøò ביתך כלי מפני ממך להתרחק אצטרך שלא כדי
אתכם  נפשי תגעל ולא המשל, הוא וכך כבודי, לפי שאינם
וכלי  מטה לי ויהיה בתוככם משכני שנתתי מפני בכם, לשכון

בכם. לדור שאוכל אצלכם àåäשלי êéøá àùãå÷ êë אמר
לישראל, הקב"ה אמר ìòâúכך àìå íëëåúá éðëùî éúúðå

åëééúéáá éìéã àñøò àä ,íëúà éùôð הבית שהיא מטתי הרי
המקדש  בבית ונתלבשו שירדו והשכינה, מעלה של המקדש

בביתכם, הם הרי מטה, ïåëîòשל éìéã àñøòã ïåéë כיון
עמכם, שלי åëééðîשהמטה ùøôúà àìã ïåòãðú שלא תדעו

ממכם, êëאפרד ïéâáåכתוב זה éùôðובשביל ìòâú àìå

,íëúà.מכם אתרחק שלא כלומר
אפילו  הקב"ה "אמר מובא: ל"א פ' שמות רבה ובמדרש

שנאמר ישראל, מגרש איני עולמי מחריב לא)אני כה (ירמיה
תנאי  אעפ"כ הקב"ה אמר אלא ממעל, שמים ימדו אם ה' אמר
עליהם, מתמשכן המקדש בית יהא יחטאו אם עמהם התניתי

כו)שנאמר משכני (ויקרא קורא תהי אל בתוככם, משכני ונתתי
אומר בלעם וכן משכוני, כד)אלא יעקב (במדבר אהליך טובו מה

כשהם  אוהליך ונקראו משכונות, שני ישראל משכנותיך
כשה  ומשכנותיך לעובדי בנויים חייב שאני מפני לא חרבים, ם

לכם  גרמו עונותיכם אלא משכני להם ממשכן אני כוכבים
שנאמר חייב, אני למה כן אלולי מקדשי, להם (ישעיה שאמשכן

מי נ) או שלחתיה אשר אמכם כריתות ספר איזה ה' אמר כה
נמכרתם  בעונותיכם הן לו, אתכם מכרתי אשר מנושי
עליהם, משה עם התניתי וכן אמכם, שלחה ובפשעיכם

כב)שנאמר לא (שמות עמך העני את עמי את תלוה כסף אם
ממשכן  אני האלו המצות על תעברו ואם כנושה, לו תהיה
לו  אמר רעך, שלמת תחבול חבול אם שנאמר משכונות שתי
בוא  עד אלא לאו לו אמר ממושכנים, הם ולעולם משה,

שנאמר משיח, שיבוא עד ג)השמש, יראי (מלאכי לכם וזרחה
ומרפא". צדקה שמש שמי
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ע  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  הּׁשמיני ּבּיֹום אייר  ִ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ַויהי ז תרב 

·e˙kL BÓk ,Ì„‡‰ ÏkÓ(Ó ˙ÂÓ˘)˙‡ ‰LÓ Ì˜iÂ" : ƒ»»»»¿∆»«»∆∆∆
‰Ê ‡˜Âc Èk ,BÓÈ˜‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï ¯Á‡Â ."ÔkLn‰«ƒ¿»¿«≈…»»»«¬ƒƒ«¿»∆
ÏBÎÈ ,CLBn‰ Ák ˙$ÈÁa ,¯ÙÚ ˙$ÈÁa ‡e‰L ˜Ècv‰««ƒ∆¿ƒ«»»¿ƒ«…««≈»
CÈLÓ‰Ï ,CLBn‰ Ák ˙$ÈÁa ‡e‰L ,ÔkLn‰ ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ«ƒ¿»∆¿ƒ«…««≈¿«¿ƒ

:Ï"pk ˙e˜Ï‡‰»¡…««

‰ÊÂ·e˙kL(Ê ÌÈ¯·„)Èk ÌÎa '‰ ˜LÁ ÌÎa¯Ó ‡Ï" : ¿∆∆»…≈À¿∆»«»∆ƒ
‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ eL¯„Â ,"ËÚÓ‰ Ìz‡«∆«¿«¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

(Ì˘ È"˘¯ÈÙ· ‡·Â‰Â ËÙ ÔÈÏÂÁ)Ìz‡L ˙ÓÁÓ ˜¯ ,'eÎÂ ‡Ï :…¿«≈¬«∆«∆
Ì‰L ˙ÓÁÓ Èk ,ÌÎa '‰ ˜LÁ 'eÎÂ ÌÎÓˆÚ ÔÈËÈÚÓÓ«¿ƒƒ«¿¿∆¿»«»∆ƒ≈¬«∆≈
˙$ÈÁ·a Ì‰ ‰Ê È„ÈŒÏÚ ,ÔÓˆÚ ÌÈ$ÈË˜Óe ÔÈËÈÚÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¿»«¿≈∆≈ƒ¿ƒ«
CLBnL ,ÔkLÓ ˙$ÈÁa ,CLBn‰ Ák BÏ LiL ,¯ÙÚ»»∆≈…««≈¿ƒ«ƒ¿»∆≈

˙$ÈÁa ‰ÊÂ .ÌÎa '‰ ˜LÁ ÔkŒÏÚÂ ,Ï"pk ˙e˜Ï‡‰‰ÈÚ˘È) »¡…««¿«≈»«»∆¿∆¿ƒ«
(Ê�ÙL È„ÈŒÏÚ Èk ,"‡kc ˙‡ ÔkL‡" :ÌÈNnL ,˙eÏ ∆¿…∆«»ƒ«¿≈ƒ¿∆≈ƒ

CÈLÓ‰Ï CLBn‰ Ák BÏ LÈ ‰Ê È„ÈŒÏÚ ,¯ÙÚk BÓˆÚ«¿¿»»«¿≈∆≈…««≈¿«¿ƒ
:Ï"pk ÔkLn‰ ˙$ÈÁa e‰fL ,BÏˆ‡ C¯a˙È ÌM‰«≈ƒ¿»«∆¿∆∆¿ƒ««ƒ¿»««

‰ÊÂBÓk ,ÔkLn‰ Ïˆ‡ ¯Ó‡p‰ „B·k‰ ˙$ÈÁa ¿∆¿ƒ««»«∆¡»≈∆«ƒ¿»¿
"È„B·Îa Lc˜$Â" :·e˙kL(ËÎ ˙ÂÓ˘)BÓÎe , ∆»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿

"ÔkLn‰ ˙‡ ‡ÏÓ '‰ „B·Îe" :·e˙kL(Ó Ì˘)Ïk Èk , ∆»¿»≈∆«ƒ¿»ƒ»
,ÏB„b „ÚÂ ÔËwÓ ,ÌÏBÚaL Ì„‡ ÏÎÏ LiL „B·k‰«»∆≈¿»»»∆»»ƒ»…¿«»
˙$ÈÁa ‡e‰L ,˜Ècv‰ ‰fÓ ˜¯ ÌÈÏa˜Ó Ì‰ ÌlkÀ»≈¿«¿ƒ«ƒ∆««ƒ∆¿ƒ«
Ïk Èk .Ïk‰ CLÓ$ epnnL ,ÔkLÓ ˙$ÈÁa ,¯ÙÚ»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ∆ƒ¿»«…ƒ»
ÌlÎÂ ,˜Ècv‰ ‰Ê Ïˆ‡ ˜¯ ‡e‰ ‰l„b‰Â „B·k‰«»¿«¿À»«≈∆∆««ƒ¿À»

·e˙kL BÓk ,epnÓ ÌÈÏa˜Ó(‡Ï ‰ÏÈ‚Ó)ÌB˜Ó Ïk' : ¿«¿ƒƒ∆¿∆»»»
.'B˙e$˙Â$Ú ‡ˆBÓ ‰z‡ ÌL ,B˙l„b ‡ˆBÓ ‰z‡L»«»≈¿À»»«»≈ƒ¿¿»
Ïk ‰¯BL ÌL ,˙e$Ëw‰Â ˙eÏÙM‰ ÌB˜ÓaL ,‡ˆÓ$ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿¿««¿»∆»
,‡kc ˙‡ ÔkL‡ :·e˙kL BÓk ,‰l„b‰Â „B·k‰«»¿«¿À»¿∆»∆¿…∆«»

·e˙kL BÓk(מ Á‡Â¯(שמות ."ÔkLn‰ ˙‡ ‰LÓ Ì˜iÂ" : ¿∆»«»∆∆∆«ƒ¿»¿«≈
‡e‰L ˜Ècv‰ ‰Ê ‡˜Âc Èk ,BÓÈ˜‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï…»»»«¬ƒƒ«¿»∆««ƒ∆
,ÔkLn‰ ÌÈ˜‰Ï ÏBÎÈ ,CLBn‰ Ák ˙	ÈÁa ,'¯ÙÚ' ˙	ÈÁa¿ƒ«»»¿ƒ«…««≈»¿»ƒ«ƒ¿»
.Ï"pk ˙e˜Ï‡‰ CÈLÓ‰Ï ,CLBn‰ Ák ˙	ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«…««≈¿«¿ƒ»¡…««

·e˙kL ‰ÊÂ(ז ‡Ìz(דברים Èk ÌÎa '‰ ˜LÁ ÌÎa¯Ó ‡Ï" : ¿∆∆»…≈À¿∆»«»∆ƒ«∆
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	È˙Ba¯ eL¯„Â ,"ËÚÓ‰ והובא פט (חולין «¿«¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

שם) eÎÂ'בפירש"י ‡Ï' ומגדילים : מרבים שאתם משום …¿
eÎÂ'עצמכם, ÌÎÓˆÚ ÔÈËÈÚÓÓ Ìz‡L ˙ÓÁÓ ˜«̄≈¬«∆«∆«¿ƒƒ«¿¿∆¿

גדולה עליכם משפיע שאני בשעה ÌÎa,אפילו '‰ ˜LÁ»«»∆
ואפר",נ  עפר "ואנכי לפני אמר לאברהם, גדולה תתי

"ואנכי  אמר לדוד, מה", "ונחנו אמר ואהרן, למשה

איש"' ולא נתתי ,תולעת כן, אינן כוכבים עובדי אבל

מי  אמר לפרעה עיר, לנו נבנה הבה אמר לנמרוד גדולה

וגו', הארצות אלהי בכל מי אמר לסנחריב ה',

צור  מלך לחירם עב, במתי על אעלה אמר לנבוכדנצר

ימים', בלב ישבתי אלהים מושב Ì‰Lאמר ˙ÓÁÓ Èkƒ≈¬«∆≈
˙	ÈÁ·a Ì‰ ‰Ê È„È ÏÚ ,ÔÓˆÚ ÌÈ	ÈË˜Óe ÔÈËÈÚÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¿»«¿≈∆≈ƒ¿ƒ«
CLBnL ,'ÔkLÓ' ˙	ÈÁa ,CLBn‰ Ák BÏ LiL ,'¯ÙÚ'»»∆≈…««≈¿ƒ«ƒ¿»∆≈

˙	ÈÁa ‰ÊÂ .ÌÎa '‰ ˜LÁ Ôk ÏÚÂ ,Ï"pk ˙e˜Ï‡‰ מה »¡…««¿«≈»«»∆¿∆¿ƒ«
אומר שהקב"ה נז)שנאמר kc‡(ישעיה ˙‡ ÔkL‡" ושפל : ∆¿…∆«»

ÙLרוח ", È„È ÏÚ ÈkÈ„È ÏÚ ,¯ÙÚk BÓˆÚ ÌÈNnL ,˙eÏ ƒ«¿≈ƒ¿∆≈ƒ«¿¿»»«¿≈
,BÏˆ‡ C¯a˙È ÌM‰ CÈLÓ‰Ï CLBn‰ Ák BÏ LÈ ‰Ê∆≈…««≈¿«¿ƒ«≈ƒ¿»«∆¿

.Ï"pk ÔkLn‰ ˙	ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ««ƒ¿»««

:·e˙kL BÓk ,ÔkLn‰ Ïˆ‡ ¯Ó‡p‰ „B·k‰ ˙	ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ««»«∆¡»≈∆«ƒ¿»¿∆»
ישראל, לבני שמה È„B·Îa""ונועדתי Lc˜	Â המשכן' – ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

בו' שכינתי שתשרה בכבודי, שם)יתקדש כט)(רש"י ,(שמות

:·e˙kL BÓÎeמועד אהל את הענן ‰'"ויכס „B·Îe ¿∆»¿
"ÔkLn‰ ˙‡ ‡ÏÓ(מ ‡„Ì(שם ÏÎÏ LiL „B·k‰ Ïk Èk , »≈∆«ƒ¿»ƒ»«»∆≈¿»»»

‰fÓ ˜¯ ÌÈÏa˜Ó Ì‰ Ìlk ,ÏB„b „ÚÂ ÔËwÓ ,ÌÏBÚaL∆»»ƒ»…¿«»À»≈¿«¿ƒ«ƒ∆
epnnL ,'ÔkLÓ' ˙	ÈÁa ,'¯ÙÚ' ˙	ÈÁa ‡e‰L ,˜Ècv‰««ƒ∆¿ƒ«»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ∆
‰Ê Ïˆ‡ ˜¯ ‡e‰ ‰l„b‰Â „B·k‰ Ïk Èk .Ïk‰ CLÓ	ƒ¿»«…ƒ»«»¿«¿À»«≈∆∆

·e˙kL BÓk ,epnÓ ÌÈÏa˜Ó ÌlÎÂ ,˜Ècv‰ הקב"ה על ««ƒ¿À»¿«¿ƒƒ∆¿∆»
לא) ‡z‰:(מגילה ÌL ,B˙l„b ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó Ïk'»»»«»≈¿À»»«»

,˙e	Ëw‰Â ˙eÏÙM‰ ÌB˜ÓaL ,‡ˆÓ	 .'B˙e	˙Â	Ú ‡ˆBÓ≈ƒ¿¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿¿««¿
ÔkL‡" :·e˙kL BÓk ,‰l„b‰Â „B·k‰ Ïk ‰¯BL ÌL»∆»«»¿«¿À»¿∆»∆¿…

‡kc רוח",‡˙ ÌÏBÚaLושפל ÌÈL‡¯‰ Ïk Ôk ÏÚÂ ∆«»¿«≈»»»ƒ∆»»

של  גבורתו מוצא שאתה מקום כל בענין הגמרא מאמר
הקב"ה 

:Â˙¯Â·‚ ‡ˆÂÓ ‰˙‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ע"א ל"א דף מגילה בגמ'
גבורתו  מוצא שאתה מקום כל יוחנן, רבי "אמר מובא:
זה  דבר ענוותנותו, מוצא אתה הוא ברוך הקדוש של
כתוב  בכתובים, ומשולש בנביאים ושנוי בתורה כתוב

ואדוני  האלהים אלהי הוא אלהיכם ה' כי בתורה
שנוי  ואלמנה, יתום משפט עושה בתריה וכתיב האדונים,
וכתיב  וגו', וקדוש עד שוכן  ונשא רם אמר כה בנביאים
דכתיב  בכתובים משולש רוח, ושפל דכא ואת בתריה
יתומים  אבי בתריה וכתיב שמו, ביה בערבות לרוכב סולו

אלמנות". ודיין
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ע  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  הּׁשמיני ּבּיֹום אייר  ִ ִ ְ ַ ַ ִ ְ ַויהי תרג ז

‰fÓ Ì„B·k ÌÈÏa˜Ó ÌÏBÚaL ÌÈL‡¯‰ Ïk ÔkŒÏÚÂ¿«≈»»»ƒ∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ∆
Èk ,„B·k‰ ˙eLcÁ˙‰ ÔÎÂ .¯ÙÚ ˙$ÈÁa ‡e‰L ,˜Ècv‰««ƒ∆¿ƒ«»»¿≈ƒ¿«¿«»ƒ
˙epÓ˙‰Ï ‡a ‰pÓÓ‰ ‰fL ,„B·k‰ LcÁ˙$ ÌÚt ÏÎa¿»««ƒ¿«≈«»∆∆«¿À∆»¿ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ Ïk‰ ‡e‰ ,„B·k‰Â ˙eiL‡¯‰ LcÁ˙$Â ,¯Á‡«≈¿ƒ¿«≈»»ƒ¿«»«…«¿≈
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למלכים  השנה ראש ניסן בענין הגמרא מאמר

:ÌÈÎÏÓÏ ‰�˘‰ רגילים ¯‡˘ – "למלכים שם: רש"י פירש
בה  שעמד משנה המלך, לשנות שטרותיהם זמן למנות היו

גיטין במסכת כדאמרינן א)המלך, מלכות,(פ, שלום משום
עמד  ואפילו שנתו, לתחילת בניסן אחד חכמים וקבעו

למ  ויתחילו ניסן, משהגיע שנתו כלתה באדר או נות בשבט
שניה". שנה לו

מזלות  י"ב "יש בא: פרשת אפרים מחנה דגל ספר ועיין
ידי  ועל השנה חדשי בי"ב השולטים ב"ה הוי"ה צירופי וי"ב
בי  וזהו והמלכים, המזלות הנהגות כל נמשך האלו צירופים
נפסק  שמשם ימלוכו, מלכים ידם על צירופים י"ב היינו
הוא  ניסן חודש האביב חודש כן ועל כנ"ל המלכים כל ונמשך
והוא  כסדר שלו הוי"ה ניסן בחודש כי למלכים, השנה ראש

ולכך  הראשון, הצירוף מן נולדו שהם הצירופים לכל אב
נ"ע  אא"ז מן ששמעתי וכמו המזלות, כל הנהגות נמשך ממנה
המפורסם  המגיד להרב ניסן בחודש אחד פעם שאמר זללה"ה
ראש  בניסן באחד כי להתפלל, שצריכים העת עתה מטורטשין
שבעולם  ושלטונים השרים כל בו נתמנה ואז למלכים השנה
להתפלל, העת הוא ועתה טובים, לא שרים נתמנו עתה ולעת

הקדוש". מפיו שמעתי כאן עד

ממלכת  לי תהיו "ואתם לשבועות: ישראל עבודת ועיין
קדוש וגוי ו)כהנים יט, ששמעתי (שמות דרך על לפרש נראה ,

ראש  שהוא ניסן חודש ראש כשהגיע אמר הקדוש שהריב"ש
אחד  מלאך וכשראה כנו על מלאך כל והושיב למלכים, השנה
הפסוק  פירוש וזהו תחתיו. אחר ממנה היה בעיניו ישר שלא
ותמליכו  תמנו שאתם ר"ל כהנים", ממלכת לי תהיו "ואתם

בעיניכם". הישר לכל אותי המשרתים המלאכים כל
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