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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
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי תרעז יט

‡Èk,‰n„Ó‰Ó BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ ƒ»ƒ»»»¿ƒ∆«¿≈«¿«∆
,‰n„Ó‰ ¯Á‡ CLÓpLÎe ,ÏÎO‰ Ï‡ ˙BÏÚÏÂ¿«¬∆«≈∆¿∆ƒ¿»«««¿«∆
‰n„Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ ‡e‰L ,·Ï ˙e¯È¯L ˙�ÈÁa ‰Ê∆¿ƒ«¿ƒ≈∆≈«««¿«∆
Y Ô·‡‰ BaÏ ¯aLÓe ·l‰ ˙e¯È¯MÓ ‡ˆBiLÎe ,·laL∆«≈¿∆≈ƒ¿ƒ«≈¿«≈ƒ»∆∆

CÏB‰ B�È‡Â ,Ô·‡‰ Ú�Î� B„ÈŒÏÚL ,¯ÈÓL ˙�ÈÁa ‰Ê∆¿ƒ«»ƒ∆«»ƒ¿»»∆∆¿≈≈
:ÏÎO‰ ¯Á‡ CÏB‰Â ,˙Bin„Ó‰ ˙BÂ‡z ¯Á‡«««¬«¿Àƒ¿≈«««≈∆

ÏÎÂ‡lL ,ÏÚt‰ Ï‡ BÏÎN ‡ÈˆB‰ ‡lL ÔÓÊ ¿»¿«∆…ƒƒ¿∆«…«∆…
ÏÎO‰ BÏˆ‡ Ê‡ Y ÔÈ„Ú BÏÎNa LnzL‰ƒ¿«≈¿ƒ¿¬«ƒ»∆¿«≈∆

מאליהן, נבקעות והן והחושן האפוד ˆÌÈÙeאבני ˙Ù�Â¿…∆ƒ
משובח  והוא 'ציפיאה' ששמו ממקום הבא דבש –

אנשי Âמאוד, שמאמינים ‡�Ó‰פסקו אדם בני – ¿¬»»
המשנה.בהקב"ה', בדברי הרמוז יתבאר ועתה

‰n„Ó‰Ó BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆ Èk .‡– ƒ»ƒ»»»¿ƒ∆«¿≈«¿«∆
שהאדם  מדומות תאוות שהם הבהמיות, מהתאוות

טוב שהוא רע על לו ונדמה בליבו, להם קיצור (מתאוה

א') אות ב' הל' העכו"ם חוקות הל' הלכות וליקוטי מוהר"ן ‡Ï,ליקוטי ˙BÏÚÏÂ¿«¬∆

,ÏÎO‰לגמרי התאוות כל את מרחק השכל ליקוטי (כי קיצור «≈∆
Ï·,,מוהר"ן) ˙e¯È¯L ˙�ÈÁa ‰Ê ,‰n„Ó‰ ¯Á‡ CLÓpLÎe¿∆ƒ¿»«««¿«∆∆¿ƒ«¿ƒ≈

˙e¯È¯MÓ ‡ˆBiLÎe ,·laL ‰n„Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ ‡e‰L∆≈«««¿«∆∆«≈¿∆≈ƒ¿ƒ
B„È ÏÚL ,'¯ÈÓL' ˙�ÈÁa ‰Ê Y Ô·‡‰ BaÏ ¯aLÓe ,·l‰«≈¿«≈ƒ»∆∆∆¿ƒ«»ƒ∆«»
CÏB‰Â ,˙Bin„Ó‰ ˙BÂ‡z ¯Á‡ CÏB‰ B�È‡Â ,Ô·‡‰ Ú�Î�ƒ¿»»∆∆¿≈≈«««¬«¿Àƒ¿≈

.ÏÎO‰ ¯Á‡«««≈∆

LnzL‰ ‡lL ,ÏÚt‰ Ï‡ BÏÎN ‡ÈˆB‰ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆…ƒƒ¿∆«…«∆…ƒ¿«≈
¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÎa ÏÎO‰ BÏˆ‡ Ê‡ Y ÔÈ„Ú BÏÎNa¿ƒ¿¬«ƒ»∆¿«≈∆¿…«««ƒ∆¿»

נוגה, בחינת ורע, טוב הדעת עץ בבחינת הוא המדמה כח
להיפך  ולפעמים בטוב נכלל לפעמים שהוא

:‰Ó„Ó‰Ó ÂÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ïהלכות הל'בליקוטי העכו"ם חוקות (הל'

רחוקים ב') הם בשורשם עצמם מצד ישראל "באמת כתב:
כלל  ישראלי לאיש שייך עוון שום ואין העוונות מכל לגמרי
רחוקים  והם הטוב עצם הם ישראל כי משורשו, קדושתו לפי
להסטרא  אין כן ועל בשורשם, הריחוק בתכלית הרע מן
ושלום, חס מישראל, אחד לפתות ושייכות אחיזה שום אחרא
שהוא  האדם, את מטעה המדמה כי המדמה, כח ידי על אם כי
רע  ומשים ושלום, חס מהפך שהוא עד לדבר, דבר מדמה
וחושך  לחושך אור 'שמים שנאמר, כמו לחושך, אור לטוב,

וכו''. למר ומתוק למתוק מר שמים לאור,

כמה  האדם את מטעה המדמה שכח בחוש שנראה כמו
מרחוק, דבר איזה רואה כשאדם כגון בגשמיות, פעמים
ומתיירא  אדם שעומד עץ חתיכת על לו נדמה בלילה, ובפרט
כח  ידי על טועה שהאדם דברים בכמה כן וכמו מפניו,
ותאוותיו, ומידותיו האדם דיעות בענין ממש כן כמו המדמה,
הדברים  מכל לגמרי בעצמו רחוק הישראלי האיש שבאמת
חס  האדם, מכשול ועיקר רעות, ומידות התאוות ומכל רעים

הו  אחרא ושלום, הסטרא שהוא המדמה, כח ידי על רק א
ומוליכו  לדבר דבר לו ומדמה האדם את מטעה שהוא
לידי  שמביאו עד למחשבה וממחשבה למחשבה ממחשבה
שמביאו, למה ואחד אחד לכל וכן ושלום, חס הרהור,

לצלן. רחמנא

בחינת  ורע, טוב הדעת עץ בבחינת הוא המדמה כח כי
הוא  כי להיפך, ולפעמים בטוב נכלל לפעמים שהוא נוגה,
ועיקר  נכלל, שם עצמו שמדמה ולמקום דמיון, בחינת
אחד  כל וצריך המדמה, בכח הוא האדם של והנסיון הבחירה
נכלל  שיהיה שבו הטוב לברר המדמה, כח לברר להתגבר

להתדמות  מצווין אנו כן ועל שבו, הרע ולהפיל בקדושה
במידותיו, 'הדבק ז"ל רבותינו שאמרו כמו יתברך, ליוצרנו
לתלמידי  להתדמות וכן וכו'', רחום אתה אף רחום הוא מה
במידותיו  עצמו שמדמה ידי על כי לכשרים, ולהתחבר חכמים
זה  ידי על שבדור, אמיתיים ולכשרים ולצדיקים יתברך לה'
תלוי  הכל כי יתברך, בה' יחד עמהם באמת להכלל זוכה

והבחירה". הנסיון עיקר שהוא המדמה בבירור

הר"ן, בשיחות ז"ל רבינו בדברי שמובא מה בחינת וזה
באמת  זוכין זה ידי על בתפילה, רוגז לעצמו שעושין ידי שעל
שעושין  ידי על וכן דקדושה, והתלהבות בחמימות להתפלל
וכמו  באמת, לשמחה זוכה זה ידי על שמח, הוא כאילו עצמו
המדמה  בירור בחינת זה כי שם, עיין וכו', הדברים בכל כן
שבקדושה  לדברים עצמן שמדמין בקדושה, המדמה שנכלל
כן  פי על אף באמת, זו מידה לו אין שבתחילה פי על אף
והנהגות  אלו במידות עצמו ומרגיל עצמו ומנהיג עצמו מדמה
אחר  זוכה זה ידי ועל באמת, כשרים אנשים של הישרות אלו

באמת. הטוב לכל כך

על  אף גדול, ועקשן זה בענין מאוד חזק להיות וצריכין
זכה  לא ועדיין בזה מרגיל שהוא רב זמן שזה לו שנדמה פי
מדמה  שהוא מה טוב זה  גם כן פי על אף באמת, לטוב
לידע  להאדם אפשר אי כי וגם בהטוב, עצמו ומרגיל עצמו
שהוא  להאדם ידמה לפעמים כי לטוב, זוכה הוא מתי באמת
הוא  כן על להיפך, וכן טוב בעצמו וזה מטוב מאוד רחוק
ולילך  ואמיתיים כשרים לאנשים עצמו לחבר תמיד מחויב
מה  טוב בעצמו זה כי למעשיהם, ולהתדמות בדרכיהם
להיות  יזכה לא ושלום חס אם אפילו עמהם להתחבר שזוכה
כמותם  להיות יזכה בודאי חזק יהיה אם באמת אבל כמותם,

וכנ"ל". בהם ולהכלל
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי יט תרעח 

ÌÓB˜˙� Ê‡ ,‰n„Ó‰ ¯·L ¯·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÎa¿…«««ƒ∆¿»»««¿«∆»ƒ¿≈
ÏÙB� ‰Ê ,Ì˜ ‰fLk Èk ,BÏÎN ˙�eÎzÎ)˘È¯ È"˘¯· ‡·ÂÓ ¿«ƒ¿ƒ¿∆∆»∆≈

(˙Â„ÏÂ˙ 'Ù¯˜BÁLk ,CkŒ¯Á‡Â ,ÁÎa ÔÈ„Ú ÏÎO‰ Ï·‡ ,¬»«≈∆¬«ƒ¿…«¿««»¿∆≈
˙�ÈÁa ‰ÊÂ .ÏÚÙa ÏÎO‰ ÈÊ‡ ,Ba LnzLÓe BÏÎNa¿ƒ¿ƒ¿«≈¬««≈∆¿…«¿∆¿ƒ«

˙�ÈÁ·a ,ÌÈÙeˆ ˙Ù�(„ ÌÈ¯È˘‰Œ¯È˘)‰�Ùhz ˙Ù�" : …∆ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ…¿»
Ï‡ ÁkÓ BÏÎN ˙e˜È˙Ó ‡ÈˆB‰L Y "CÈ˙B˙ÙNƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ…«∆
ÁkÓ ‡ÈˆBÓ ˙�ÈÁa ‡e‰ ,CÈ˙B˙ÙN :‰ÊÂ] .ÏÚt‰«…«¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒƒ…«

:[¯eac‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L ,ÏÚt‰ Ï‡∆«…«∆¿ƒ««ƒ

,CkŒ¯Á‡Â„Èa LiM ‰Ó Ïk BÏÎNa ‚ÈOnLk ¿««»¿∆«ƒ¿ƒ¿»«∆≈¿«
ÏÎN ·L BÏÎN Ê‡ ,‚ÈO‰Ï ÈLB�‡¡ƒ¿«ƒ»ƒ¿»≈∆

,ÁÎa ÏÎN LiL ,ÌÈ¯wÁÓ‰ e·˙kL BÓk ,‰�˜p‰«ƒ¿∆¿∆»¿«¿«¿ƒ∆≈≈∆¿…«
Ì„‡ ÏL BÓei˜ ¯wÚÂ .‰�˜p‰ ÏÎNÂ ,ÏÚt‰ ÏÎNÂ¿≈∆«…«¿≈∆«ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»»
‰ÊÂ ,‰�˜p‰ ÏÎN ‡l‡ B�È‡ B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï¿««ƒ»≈∆»≈∆«ƒ¿∆¿∆
Èk ,‰�Ó‡ ˙�ÈÁa ‰ÊÂ .‰˙Èn‰ ¯Á‡Ï ÂÈ˙B¯‡L‰«¿»»¿«««ƒ»¿∆¿ƒ«¬»»ƒ
Ìei˜ ‡e‰ ‰�˜p‰ ÏÎN Èk ,¯·c Ìei˜ ÔBLÏ Y ‰�Ó‡¬»»¿ƒ»»ƒ≈∆«ƒ¿∆ƒ
‰Ó ,‡¯˜� ‰�˜p‰ ÏÎNÂ .B˙BÓ ¯Á‡Ï Ì„‡ ÏL∆»»¿««¿≈∆«ƒ¿∆ƒ¿»«
Ì„˜ Èk ,˙Á‡ ‰ÚÈ„Èa ÌÈ¯·c ‰a¯‰ Ú„BÈ Ì„‡M∆»»≈««¿≈¿»ƒƒƒ»««ƒ…∆
,¯·c e‰ÊÈ‡ Ú„iL Ì„˜ ˙BÓc˜‰ ‰a¯‰ Ú„ÈÏ CÈ¯»̂ƒ≈««¿≈«¿»…∆∆≈«≈∆»»
,ÂÈ˙BÓc˜‰ CÈÏLÓ ,¯·c‰ ˙‡ ‚ÈOnLk ,CkŒ¯Á‡Â¿««»¿∆«ƒ∆«»»«¿ƒ«¿»»

.˙Á‡ ‰ÚÈ„Èa ¯·c‰ ˙‡ Ú„BÈÂ¿≈«∆«»»ƒƒ»∆»

,‰n„Ó‰ ¯·Lזה ידי �eÎz˙שעל ÌÓB˜˙� Ê‡ »««¿«∆»ƒ¿≈¿«
ÏÙB� ‰Ê ,Ì˜ ‰fLk Èk ,BÏÎN,קם כשהשכל – ƒ¿ƒ¿∆∆»∆≈

נופל, תולדות)המדמה פרשת ריש ברש"י ‰ÏÎO(כמובא Ï·‡ ,¬»«≈∆
,Ba LnzLÓe BÏÎNa ¯˜BÁLk Ck ¯Á‡Â .ÁÎa ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…«¿««»¿∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

ה' בעבודת בו וחושב שחוקר מוהר"ן)(דהיינו ליקוטי ,קיצור

a ,'ÌÈÙeˆ ˙Ù�' ˙�ÈÁa ‰ÊÂ .ÏÚÙa ÏÎO‰ ÈÊ‡˙�ÈÁ· ¬««≈∆¿…«¿∆¿ƒ«…∆ƒƒ¿ƒ«
שנאמר ד)מה Y(שה"ש "CÈ˙B˙ÙN ‰�Ùhz ˙Ù�" :…∆ƒ…¿»ƒ¿«ƒ

:‰ÊÂ] .ÏÚt‰ Ï‡ ÁkÓ BÏÎN ˙e˜È˙Ó ‡ÈˆB‰L∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ…«∆«…«¿∆
,ÏÚt‰ Ï‡ ÁkÓ ‡ÈˆBÓ ˙�ÈÁa ‡e‰ ,"CÈ˙B˙ÙN"ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒƒ…«∆«…«

¯eac‰ ˙�ÈÁa ‡e‰L המחשבה את מוציאים ידו שעל ∆¿ƒ««ƒ
הפועל  אל ].מהכח

ÈLB�‡ „Èa LiM ‰Ó Ïk BÏÎNa ‚ÈOnLk Ck ¯Á‡Â¿««»¿∆«ƒ¿ƒ¿»«∆≈¿«¡ƒ
e·˙kL BÓk ,‰�˜p‰ ÏÎN ·L BÏÎN Ê‡ ,‚ÈO‰Ï¿«ƒ»ƒ¿»≈∆«ƒ¿∆¿∆»¿
ÏÎNÂ ,ÏÚt‰ ÏÎNÂ ,ÁÎa ÏÎN LiL ,ÌÈ¯wÁn‰«¿«¿ƒ∆≈≈∆¿…«¿≈∆«…«¿≈∆
‡l‡ B�È‡ ,B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ì„‡ ÏL BÓei˜ ¯wÚÂ .‰�˜p‰«ƒ¿∆¿ƒ«ƒ∆»»¿««ƒ»≈∆»

ÂÈ˙B¯‡L‰ ‰ÊÂ ,‰�˜p‰ ÏÎNלו שנשאר מה –¯Á‡Ï ≈∆«ƒ¿∆¿∆«¿»»¿««
Ìei˜ ÔBLÏ Y '‰�Ó‡' Èk ,'‰�Ó‡' ˙�ÈÁa ‰ÊÂ .‰˙Èn‰«ƒ»¿∆¿ƒ«¬»»ƒ¬»»¿ƒ
.B˙BÓ ¯Á‡Ï Ì„‡ ÏL Ìei˜ ‡e‰ ,‰�˜p‰ ÏÎN Èk ,¯·c»»ƒ≈∆«ƒ¿∆ƒ∆»»¿««
ÌÈ¯·c ‰a¯‰ Ú„BÈ Ì„‡M ‰Ó ,‡¯˜� ‰�˜p‰ ÏÎNÂ¿≈∆«ƒ¿∆ƒ¿»«∆»»≈««¿≈¿»ƒ
Ì„˜ ˙BÓc˜‰ ‰a¯‰ Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ Ì„˜ Èk ,˙Á‡ ‰ÚÈ„Èaƒƒ»««ƒ…∆»ƒ≈««¿≈«¿»…∆
,¯·c‰ ˙‡ ‚ÈOnLk Ck ¯Á‡Â ,¯·c e‰ÊÈ‡ Ú„iL∆≈«≈∆»»¿««»¿∆«ƒ∆«»»
.˙Á‡ ‰ÚÈ„Èa ¯·c‰ ˙‡ Ú„BÈÂ ,ÂÈ˙BÓc˜‰ CÈÏLÓ«¿ƒ«¿»»¿≈«∆«»»ƒƒ»««

ושכל  בכח שכל בחינת שהם בחינות משלוש כלולה התורה
הנקנה  ושכל בפעל

:‚È˘‰Ï È˘Â�‡ „È· ˘È˘ ‰Ó ÏÎ ÂÏÎ˘· ‚È˘Ó˘Î ÍÎ ¯Á‡Â
הלכות ג')בליקוטי הל' מקרקעות חוב גביית כלולה (הל' "התורה כתב:

ושכל  בפעל ושכל בכח שכל בחינת שהם בחינות משלוש
ודעת. בינה חכמה בחינת שהם הנקנה,

בחינת  היא חכמה כי כידוע, בכח שכל בחינת הוא חכמה כי
כן  ועל בשכלו, דבר להתבונן שמתחיל קודם לבד השכל כח
שנקרא  בכח שכל היינו מה, כ"ח בחינת שהוא חכמה נקרא

תפיסה. שום בו אין עדיין כי מ"ה,

בחכמתו  שמתבונן מה דהיינו בפועל, שכל הוא ובינה
ו  הפעל אל מכח שכלו מתיקות דבר,ומוציא מתוך דבר מבין

ולהבין  בשכלו ולהתבונן לעיין התחיל שכבר פי על אף אבל
שרצה  מה מבוקשו תכלית השיג לא אבל דבר, מתוך דבר

בשכלו. לפעול

שכל  בחינת זה מבוקשו תכלית ומשיג כשזוכה כך ואחר
ידי  על הנולד השכל הוא דעת כי דעת, בחינת שזהו הנקנה,

על  מכונו על דבר ויודע שהשיג מה דהיינו והבינה, החכמה
שכלו. תבונות ידי

כי  תלמוד, משנה, מקרא, שהם, תליתאה, אוריין בחינת וזה
תבונות  רואין אין במקרא שם כי בכח, שכל בחינת הוא מקרא
אל  מכח השכל להוציא וצריכין בכח, השכל שם רק השכל,
היוצאין  ההלכות כל מפרשין ששם משנה בחינת וזה הפועל,
עד  ההלכה גמר משם יודעין אין עדיין אבל המקרא, מן
שמעתתא  שמבררין עד מפלפלין, ששם לתלמוד שזוכין
להתנהג  איך דין הפסק גמר לידע שזוכין עד דהלכתא, אליבא

הנקנה. שכל בחינת שזהו התורה, מצוות ולקיים

מיתתו, לאחר האדם של וההשארה הקיום עיקר שזהו
דבר  ולהשיג לידע שיזכה עד בשכלו להתבונן כשזוכה דהיינו
ה', בעבודת להתנהג איך טובה עצה שידע דהיינו מכונו, על
ידי  על שזוכין מה דהיינו המעשה', אלא עיקר המדרש 'לא כי
לעשות  איך טובה עובדא איזה ולהשיג להבין שכלו תבונת
עיקר  וזהו השכל, קיום עיקר שזהו ה', בעבודת ולהתנהג
עצות  ממנו שנשאר כשזוכה מיתתו לאחר האדם של ההשארה

וכנ"ל". ה' לעבודת ישרים ודרכים טובות
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי תרעט יט

¯wÚÂeÈ‰ ÌL Èk ,‡ˆÈ Lc˜n‰ ÔÓ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚn‰ ¿ƒ«««¿««»¿»ƒ«ƒ¿»»»ƒ»»
ÁÎÂ ˙eiÓ‰a‰ Ì‰L ,˙B�a¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ«»¿»∆≈««¬ƒ¿…«

·e˙kL BÓk ,ÔBÈÓc‰(‡ ÌÈÏ‰˙)Áe¯ ÌÈ˜Ï‡ ÈÁ·Ê" : «ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¡…ƒ«
ÏÈ·L·e ,˙B�a¯w‰ Ì‰ ÔBÈÓc‰ ˙¯È·ML Y "‰¯aL�ƒ¿»»∆¿ƒ««ƒ¿≈«»¿»ƒ¿ƒ
Œ˙Èa ·¯ÁLk :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê∆»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»¿∆»«≈

Ê‡ ,Lc˜n‰Œ˙Èa ‰�aiLÎe ,'eÎÂ ¯ÈÓM‰ ÏËa Lc˜n‰«ƒ¿»»««»ƒ¿¿∆ƒ»∆≈«ƒ¿»»
Ìi˜˙È(„ Ï‡ÂÈ):"‡ˆÈ Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈÚÓe" : ƒ¿«≈«¿»ƒ«ƒ¿»≈≈

·,Ú„Â,‰‚¯„Óe ‰‚¯„Ó ÏÎ·e ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ ÏÎaL ¿«∆¿»»¿»¿»«¿≈»«¿≈»
˙BtÏw‰ Ì‰ Ì‰Â ,el‡ ˙B�BÈÓc ÌL LÈ≈»ƒ¿≈¿≈≈«¿ƒ

˙�ÈÁ·a ,‰M„w‰ ˙‡ ÌÈ··BÒÂ ,È¯tÏ ÔÈÓ„Bw‰ÌÈÏ‰˙) «¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ∆«¿À»ƒ¿ƒ«

eÈ‰ ÌL Èk ,‡ˆÈ Lc˜n‰ ÔÓ ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚn‰ ¯wÚÂ¿ƒ«««¿««»¿»ƒ«ƒ¿»»»ƒ»»
,ÔBÈÓc‰ ÁÎÂ ˙eiÓ‰a‰ Ì‰L ,˙B�a¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó גם כי «¿ƒƒ«»¿»∆≈««¬ƒ¿…««ƒ¿

הבהמה  הקרבת ידי ועל הדמיון, וכח תאוות יש לבהמה

אותה, המקריב האדם של המדמה כח ונשבר נכנע

וחכמה לשכל זוכה המאמר)(והאדם בסוף BÓk·e˙kL,כמובא ¿∆»
נא) �aL¯‰",(תהלים Áe¯ ÌÈ˜Ï‡ ÈÁ·Ê" בזה,: ורמוז ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿»»

,˙B�a¯w‰ Ì‰ ÔBÈÓc‰ ˙¯È·ML– אלוקים" "זבחי וזהו ∆¿ƒ««ƒ¿≈«»¿»
והבהמיות  הדמיון רוח – ה"רוח" ידם על הקרבנות,

Î¯·Ï‰:"נשברה". Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»

'eÎÂ ¯ÈÓM‰ ÏËa Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁLk' צופים ונופת ¿∆»«≈«ƒ¿»»««»ƒ¿
ידו  שעל החכמה, מעין יצא המקדש מבית כי ואמנה',

שכל  – ל'שמיר' ולזכות מהמדמה לצאת האדם יכל

שכל  – ו'אמנה' בפועל, שכל – צופים' ו'נופת  בכח,

Ìi˜˙Èהנקנה. Ê‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰�aiLÎeיואל הפסוק) ¿∆ƒ»∆≈«ƒ¿»»ƒ¿«≈
Èˆ‡",ד) Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈÚÓe" החכמה.: מעיין שזהו «¿»ƒ«ƒ¿»≈≈

,‰‚¯„Óe ‰‚¯„Ó ÏÎ·e ÌÏBÚÂ ÌÏBÚ ÏÎaL Ú„Â .·¿«∆¿»»¿»¿»«¿≈»«¿≈»
,el‡ ˙B�BÈÓc ÌL LÈ,המדמה כח בחינת Ì‰Âשהם ≈»ƒ¿≈¿≈

,‰M„w‰ ˙‡ ÌÈ··BÒÂ ,È¯tÏ ÔÈÓ„Bw‰ ˙BtÏw‰ Ì‰≈«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒ¿¿ƒ∆«¿À»

הבהמיות  נכנע הקרבנות ידי שעל הענין ביאור

:ÔÂÈÓ„‰ ÁÎÂ ˙ÂÈÓ‰·‰ Ì‰˘ ˙Â�·¯˜‰'נ שער חיים בעץ עיין
שבאדם  הבהמית נפש של העכירות כי נמצא 'והנה וז"ל: פ"ב
שבאדם, הבהמית בנפש עכירות גרם ומי לחטוא, לגוף גורמת
שהיא  חיים שבבעלי הבהמית מנפש לו שנמשכת ודאי
ועושה  חוטא כשהאדם לכן שבאדם, הבהמית נפש חיצוניות
שהיא  החי בעל של הבהמית נפש אז קרבן, ומקריב תשובה
הרע  את ושורפת גבוהה אש עליה יורדת לחטוא לו גרמה
לה  נמשכת שבאדם הבהמית נפש שורש ואז שבה, ועכירות
האדם, מתכפר ואז חוצבו, אחד משורש הכל כי ונקיות זכות

וכו''. הקרבנות סוד היטב זה והבן

יצא" ה' מבית "ומעין הפסוק ביאור

:‡ˆÈ ˘„˜Ó‰ ÔÓ ÔÈÚÓÂ כת ד' יטפו ביואל ההוא ביום "והיה יב:
ילכו  יהודה אפיקי וכל חלב, תלכנה והגבעות עסיס , ההרים
ופירש  השיטים", נחל את והשקה יצא ה' מבית ומעין מים,
השיטים  נחל את והשקה מים. מוצא מקום – "אפיקי רש"י:
עון  על יכפר ומדרשו שיטים, מישר ית ומשקי כמשמעו –

יד)פעור זכריה ".(עיין

משם  לעלות כשנתעורר ממש הארץ בתוך שהוא מי גם
פעם  בכל כנגדו משתטחין ואזי לדרגא מדרגא שילך בהכרח

:ÌÏÂÚÂ ÌÏÂÚ ÏÎ·˘ Ú„Â הנפש ושמירת מעקה הלכות בליקוטי
העליה, קודם ירידה שיהיה פעם בכל 'צריכין כתב: ד' הלכה
גדולה, מלחמה עליו ויש גדולה בסכנה האדם בודאי ואז
המבדיל  המסך שיבטל עד הרבה הרבה להתחזק וצריך
שיתהפך  עד העליה שקודם הירידה בחינת שהיא והחושך
כל  על כי חייהם. ימי כל הצדיקים עבודת וזה לעליה, הירידה

פחותה  במדרגה שהוא מי אפלו כי זה, כל עובר שבעולם אדם
כמו  הוא עתה וגם שעבר מה עבר אם ואפילו מאוד מאוד
קלה  תנועה באיזה שמתעורר עת בכל כן פי על אף שהוא,
תיכף  לו יש בחינתו לפי אזי שבקדושה, דבר לאיזה להתקרב
כי  יתברך. לה' להתקרב התעוררותו כפי הרבה וירידות עליות
תחתיות  בשאול אפילו ממש הארץ בתוך שהוא מי אפילו
גם  משם לעלות כשמתעוררים משם גם ושלום, חס ומתחתיו
למשל  כמו שיעור. בלי מדרגות וכמה כמה בודאי יש שם
מדרגות  יש לעליה מבית לעלות כשרוצין בגשמיות שרואין
כמה  בדעתו ישער אם שכן מכל לעליה, מעליה וכן רבות
שמים  לבחינת כשמגיע ואפילו לשמים מארץ יש מדרגות
ולמעלה  למעלה משמים שכן מכל עליה, בחינת יש עדין
ולמעלה  לשמים מארץ הרבה מדרגות שיש וכמו למעלה.
כמה  כן גם שם יש בודאי הארץ עבי גוף בתוך כן כמו יותר,
ומחילות  ובורות מרתפות בדעתו ישער אם מדרגות וכמה
מעמקי  משם לעלות רוצה אם בודאי הרבה הארץ בעמקי
נשמע  וזה לדרגא. מדרגא שילך בהכרח והמחילות הבורות
כה) (בסימן מנא לן אחוי התורה אצל בפירוש הקדוש מפיו
ומשתטחת  שמתגברת לדרגא מדרגא מעליות שם שמדבר
שגם  בפרוש אז ואמר פעם בכל וכו' והקליפות אחרא הסטרא
בהכרח  משם לעלות כשנתעורר ממש הארץ בתוך שהוא מי
כן  על פעם, בכל כנגדו משתטחין ואזי לדרגא מדרגא שילך
שרוצה  פעם בכל רבות ומניעות גדולות מלחמות להאדם יש
הוא  המלחמה מעוצם לפעמים כי וגם עבודה. לאיזה לגשת
מחדש, להתחיל וצריך ושלום חס בנסיון עומד ואינו נכשל
בכל  פעמים בכמה מאוד ועצום גדול התחזקות צריכין כן על
בכל  וסופו תכליתו על ולחשוב עצמו על לרחם עת ובכל יום
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי יט תרפ 

(·È˜zÚ� Ì„‡LÎe ."ÔeÎl‰˙È ÌÈÚL¯ ·È·Ò" :»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿∆»»∆¿»
el‡ C¯c CÏÈÏ BÏ CÈ¯ˆ Ê‡ ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»»»ƒ≈≈∆∆≈
‰ÏBÚLk ÛÎ˙Â ,‰M„w‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï È„k ˙B�BÈÓc‰«ƒ¿¿≈¿«ƒ«∆«¿À»¿≈∆¿∆∆
ÔÈ·aÒÓe ‰‚¯„naL ˙BtÏw‰ ÔÈ¯¯BÚ˙� ÈÊ‡ ,‰‚¯„n‰Ï¿««¿≈»¬«ƒ¿¿ƒ«¿ƒ∆««¿≈»¿«¿ƒ

˙B‡ ÚÈ�Î‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B˙B‡¯‰ËÏe ,Ì˙B‡ ¯aLÏe Ì ¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿«≈»¿«≈
:˙BtÏwÓ ÌB˜n‰ B˙B‡«»ƒ¿ƒ

‚,Ú„ÂÏÎ Èk ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÂL Ì„‡ŒÈ�a È�L ÔÈ‡L ¿«∆≈¿≈¿≈»»»ƒ∆»∆ƒ»
LeaÏÓ ‰ÊÂ ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ì‰ ˙BÓLp‰«¿»≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆«¿
˙ei�BˆÈÁÂ Le·Ï ‰NÚ� ÔBzÁz ÏL ˙ÈÓÈ�Ùe ,‰ÊÏ»∆¿ƒƒ∆«¿«¬∆¿¿ƒƒ
˙BÏÚÏ ‰ˆB¯ „Á‡Lk ,‡ˆÓ� .ÔBÈÏÚ ˙ei�BˆÈÁÏ¿ƒƒ∆¿ƒ¿»¿∆∆»∆«¬
Ì„‡‰ ˜zÚ�Â CÏB‰ ÈÊ‡ ,‰�BÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿»¬«≈¿∆¿»»»»
‰‚¯„nÏ ˜zÚ�Â CÏB‰Â ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„na „ÓBÚ‰»≈««¿≈»»∆¿»¿≈¿∆¿»««¿≈»
ÌÈL�‡ È�L eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ Èk ,‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿¿≈¬»ƒ

‡l‡ ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰Ó ˜zÚ� B�È‡Â .˙Á‡ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»∆»¿≈∆¿»≈»»»»∆¿∆»
Ì„‡‰ Ì‚Â .¯‡L� ˙ei�BˆÈÁ‰Â ,BlL ˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ∆¿«ƒƒƒ¿»¿«»»»
‡l‡ ,‰ÏBÚÂ ˜zÚ� B�È‡ ‰�BzÁz‰ ‰‚¯„naL∆««¿≈»««¿»≈∆¿»¿∆∆»
‰NÚ� ÔBzÁz‰ ÏL ˙eiÓÈ�t‰Â ,˙eiÓÈ�t‰«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ∆««¿«¬∆
¯·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔBÈÏÚ ˙ei�BˆÈÁÏ ˙ei�BˆÈÁƒƒ¿ƒƒ∆¿¿««ƒ∆¿»
Ì„‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰�BÈÏÚ ‰‚¯„naL ‰tÏw‰ ¯aL�ƒ¿««¿ƒ»∆««¿≈»∆¿»«¿≈»»»
ÔBÈÏÚ‰ ÏL ˙eiÓÈ�tLk ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿««ƒ≈¿∆¿ƒƒ∆»∆¿

˙ei�BˆÈÁÂ ,ÌMÓ ˜zÚ�(˙eiÓÈÙe ‡"),‰ÏBÚ ÔBzÁz‰ ∆¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ««¿∆
‡l‡ ,˙Ú�Î� ‡Ï Èk ,¯BÚ�Â ¯ÊBÁ ‰tÏw‰ ÈÊ‡¬««¿ƒ»≈¿≈ƒ…ƒ¿««∆»
È�ÙÏ Ï·‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ÏL ˙eiÓÈ�t‰ ¯B‡‰ È�ÙÏƒ¿≈»«¿ƒƒ∆»∆¿¬»ƒ¿≈
d„Èa Ák LÈ ,ÂÈ˙eiÓÈ�t È�ÙÏ elÙ‡ ,ÔBzÁz‰««¿¬ƒƒ¿≈¿ƒƒ»≈…«¿»»
¯aLÏ BÏ CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·L·e ,Bc‚�k ¯¯BÚ˙‰Ï¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«≈

.L„ÁÓ d˙B‡ ÚÈ�Î‰Ïe d˙B‡»¿«¿ƒ«»≈»»

˙�ÈÁ·aשנאמר יב)מה ¯ÌÈÚL(תהלים ·È·Ò" : ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
,"ÔeÎl‰˙È.הקדושה סביב הם שהקליפות בזה ורמוז ƒ¿«»

CÏÈÏ BÏ CÈ¯ˆ Ê‡ ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ˜zÚ� Ì„‡LÎe¿∆»»∆¿»ƒ«¿≈»¿«¿≈»»»ƒ≈≈
ÛÎ˙Â .‰M„w‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï È„k ,˙B�BÈÓc‰ el‡ C¯c∆∆≈«ƒ¿¿≈¿«ƒ«∆«¿À»¿≈∆
˙BtÏw‰ ÔÈ¯¯BÚ˙� ÈÊ‡ ,‰‚¯„n‰Ï ‰ÏBÚLk¿∆∆¿««¿≈»¬«ƒ¿¿ƒ«¿ƒ
Ì˙B‡ ÚÈ�Î‰Ï CÈ¯ˆÂ .B˙B‡ ÔÈ·aÒÓe ,‰‚¯„naL∆««¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»

Ïe ,Ì˙B‡ ¯aLÏe.˙BtÏwÓ ÌB˜n‰ B˙B‡ ¯‰Ë וענין ¿«≈»¿«≈«»ƒ¿ƒ
שהוא  מי אפילו כי שבעולם, אדם כל אצל הוא זה

ורוצה  משם לעלות כשמתעורר ממש, הארץ בתוך

לפי  שילך צריך בהכרח יתברך, ה' בעבודת להכנס

כשיוצא  ופעם פעם ובכל לדרגא, מדרגא בחינתו

הקליפות  מחדש עליו מתגברים אזי לדרגא מדרגא

והבלבולים  והמחשבות והדמיונות התאוות שהם

אותו  מניחים ואינם מאוד כנגדו ומתפשטים והמניעות

אותם  ולשבר להכניע וצריך השניה, למדריגה לעלות

מוהר"ן)( ליקוטי וקיצור י"ט) (סי' מוהר"ן .חיי

˙BÓLp‰ Ïk Èk ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÂL Ì„‡ È�a È�L ÔÈ‡L Ú„Â .‚¿«∆≈¿≈¿≈»»»ƒ∆»∆ƒ»«¿»
,‰ÊÏ LeaÏÓ ‰ÊÂ ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê Ì‰ יש נשמה וכל ≈∆¿«¿»ƒ∆¿∆«¿»∆

חיצוני, וחלק פנימי חלק חלקים: שתי ÏLלה ˙ÈÓÈ�Ùe¿ƒƒ∆

ÔBzÁz התחתון האדם –˙ei�BˆÈÁÂ Le·Ï ‰NÚ� «¿«¬∆¿¿ƒƒ
ÔBÈÏÚ ˙ei�BˆÈÁÏ.העליון האדם של –„Á‡Lk ,‡ˆÓ� ¿ƒƒ∆¿ƒ¿»¿∆∆»

CÏB‰ ÈÊ‡ ,‰�BÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ B˙‚¯„nÓ ˙BÏÚÏ ‰ˆB¯∆«¬ƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿»¬«≈
˜zÚ�Â CÏB‰Â ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„na „ÓBÚ‰ Ì„‡‰ ˜zÚ�Â¿∆¿»»»»»≈««¿≈»»∆¿»¿≈¿∆¿»
È�L eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ Èk ,‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»«≈∆¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿¿≈
,ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰Ó ˜zÚ� B�È‡Â .˙Á‡ ‰‚¯„Óa ÌÈL�‡¬»ƒ¿«¿≈»««¿≈∆¿»≈»»»»∆¿
Ì„‡‰ Ì‚Â .¯‡L� ˙ei�BˆÈÁ‰Â ,BlL ˙eiÓÈ�t‰ ‡l‡∆»«¿ƒƒ∆¿«ƒƒƒ¿»¿«»»»
‡l‡ ,‰ÏBÚÂ ˜zÚ� B�È‡ ,‰�BzÁz‰ ‰‚¯„naL∆««¿≈»««¿»≈∆¿»¿∆∆»

ÏL ˙eiÓÈ�t‰Â .˙eiÓÈ�t‰ האדם‰NÚ� ,ÔBzÁz‰ «¿ƒƒ¿«¿ƒƒ∆««¿«¬∆
˙ei�BˆÈÁÏ ˙ei�BˆÈÁ ה האדם Ètשל ÏÚ Û‡Â .ÔBÈÏÚ ƒƒ¿ƒƒ∆¿¿««ƒ

Ì„‡‰ È„È ÏÚ ‰�BÈÏÚ ‰‚¯„naL ‰tÏw‰ ¯aL� ¯·kL∆¿»ƒ¿««¿ƒ»∆««¿≈»∆¿»«¿≈»»»
,ÔBÈÏÚ‰,זו למדריגה עלה העליון Ètכשהאדם ÏÚ Û‡ »∆¿««ƒ

ÏL ˙eiÓÈ�tLk ,ÔÎ האדם,ÌMÓ ˜zÚ� ÔBÈÏÚ‰ ≈¿∆¿ƒƒ∆»∆¿∆¿»ƒ»
(˙eiÓÈ�Ùe ‡"�) ˙ei�BˆÈÁÂהאדם ÏBÚ‰של ÔBzÁz‰ ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿∆

העליונה, Ï‡למדריגה Èk ,¯BÚ�Â ¯ÊBÁ ‰tÏw‰ ÈÊ‡¬««¿ƒ»≈¿≈ƒ…
ÏL ˙eiÓÈ�t‰ ¯B‡‰ È�ÙÏ ‡l‡ ˙Ú�Îהאדם�,ÔBÈÏÚ‰ ƒ¿««∆»ƒ¿≈»«¿ƒƒ∆»∆¿

È�ÙÏ Ï·‡האדםLÈ ,ÂÈ˙eiÓÈ�t È�ÙÏ elÙ‡ ,ÔBzÁz‰ ¬»ƒ¿≈««¿¬ƒƒ¿≈¿ƒƒ»≈
¯aLÏ BÏ CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·L·e .Bc‚�k ¯¯BÚ˙‰Ï d„Èa Ák…«¿»»¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«≈

.L„ÁÓ d˙B‡ ÚÈ�Î‰Ïe d˙B‡»¿«¿ƒ«»≈»»

שיהיה  איך שיהיה ואיך ממנו יהיה מה סוף כל סוף כי פעם,
ללחום ומשועבד מחויב כי הוא שיוכל, מה בכל ה' מלחמת

מפחיתות  ולעלות לצאת וחותר שמתייגע מה בעצמה  היגיעה
ואם  יתברך, ה' בעיני מאוד מאוד יקר כן גם זה מדרגתו

שיוציאהו  יתברך לה' יום בכל ויתפלל ויצפה ויחתור יתייגע
סוף  כי לטובה, אחריתו יהיה בודאי בהם שנפל אלו ממקומות
מפיו  והבנתי שמעתי כאשר לטובה, הכל יתהפך סוף כל

שונים'. רמזים ובכמה לשונות וכמה בכמה הקדוש
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי תרפא יט

˙eiÓÈ Ùe‰„B·Ú :˙B„B·Ú È�ÈÓ È�L Ì‰ ˙ei�BˆÈÁÂ ¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¬¬»
,˙eiÓÈ�t Ì‰ ˙BÂˆÓe ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL∆»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ
Ì‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡Le ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˙„B·ÚÂ«¬«¬ƒ»¿ƒ»¿»»¿≈«≈
ÏL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ e�È‰ ,˙ei�BˆÈÁ ˙„B·ÚÂ .˙ei�BˆÈÁƒƒ«¬«ƒƒ«¿¬ƒ»¿ƒ»∆
‰¯È‡Ó ‡È‰ ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„na „ÓBÚ‰ Ì„‡‰»»»»≈««¿≈»»∆¿»ƒ¿ƒ»
,‰lÙ˙e ‰¯Bz e�È‰ ,˙BiÓÈ�t ˙B„B·ÚÓ ¯˙BÈ ˙ÁaLÓe¿À««≈≈¬¿ƒƒ«¿»¿ƒ»
‰Ê ÏÈ·L·e ,‰�BzÁz‰ ‰‚¯„na „ÓBÚ‰ Ì„‡‰ ÏL∆»»»»≈««¿≈»««¿»ƒ¿ƒ∆
.ÔBÈÏÚ‰ ˙ei�BˆÈÁÏ Le·Ï ‰NÚ� ÔBzÁz‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ««¿«¬∆¿«ƒƒ»∆¿

‰ÊÂLe¯t(ÊÈ ‰ÈÓ¯È):ÌB¯Ó „B·Î ‡qk.'eÎÂ‡qk ¿∆≈ƒ≈»»¿ƒ≈
.‡ÈÒk˙‡ ÔBLÏ ,˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa ‰Ê„B·k‰Ê ∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»»∆

·e˙kL BÓk ,Le·Ïe ˙ei�BˆÈÁ(‚È˜ ˙·˘)‡¯˜ Ô�ÁBÈ Èa¯' : ƒƒ¿¿∆»«ƒ»»»»
.''eÎÂ d�‡ÓÏÔBL‡¯Ó ÌB¯ÓÌÓB¯˙pLk e�È‰ Y ¿»≈¿»≈ƒ«¿¿∆ƒ¿≈

˙eiÓÈ�tÓ ‰NÚ� Ê‡Â ,‰�BL‡¯‰ ‰‚¯„nÓ ‰lÚ˙�Â¿ƒ¿«∆ƒ«¿≈»»ƒ»¿»«¬∆ƒ¿ƒƒ
:‰Ê ÏÈ·La ,˙ei�BˆÈÁe
Lc˜Ó ÌB˜ÓLc˜Ï CÈ¯ˆ Y ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»≈»ƒ¿«≈

:Ï"pk ÌÈ¯BÚ�Â ÌÈ¯ÊBÁ ˙BtÏw‰ Èk ,L„ÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡∆«»≈»»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ««

„È‡Â˙B�BÈÓc‰ e�È‰ ,˙BtÏw‰ ÚÈ�Î‰Ï ¯LÙ‡ ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ««¿ƒ«¿«ƒ¿
˙BÚÈ�n‰Â ÌÈÏeaÏa‰Â ˙BÂ‡z‰Â ˙B·LÁn‰Â¿««¬»¿««¬¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡·enk ,‡¯Ba‰ ˙Bl„b È„ÈŒÏÚ ‡l‡ ‰‚¯„naL∆««¿≈»∆»«¿≈¿À«≈«»
¯BÓÊn‰ ‰fL ,BÓL· e‡¯˜ '‰Ï e„B‰ ÏL ˙B�eka««»∆«ƒ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿
„‚� ÌÈ¯¯BÚ˙� Èk ,‰¯ÈˆÈaL ˙BtÏw‰ ÚÈ�Î‰Ï Ô˜˙�ƒ¿«¿«¿ƒ««¿ƒ∆«¿ƒ»ƒƒ¿¿ƒ∆∆
˙Bl„b ÔÈ¯ÈkÊnL È„ÈŒÏÚÂ ,‰¯ÈˆÈa ‰ÏBÚL ‰iNÚ¬ƒ»∆»«¿ƒ»¿«¿≈∆«¿ƒƒ¿À
‰ÏBÚ ‰¯ÈˆÈ‰ ˙eiÓÈ�t Èk .ÌL ÔiÚ ,ÔÈÚ�Î� Y ‡¯Ba‰«≈ƒ¿»ƒ«≈»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»∆
˙ei�BˆÈÁÏ LÈaÏÓe ‰ÏBÚ ‰iNÚ ˙eiÓÈ�Ùe ,‰‡È¯aÏ«¿ƒ»¿ƒƒ¬ƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ

:ÌL ÔiÚ ,‰¯ÈˆÈ¿ƒ»«≈»

‰„B·Ú :˙B„B·Ú È�ÈÓ È�L Ì‰ ,˙ei�BˆÈÁÂ ˙eiÓÈ�Ùe¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¬¬»
˙„B·ÚÂ ,˙eiÓÈ�t Ì‰ ,˙BÂˆÓe ‰lÙ˙e ‰¯Bz ÏL∆»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ«¬«
.˙ei�BˆÈÁ Ì‰ ,Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡Le ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿ƒ»¿»»¿≈«≈ƒƒ
Ì„‡‰ ÏL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ e�È‰ ,˙ei�BˆÈÁ ˙„B·ÚÂ«¬«ƒƒ«¿¬ƒ»¿ƒ»∆»»»
˙ÁaLÓe ‰¯È‡Ó ‡È‰ ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„na „ÓBÚ‰»≈««¿≈»»∆¿»ƒ¿ƒ»¿À««
ÏL ,‰lÙ˙e ‰¯Bz e�È‰ ,˙BiÓÈ�t ˙B„B·ÚÓ ¯˙BÈ≈≈¬¿ƒƒ«¿»¿ƒ»∆
‰Ê ÏÈ·L·e .‰�BzÁz‰ ‰‚¯„na „ÓBÚ‰ Ì„‡‰»»»»≈««¿≈»««¿»ƒ¿ƒ∆

˙eiÓÈ�tהאדם ei�BˆÈÁÏ˙של Le·Ï ‰NÚ� ÔBzÁz‰ ¿ƒƒ««¿«¬∆¿«ƒƒ
האדם ¿∆«‰ÔBÈÏÚ.של

Le¯t ‰ÊÂשנאמר יז)מה eÎÂ'(ירמיה ÌB¯Ó „B·Î ‡qk" : ¿∆≈ƒ≈»»¿
מקדשנו" מקום שבמרום מראשון הכבוד בכסא שוכן שהקב"ה (כמו

) המקדש בבית שוכן  הוא כך מקדם , לו שם))שהוכן דוד ורמוז ,מצודות

כך, ‡˙ÈÒk‡בזה ÔBLÏ ,˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa ‰Ê "‡qk"– ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿»
e¯Ó‡Lכיסוי. BÓk ,Le·Ïe ˙ei�BˆÈÁ ‰Ê "„B·k" בגמרא »∆ƒƒ¿¿∆»¿

קיג) eÎÂ'(שבת d�‡ÓÏ ‡¯˜ Ô�ÁBÈ Èa¯' שהיה : – מכבדותי' «ƒ»»»»¿»≈¿
'מכבדי'. לבגדיו Ó¯‡קורא ÌB¯Ó"e�È‰ Y "ÔBL »≈ƒ«¿

‰lÚ˙�Â ÌÓB¯˙pLkהאדם ‰¯‡�BL‰,נשמת ‰‚¯„nÓ ¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«∆ƒ«¿≈»»ƒ»
˙eiÓÈ�tÓ ‰NÚ� Ê‡Âנשמתו˙ei�BˆÈÁ לנשמה ¿»«¬∆ƒ¿ƒƒƒƒ

יותר, הגבוהה e�Lc˜Ó"שבמדריגה ÌB˜Ó" ,‰Ê ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯ÊBÁ ˙BtÏw‰ Èk ,L„ÁÓ ÌB˜n‰ ˙‡ Lc˜Ï CÈ¯ˆ Y»ƒ¿«≈∆«»≈»»ƒ«¿ƒ¿ƒ

.Ï"pk ÌÈ¯BÚ�e¿ƒ««

את  ולבטל לשבר  צריך  שהאדם  שנתבאר לאחר 
ושכל בפועל ושכל  בכח  לשכל  ולזכות המדמה 
הוא  לדרגה מדרגה  עולה  שהאדם פעם ובכל הנקנה,
הגבוהה  שבמדריגה  המדמה  קליפת את לשבר צריך
הפנימיות  יותר  הגבוהה  למדריגה עולה וכשהוא יותר ,

האדם  של לחיצוניות חיצוניות ונעשית  עולה שלו 
זוכה  כיצד  כעת, יתבאר  ממנו , הגבוהה  שבמדריגה 
שבמדריגה  המדמה קליפת את לשבר האדם 

ממנו. הגבוהה

˙B�BÈÓc‰ e�È‰ ,˙BtÏw‰ ÚÈ�Î‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â .„¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ««¿ƒ«¿«ƒ¿
‰‚¯„naL ˙BÚÈ�n‰Â ÌÈÏeaÏa‰Â ˙BÂ‡z‰Â ˙B·LÁn‰Â¿««¬»¿««¬¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆««¿≈»

B�eka˙העליונה, ‡·enk ,‡¯Ba‰ ˙Bl„b È„È ÏÚ ‡l‡∆»«¿≈¿À«≈«»««»
ז"ל  ·BÓL'האר"י e‡¯˜ '‰Ï e„B‰' ÏL) דרושי הכוונות שער ∆«ƒ¿ƒ¿

פ"א), הזמירות שער ופע"ח א' דרוש השחר �˙˜Ôתפילת ¯BÓÊn‰ ‰fL∆∆«ƒ¿ƒ¿«
‰¯ÈˆÈaL ˙BtÏw‰ ÚÈ�Î‰Ïהיצירה שבעולם ישנם – (כי ¿«¿ƒ««¿ƒ∆«¿ƒ»

עשייה), יצירה בריאה אצילות עליונים: עולמות �‚„ארבע ÌÈ¯¯BÚ˙� Èkƒƒ¿¿ƒ∆∆
‰iNÚ העשיה עולם –‰¯ÈˆÈa ‰ÏBÚL עולם אל – ¬ƒ»∆»«¿ƒ»

�ÔÈÚ�Î,היצירה, Y ‡¯Ba‰ ˙Bl„b ÔÈ¯ÈkÊnL È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒƒ¿À«≈ƒ¿»ƒ
Èk .ÌL ÔiÚ ו וחיצוניות, פנימיות יש עולם eiÓÈ�t˙בכל «≈»ƒ¿ƒƒ

Ïעולם  ‰ÏBÚ ‰¯ÈˆÈ‰ ה eiÓÈ�Ùe˙עולם ,‰‡È¯a עולם «¿ƒ»∆¿¿ƒ»¿ƒƒ
˙ei�BˆÈÁÏ LÈaÏÓe ‰ÏBÚ ‰iNÚ ה ÌL,עולם ÔiÚ ,‰¯ÈˆÈ ¬ƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»«≈»

יותר  נמוכה בדרגה היא העשיה עולם פנימיות והנה

שבעולם  שהקליפות אף ולכן היצירה, עולם מחיצוניות

היצירה, בעולם להאחז יכולים ואינם נכנעו כבר היצירה

לעולם  עולה העשיה עולם כשפנימיות עתה מקום מכל

יתאחזו  היצירה שבעולם שהקליפות פחד יש היצירה

קראו  לה' 'הודו המזמור את אומרים אנו ולכן בה,

קראו  הקדושים המלאכים אתם שפירושו: בשמו',

שהם  בעמים עלילותיו והודיעו הקב"ה, של בשמו

ולא  יתברך, מה' הקליפות יפחדו זה ידי ועל הקליפות,

היצירה,יתאחז  לעולם שעולה העשיה עולם בפנימיות ו

הגויים  שיכירו זה, ענין על מדבר הזה המזמור כל וכן
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי יט תרפב 

˙elb˙‰‰Â‰˜„ˆ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‡¯Ba‰ ˙Bl„b ¿«ƒ¿«¿À«≈«¿≈¿»»
‰l„b‰ ¯wÚ Èk ,Ôe‚‰ È�ÚÏ ÔÈ�˙BpL∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ««¿À»
Ô‰ Ô‰ ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ ,ÔÈ�Âb‰ ˙elb˙‰ ‡e‰ ¯‡t‰Â¿«¿≈ƒ¿««¿»ƒ¿∆∆¿»»≈≈
ÔÈLaÏÓ‰ ÔÈ‡lÚ ÔÈ�Â‚e ,Ì‰a ÔÈ‡lÚ ÔÈ�Âb Èk ,ÔÈ�Âb‰«¿»ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ»∆¿»ƒƒ»ƒ«¿À»ƒ
LÈ‡Ï ÌÈ‡aLk ‡l‡ ÔÈ¯È‡Ó ÔÈ‡ ,·‰ÊÂ ÛÒÎa¿∆∆¿»»≈¿ƒƒ∆»¿∆»ƒ»ƒ
,‰Êa ‰Ê ÌÈÏÏÎ�Â ,ÌÓB˜Ó ÌL Èk ,ÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»∆

˙�ÈÁ·a ÔÈ�Âb‰ el‡ ÔÈ¯‰�˙Óe(ËÓ ‰ÈÚ˘È)Ï‡¯NÈ" : ƒ¿«¬ƒ≈«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈
Ïˆ‡ ‡l‡ B�È‡ ÔÈ�Âb‰ ÌB˜Ó Èk ,"¯‡t˙‡ Ea ¯L‡¬∆¿∆¿»»ƒ¿«¿»ƒ≈∆»≈∆
ŒLB„w‰ ÈÊ‡ ,ÔÈ�Âb‰ ÔÈ¯‰�˙nLÎe ,ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ¬««»

˙�ÈÁ·a ,Ì‰a ¯‡t˙Óe Ïcb˙Ó ‡e‰ŒCe¯a(· È‚Á)ÈÏ" : »ƒ¿«≈ƒ¿»≈»∆ƒ¿ƒ«ƒ
Y ÚLÈ .ÚLÈ È„‚a Ì‰Ó ‰NÚ�Â ,"·‰f‰ ÈÏÂ ÛÒk‰«∆∆¿ƒ«»»¿«¬∆≈∆ƒ¿≈∆«∆«

BÓk ,‡˙eÏkzÒ‡"'‰ Ï‡ BÚLÈ"(˘"Ú :ˆ Û„ Â¯˙È ¯‰ÂÊ)Y ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆
‡t‰ ˙ÓÁÓÔÈe‡˙Ó Ìlk Èk ,Ba ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰ ¯ ≈¬««¿≈«…ƒ¿«¿ƒƒÀ»ƒ¿«ƒ

Ïˆ‡ ·‰ÊÂ ÛÒk‰L ÔÓÊ Ïk Ï·‡ ,Ba ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¬»»¿«∆«∆∆¿»»≈∆
Èk ,ÔÈ¯È‡Ó Ì�È‡Â Ì¯B‡ ÌÈÓÏÚ� ÔÈ�Âb‰ ÈÊ‡ ,Ì"ekÚ‰»«¬««¿»ƒ∆¿»ƒ»¿≈»¿ƒƒƒ
LÈ‡ Ïˆ‡ ‡l‡ ÌÓB˜Ó ÔÈ‡ Èk ,ÌÓB˜Ó ÌL ÔÈ‡≈»¿»ƒ≈¿»∆»≈∆ƒ
Èk ,¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈ :˙�ÈÁ·a ,ÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»ƒ

.ÔÈ�Âb‰ ¯‡t ÌL»¿≈«¿»ƒ

יתאחזו  ולא יתברך, גדולתו את ואלוקיהם והעמים

מהמדריגה  לעלות רוצה כשהאדם גם וכך בקדושה.

התגלות  ידי על יותר, גבוהה למדריגה בה נמצא שהוא

זו  שבמדריגה הקליפות את מכניע הוא הבורא גדולת

בו. להאחז מפחדים והם

ÔÈ�˙BpL ‰˜„ˆ È„È ÏÚ ‡e‰ ,‡¯Ba‰ ˙Bl„b ˙elb˙‰‰Â¿«ƒ¿«¿À«≈«¿≈¿»»∆¿ƒ
ÔÈ�Âb‰ ˙elb˙‰ ‡e‰ ¯‡t‰Â ‰l„b‰ ¯wÚ Èk ,Ôe‚‰ È�ÚÏ¿»ƒ»ƒƒ««¿À»¿«¿≈ƒ¿««¿»ƒ

ע"ב)( קנ"ב תרומה ע"ב, ס"ב בשלח זוהר ‰ÔÈ�Âb,עיין Ô‰ Ô‰ ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ ,¿∆∆¿»»≈≈«¿»ƒ
Ì‰a ÔÈ‡lÚ ÔÈ�Âb Èk עליונים גוונים בהם מלובשים – ƒ¿»ƒƒ»ƒ»∆

בחינת  הוא הכסף ששורש כידוע העליונים, מהעולמות

והחסד  'גבורה', בחינת הוא הזהב ושורש 'חסד',

שונות, הנהגות הם כי שונים גוונים הם ÔÈ�Â‚e¿»ƒוהגבורה
ÔÈ‡lÚ עליונים וגוונים –ÔÈ‡ ,·‰ÊÂ ÛÒÎa ÌÈLaÏÓ‰ ƒ»ƒ«¿À»ƒ¿∆∆¿»»≈

,ÌÓB˜Ó ÌL Èk ,ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Ï ÌÈ‡aLk ‡l‡ ÔÈ¯È‡Ó¿ƒƒ∆»¿∆»ƒ»ƒ«ƒ¿¿≈ƒƒ»¿»
ÔÈ¯‰�˙Óe ,‰Êa ‰Ê ÌÈÏÏÎ�Â ומאירים –,ÔÈ�Âb‰ el‡ ¿ƒ¿»ƒ∆»∆ƒ¿«¬ƒ≈«¿»ƒ

˙�ÈÁ·aשנאמר מט)מה Ea(ישעיה ¯L‡ Ï‡¯NÈ" : ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈¬∆¿

,"¯‡t˙‡ נעשית הישראלי האיש שאצל בזה, ורמוז ∆¿»»
ומתפאר  מתגדל והקב"ה הגוונים, ÌB˜Óבזה,הארת Èkƒ¿

ÔÈ¯‰�˙nLÎe ,ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ Ïˆ‡ ‡l‡ B�È‡ ÔÈ�Âb‰«¿»ƒ≈∆»≈∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿«¬ƒ
,Ì‰a ¯‡t˙Óe Ïcb˙Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÊ‡ ,ÔÈ�Âb‰«¿»ƒ¬««»»ƒ¿«≈ƒ¿»≈»∆

˙�ÈÁ·aשנאמר ב)מה ‰f‰·,(חגי  ÈÏÂ ÛÒk‰ ÈÏ" נאום : ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆¿ƒ«»»
החסד  במידת מתפאר שהקב"ה בזה, ורמוז צבאות", ה'

בחינת  שהיא הגבורה ובמידת 'כסף', בחינת שהיא

Ì‰Ó'זהב', ‰NÚ�Âהעליונים מהגוונים –.'ÚLÈ È„‚a' ¿«¬∆≈∆ƒ¿≈∆«
‡˙eÏkzÒ‡ Y 'ÚLÈ',הסתכלות לשון הוא –BÓk ∆«ƒ¿«¿»¿

מושיע,"eÚLÈשנאמר ‰'ואין Ï‡"ענם כב)ולא ב' ,(שמואל ƒ¿∆
ישע' 'בגדי וזהו שיושיעם, ה' אל שהסתכלו שפירושו

בהם, שמסתכלים לבושים –Ïk‰ ¯‡t‰ ˙ÓÁÓ ÈÎ≈¬««¿≈«…
Ïk Ï·‡ .Ba ÏkzÒ‰Ï ÔÈe‡˙Ó Ìlk Èk ,Ba ÔÈÏkzÒÓƒ¿«¿ƒƒÀ»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¬»»

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ·‰ÊÂ ÛÒk‰L ÔÓÊ,הגויים –ÔÈ�Âb‰ ÈÊ‡ ¿«∆«∆∆¿»»≈∆»«¬««¿»ƒ
Èk ,ÌÓB˜Ó ÌL ÔÈ‡ Èk ,ÔÈ¯È‡Ó Ì�È‡Â ,Ì¯B‡ ÌÈÓÏÚ�∆¡»ƒ»¿≈»¿ƒƒƒ≈»¿»ƒ

‰ LÈ‡ Ïˆ‡ ‡l‡ ÌÓB˜Ó ÔÈ‡:˙�ÈÁ·a ,ÈÏ‡¯Ni ≈¿»∆»≈∆ƒ«ƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«
.ÔÈ�Âb‰ ¯‡t ÌL Èk ,"¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»ƒ»¿≈«¿»ƒ

הגוונין  התגלות הוא הפאר שעיקר הזוהר מאמר

:ÔÈ�ÂÂ‚‰ ˙ÂÏ‚˙‰ ‡Â‰ ¯‡Ù‰Â ‰ÏÂ„‚‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ בפרפראות
רבי  אמר צ: יתרו פרשת הקדוש זוהר עיין כתב: לחכמה
גדול  וכו', שמך וגדול אתה גדול ה' כמוך מאין כתיב יצחק,
תרין  אלין הזהב, ולי היינו שמך וגדול הכסף, לי היינו אתה
גליפין  אינון כד בר מתפארין, ולא מתחזיין לא גוונין
אמרת  דאת כמה ואתפארו, גוונין מתחזיין כאן בישראל,

אתפאר. בך אשר ישראל מ"ט) (ישעיה
ה'" אל "ישעו הפסוק ביאור

:'‰ Ï‡ ÂÚ˘È אל מושיע, ואין "ישעו כתיב: כ"ב ב' בשמואל
זה  הרי – וגו' מושיע ואין "ישעו רש"י: ופירש ענם", ולא ה'

כמו מושיע, ואין ענם, ולא ה' אל ישעו מסורס, (ישעיהו מקרא

ז) יפנה".יז כמו עושהו, אל האדם ישעה :

וז"ל ע"ב צ' דף יתרו זוהר מדבש)ועיין מתוק פירוש "åòùé:(עם

'ä ìà 'åëåשיושיעם ה' אל ויסתכלו יפנו  àúåìëúñàפי' òùé

àåäוהיינו הסתכלות, פירושו ישע àìëúñàìהרי éòáã ïàî

éá,הנהגתי ולהבין להסתכל שרוצה ìëúñéמי éìéã ïéðååâá

חסד  מדות ב' ממוזגים שבו יסתכל שבת"ת שלי בגוונים
בדין, רחום אני ומשם àîòèוגבורה éàî כלומר הטעם מה

ואמר זה, מפסוק  לומדים אנו ä÷ãöאיך ìéòî áéúëã íåùî

éðèòéמעיל ùîîשפירושו ä÷ãö תפארת של בגדים דהיינו
יעטני צדקה åôéìâúàהנקרא äéá ïéðååâã החסד גווני כי

והיינו בו, וכלולים חקוקים àäוגבורה ,øàô ïäëé ïúçë

ãç àðååâ,לבנים הם חתן בגדי שכן שבחסד לבן גוון הוא
äéìë äãòú äìëëåתכשיטיה את תלביש àøçàפי' àðååâ àä

מזהב  הם הכלה תכשיטי שכן שבגבורה אדום אחר גוון היינו
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי תרפג כ

ÏÈ·L·e,Ï‡¯NÈ ÔBÓÓÏ ÔÈ·‡z Ì"ekÚ‰ ‰Ê ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈
·‰ÊÂ ÛÒk Ì"ekÚ‰Ï LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»«∆∆¿»»
‰‡¯ ‡Ï el‡k ,È„e‰È ÏL ¯�È„Ï ÌÈ·‡z ,‰a¯‰«¿≈¿≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ…»»
˙Áz LiL ·‰ÊÂ ÛÒk‰L ˙ÓÁÓ ‰ÊÂ ,ÌÏBÚÓ ÔBÓÓ»≈»¿∆≈¬«∆«∆∆¿»»∆≈««
ÔBÓÓ ÏÚ ‰¯BL ÔÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯È‡Ó ÔÈ�Âb‰ ÔÈ‡ ,Ì„È»»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈«≈∆«»
Ïˆ‡ ‡l‡ ‰lb˙� ‡Ï ÔÁ‰Â ¯‡t‰ ¯wÚ Èk ,Ì‰lL∆»∆ƒƒ««¿≈¿«≈…ƒ¿«∆∆»≈∆

BÓk ,ÌÈL¯ ÌÈ‡¯˜� ‰Ê ÏÈ·L·e .Ï‡¯NÈ(· 'Ù ˙Â·‡): ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿
ÔÈ‡ Èk ,ÌÈi�ÚÂ ÌÈL¯ Ì‰ Èk ,'˙eL¯a ÌÈ¯È‰Ê eÂ‰'¡¿ƒƒ»»ƒ≈»ƒ«¬ƒƒƒ≈
ÔÈ·‡˙e ,ÌÈi�Ú Ì‰ el‡k ,Ì�BÓnÓ ‰‡�‰ Ì‰Ï»∆¬»»ƒ»»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ ÏL Ì�BÓÓ ÏÚ Èk ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔBÓÓÏ¿»∆ƒ¿»≈ƒ«»»∆«ƒ¿¿≈ƒ
ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÔÈ·‡z Ïk‰Â ,ÔÁ‰Â ¯‡t‰ ‰¯BL∆«¿≈¿«≈¿«…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈«

.ÔÁ‰Â ¯‡t‰«¿≈¿«≈

zah kÏ·‡,Ï‡¯NÈ ÔBÓÓ Ïa˜Ó Ì"ekÚ‰Lk „iÓe ÛÎz ,Úc ¬»«≈∆ƒ»¿∆»«¿«≈»ƒ¿»≈
,ÔBÓn‰ CB˙a ¯‡t‰Â ÔÁ‰ ÌlÚ˙� „iÓe ÛÎz≈∆ƒ»ƒ¿«≈«≈¿«¿≈¿«»
¯Á‡ ÔBÓÓ Ú·Bz ÌÚt ÏÎa Ì"ekÚ‰ ‰Ê ÏÈ·L·eƒ¿ƒ∆»«¿»««≈«»«≈
ÔÁ‰ ÌlÚ˙� Èk ,Ïa˜ ¯·kL ÔBÓn‰ ÁÎBLÂ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿≈««»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«≈«≈

e‰ÊÂ ,Ì"ekÚ‰ „ÈÏ ‡aLk(Ì˘)‡l‡ ÔÈ·¯˜Ó ÔÈ‡L : ¿∆»¿«»«¿∆∆≈¿»¿ƒ∆»
.Ô˙È�‰ ˙ÚLaƒ¿«¬»»»

‰ÊÂ˙�ÈÁa(Â ˙È˘‡¯·)‰Ê '‰ È�ÈÚ Y "'‰ È�ÈÚa ÔÁ" : ¿∆¿ƒ«≈¿≈≈≈≈∆
¯wÚ ÌL ,·‰ÊÂ ÛÒk ˙�ÈÁa Ì‰L ,ÔÈ‡lÚ ÔÈ�Âb¿»ƒƒ»ƒ∆≈¿ƒ«∆∆¿»»»ƒ«
Èz˙� ‰p‰" :‰¯NÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡L ‰ÊÂ .¯‡t‰Â ÔÁ‰«≈¿«¿≈¿∆∆»«¬ƒ∆∆¿»»ƒ≈»«ƒ

"ÌÈ�ÈÚ ˙eÒk CÏ ‡e‰ ‰p‰ ,CÈÁ‡Ï ÛÒk ÛÏ‡˙È˘‡¯·) ∆∆∆∆¿»ƒƒ≈»¿≈«ƒ
(Î,ÈÏ‡¯Ni‰ „ÈÏ Ì"ekÚ „iÓ ÔBÓn‰ ‡ˆiLk :e�È‰ .«¿¿∆»»«»ƒ««¿««ƒ¿¿≈ƒ

e�È‰ ,ÚLÈ È„‚a ˙�ÈÁ·a eNÚ�Â ÔÈ�Âb‰ elb˙� ÛÎz≈∆ƒ¿««¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆««¿

Ì"ekÚ‰ ‰Ê ÏÈ·L·e הגויים –,Ï‡¯NÈ ÔBÓÓÏ ÔÈ·‡z ƒ¿ƒ∆»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈
Ì"ekÚ‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡לגויים –,‰a¯‰ ·‰ÊÂ ÛÒk ««ƒ∆≈¿»«∆∆¿»»«¿≈

,ÌÏBÚÓ ÔBÓÓ ‰‡¯ ‡Ï el‡k ,È„e‰È ÏL ¯�È„Ï ÌÈ·‡z¿≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ…»»»≈»
ÔÈ�Âb‰ ÔÈ‡ ,Ì„È ˙Áz LiL ·‰ÊÂ ÛÒk‰L ˙ÓÁÓ ‰ÊÂ¿∆≈¬«∆«∆∆¿»»∆≈««»»≈«¿»ƒ

ÔÈ¯È‡Ó,בהם¯wÚ Èk ,Ì‰lL ÔBÓÓ ÏÚ ‰¯BL ÔÁ‰ ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿≈«≈∆«»∆»∆ƒƒ«
‰Ê ÏÈ·L·e .Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ ‡l‡ ‰lb˙� ‡Ï ÔÁ‰Â ¯‡t‰«¿≈¿«≈…ƒ¿«∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆

BÓk ,ÌÈL¯ ÌÈ‡¯˜ז"ל� רבותינו פ"ב)שאמרו '‰eÂ(אבות : ƒ¿»ƒ»ƒ¿¡
,'˙eL¯a ÌÈ¯È‰Ê להתקרב שלא להיזהר צריך שהאדם ¿ƒƒ»»

בשם  הגויים שנקראים ומה מדאי, יותר הגויים למלכות

בזה, רמוז Ì‰Ï'רשות', ÔÈ‡ Èk ,ÌÈi�ÚÂ ÌÈL¯ Ì‰ Èkƒ≈»ƒ«¬ƒƒƒ≈»∆
ÏL ÔBÓÓÏ ÔÈ·‡˙e ,ÌÈi�Ú Ì‰ el‡k ,Ì�BÓnÓ ‰‡�‰¬»»ƒ»»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈ƒ¿»∆
,ÔÁ‰Â ¯‡t‰ ‰¯BL ÈÏ‡¯Ni‰ ÏL Ì�BÓÓ ÏÚ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«»»∆«ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿«≈

.ÔÁ‰Â ¯‡t‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÔÈ·‡z Ïk‰Â¿«…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈««¿≈¿«≈

Ì"ekÚ‰Lk „iÓe ÛÎz ,Úc Ï·‡כשהגוי –ÔBÓÓ Ïa˜Ó ¬»«≈∆ƒ»¿∆»«¿«≈»
ÔBÓn‰ CB˙a ¯‡t‰Â ÔÁ‰ ÌlÚ˙� „iÓe ÛÎz ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈∆ƒ»ƒ¿«≈«≈¿«¿≈¿«»

ומאיר, ניכר ‰Ì"ekÚואינו ‰Ê ÏÈ·L·e הגוי –ÌÚt ÏÎa ƒ¿ƒ∆»«¿»««
,Ïa˜ ¯·kL ÔBÓn‰ ÁÎBLÂ ,Ï‡¯NiÓ ¯Á‡ ÔBÓÓ Ú·Bz≈«»«≈ƒƒ¿»≈¿≈««»∆¿»ƒ≈

Ì"ekÚ‰ „ÈÏ ‡aLk ÔÁ‰ ÌlÚ˙� Èk,הגוי –e‰ÊÂ מה ƒƒ¿«≈«≈¿∆»¿«»«¿∆
ברשות', זהירים 'הוו המאמר: בהמשך ≈∆'ÔÈ‡Lשנאמר

,'Ô˙È�‰ ˙ÚLa ‡l‡ ÔÈ·¯˜Ó ברגע שרק בזה, ורמוז ¿»¿ƒ∆»ƒ¿«¬»»»
של  הכסף את מקרב הוא ולכן ממנו נהנה הוא הראשון

מהממון  החן נעלם מכן לאחר מיד אבל אליו, היהודי

מהיהודי. אחר ממון מיד צריך והוא

˙�ÈÁa ‰ÊÂשנאמר ו)מה מצא :(בראשית È�ÈÚa"ונח ÔÁ ¿∆¿ƒ«≈¿≈≈
כי ‰'", בזה, ÔÈ‡lÚורמוז ÔÈ�Âb ‰Ê "'‰ È�ÈÚ" הגוונים – ≈≈∆¿»ƒƒ»ƒ

בחינת  הם תפארת' גבורה ש'חסד כידוע העליונים,

שבעין' הגוונים יח:)'שלושת דף זוהר �ÈÁa˙(תיקוני Ì‰L ,∆≈¿ƒ«
,·‰ÊÂ ÛÒk בכסף שנמצאים העליונים הגוונים הם כי ∆∆¿»»

t‰Â‡¯,ובזהב, ÔÁ‰ ¯wÚ ÌL החן מקום – "חן" וזהו »ƒ««≈¿«¿≈
ובזהב. בכסף – ה'" "בעיני  הוא

ÛÒk ÛÏ‡ Èz˙� ‰p‰" :‰¯NÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡L ‰ÊÂ¿∆∆»«¬ƒ∆∆¿»»ƒ≈»«ƒ∆∆∆∆
"ÌÈ�ÈÚ ˙eÒk CÏ ‡e‰ ‰p‰ ,CÈÁ‡Ï(כ בזה,,(בראשית ורמוז ¿»ƒƒ≈»¿≈«ƒ
Ì"ekÚ „iÓ ÔBÓn‰ ‡ˆiLk ,e�È‰ הגוי –,ÈÏ‡¯Ni‰ „ÈÏ «¿¿∆»»«»ƒ««¿««ƒ¿¿≈ƒ

אבינו, אברהם ליד אבימלך מיד �˙elbדהיינו ÛÎz≈∆ƒ¿«

לאדום ïøáçúîהנוטה ïéðååâ ãëå מתחברים הגוונים וכשב'
ïééæçúàבת"ת, àúòù äéá ומתגלת נראים הם שעה באותה

הרחמים, äéáהנהגת àìëúñàìå äàæçàì ïéáéàú åäìëå

ה'". בנועם לחזות בסוד בו ולהסתכל לראות מתאוים והכל

ברשות" זהירין "הוו המשנה מאמר

:˙Â˘¯· ÔÈ¯È‰Ê ÂÂ‰,ברשות זהירין "הוו איתא: פ"ב באבות
כאוהבין  נראין עצמן. לצורך אלא לאדם לו מקרבין שאין

דחקו". בשעת לאדם לו עומדין ואין הנאתן, בשעת

עינים" כסות לך הוא "הנה הפסוק ביאור

:ÌÈ�ÈÚ ˙ÂÒÎ ÍÏ ‡Â‰ אמר ‰�‰ "ולשרה כתיב: כ' בבראשית
לכל  עינים כסות לך הוא הנה לאחיך, כסף אלף נתתי הנה
– אמר "ולשרה רש"י: ופירש ונוכחת", כל ואת איתך, אשר
נתתי  זה כבוד לך עשיתי הנה לפייסה, כדי לכבודה אבימלך
הזה  והכבוד הממון הנה הוא אחי עליו שאמרת לאחיך ממון
יקילוך  שלא עיניהם יכסו – איתך אשר לכל עינים. כסות לך
בה  שנתעלל לאחר לומר להם יש ריקנית השיבותיך שאלו
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי כ תרפד 

ÌÈ·‡z Ïk‰L ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L ,ÌÈ�ÈÚ ˙eÒk¿≈«ƒ∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆∆«…¿≈ƒ
zÒ‰Ï.Ì‰a Ïk ¿ƒ¿«≈»∆

È„ÈŒÏÚÂ,B�BÓÓ Ïk Ôwz˙� ,B�BÓnÓ Ô˙BpL ‰˜„ˆ ¿«¿≈¿»»∆≈ƒ»ƒ¿«≈»»
B�BÓÓ Ïk ‰NÚ�Â ,ÔÈ¯È‡Óe ÔÈ�Âb‰ ÔÈlb˙�Â¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬∆»»

˙�ÈÁ·a ,"·‰f‰ ÈÏÂ ÛÒk‰ ÈÏ" :˙�ÈÁ·a(‡Ò ‰ÈÚ˘È): ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆¿ƒ«»»ƒ¿ƒ«
˙BÚn‰ ‰Ê elÙ‡Â ."È�ËÚÈ ‰˜„ˆ ÏÈÚÓ ,ÚLÈ È„‚a"ƒ¿≈∆«¿ƒ¿»»¿»»ƒ«¬ƒ∆«»
e¯Ó‡L BÓk ,‰˜„ˆÏ ·LÁ� ,e�z‡Ó Ì"ekÚ‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ»«≈ƒ»∆¿»ƒ¿»»¿∆»¿

‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ(Ë ·"·)."‰˜„ˆ CÈN‚B�Â" : ¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»¿¿«ƒ¿»»

,'ÌÈ�ÈÚ ˙eÒk' e�È‰ ,'ÚLÈ È„‚a' ˙�ÈÁ·a eNÚ�Â ,ÔÈ�Âb‰«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆««¿¿≈«ƒ
.Ì‰a ÏkzÒ‰Ï ÌÈ·‡z Ïk‰L ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆∆«…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»∆

,B�BÓÓ Ïk Ôwz˙� ,B�BÓnÓ Ô˙BpL ‰˜„ˆ È„È ÏÚÂ¿«¿≈¿»»∆≈ƒ»ƒ¿«≈»»
ÔÈ�Âb‰ ÔÈlb˙�Â בממון Óשיש Ïk ‰NÚ�Â ,ÔÈ¯È‡ÓeB�BÓ ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬∆»»

,"·‰f‰ ÈÏÂ ÛÒk‰ ÈÏ" :˙�ÈÁ·a מתגדל שהקב"ה דהיינו ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆¿ƒ«»»
רק  הוא הגוונין התגלות עיקר כי והטעם, בהם, ומתפאר

יודע  שהאדם מתגלה צדקה ידי על כי צדקה, של בממון

'לי  בבחינת יתברך, ה' של רק הוא שהממון ומאמין

ה' לשם לצדקה אותו נותן הוא ולכן הזהב', ולי הכסף

מתגלים  זה ידי ועל יתברך, רצונו בזה ולעשות יתברך,

בממון  שיש הקב"ה של מידותיו שהם העליונים הגוונים

נהיה  ממילא צדקה נותן שהאדם ידי שעל אלא זה,

שהוא  מתגלה הצדקה ידי על כי ממונו, כל מתוקן

זה  ידי על ולכן יתברך, ה' של הוא ממונו שכל מאמין

ממונו  כל ונעשה ממונו בכל ומאירים הגוונין מתגלים

הזהב' ולי הכסף 'לי לחכמה)(בבחינת .פרפראות

שנאמר�ÈÁ·a˙וזהו סא)מה בה',(ישעיה אשיש "שוש : ƒ¿ƒ«
הלבישני כי באלוקי, נפשי ˆ„˜‰תגל ÏÈÚÓ ,ÚLÈ È„‚aƒ¿≈∆«¿ƒ¿»»

,"È�ËÚÈ,"צדקה "מעיל בחינת ידי שעל בזה ורמוז ¿»»ƒ
בבחינת  ממונו כל נעשה מממונו, צדקה נותן שהאדם

בהם. מסתכלים שכולם לבושים דהיינו ישע", "בגדי

Ì"ekÚ‰ ÔÈÁ˜BlL ˙BÚn‰ ‰Ê elÙ‡Âהגויים –,e�z‡Ó «¬ƒ∆«»∆¿ƒ»«≈ƒ»
‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�ÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ,‰˜„ˆÏ ·LÁ� ב"ב) ∆¡»ƒ¿»»¿∆»¿¬»≈ƒ¿»ƒ¿»»

עובדי :ט) באים לאו ואם מוטב, צדקה עושין ישראל אם

להם  נחשב כן פי על ואף בזרוע, ונוטלין כוכבים

שנאמר ˆ„˜‰",לצדקה, CÈN‚B�Â" על כי הדבר, וטעם ¿¿«ƒ¿»»
יתברך, ה' בשביל רק לגויים זה ממון נותנים רוב פי

כן  גם זה ידי על ולכן וכיוצא, ישראל דת קיום בשביל

יהיו  יודעים ולפייסך ממון לבזבז שהוצרכתי עכשיו החזירה
באי  כל ועם – כל ואת נס. וע"י השיבותיך כרחי שעל
ולהראות  להתוכח פה פתחון לך יהא – ונוכחת העולם.

הללו". ניכרים דברים

הקליפות  נתאחזין אזי הצדקה ידי על ממונו מתקן כשאין
דייקא  בהממון

:Â�ÂÓÓÓ Ô˙Â�˘ ‰˜„ˆ È„È ÏÚÂהלכות ד')ובליקוטי הל' מתנה (הל'

אבל  הגוונין, התגלות הוא שבהממון פי על אף "באמת כתב:
הגוונין  מאירין אין אצלו וגם הישראלי, איש אצל אלא זה אין
וכשאין  הגון, לעני צדקה ידי על ממונו לתקן כשזוכה אם כי
אצלם  מאירין אין אזי כראוי בשלימות ממנו לתקן זוכין

בשלימות. הגוונין

שאין  העכו"ם ליד שבא הממון לענין ז"ל רבינו שכתב וכמו
וכו', אורם נתעלמין כך ואחר שעה לפי רק מאירין הגוונין
שבערך  פי על אף ישראל איש אצל אפילו להבדיל כן כמו
שלא  מאחר כן פי על אף אבל הגוונין, אצלו מאירין העכו"ם
רק  בשלימות אצלו גם מאירין אין כראוי ממונו תיקן

מיד, ומתעלמין העלמן מתוך שעה לפי מתנוצצין

יכול  ידו, על הגוונין נתגלו ולא ממונו תיקן שלא ומאחר
זה  את כי ביותר, בהממון הקליפות ויתאחזו שיתגרו להיות

ידי  על ממונו לתקן שזוכה ומי אלקים, עשה זה לעומת
ממונו, ידי על הבורא גדולת שהם הגוונין נתגלין אז הצדקה
אבל  ממונו, ידי על מדריגה שבכל הקליפות להכניע וזוכה
נתאחזין  אזי הצדקה ידי על ממונו מתקן כשאין להיפך
גבוה  קדושה שם שיש מחמת דייקא, בהממון הקליפות
מאירין  שכשאין שם, שנתעלמו עילאין הגוונין שהם נעלמת
אחר  תמיד כרוכים הם כי ביותר, שם נאחזין הם כראוי

ביותר. הגבוה הקדושה

מחמת  שנמשך ממון, תאוות התגברות גודל בא ומזה
הגוונין  שהם מאוד, גבוהות קדושות בו יש בשורשו שהממון
על  הגוונין הארת לגלות זוכה וכשאינו בו, שמלובשין עילאין
ועל  ביותר בהממון נאחזין הקליפות אזי הגון לעני צדקה ידי

ממון". לתאוות נופל זה ידי

צדקה" "ונוגשיך הפסוק ביאור

:‰˜„ˆ ÍÈ˘‚Â�Â שאף מפרשים "יש שכתב: שם במאירי עיין
והוא  צדקה צד בו יש בנאמנות נותנו כשהוא המס גובינת
והעניים  פניו נושאים כך שמתוך או העניים, חלק שמנכה
לצדקה  להם נחשב שהוא בו מפרשים ויש מתרחמין,

ו  בשמחה אותו השם".כשמקבלין לכבוד גלותם עול סובלים
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי תרפה כ

e‰ÊÂ(Ê ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘),CÈ�ÈÚ ."ÔBaLÁa ˙BÎ¯a CÈ�ÈÚ" : ¿∆≈«ƒ¿≈¿∆¿≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ ÔÈÎ¯a˙� ,·‰ÊÂ ÛÒk ˙�ÈÁa ,ÔÈ�Âb‰ ‰Ê∆«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿»»ƒ¿»¿ƒ«¿≈

ÏB„b ÔBaLÁÏ Û¯Ëˆ� ‰Ëe¯t ÏkL ,‰˜„ˆ(:Ì˘ ·"·). ¿»»∆»¿»ƒ¿»≈¿∆¿»
,Ì"ekÚ‰ „È CB˙Ï ‡aL ÔBÓn‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡Â«¬ƒ«¿≈«»∆»¿«»«
BÓk ,‰˜„ˆÏ ·LÁ� ‰Ê Ìb ,ÌÈa¯Œ˙a ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ««ƒ«∆∆¿»ƒ¿»»¿
˙a ¯ÚL ÏÚ :‡˜Âc ‰ÊÂ ."‰˜„ˆ CÈN‚B�Â" :·e˙kL∆»¿¿«ƒ¿»»¿∆«¿»««««
,Ì"ekÚ‰ „ÈÏ ‡aL Ì„˜ ,¯ÚM‰ ÏÚ ÔÈ„ÚLk ,ÌÈa«̄ƒ¿∆¬«ƒ««««…∆∆»¿«»«
ÌÏÚ� CkŒ¯Á‡ Ï·‡ ,ÔBÓn‰ ÏÚ ÔÁ‰ ‰¯BL ÔÈ„Ú¬«ƒ∆«≈««»¬»««»∆¿»

:Ï"pk ÔÁ‰«≈««

e‰ÊÂ:‡�ez‡ È·c È·Ò e¯Ó‡L‡Ïc ‡
Ó ÔÏ ÈÂÁ‡ ¿∆∆»¿»≈¿≈«»«¬≈»»»¿»
,e‰eËLÙe ‡È„ea È˙È‡Â .‡ÏaÁÏ ‡ÈÂL»¿»¿«»»¿«¿≈¿»¿«
È¯˙ÒÂ ‡¯Ó e˙È‡ ,ÔBÏ ¯Ó‡Â .‡Ú¯˙Ï ÏÈÚ ‡ÏÂ¿»»≈¿«¿»«¬««¿»»¿«¿ƒ

Ï˙k‰ ÌÚ Á˙tÏ:Le¯t .‡È„ea,·l‰ ˙eÈca ‰Ê «∆«ƒ«…∆≈¿»∆«»«≈

˙�ÈÁa e�È‰ ,Ï"p‰ ‰n„Ó‰ e�È‰ ,BalÓ ‰„BaM ‰Ó«∆∆ƒƒ«¿«¿«∆«««¿¿ƒ«
¯·Bb ·laL ‰n„Ó‰ Ák‰ ‰fLk .Ï"p‰ ·Ï ˙e¯È¯L¿ƒ≈««¿∆∆«…««¿«∆∆«≈≈
‰�BzÁz‰ ‰‚¯„nÓ ‰ÏBÚL ,Ì„‡‰ ÏÚ ËMt˙Óeƒ¿«≈«»»»∆∆ƒ«¿≈»««¿»
‡Ï ,‰n„Ó‰ ‡È‰L ,˙‡f‰ ‰tÏw‰Â ,‰�BÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»∆¿»¿«¿ƒ»«…∆ƒ«¿«∆»
¯·k ˙„ÒÙpL ,‰ÏaÁÂ „ÒÙ‰‰ ‰È�ÈÚ „‚�Ï ‡ÈÂL»¿»¿∆∆≈∆»«∆¿≈¿«»»∆ƒ¿∆∆¿»
‡È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰�BÈÏÚ ‰‚¯„Óa ‰È‰L LÈ‡‰Ó≈»ƒ∆»»¿«¿≈»∆¿»¿««ƒ≈ƒ

.Ï"pk CkŒ¯Á‡ ˙¯ab˙Ó‡Ú¯˙Ï ÏÈÚ ‡ÏÂe�È‰ Y ƒ¿«∆∆««»««¿»»≈¿«¿»«¿
,ÏÎO‰ ‡È‰L ,‰M„˜ ¯ÚLÏ Ò�kÏ LÈ‡‰ ÏBÎÈ ‡lL∆…»»ƒƒ»≈¿««¿À»∆ƒ«≈∆
:‰Ê ÏÚ ‰ˆeÚi‰ ‰ˆÚÂ .‰n„Ó‰ ˙e¯ab˙‰ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿«¿«¿«∆¿≈»«¿»«∆

L ,‰n„Ó‰ ‡e‰L ,Á˙t‰ ˙¯È˙Ò:BÓk ,‰‡Óh‰ ‡e‰ ¿ƒ««∆«∆«¿«∆∆«À¿»¿
'BÏ ÔÈÁ˙Bt ‡ÓhÏ ‡a‰'(:ÁÏ ‡ÓÂÈ)˙�ÈÁa ‡e‰Â ,˙È˘‡¯·) «»ƒ»≈¿ƒ¿¿ƒ«

(„ÔÈ�Âb‰ È„ÈŒÏÚ Y B˙¯È˙Òe ."ı·B¯ ˙‡hÁ Á˙tÏ" :«∆««»≈¿ƒ»«¿≈«¿»ƒ
˙�ÈÁa Ì‰Â .Ï"p‰ ‡¯Ba‰ ˙l„b ‡e‰L ,Ï"p‰Ï˙Bk ««∆¿À««≈««¿≈¿ƒ«∆

יתברך  ה' של הוא ממונו שכל מאמין שהאדם מתגלה

לחכמה)( .פרפראות

e‰ÊÂבפסוק ז הרמוז ÔBaLÁa)(שה"ש ˙BÎ¯a CÈ�ÈÚ" על : ¿∆≈«ƒ¿≈¿∆¿
רבים". בת ÊÂ‰·,שער ÛÒk ˙�ÈÁa ,ÔÈ�Âb‰ ‰Ê ,"CÈ�ÈÚ"≈«ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿»»

בחינת והם בהם, מסתכלים דהיינו "ּברכֹות",שכולם ְֵ

ומאירים�˙ÔÈÎ¯aשהם שבהם הגוונין È„Èומתגלים ÏÚ ƒ¿»¿ƒ«¿≈
L ז"ל ˆ„˜‰, רבותינו אמרו כי "חשבון", בחינת היא ¿»»∆

Ëe¯t‰ש  Ïk'לצדקה נותן ÔBaLÁÏשהאדם Û¯Ëˆ� »¿»ƒ¿»≈¿∆¿
'ÏB„b(שם È„(ב"ב CB˙Ï ‡aL ÔBÓn‰ È„È ÏÚ elÙ‡Â . »«¬ƒ«¿≈«»∆»¿«

Ì"ekÚ‰,הגויים –·LÁ� ‰Ê Ìb ,"ÌÈa¯ ˙a" ÌÈ‡¯˜p‰ »««ƒ¿»ƒ««ƒ«∆∆¡»
,"‰˜„ˆ CÈN‚B�Â" :·e˙kL BÓk ,‰˜„ˆÏ זה ידי על וגם ƒ¿»»¿∆»¿¿«ƒ¿»»

היהודי. של הממון a˙מתברך ¯ÚL ÏÚ" :‡˜Âc ‰ÊÂ¿∆«¿»««««
Ì"ekÚ‰ „ÈÏ ‡aL Ì„˜ ,¯ÚM‰ ÏÚ ÔÈ„ÚLk ,"ÌÈa¯– «ƒ¿∆¬«ƒ««««…∆∆»¿«»«

�ÌÏÚהגויים, Ck ¯Á‡ Ï·‡ ,ÔBÓn‰ ÏÚ ÔÁ‰ ‰¯BL ÔÈ„Ú¬«ƒ∆«≈««»¬»««»∆¡»
.Ï"pk ÔÁ‰«≈««

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 e¯Ó‡L e‰ÊÂ:חנניה בן יהושע לרבי ¿∆∆»¿»≈¿≈«»
‡ÏaÁÏ ‡ÈÂL ‡Ïc ‡�Ó ÔÏ ÈÂÁ‡ שאינו כלי לנו הראה – «¬≈»»»¿»»¿»¿«»»

מפסיד. שהוא ההפסד את e‰eËLÙe,שוה ‡È„ea È˙È‡Â¿«¿≈¿»¿«
‡Ú¯˙Ï ÏÈÚ ‡ÏÂ נכנסה ולא ופשטוה, מחצלת, והביא – ¿»»≈¿«¿»

È¯˙ÒÂבפתח. ‡¯Ó e˙È‡ ,ÔBÏ ¯Ó‡Â:להם ואמר – ¿»««¿»»¿«¿ƒ
ושברו  גרזן ‰Ï˙k.הביאו ÌÚ Á˙tÏ,בזה Le¯t:ורמוז «∆«ƒ«…∆≈

e�È‰ ,BalÓ ‰„BaM ‰Ó ,·l‰ ˙BÈ„a ‰Ê ,'‡È„ea'¿»∆¿»«≈«∆∆ƒƒ«¿
‰fLk .Ï"p‰ ·Ï ˙e¯È¯L ˙�ÈÁa e�È‰ ,Ï"p‰ ‰n„Ó‰«¿«∆«««¿¿ƒ«¿ƒ≈««¿∆∆
‰ÏBÚL ,Ì„‡‰ ÏÚ ËMt˙Óe ¯·Bb ·laL ‰n„Ó‰ Ák‰«…««¿«∆∆«≈≈ƒ¿«≈«»»»∆∆
˙‡f‰ ‰tÏw‰Â .‰�BÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ ‰�BzÁz‰ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»««¿»¿«¿≈»∆¿»¿«¿ƒ»«…

‡ÈÂL ‡Ï ,‰n„Ó‰ ‡È‰Lשמה אינה –‰È�ÈÚ „‚�Ï ∆ƒ«¿«∆»»¿»¿∆∆≈∆»
‰‚¯„Óa ‰È‰L LÈ‡‰Ó ¯·k ˙„ÒÙpL ‰ÏaÁÂ „ÒÙ‰‰«∆¿≈¿«»»∆ƒ¿∆∆¿»≈»ƒ∆»»¿«¿≈»
.Ï"pk Ck ¯Á‡ ˙¯ab˙Ó ‡È‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,‰�BÈÏÚ∆¿»¿««ƒ≈ƒƒ¿«∆∆««»««

'‡Ú¯˙Ï ÏÈÚ ‡ÏÂ'לפתח נכנס ואינו –‡lL e�È‰ Y ¿»»≈¿«¿»«¿∆…
ÏÎO‰ ‡È‰L ,‰M„˜ ¯ÚLÏ Ò�kÏ LÈ‡‰ ÏBÎÈ»»ƒƒ»≈¿««¿À»∆ƒ«≈∆

העליונה, ÚÂˆ‰שבמדריגה .‰n„Ó‰ ˙e¯ab˙‰ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿«¿«¿«∆¿≈»
˙¯È˙Ò :‰Ê ÏÚ ‰ˆeÚÈ‰ שבירת –‡e‰L ,Á˙t‰ «¿»«∆¿ƒ««∆«∆
,‰‡Óh‰ ‡e‰L ,‰n„Ó‰,'פתח' שאמרו BÓkשנקראת «¿«∆∆«À¿»¿

ז"ל: BÏ'רבותינו ÔÈÁ˙Bt ‡ÓhÏ ‡a‰'(:לח ולכן ,(יומא «»ƒ»≈¿ƒ
לטומאה, רומז �ÈÁa˙'פתח' ‡e‰Âשנאמר ד)מה :(בראשית ¿¿ƒ«

,"ı·B¯ ˙‡hÁ Á˙tÏ":פירש שם חטאתך (ברש"י קברך לפתח «∆««»≈
'פתח'.שמור), בחינת היא שהחטאת בזה «B˙¯È˙Òe¿ƒורמוז

בחשבון" ברכות "עיניך הפסוק ביאור

:ÔÂ·˘Á· ˙ÂÎ¯· ÍÈ�ÈÚ כבריכות – "עיניך פירש: שם ברש"י
רבים, בת שער על עיניך כן מים, המושכות בחשבון אשר
עם, רבת בת העיר ירושלם בשערי יושבים כשהם חכמיך

לעיני  ובינתם חכמתם ומזלות, תקופות בחשבון ועסוקים
בריכות  לפרש יש ועוד מים, כבריכות מושכות העמים
שובך  יוני הלוקח הוא משנה ולשון יונים, כמו בחשבון

ראשונה". בריכה מפריח
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי כ תרפו 

Ïz ÂÎ Y(.ÊË˜ Û„ ÌÈËÙ˘Ó ¯‰ÂÊ).Â"ÎÌL ˙�ÈÁa ‰Ê ≈∆¿ƒ«≈
·e˙kL BÓk ,ÔÈ�Âb ˙�ÈÁa ‡e‰L ,LB„w‰(ÊÎ ÌÈÏ‰˙)'‰" : «»∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆»

˙�ÈÁa ‡e‰L Y ÈÚLÈÂ ,ÔÈ�Âb‰ ˙B¯B‡ ‡e‰L Y "È¯B‡ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ«
‡e‰Â ,Ï"p‰ ÚLÈ È„‚aÏzBÏ ÔÈ�Bt Ïk‰L(Ì˘ ¯‰ÂÊ) ƒ¿≈∆«««¿≈∆«…ƒ

:Ba ÏkzÒ‰Ï ÔÈ·‡˙e¿≈ƒ¿ƒ¿«≈

‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ Y Ô‡k „Ú „"Î ÔÓÈqÓƒƒ»«»¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

‰ÌbÏÎaL ˙·aÒÓ‰ ‰tÏw‰ ÚÈ�Î‰Ï È„kL ,Úc ««∆¿≈¿«¿ƒ««¿ƒ»«¿«∆∆∆¿»

‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN ¯¯BÚiL CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÚ ,Ï"pk ‰‚¯„Ó«¿≈»«««∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»
·¯˜˙‰Ï ‰ÎfL ¯kÊiL È„ÈŒÏÚ ÁÓNiL e�È‰ ,BÓˆÚ ÏÚ««¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆ƒ¿…∆»»¿ƒ¿»≈
ÔÈ·¯˜Ó‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ·¯˜˙‰Ï ‰ÎÊÂ ,C¯a˙È ÌM‰Ï¿«≈ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»≈««ƒƒ«¿»¿ƒ
¯aLÓ ‡e‰ BÊ ‰ÁÓO‰ È„ÈŒÏÚÂ ,C¯a˙È ÌM‰Ï B˙B‡¿«≈ƒ¿»«¿«¿≈«ƒ¿»¿«≈

:‰i�L ‰‚¯„ÓÏ Ò�Î�Â ,‰tÏw‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿≈»¿ƒ»

(:‡ ˙B‡Ï CiL)ÈÁ·Ê˙¯È·ML ,‰¯aL� Áe¯ ÌÈ˜Ï‡ «»¿ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ¿»»∆¿ƒ«
.ÌL ÔiÚ ,'eÎÂ ˙B�a¯w‰ Ì‰ ÔBÈÓc‰«ƒ¿≈«»¿»¿«≈»

Ì‰Â .Ï"p‰ ‡¯Ba‰ ˙l„b ‡e‰L ,Ï"p‰ ÔÈ�Âb‰ È„È ÏÚ Y«¿≈«¿»ƒ««∆¿À««≈««¿≈
,'Ï˙Bk' ˙�ÈÁa:אותיות Ïzשהוא ÂÎ(.קטז דף משפטים .(זוהר ¿ƒ«∆≈

LB„w‰ ÌL ˙�ÈÁa ‰Ê 'Â"Î' בגימטריא שהוא הוי"ה, ∆¿ƒ«≈«»
ÔÈ�Âb,כ"ו, ˙�ÈÁa ‡e‰L·e˙kL BÓk(כז "‰'(תהלים : ∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆»

,"È¯B‡בזה ה'Lורמוז ‰ÔÈ�Âb,שם ˙B¯B‡ ‡e‰ שם כי ƒ∆«¿»ƒ
ה'תפארת' ספירת בחינת הוא שם)(הוי"ה מדבש במתוק ,עיין

ו'גבורה' 'חסד' מהספירות כלולה ה'תפארת' וספירת

העליונים. הגוונים 'È„‚aשהם ˙�ÈÁa ‡e‰L Y "ÈÚLÈÂ"¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈
BÏ ÔÈ�Bt Ïk‰L Ïz ‡e‰Â .Ï"p‰ 'ÚLÈ(שם ÔÈ·‡˙e(זוהר , ∆«««¿≈∆«…ƒ¿≈ƒ

,Ba ÏkzÒ‰Ï בכל נעשה צדקה, נותן שהאדם ידי ועל ¿ƒ¿«≈
ידי  ועל הבורא, גדולת ומתגלה הגוונין, התגלות ממונו

המדמה, בחינת שהם העליונה, שבמדריגה הקליפות זה

העליונה. המדריגה אל לעלות יכול והוא מתבטלים,

הפתח  את סתרו חנניה: בן יהושע רבי להם שאמר וזהו

את  שוברים 'כותל' בחינת ידי שעל דהיינו הכותל, עם

הקליפות. שזהו ה'פתח' בחינת

.‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ Y Ô‡k „Ú „"Î ÔÓÈqÓƒƒ»«»¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

קליפת  את להכניע כיצד נוספת  עצה  תתבאר עתה 
לדרגה. מדרגה עולה  כשהאדם המדמה

ÏÎaL ˙·aÒÓ‰ ‰tÏw‰ ÚÈ�Î‰Ï È„kL ,Úc Ìb .‰««∆¿≈¿«¿ƒ««¿ƒ»«¿«∆∆∆¿»
‰ÂˆÓ ÏL ‰ÁÓN ¯¯BÚiL CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÚ ,Ï"pk ‰‚¯„Ó«¿≈»«««∆»ƒ∆¿≈ƒ¿»∆ƒ¿»
·¯˜˙‰Ï ‰ÎfL ¯kÊiL È„È ÏÚ ÁÓNiL e�È‰ ,BÓˆÚ ÏÚ««¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆ƒ¿…∆»»¿ƒ¿»≈

ÊÂ ,C¯a˙È ÌM‰ÏB˙B‡ ÔÈ·¯˜Ó‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ·¯˜˙‰Ï ‰Î ¿«≈ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»≈««ƒƒ«¿»¿ƒ
‰tÏw‰ ¯aLÓ ‡e‰ ,BÊ ‰ÁÓO‰ È„È ÏÚÂ ,C¯a˙È ÌM‰Ï¿«≈ƒ¿»«¿«¿≈«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ»

‰i�L ‰‚¯„ÓÏ Ò�Î�Â. ¿ƒ¿»¿«¿≈»¿ƒ»

זה. למאמר  השייכות הוספות  מספר  יתבארו  עתה 

,('‡ ˙B‡Ï CiL)הפסוק על שם ‡ÌÈ˜Ïמובא ÈÁ·Ê" «»¿ƒ¿≈¡…ƒ
'eÎÂ ˙B�a¯w‰ Ì‰ ÔBÈÓc‰ ˙¯È·ML ,"‰¯aL� Áe¯ שהם «ƒ¿»»∆¿ƒ««ƒ¿≈«»¿»¿

בחינת  שהוא המדמה נשבר ידם ועל אלוקים", "זבחי

Èk'רוח', ,˙B�a¯w‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ˙�ÈÁa ‰ÊÂ .ÌL ÔiÚ«≈»¿∆¿ƒ«¿ƒ»««»¿»ƒ
,‰n„Ó‰ Ák ˙�ÈÁa Ì‰L ,˙BÓ‰aÓ ÔÈ‡È·Ó ˙B�a¯w‰«»¿»¿ƒƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«…««¿«∆

מזרע  להיות שזכה על ישראל בשמחת עצמו שמשמח ידי על
של  והגוונין וההתפארות החן נתגלה זה ידי על ישראל,

יתברך  הבורא גדולת עיקר שזהו ישראל,

:ÂÓˆÚ ÏÚ ‰ÂˆÓ Ï˘ ‰ÁÓ˘ ¯¯ÂÚÈ˘הלכות חוקות בליקוטי (הל'

ד') אות ב' הל' רק העכו"ם הוא והגוונין ההתפארות "עיקר כתב:
וכשמפארין  אתפאר'. בך אשר 'ישראל בחינת ישראל, אצל
של  וההנהגות החן ומחבבין ומגדילין ישראל את ומשבחין
נתגלין  זה ידי על העמים, מכל הנבחר קדוש עם ישראל

ישראל. של וההתפארות הגוונין

על  ששמחין השמחה ידי שעל ז"ל, רבינו שאמר וזה
על  אמיתיים, לצדיקים ולהתקרב ישראל מזרע להיות שזכה
מדרגה  שבכל המניעות שהם המדמה, משברין זה ידי
ישראל  בשמחת עצמו שמשמח ידי על כי וכו', שבקדושה
החן  נתגלה זה ידי על ישראל, מזרע להיות שזכה על
הבורא  גדולת עיקר שזהו ישראל, של והגוונין וההתפארות

נכנעין  זה ידי על הבורא, גדולת התגלות ידי ועל יתברך,
המדמה. כח שהם המניעות

עד  למניעות נדמים  שהם רק כלל, מניעות אינם באמת כי
החן  ומחבבין ומשבחין שמפארין ידי על אבל לשברם, שקשה
שלא  בזה עצמן ומשמחין ישראל של וההתפארות והחשיבות
בחינת  ישראל, של ההתפארות נתגלין זה ידי על גוי, עשני
גדולת  שהם עלאין, הגוונין שהם אתפאר, בך אשר ישראל

כנ"ל". המדמה הכנעת עיקר זה ידי שעל יתברך, הבורא

אחר ד')ובמקום הל' מתנה לגשת (הל' שרוצה מי "כל כתב:
ומתפשטין  מתגברין ולתורתו, להשי"ת להתקרב הקודש אל
להתחזק  שרוצה מה וכל מאוד, מאוד פעם בכל נגדו
ולא  פשטוהו בבחינת ויותר, יותר כנגדו מתפשטין ולהתגבר,
שהם  אחרא שהסטרא זו, בתורה הנאמר לתרעא עייל
מתפשטים  וכו' וכו' והמניעות והבלבולים והתאוות הדמיונות
לשערי  ליכנוס אותו מניחין ואינם מאוד מאוד פעם בכל נגדו
התחילו  בתחילה כי ונפלו, נכשלו רבים זה ומחמת הקדושה.
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי תרפז כ

ÔÈ‡È·Ó ˙B�a¯w‰ Èk ,˙B�a¯w‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ˙�ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ«¿ƒ»««»¿»ƒ«»¿»¿ƒƒ
LÈ ‰Ó‰a‰ Èk ,‰n„Ó‰ Ák ˙�ÈÁa Ì‰L ,˙BÓ‰aÓƒ¿≈∆≈¿ƒ«…««¿«∆ƒ«¿≈»≈
‰n„Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ì„‡LÎe .‰n„Ó‰ Ák ÔkŒÌb dÏ»«≈…««¿«∆¿∆»»≈«««¿«∆
ÁkÓ ÔÈ‡aL ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÂÈ˙BÂ‡z ¯Á‡ e�È‰c ,·laL∆«≈¿«¿«««¬»«¿»∆»ƒƒ…«

e‰Ê Y ‰n„Ó‰‰Ó‰a‰ Ìb Èk ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓ «¿«∆∆«¬≈¿≈»«»ƒ««¿≈»
ÒÁ ‡ËBÁ Ì„‡Lk ÔkŒÏÚÂ .‰n„Ó‰ Ák dÏ LÈ≈»…««¿«∆¿«≈¿∆»»≈«
,‰n„Ó‰ Ák È„ÈŒÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÂ ,ÌBÏLÂ¿»¿»«¬»ƒ»ƒ«¿≈…««¿«∆
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ ÔkŒÏÚ ,˙BÂ‡z‰ Ïk ÔÈÎLÓ� ÌMnL∆ƒ»ƒ¿»ƒ»««¬«≈»ƒ¿»ƒ
Ïk ˙BcÂ˙‰Ïe ÂÈÏÚ CÓÒÏ CÈ¯ˆÂ ,˙BÓ‰aÓ Ôa¯»̃¿»ƒ¿≈¿»ƒƒ¿…»»¿ƒ¿«»
‰Ê È„ÈŒÏÚÂ ,‰ÎÈÓq‰ ˙ÚLa Ôa¯w‰ ÏÚ ÂÈ‡ËÁ¬»»««»¿»ƒ¿««¿ƒ»¿«¿≈∆

,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‰n„Ó‰ Ák ÏÎÂ ÌÈ‡ËÁ‰ Ïk ÔÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ»«¬»ƒ¿»…««¿«∆««¿≈»
‰ÎÈÓqÏ ÛÎz :CkŒ¯Á‡Â .Ï"pk ‰n„Ó ˙�ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«¿«∆««¿««»≈∆«¿ƒ»
Ú�Î� ‰Ê È„ÈŒÏÚÂ ,Ôa¯˜Ï ‰Ó‰a‰ ÔÈËÁBLÂ ,‰ËÈÁL Y¿ƒ»¿¬ƒ«¿≈»¿»¿»¿«¿≈∆ƒ¿»

:‰n„Ó‰ ¯aL�Â¿ƒ¿»«¿«∆

(:‚Y· ˙B‡Ï CiL)¯‡·Ó˜zÚ� Ì„‡LkL ,ÌL «»¿¿…»»∆¿∆»»∆¿»
BÏ CÈ¯ˆ Ê‡ ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»»»ƒ
,‰M„w‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï È„k ˙B�BÈÓc‰ el‡ C¯c CÏÈÏ≈≈∆∆≈«ƒ¿¿≈¿«ƒ«∆«¿À»
ÔÈ¯¯BÚ˙� ÈÊ‡ ,‰i�M‰ ‰‚¯„n‰Ï ‰ÏBÚLk ÛÎ˙Â¿≈∆¿∆∆¿««¿≈»«¿ƒ»¬«ƒ¿¿ƒ
ÚÈ�Î‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B˙B‡ ÔÈ·aÒÓe ‰‚¯„naL ˙BtÏw‰«¿ƒ∆««¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«
¯aL� ¯·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌL ÔiÚ ,'eÎÂ L„ÁÓ Ì˙B‡»≈»»¿«≈»¿««ƒ∆¿»ƒ¿«

CÏB‰ Ì„‡LÎe ,‰n„Ó‰ Ák Ôk Ìb dÏ LÈ ‰Ó‰a‰ Èkƒ«¿≈»≈»«≈…««¿«∆¿∆»»≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÂÈ˙BÂ‡z ¯Á‡ e�È‰c ,·laL ‰n„Ó‰ ¯Á‡«««¿«∆∆«≈¿«¿«««¬»«¿»
Ìb Èk ,LnÓ ‰Ó‰a ‰NÚÓ e‰Ê Y ‰n„Ó‰ ÁkÓ ÔÈ‡aL∆»ƒƒ…««¿«∆∆«¬≈¿≈»«»ƒ«
ÒÁ ‡ËBÁ Ì„‡Lk Ôk ÏÚÂ .‰n„Ó‰ Ák dÏ LÈ ‰Ó‰a‰«¿≈»≈»…««¿«∆¿«≈¿∆»»≈«
ÌMnL ,‰n„Ó‰ Ák È„È ÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ‡ËÁ‰ ÏÎÂ ,ÌBÏLÂ¿»¿»«¬»ƒ»ƒ«¿≈…««¿«∆∆ƒ»
Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ôk ÏÚ ,˙BÂ‡z‰ Ïk ÔÈÎLÓ�ƒ¿»ƒ»««¬«≈»ƒ¿»ƒ»¿»
ÏÚ ÂÈ‡ËÁ Ïk ˙BcÂ˙‰Ïe ÂÈÏÚ CÓÒÏ CÈ¯ˆÂ ˙BÓ‰aÓƒ¿≈¿»ƒƒ¿…»»¿ƒ¿«»¬»»«
Ïk ÔÈÎLÓ� ‰Ê È„È ÏÚÂ ,‰ÎÈÓq‰ ˙ÚLa Ôa¯w‰«»¿»ƒ¿««¿ƒ»¿«¿≈∆ƒ¿»ƒ»
˙�ÈÁa ‡È‰L ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‰n„Ó‰ Ák ÏÎÂ ÌÈ‡ËÁ‰«¬»ƒ¿»…««¿«∆««¿≈»∆ƒ¿ƒ«
'‰ËÈÁL Y ‰ÎÈÓÒÏ ÛÎz' :Ck ¯Á‡Â .Ï"pk '‰n„Ó'¿«∆««¿««»≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

צג.) �Ú�Î(מנחות ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ôa¯˜Ï ‰Ó‰a‰ ÔÈËÁBLÂ ,¿¬ƒ«¿≈»¿»¿»¿«¿≈∆ƒ¿»
.‰n„Ó‰ ¯aL�Â¿ƒ¿»«¿«∆

˜zÚ� Ì„‡LkL ,ÌL ¯‡·Ó :('‚ '· ˙B‡Ï CiL)«»¿¿…»»∆¿∆»»∆¿»
el‡ C¯c CÏÈÏ BÏ CÈ¯ˆ Ê‡ ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»»»ƒ≈≈∆∆≈
‰ÏBÚLk ÛÎ˙Â .‰M„w‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï È„k ˙B�BÈÓc‰«ƒ¿¿≈¿«ƒ«∆«¿À»¿≈∆¿∆∆
‰‚¯„naL ˙BtÏw‰ ÔÈ¯¯BÚ˙� ÈÊ‡ ,‰i�M‰ ‰‚¯„n‰Ï¿««¿≈»«¿ƒ»¬«ƒ¿¿ƒ«¿ƒ∆««¿≈»

ÁÓ Ì˙B‡ ÚÈ�Î‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B˙B‡ ÔÈ·aÒÓeÔiÚ 'eÎÂ L„ ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«»≈»»¿«≈
‰‚¯„naL ‰tÏw‰ ¯aL� ¯·kL Èt ÏÚ Û‡Â .ÌL»¿««ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒ»∆««¿≈»

'eÎÂ ‰�BÈÏÚ‰,לשם כשעלה העליון האדם ידי ‡Ûעל »∆¿»¿«
ÌMÓ ˜zÚ� ÔBÈÏÚ‰ ÏL ˙eiÓÈ�tLk ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈¿∆¿ƒƒ∆»∆¿∆¿»ƒ»

אחר  אבל וכו', קצת בתורה ועסקו יתברך לה' להתקרב קצת
של  הנ"ל וההשתטחות ההתפשטות עוצם ידי על כך

והבלבול  והתאוות מאוד המניעות כנגדם שהתפשטו וכו' ים
ח"ו  תקוה אפס כאילו בעצמן טעו זה ידי על פעם, בכל

שנתרחקו. כמו ונתרחקו

שבזה  ז"ל אדמו"ר שאמר כמו בזה, הרבה טעו ובאמת
נגדם  התאוות שהתגברות שסוברין מה הרבה החסידים טועין
מחמת  אדרבא הוא, כן לא ממדריגתם, שנפלו מחמת הוא
מתגברים  זה ידי על לדרגא מדרגא לעלות שצריכים

כך כל  וכו' והתאוות הדמיונות כנגדם (כמבואר ומתפשטים

לקמן) זו .בתורה

חסדו  גודל עת בכל עצמו את שיזכיר לזה, העצה עיקר אך
ויזכור  גמוליו, כל ישכח ואל יתברך, ה' של הגדול וטובו
עשהו  ולא עמו יתברך ה' שעשה הגדול החסד כל את היטב
וישמח  אמת, מצדיקי היונקים ותמימים להישרים וקירבו גוי,
ידי  ועל מעודו, יתברך ה' שזיכהו טובות הנקודות בכל מאוד
של  ההתפשטות גודל נגד פעם בכל להתגבר יזכה זה
עליהם. לבטח ויעבור ודרגא דרגא בכל שמתפשטים הקליפות

שגם  נמצא זאת שבתורה ז"ל אדמו"ר בדברי וכשנדקדק
נגד  שלהתגבר שכתב, הראשונה עצה בחינת הוא הזאת עצה
הבורא, גדולת התגלות ידי על הוא דרגא שבכל הקליפות
ליצירה  מעשיה עולין שאז הודו של הכוונות בחינת שהוא
הב', העצה בחינת בעצמו וזהו הבורא, גדולת מזכירין ואז
מה  כל כי יתברך, הגדול וטובו בחסדו לשמוח דהיינו
ותפארתו  גדולתו נתגלה יתברך וטובו חסדו ומגלין שזוכרין
הוא  בראשית יוצר של גדולתו עיקר כי ויותר, יותר יתברך
דור  בכל עת בכל עמנו עושה שהוא הגדול החסד בחינת
הגדולה  ה' לך שכתוב כמו גדולה, נקרא החסד מידת כי ודור,
גדולתו  נתגלה יותר חסדו שנתגלה  מה וכל כידוע, חסד זה

יותר. יתברך

ומזכיר  ישראל בשמחת עצמו את משמח כשאדם כן על
בחסדיו  ומאמין עמו, שעשה ונפלאותיו חסדיו עצמו את
הודיעונו  כאשר תמיד, תקוה לו יש שעדיין הגדול וטובו
יתברך, הבורא גדולת נתגלה זה ידי על האמיתיים, צדיקים
הקליפות  ומשבר מכניע זה ידי ועל גדולתו, עיקר זה כי
למדריגה  ולבוא לבטלם וזוכה כנגדו שמתפשטים שבמדריגה

פעם". בכל וכן השניה,
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כה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  מנא לן טבת  ָ ָ ָ ֵ ֲ ַאחוי כ תרפח 

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,'eÎÂ ‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„naL ‰tÏw‰«¿ƒ»∆««¿≈»»∆¿»¿««ƒ≈
˙ei�BˆÈÁÂ ,ÌMÓ ˜zÚ� ÔBÈÏÚ‰ ÏL ˙eiÓÈ�tLk¿∆¿ƒƒ∆»∆¿∆¿»ƒ»¿ƒƒ

(˙eiÓÈÙe),'eÎÂ ¯BÚ�Â ¯ÊBÁ ‰tÏw‰ ÈÊ‡ ,‰ÏBÚ ÔBzÁz‰ ¿ƒƒ««¿∆¬««¿ƒ»≈¿≈¿
ÔÈÚBË ‰Ê·e :ÔBLl‰ ‰Êa Ê‡ ¯Ó‡Â .ÌL ÔiÚ«≈»¿»«»¿∆«»»∆ƒ
eÏÙpL ,Ì‰Ï ‰Ó„� Ì‡˙tL ,‰a¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ«¿≈∆ƒ¿…ƒ¿∆»∆∆»¿
˜¯ ,ÏÏk ‰ÏÈÙ� ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡·e ,ÌM‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««≈∆¡∆≈∆¿ƒ»¿»«
Ê‡Â ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ˙BÏÚÏ ÔÈÎÈ¯vL ˙ÓÁÓ≈¬«∆¿ƒƒ«¬ƒ«¿≈»¿«¿≈»¿»
˙BÂ‡z‰ Ì‰L ,˙BtÏw‰ L„ÁÓ ÔÈ¯ab˙Óe ÔÈ¯¯BÚ˙Óƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»»«¿ƒ∆≈««¬
,Ï"pk ˙BÚÈ�n‰Â ˙B·LÁn‰Â ˙B�BÈÓc‰Â ÌÈÏeaÏa‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿¿««¬»¿«¿ƒ««
¯ÊÁÏ L„ÁÓ ÌÚt ÏÎa ¯ab˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔkŒÏÚ«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»««≈»»«¬…
ÏÎaL 'eÎÂ ˙BÚÈ�n‰Â ˙BtÏw‰ ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ïe¿«¿ƒ«¿«≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»
‰ÏÈÙ� ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡a Ï·‡ ,L„ÁÓ ‰‚¯„Óe ‰‚¯„Ó«¿≈»«¿≈»≈»»¬»∆¡∆≈∆¿ƒ»

:Ï"pk ÏÏk¿»««

(:‚ ˙B‡Ï CiL)Ú„Â.'eÎÂ ÔÈÂL Ì„‡ŒÈ�a È�L ÔÈ‡L , «»¿¿«∆≈¿≈¿≈»»»ƒ¿
˙BÏÚÏ ‰ˆB¯ „Á‡Lk ,‡ˆÓ�ƒ¿»¿∆∆»∆«¬
˜zÚ�Â CÏB‰ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ ‰�BÈÏÚ ‰‚¯„ÓÏ B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»¿«¿≈»∆¿»≈¬«≈¿∆¿»
CÏB‰Â ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„n‰ d˙B‡a „ÓBÚ‰ Ì„‡‰»»»»≈¿»««¿≈»»∆¿»¿≈

¯Ó‡Â .'eÎÂ ‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ ˜zÚ�Â‰Êa Ê‡ ¿∆¿»««¿≈»«≈∆¿»¿¿»«»¿∆
dÈa‚Óe ÌÈ¯Ó „Á‡M ‰Ó ,‰Ó¯‰ ˙�ÈÁa ‰ÊÂ :ÔBLl‰«»¿∆¿ƒ«¬»»«∆∆»≈ƒ«¿ƒ«
‰‚¯„naL Ì„‡‰ ‰fL È„ÈŒÏÚ Èk ,B¯·Á ˙‡∆¬≈ƒ«¿≈∆∆»»»∆««¿≈»
dÈa‚‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ‰ÏÚ ‰�BzÁz‰««¿»»»ƒ«¿»¿«¿»«¿≈∆ƒ¿ƒ«
˙BÏÚÏ ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„naL B¯·Á ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆¬≈∆««¿≈»»∆¿»«¬
„BÚ dB·b‰ ,B¯·Ác B¯·Á ÔÎÂ .¯˙BÈ ‰�BÈÏÚ ‰ÏÚÓÏ¿«¬»∆¿»≈¿≈¬≈«¬≈«»«
‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ ,B¯·ÁÓ ¯˙BÈ≈≈¬≈»»≈¿«¿»¿≈¿«¿»
‰‚¯„Óa Ì„‡ŒÈ�a È�L eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ Èk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿¿≈¿≈»»¿«¿≈»

.Ï"pk ˙Á‡««««

¯ÊBÁ ‰tÏw‰ ÈÊ‡ ,‰ÏBÚ ÔBzÁz‰ (˙eiÓÈ�Ùe) ˙ei�BˆÈÁÂ¿ƒƒ¿ƒƒ««¿∆¬««¿ƒ»≈
ÔÈÚBË ‰Ê·e :ÔBLl‰ ‰Êa Ê‡ ¯Ó‡Â .ÌL ÔiÚ 'eÎÂ ¯BÚ�Â¿≈¿«≈»¿»«»¿∆«»»∆ƒ
˙„B·ÚÓ eÏÙpL Ì‰Ï ‰Ó„� Ì‡˙tL ,‰a¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ«¿≈∆ƒ¿…ƒ¿∆»∆∆»¿≈¬«
ÔÈÎÈ¯vL ˙ÓÁÓ ˜¯ ,ÏÏk ‰ÏÈÙ� ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡·e ,'‰∆¡∆≈∆¿ƒ»¿»«≈¬«∆¿ƒƒ
ÔÈ¯ab˙Óe ÔÈ¯¯BÚ˙Ó Ê‡Â ,‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ ˙BÏÚÏ«¬ƒ«¿≈»¿«¿≈»¿»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ
˙B�BÈÓc‰Â ÌÈÏeaÏa‰Â ˙BÂ‡z‰ Ì‰L ,˙BtÏw‰ L„ÁÓ≈»»«¿ƒ∆≈««¬¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿
¯ab˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ôk ÏÚ ,Ï"pk ˙BÚÈ�n‰Â ˙B·LÁn‰Â¿««¬»¿«¿ƒ«««≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
˙BtÏw‰ ¯aLÏe ÚÈ�Î‰Ïe ¯ÊÁÏ L„ÁÓ ÌÚt ÏÎa¿»««≈»»«¬…¿«¿ƒ«¿«≈«¿ƒ
Ï·‡ ,L„ÁÓ ‰‚¯„Óe ‰‚¯„Ó ÏÎaL 'eÎÂ ˙BÚÈ�n‰Â¿«¿ƒ¿∆¿»«¿≈»«¿≈»≈»»¬»

,Ï"pk ÏÏk ‰ÏÈÙ� ‰Ê ÔÈ‡ ˙Ó‡a ופעם פעם בכל וצריך ∆¡∆≈∆¿ƒ»¿»««
כלל, בדעתו מזה ליפול ולבלי הרבה, עצמו את לחזק

מחדש אותם וישבר עליהם שיתגבר מוהר"ן)(עד ליקוטי .קיצור

,(‚ ˙B‡Ï CiL):שם ÔÈÂLמובא Ì„‡ È�a È�L ÔÈ‡L Ú„Â «»¿¿«∆≈¿≈¿≈»»»ƒ
‰‚¯„ÓÏ B˙‚¯„nÓ ˙BÏÚÏ ‰ˆB¯ „Á‡Lk ‡ˆÓ� ,'eÎÂ¿ƒ¿»¿∆∆»∆«¬ƒ«¿≈»¿«¿≈»
d˙B‡a „ÓBÚ‰ Ì„‡‰ ˜zÚ�Â CÏB‰ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ ‰�BÈÏÚ∆¿»≈¬«≈¿∆¿»»»»»≈¿»
¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ ˜zÚ�Â CÏB‰Â ,‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„n‰««¿≈»»∆¿»¿≈¿∆¿»««¿≈»«≈
,‰Ó¯‰ ˙�ÈÁa ‰ÊÂ :ÔBLl‰ ‰Êa Ê‡ ¯Ó‡Â .'eÎÂ ‰�BÈÏÚ∆¿»¿¿»«»¿∆«»¿∆¿ƒ«¬»»
‰fL È„È ÏÚ Èk ,B¯·Á ˙‡ dÈa‚Óe ÌÈ¯Ó „Á‡M ‰Ó«∆∆»≈ƒ«¿ƒ«∆¬≈ƒ«¿≈∆∆
ÏÚ ,‡b¯„Ï ‡b¯cÓ ‰ÏÚ ‰�BzÁz‰ ‰‚¯„naL Ì„‡‰»»»∆««¿≈»««¿»»»ƒ«¿»¿«¿»«
‰�BÈÏÚ‰ ‰‚¯„naL B¯·Á ˙‡ ÌÈ¯‰Â dÈa‚‰ ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ∆¬≈∆««¿≈»»∆¿»
dB·b‰ ,B¯·Ác B¯·Á ÔÎÂ .¯˙BÈ ‰�BÈÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ«¬¿«¬»∆¿»≈¿≈¬≈«¬≈«»«
‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ ,‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ ,B¯·ÁÓ ¯˙BÈ „BÚ≈≈¬≈»»≈¿«¿»¿≈¿«¿»
‰‚¯„Óa Ì„‡ È�a È�L eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡ Èk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ∆¿»∆ƒ¿¿≈¿≈»»¿«¿≈»

.Ï"pk ˙Á‡««««

בו  והאיר בצדקה לו שנתן ממונו בחבירו להאיר שזכה כמו
העליה  שעיקר לדרגא מדרגא לעלות זוכה כן כמו עלאין, גוונין
חבירו  את גם להעלות חברו בטובת כשמשתדל כן גם הוא

:‰Ó¯‰ ˙�ÈÁ· ‰ÊÂהלכות ג')בליקוטי הל' ע"א "זה (הל' כתב:
כל  כי בתורה', גדול כלל זה כמוך לרעך 'ואהבת בחינת
חבירו  את ויגביה שירים צריך אחד וכל אחד , כאיש ישראל
שיעלו  עד בשלימות, אלקים צלם שיושלם עד הקדושה אל
ואז  לו הראוי למקומו אחד כל ומדרגתן למקומן הנשמות כל

שעושין יושלם וחסד צדקה ידי על זוכין זה וכל וכו', התיקון
שהם  שבממון עלאין הגוונין נתגלין זה ידי שעל מממונו,
המדמה  שוברין זה ידי שעל יתברך, הבורא גדולת עיקר
מדרגא  חבירו גם עולה זה ידי שעל לדרגא, מדרגא ועולין

כנ"ל. חבירו את גם ומגביה ומרים לדרגא

התיקון  עיקר בודאי כי היטב, הענין ומקושר מבואר ועתה
חברו, ישראל עם אחד כל שעושה דייקא וחסד צדקה ידי על
שבממון  עלאין גוונין בו ומאיר אותו ומעלה מקים שבזה
שעיקר  לדרגא, מדרגא לעלות זוכה בעצמו ובזה ישראל,
צדקה  ידי על לזה שזוכה כנ"ל, חבירו גם כשמעלה העליה
בחבירו  להאיר שזכה שכמו חבירו, עם שעושה דייקא וחסד
גוונין  בו והאיר חסד בהלואת או בצדקה לו שנתן ממונו
הוא  העליה שעיקר לדרגא מדרגא לעלות זוכה כן כמו עלאין,
כנ"ל. חבירו את גם להעלות חברו בטובת כשמשתדל כן גם

הבורא  גדולת נתגלה ואין בזה, זה כלולין ישראל כל כי
לזה, זה ומאירין נכללים כשהגוונין אם כי הגוונין נתגלין ואין
בזה  זה ונכללין שם, שמבואר מה שם  עיין זו, בתורה כמובן
צדקה  עושין כשישראל היינו, וכו', הגוונין אלו מתנהרין
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כו  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  טבת  ָ ִ ְרציצא תרפט כא

¯Á‡Ïk ‡¯B˜Â ‰pÎÓ ÌLÂ ,Ï"p‰ ¯Ó‡Ó ¯Ó‡L ««∆»««¬»««¿»¿«∆¿≈»
¯Ó‡ ,‰n„Ó‰ Ák ÌLa Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙BÂ‡z«¬«≈∆»»¿≈…««¿«∆»«
e�È‰ ,¯Á‡ ÌL BÏ ˙BpÎÏe BÏ ‡¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ :Ê‡»¿ƒƒƒ¿…¿«≈«≈«¿
ÌLa B˙B‡ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ú¯‰ ¯ˆi‰Â ¯·cŒÏÚa‰Ï¿«««»»¿«≈∆»»¿ƒƒƒ¿¿≈
˜¯ ,Ú¯‰ ¯ˆÈ ÌLa „BÚ B˙B¯˜Ï ‡lL e�È‰c ,¯Á‡«≈¿«¿∆…ƒ¿¿≈≈∆»»«
Ï·‡ ,˜BÁN C¯„a ˙‡Ê ¯Ó‡Â .‰n„Ó‰ Ák ÌLa¿≈…««¿«∆¿»«…¿∆∆¿¬»
ÔÈ·‰Ï È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL ‰�ek ‰Êa BÏ ‰È‰L ,Èz�·‰≈«¿ƒ∆»»»∆«»»¿≈»¿…»ƒƒ¿»ƒ

:‰Êa B˙�ek«»»»∆

ÂÎ
‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

.‡Áe¯ ˜Ù
 ‡ÎÈ‰ ,d˙eÚÈ·a ˙ÈÓc ‡ˆÈˆ¿̄ƒ»¿»≈¿≈≈≈»»≈»
.ÏÚ„ e
È‰a :B‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿«¿¿»

:È"L«̄ƒ

zah `k.˙ÈÓc ‡ˆÈˆ¯:B˙tÏ˜ CB˙a ˙nL ÁB¯Ù‡ ¿ƒ»¿»≈∆¿«∆≈¿¿ƒ»

,‡ˆÈˆ¯˙�ÈÁa ,˜Ècˆ ˙�ÈÁa ‰Ê .ÁB¯Ù‡ ‰Ê ¿ƒ»∆∆¿«∆¿ƒ««ƒ¿ƒ«

ז"ל: נתן ר' pÎÓ‰מוסיף ÌLÂ ,Ï"p‰ ¯Ó‡Ó ¯Ó‡L ¯Á‡««∆»««¬»««¿»¿«∆
¯Ó‡ ,‰n„Ó‰ Ák ÌLa Ú¯‰ ¯ˆi‰ ˙BÂ‡z Ïk ‡¯B˜Â¿≈»«¬«≈∆»»¿≈…««¿«∆»«
ÏÚa‰Ï e�È‰ ,¯Á‡ ÌL BÏ ˙BpÎÏe BÏ ‡¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ :Ê‡»¿ƒƒƒ¿…¿«≈«≈«¿¿«««
e�È‰c ,¯Á‡ ÌLa B˙B‡ ˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ú¯‰ ¯ˆi‰Â ¯·c»»¿«≈∆»»¿ƒƒƒ¿¿≈«≈¿«¿

La „BÚ B˙B¯˜Ï ‡lL.‰n„Ó‰ Ák ÌLa ˜¯ Ú¯‰ ¯ˆÈ Ì ∆…ƒ¿¿≈≈∆»»«¿≈…««¿«∆
‰Êa BÏ ‰È‰L Èz�·‰ Ï·‡ ,˜BÁN C¯„a ˙‡Ê ¯Ó‡Â¿»«…¿∆∆¿¬»≈«¿ƒ∆»»»∆

.‰Êa B˙�ek ÔÈ·‰Ï È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL ‰�ek«»»¿≈»¿…»ƒƒ¿»ƒ«»»»∆

ÂÎ
‰Î¯·Ï B�B¯ÎÊ e�a¯ ÔBLÏ¿«≈ƒ¿ƒ¿»»

בגמרא ח:)מובא רבי (בכורות את אתונה זקני ששאלו ,

חנניה: בן �Ù˜יהושע ‡ÎÈ‰ ,d˙eÚÈ·a ˙ÈÓc ‡ˆÈˆ¿̄ƒ»¿»≈¿≈≈≈»»≈
‡Áe¯.רוחו יוצאת מהיכן קליפתו, בתוך שמת אפרוח – »

ÏÚc e�È‰a :B‰Ï ¯Ó‡Â מאותו יוצאת היא להם: ואמר – ¿»«¿¿«¿¿»
נכנסה. היא שמשם מקום

כך, הגמרא בדברי �ÈÁa˙ורמוז ‰Ê .ÁB¯Ù‡ ‰Ê ,'‡ˆÈˆ¯'¿ƒ»∆∆¿«∆¿ƒ«
˙�ÈÁa ,˜Ècˆשנאמר עב)מה ˆÈc˜",(תהלים ÂÈÓÈa Á¯ÙÈ" : «ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»»«ƒ

'אפרוח' בחינת הוא שהצדיק בזה, תיקוני (ורמוז בהקדמת עיין

אפרוח) ערך יעקב ובקהלת ב:) (דף והיינו זוהר .˜Ècv‰ :B˙B‡ eÏ‡ML∆»¬««ƒ

"ישראל  בחינת הגוונין, הם הם ישראל כי זה, עם זה וחסד
אחד  וכל הגוונין, פאר מתגלה שבהם אתפאר", בך אשר
והאפוד  החושן באבני שורשו כפי מיוחד גוון בו יש מישראל
ובהם  רב, הון שוים היו כי ישראל, של דקדושה עשירות שהם
ידי  על לזה זה ומאירין בזה זה וכשנכללין הגוונין, כל היה
עיקר  ששם מממונו, חבירו עם אחד שעושה וחסד צדקה
ואז  לזה, זה ומאירין בזה זה נכללין הגוונין אז כנ"ל. הגוונין
הבורא  גדולת נתגלה דייקא ואז הגוונין, פאר התגלות עיקר
לדרגא, מדרגא ועולה המדמה כח שהם הקליפות ונכנעין
מתגדל  יתברך ה' ואז לדרגא, מדרגא חבירו גם ומעלה
מדרגא  עולין שישראל מה כל כי ויותר, ביותר ומתפאר
ה' ונתרומם ונתפאר ונתקדש נתגדל למעלה, למעלה לדרגא

ויותר". יותר כביכול, יתברך,

עלינו  ולהופיע להאיר והתחיל לעולם, ז"ל אדמו"ר משבא
בתכלית  שהשיגה עלאה, בינה שהיא השמינית המידה
ועצמה  גברה זה לעומת זה אחריו, שלימות שאין השלימות
שהיא  אחרא הסטרא של השמינית המידה גם מאוד

מדמה  בחינת

:¯Á‡ Ì˘ ÂÏ ˙Â�ÎÏÂאור כוכבי ל"ו)בספר אות ובינה כתב:(חכמה
התורה  שלאחר הקדוש במאמרו לרמז דעתי עניות לפי 'נראה
לכנות  שצריכין כ"ה, סימן מוהר"ן בלקוטי מנא' לן 'אחוי
רק  הרע יצר בשם עוד לקרותו שלא אחר, שם הרע להיצר
ז"ל  חכמינו שאמרו מה פי על שם, עיין המדמה, כח בשם

שהם  חן ליודעי וידוע כו', הרע ליצר לו יש שמות שבעה
עשה  זה לעומת זה כי אחרא, דסטרא מידות השבע כנגד
זה  כל כמובן בהקדושה, הנמצאים מידות שבע כנגד אלקים
הארת  אם כי בעולם היה לא הנה עד והנה אמת, בספרי
להמשיכם  רועים השבעה אותם שהשיגו האלה מידות השבע
כוחות  שבעה אם כי זה כנגד היה לא כן על עלינו, ולהאירם
משבא  אבל לו, שיש שמות שבעה בחינת שהם הרע היצר
המידה  עלינו ולהופיע להאיר והתחיל לעולם, ז"ל אדמו"ר
השלימות  בתכלית שהשיגה עלאה, בינה שהיא השמינית

וכו', אחריו שלימות ובינה)שאין בחכמה באריכות שם כן (כמבואר על ,
של  השמינית המידה גם מאוד ועצמה גברה זה לעומת זה
הוא  דקדושה בינה כי מדמה, בחינת שהיא אחרא הסטרא
דסטרא  בינה זה לעומת וזה דבר, מתוך דבר מבין בחינת

והבל'. בשוא לדבר דבר מדמה בחינת הוא אחרא

שקרא  במה היטב מובן זה לפי כי כתב, עמוקים ובמים
מוהר"ן  בחיי ומבואר 'ברסלב', החסידות שם את ז"ל רבינו

מ"ט) אות אליו המתקרבים כי (מעלת בשר', 'לב מלשון הוא שברסלב
האבן, לב נקרא שבלב שהמדמה מבואר המאמר בתחילת
בינה  בשר, לב בחינת הוא בקדושה שלעומתו זה לפי ומובן
בינה  מידת להאיר לעולם שבא רבינו של מידתו שזוהי ליבא,
רמוז  וזה אבן, לב שהוא המדמה, את להכניע בשר, לב ליבא,

'ברסלב'. בשם
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