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'·LB�‡(·Ï ·ÂÈ‡),Áe¯ ˙$ÈÁa ‡e‰L ,‰$È‚$ ˙$ÈÁa , ∆¡¿ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ««
‰$eÓ‡ L‡¯ ÏL ¯Óf‰Â Ôebp‰ ‰lb˙È Ê‡L ,e$È‰«¿∆»ƒ¿«∆«ƒ¿«∆∆∆…¡»
ÏL elÙ‡ ,˙eÒ¯B˜Èt‡‰ Ïk eÏha˙È B„ÈŒÏÚÂ ,Ï"pk««¿«»ƒ¿«¿»»∆ƒ¿¬ƒ∆

:Ï"pk Èe$t‰ ÏÏÁ»»«»««

‰Ò

"Ï‡ Èza zÚÓL ‡BÏ‰ ˙e¯ Ï‡ ÊÚa ¯Ó‡iÂ«…∆…«∆¬»««¿ƒƒ«

È¯e·Ú˙ ‡Ï Ì‚Â ¯Á‡ ‰„Na Ë˜ÏÏ ÈÎÏz≈¿ƒƒ¿…¿»∆«≈¿«…«¬ƒ
zÎÏ‰Â Ôe¯ˆ˜È ¯L‡ ‰„Oa CÈ�ÈÚ .'eÎÂ ‰fÓƒ∆¿≈«ƒ«»∆¬∆ƒ¿…¿»«¿¿
ÈzÏ·Ï ÌÈ¯Úp‰ ˙‡ È˙Èeˆ ‡BÏ‰ Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¬ƒƒƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
˙È˙LÂ ÌÈÏk‰ Ï‡ zÎÏ‰Â ˙ÓˆÂ ,CÚ‚�»¿≈¿»ƒ¿»«¿¿∆«≈ƒ¿»ƒ

:"ÌÈ¯Úp‰ Ôe·‡LÈ ¯L‡Ó(· ˙Â¯) ≈¬∆ƒ¿¬«¿»ƒ
‡,Úc‰„N LÈ ÈkLÂ ,ÌÈ·NÚÂ ˙B$ÏÈ‡ ÌÈÏ„b Ì «ƒ≈»∆¿»¿≈ƒƒ»«¬»ƒ

‰„O‰ ÈÙÈ ¯˜È Ï„‚Â .„‡Ó ÌÈ‡$Â ÌÈÙÈ»ƒ¿»ƒ¿…¿…∆¿»…ƒ«»∆

לב) זהו,(איוב כי בזה, ÈÁa	˙ורמוז ‡e‰L ,‰	È‚	 ˙	ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ«
'‰	eÓ‡ L‡¯' ÏL ¯Óf‰Â Ôebp‰ ‰lb˙È Ê‡L ,e	È‰ ,Áe¯««¿∆»ƒ¿«∆«ƒ¿«∆∆∆…¡»
ÏL elÙ‡ ,˙eÒ¯B˜Èt‡‰ Ïk eÏha˙È B„È ÏÚÂ ,Ï"pk««¿«»ƒ¿«¿»»∆ƒ¿¬ƒ∆

,Ï"pk Èe	t‰ ÏÏÁ בחינת את להשיג יוכלו זה ידי ועל »»«»««
הפנוי. החלל

בא  משה אל ה' "ויאמר כך: זה בפסוק רמוז כן ואם

'משה' בחינת שהוא לצדיק אמר הקב"ה – פרעה" אל

הפנוי, מהחלל הבאות והחכמות בקושיות ויעיין שיכנס

ונשקעו  שנפלו נשמות כמה זה ידי על להוציא כדי

ואת  ליבו אל הכבדתי אני "כי הזאת. האפיקורסות בתוך

יש  ובהקדמותיהם האלו בחכמות כי – עבדיו" לב

למצוא  אפשר אי כי בקושיא, שם שנשארים לב, כבדות

את  משם צמצם שהקב"ה והטעם יתברך, ה' את שם

– בקרבו" אלה אותותי שיתי "למען יתברך: אלוקותו

והמידות  האותיות את הפנוי החלל בתוך שם לשים כדי

שם  כי – תספר" "ולמען הבריאה, של והצמצומים

הכלים  שהם ודיבור, אותיות בחינת יש הבריאה בתוך

הצמצומים  מטרת וכל יתברך, ה' לאור והצמצומים

על  להשיג כדי – בנך" ובן בנך "באזני היא: והבריאה

הבאים  הללו החכמות ומלבד יתברך. רחמנותו את ידם

התעללתי  אשר "את בחינת: גם יש הפנוי, מהחלל

שגרם  אור ריבוי ידי  על שנעשו הקליפות – במצרים"

– בם" שמתי אשר אותותי "ואת הכלים, לשבירת

כי  "וידעתם ולכן הקדושה, וניצוצות אותיות יש שבהם

ואפשר  יתברך, ה' את להכיר אפשר שם – ה'" אני

של  הקושיות את ליישב ושכל אלוקות שם למצוא

להשיג  אפשר אי הזה שבעולם ואף הזאת. האפיקורסות

ארבה  מחר מביא "הנני הפנוי, החלל בחינת את

באמת  כיצד זאת, להשיג יזכו לבוא לעתיד – בגבולך"

יהיה  וזה הפנוי, חלל הוא כן פי על ואף אלוקות שם יש

של  אמונה', 'ראש בחינת שהוא העליון הניגון ידי על

והחכמות  הניגונים שכל 'משה', בחינת שהוא הצדיק

המבוכות  כל מתבטלות ידו ועל בו, ונכללים מתבטלים

הפנוי. החלל של

‰Ò
הפסוק: את מקדים ז"ל ¯e˙,"רבינו Ï‡ ÊÚa ¯Ó‡iÂ«…∆…«∆

‡Ï Ì‚Â ¯Á‡ ‰„Na Ë˜ÏÏ ÈÎÏz Ï‡ Èza zÚÓL ‡BÏ‰¬»««¿ƒƒ«≈¿ƒƒ¿…¿»∆«≈¿«…
zÎÏ‰Â Ôe¯ˆ˜È ¯L‡ ‰„Oa CÈ	ÈÚ .'eÎÂ ‰fÓ È¯e·Ú«̇¬ƒƒ∆¿≈«ƒ«»∆¬∆ƒ¿…¿»«¿¿
˙ÓˆÂ ,CÚ‚	 ÈzÏ·Ï ÌÈ¯Úp‰ ˙‡ È˙Èeˆ ‡BÏ‰ ,Ô‰È¯Á‡«¬≈∆¬ƒƒƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ

"ÌÈ¯Úp‰ Ôe·‡LÈ ¯L‡Ó ˙È˙LÂ ÌÈÏk‰ Ï‡ zÎÏ‰Â רות) ¿»«¿¿∆«≈ƒ¿»ƒ≈¬∆ƒ¿¬«¿»ƒ
דרכו .ב) פי על זה בפסוק הרמוז יתבאר המאמר ובסוף

המאמר. של

,Úc .‡LÈ Èkבחינת העליונים N'LÂ„‰'בעולמות ,Ì «ƒ≈»∆¿»
ÈÙÈ ¯˜È Ï„‚Â .„‡Ó ÌÈ‡	Â ÌÈÙÈ ÌÈ·NÚÂ ˙B	ÏÈ‡ ÌÈÏ„b¿≈ƒƒ»«¬»ƒ»ƒ¿»ƒ¿…¿…∆¿»…ƒ

שלעתיד  והניגון השיר ענין להדיא מבואר זה במאמר

:‰�ÂÓ‡ ˘‡¯ Ï˘ ¯ÓÊ‰Â ÔÂ‚È�‰ ‰Ï‚˙È:כתב לחכמה בפרפראות
שנשמע  והנורא הנפלא הענין להדיא מבואר זה במאמר "הנה
העולם  יהיה שזה שלעתיד, והניגון השיר מענין ז"ל  רבינו מפי
מה  פי על היטב מבואר וכו', והחסידים הצדיקים כל של הבא
שישיגו  הוא לעתיד שכר הקיבול שעיקר ז"ל רבינו שכתב
ידעו  ואז הזה, בעולם להבין היה אפשר שאי מה ויבינו השגות

בחינת שזה וכו', ארבה בבחינת הוא הפנוי ל)שהחלל (בראשית

כי  וכו', שכר לקבל מחר בחינת מחר, ביום צדקתי בי וענתה
וזה וכו', אמונה ראש של הניגון בחינת יתגלה י)אז הנני (שמות

מחר שכר)מביא לקבל מחר נמצא (בחינת הנ"ל, הניגון בחינת ארבה,
אף  אך שלעתיד, שכר הקיבול בחינת הוא הזה שהניגון מבואר
שיהיה  הניגון זה סוד שעיקר ז"ל, נתן מהר"ר שמעתי כן פי על
בלקוטי  מרומז כנ"ל והחסידים הצדיקים כל של שכר הקיבול
השנה  בראש שנאמר ח' סי' תוכחה תקעו במאמר תנינא
זה". מענין ז"ל רבינו דיבר אז כי ז"ל, חייו ימי של האחרון
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.˙‡Ê ‰˙‡¯ ÔÈÚ È¯L‡ ,¯tÒÏ ¯LÙ‡ È‡ ÂÈÏec‚Â¿ƒ»ƒ∆¿»¿«≈«¿≈«ƒ»¬»…
ÌÈÏ„b‰ ˙BLB„˜ ˙BÓL$ ˙$ÈÁa Ì‰ ÌÈ·NÚÂ ˙B$ÏÈ‡Â¿ƒ»«¬»ƒ≈¿ƒ«¿»¿«¿≈ƒ
ÌÈÚ$ Ì‰L ,˙Bn¯Ú ˙BÓL$ ‰nÎÂ ‰nk LÈÂ .ÌL»¿≈«»¿«»¿»¬À∆≈»ƒ
,Ôewz ÏÚ ÌÈtˆÓe ÌÈ$ÈzÓÓe ,‰„OÏ ıeÁÓ ÌÈ„$Â¿»ƒƒ«»∆«¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ
‰ÓL$ elÙ‡ Ì‚Â .ÌÓB˜Ó Ï‡ Ò$ÎÏÂ ·eLÏ eÏÎeiL∆¿»¿ƒ¿…∆¿»¿«¬ƒ¿»»

‡È‰Lk ÌÈÓÚÙÏ ,˙BÓL$ ‰nk ÌÈÈeÏz daL ,‰ÏB„b¿»∆»¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ
Ìlk Ì‰Â .ÌLÏ ¯ÊÁÏ dÏ ‰L˜ ,ıeÁÏ ˙‡ˆBÈ≈«»∆»«¬…¿»¿≈À»
˜qÚ˙‰Ï ÏÎeiL ,‰„O‰ŒÏÚa ÏÚ ÌÈtˆÓe ÌÈL˜·Ó¿«¿ƒ¿«ƒ««««»∆∆«¿ƒ¿«≈
ÏL ‰˙ÈÓ È„ÈŒÏÚ d$ewzL ,‰ÓL$ LÈÂ .Ì$ewz C¯ˆa¿…∆ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»«¿≈ƒ»∆

:„Á‡ ÏL ‰„B·ÚÂ ‰ÂˆÓ È„ÈŒÏÚ B‡ „Á‡∆»«¿≈ƒ¿»«¬»∆∆»

.˙‡Ê ‰˙‡¯ ÔÈÚ È¯L‡ ,¯tÒÏ ¯LÙ‡ È‡ ÂÈÏec‚Â ‰„O‰«»∆¿ƒ»ƒ∆¿»¿«≈«¿≈«ƒ»¬»…
ÌÈÏ„b‰ ˙BLB„˜ ˙BÓL	 ˙	ÈÁa Ì‰ ÌÈ·NÚÂ ˙B	ÏÈ‡Â¿ƒ»«¬»ƒ≈¿ƒ«¿»¿«¿≈ƒ

,˙Bn¯Ú ˙BÓL	 ‰nÎÂ ‰nk LÈÂ .ÌL עסקו לא כי »¿≈«»¿«»¿»¬À
הנשמה  של הלבושים שהם הזה, בעולם ומצוות בתורה

הבא כ"ג)בעולם סי' הר"ן ıeÁÓ,(שיחות ÌÈ„	Â ÌÈÚ	 Ì‰L∆≈»ƒ¿»ƒƒ
·eLÏ eÏÎeiL ,Ôewz ÏÚ ÌÈtˆÓe ÌÈ	ÈzÓÓe ,‰„OÏ«»∆«¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ∆¿»

daL ,‰ÏB„b ‰ÓL	 elÙ‡ Ì‚Â .ÌÓB˜Ó Ï‡ Ò	ÎÏÂ¿ƒ¿…∆¿»¿«¬ƒ¿»»¿»∆»
,ıeÁÏ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ÌÈÓÚÙÏ ,˙BÓL	 ‰nk ÌÈÈeÏz¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ≈«
ÏÚ ÌÈtˆÓe ÌÈL˜·Ó Ìlk Ì‰Â .ÌLÏ ¯ÊÁÏ dÏ ‰L»̃∆»«¬…¿»¿≈À»¿«¿ƒ¿«ƒ«
,‰ÓL	 LÈÂ .Ì	ewz C¯ˆa ˜qÚ˙‰Ï ÏÎeiL ,‰„O‰ ÏÚa«««»∆∆«¿ƒ¿«≈¿…∆ƒ»¿≈¿»»
‰ÂˆÓ È„È ÏÚ B‡ „Á‡ ÏL ‰˙ÈÓ È„È ÏÚ d	ewzL∆ƒ»«¿≈ƒ»∆∆»«¿≈ƒ¿»

.„Á‡ ÏL ‰„B·ÚÂ«¬»∆∆»

תיקון  וענין רבים, יסורים עליו שעוברים השדה בעל ענין
הנשמות 

:'ÂÎÂ ‰„˘ ˘È ÈÎ Ú„מוהר"ן כ"ח)בחיי ויאמר (סי' "מאמר כתב:
בנו  לפטירת סמוך תקס"ו בקיץ נאמר ס"ה סימן רות אל בועז

ז"ל. אפרים שלמה רבי הרב מורנו והנורא הקדוש הילד

על  אחד עוד עם זצ"ל נתן רבי הרב מורנו לפניו עמד ואז
סיפר  זצ"ל ואדמו"ר ביתו, על זצ"ל לאדמו"ר שהיה העליה
צד  מכל לו שיש הגדולים שלו ויסורים צערו מגודל עמם
רבים  יסורים מלא היה כי קצת בזה והאריך צדדים, ומצידי

תמיד. עת בכל ומחוץ מבית מאוד ועצומים

ועצום  גדול מה יודעים אתם מה ואמר: ענה דבריו ובתוך
לבבי  כל הנ"ל, הילד הסתלקות ענין בעולם שהיה הזה השבר
על  לירד הקדושות הדמעות והתחילו ממקומו, וניתק נשבר
שנפל  הבושה מעוצם מלפניו נשמטו ומיד ותיכף לחייו,
כאילו  להם שנדמה עד בפניהם, בכייתו שראו על עליהם

אחר במקום מבואר וכבר ונחרב, העולם כל מוהר"ן נהפך (חיי

לבוא תקפ"ג) ראוי שהיה הגדולה התקוה מענין קצת ברמז
הנ"ל. הקדוש הילד נפטר היה לא אם ישראל לכלל

קודש  שבת ערב ששי ביום שהיה זה שאחר ביום כך ואחר
יפה  דבר להם מספר היה תיכף יורדים היו לא אם להם, אמר
הנ"ל  רות אל בועז ויאמר המאמר להם אמר זה וביום מאוד,
לבעל  מאוד שצריכין ומה הנשמות תיקון מענין המדבר
בעל  להיות מתניו שחוגר וזה ויתקנם, עליהם שישגיח השדה
לצלן, רחמנא שיעור בלי הרבה יסורים עליו עוברין השדה
כמו  השדה פעולות ועושה כולם על עובר כוחו בגודל והוא
הסיפור  לענין שייך היה וזה הזה, במאמר שם עיין שצריך,
כנ"ל". שלפניו ביום לפניהם שסיפר עליו העוברים מהיסורים

תיקון  מענין הרבה דיבר "מאז כתב: קנ"א בסימן ושם
לאומן, בכניסתו בפרט מלמברג שבא אחר ובפרט הנשמות,
הכל  שם ולשכב שם להסתלק שבחר ומה לשם כניסתו שכל

מכמה  תיקון הצריכים הנשמות תיקון בשביל זה מחמת היה
שיעור, בלי רבות נפשות נהרגו באומן שם כי שנים. מאות

וכו'". זמנם קודם שנהרגו ורבבות, אלפים ילדים וכמה

הנ" תקס"ו "בשנת כתב: קנ"ב בסימן כשהתחיל ושם ל
בעל  ענין שהוא עוסק שהוא הנשמות תיקון מענין עמי לדבר
קצת  לי נודע בזלאטיפאליע לי, אמר אז כנ"ל, וכו' השדה
השדה, הבעל של זה מענין קצת לידע התחיל שאז מזה,
ואמר  עכשיו, יודע והעיקר לידע התחיל שאז מדבריו והמובן

הקדוש בזוהר מזה מעט רמז יוחאי בר שמעון (שמות שרבי

של קסו:) זה בענין עכשיו יודע שהוא שכמו היה והמובן ,
וכו'". בעולם צדיק שום עדיין ידע לא השדה הבעל

מוהרנ"ת ונ"ט)ובימי נ"ח לפני (סי' אחד ביום "באומן כתב:
בחלישות  מיטתו על שוכב היה ז"ל הסתלקותו של היום
המעשה  זוכר האתה ז"ל, נתן להר"ר ואמר ענה מאוד, גדול
שבא  ז"ל מהבעש"ט היינו לאומין, בכניסתי לך שספרתי
שהיה  מאוד הרבה נפולות נשמות שם שהיו אחד למקום
כשיסתלק  אם כי לתקנם אפשר שאי וראה לתקנם, מוכרח

אחר במקום מזה וכמבואר זה, ידי ק"צ)על סי' מוהר"ן ענה (חיי ,
ארויס  לאנג שוין האט מע הלשון: בזה ואמר ז"ל רבינו
וואס  אהער, טאפען דער מעך זאהל מע מיר אויף געקיקט
ומשך  רבבות. רבבות רבבות אלפים זאגען אייך איך זאהל
באומין  כאן שיש כלומר פעם, בכל רבבות תיבת מאוד
עתה  שעומדים נשמות של הרבה הרבה רבבות רבבות ריבוא
והיסורים  העינויים כל לו יש זה שבשביל שיתקנם, סביבו
אל  קצת פניו את היסב כך ואחר האלה. והמרים הקשים
מוכן  והריני נפשי מוסר הריני כאומר קצת, ידיו ופירש הקיר
לצייר  אפשר אי זאת וכל יתברך, בשבילו הכל לקבל ומזומן

וכו'. כלל בכתב

יום  דסוכות ד' יום הוא ג ', ליום השייך בלילה כך ואחר
עמדו  אז לילה חצות אחר ואז הקדושים, חייו ימי של האחרון
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ÈÓe˙BÈ‰Ï BÓˆÚ ÒÈ$Î‰Ï ÂÈ$˙Ó ¯bÁÏ ‰ˆB¯L ƒ∆∆«¿…»¿»¿«¿ƒ«¿ƒ¿
„eÓ‡ LÈ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰„O‰ŒÏÚa‰ ‡e‰««««»∆»ƒƒ¿ƒ»
CÈ¯ˆ Èk ,„‡Ó ÏB„b ˜ÈcˆÂ ÌÎÁÂ ÏÈÁŒ¯Ba‚Â ÛÈw˙Â¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»»¿«ƒ»¿…ƒ»ƒ
,„Á‡ LÈÂ .„‡Ó ‰ÏÚÓa ‚ÏÙÓe ÏB„b Ì„‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿»»»À¿»¿«¬»¿…¿≈∆»
elÙ‡Â ,B˙˙ÈÓ ÌÚ Ì‡ŒÈk ÔÈ$Ú‰ ¯Ó‚Ï ÏBÎÈ B$È‡L∆≈»ƒ¿…»ƒ¿»ƒƒƒƒ»«¬ƒ
‰nÎÂ ‰nk LÈ Èk ,„‡Ó ÏB„b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÏ»∆»ƒƒ¿»¿…ƒ≈«»¿«»
Ì‡ ˜¯ .eÏÈÚBÈ ‡Ï Ì˙˙ÈÓ ÌÚ elÙ‡L ,ÌÈÏB„b¿ƒ∆¬ƒƒƒ»»…ƒ«ƒ
ÏBÎÈ ,„‡Ó „‡Ó ‰ÏÚÓa ‚ÏÙÓe ÏB„b Ì„‡ LÈ≈»»»À¿»¿«¬»¿…¿…»
ÔÈ¯eqÈ ‰a¯‰ Èk ,B˙eiÁ ÌÈiÁa CÈ¯vM ‰Ó ¯Ó‚Ïƒ¿…«∆»ƒ««ƒ«ƒ«¿≈ƒƒ
B˙eÏ„b È„ÈŒÏÚ C‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ ÌÈL˜ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»««¿≈«¿

BÓk ‰„O‰ ˙BlÚt ‰NBÚÂ ,Ìlk ÏÚ ¯·BÚ B˙ÏÚÓe«¬»≈«À»¿∆¿À«»∆¿
ÈÊ‡ ,ÌÒÈ$Î‰Ïe ˙BÓLp‰ Ôw˙Ï ‰ÎBfLÎe .CÈ¯vL∆»ƒ¿∆∆¿«≈«¿»¿«¿ƒ»¬«
ÏÚ ‰lÙz‰ ÈÊ‡ Èk ,Ïlt˙‰Ï „‡Ó ‰ÙÈÂ ·BË¿»∆¿…¿ƒ¿«≈ƒ¬««¿ƒ»«

:d$ewzƒ»

‰ÊÂ„ÈÓz ÏczLÓe ÁÈbLÓ ‡e‰ ‰„O‰ŒÏÚa‰ ¿∆««««»∆«¿ƒ«ƒ¿«≈»ƒ
È$ewz ¯‡L·e ,ÌÏc‚Ïe ˙B$ÏÈ‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ≈
,Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ‰fÓ ‰Ê ˙B$ÏÈ‡‰ ˜ÈÁ¯‰Ïe ,‰„O‰«»∆¿«¿ƒ»ƒ»∆ƒ∆«¿»»»»
CÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙÏ Èk ,B¯·Á ˙‡ „Á‡ LÈÁÎÈ ‡lL∆…«¿ƒ∆»∆¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ
‡lL È„k ,‰ÏB„b ‰˜Á¯‰ ÏB„b ·¯˜ÓÏ ˙B‡¯‰Ï¿«¿ƒ¿…»»«¿»»¿»¿≈∆…

:B¯·Á ˙‡ LÈÁÎÈ«¿ƒ∆¬≈

‡e‰ ˙BÈ‰Ï BÓˆÚ ÒÈ	Î‰Ï ÂÈ	˙Ó ¯bÁÏ ‰ˆB¯L ÈÓeƒ∆∆«¿…»¿»¿«¿ƒ«¿ƒ¿
¯Ba‚Â ÛÈw˙Â „eÓ‡ LÈ‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰„O‰ ÏÚa‰««««»∆»ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
ÏB„b Ì„‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Èk ,„‡Ó ÏB„b ˜ÈcˆÂ ÌÎÁÂ ÏÈÁ«ƒ¿»»¿«ƒ»¿…ƒ»ƒƒ¿»»»
¯Ó‚Ï ÏBÎÈ B	È‡L ,„Á‡ LÈÂ .„‡Ó ‰ÏÚÓa ‚ÏÙÓeÀ¿»¿«¬»¿…¿≈∆»∆≈»ƒ¿…
ÏB„b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÏ elÙ‡Â ,B˙˙ÈÓ ÌÚ Ì‡ Èk ÔÈ	Ú‰»ƒ¿»ƒƒƒƒ»«¬ƒ»∆»ƒƒ¿»
Ì˙˙ÈÓ ÌÚ elÙ‡L ,ÌÈÏB„b ‰nÎÂ ‰nk LÈ Èk ,„‡Ó¿…ƒ≈«»¿«»¿ƒ∆¬ƒƒƒ»»
„‡Ó ‰ÏÚÓa ‚ÏÙÓe ÏB„b Ì„‡ LÈ Ì‡ ˜¯ .eÏÈÚBÈ ‡Ï…ƒ«ƒ≈»»»À¿»¿«¬»¿…
‰a¯‰ Èk ,B˙eiÁ ÌÈiÁa CÈ¯vM ‰Ó ¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ,„‡Ó¿…»ƒ¿…«∆»ƒ««ƒ«ƒ«¿≈
B˙eÏ„b È„È ÏÚ C‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ ÌÈL˜ ÌÈ¯·„e ÔÈ¯eqÈƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»««¿≈«¿

BÓk ‰„O‰ ˙BlÚt ‰NBÚÂ ,Ìlk ÏÚ ¯·BÚ B˙ÏÚÓe«¬»≈«À»¿∆¿À«»∆¿
·BË ÈÊ‡ ,ÌÒÈ	Î‰Ïe ˙BÓLp‰ Ôw˙Ï ‰ÎBfLÎe .CÈ¯vL∆»ƒ¿∆∆¿«≈«¿»¿«¿ƒ»¬«

,d	ewz ÏÚ ‰lÙz‰ ÈÊ‡ Èk ,Ïlt˙‰Ï „‡Ó ‰ÙÈÂ וכמו ¿»∆¿…¿ƒ¿«≈ƒ¬««¿ƒ»«ƒ»
בהרחבה. ב' באות להלן שיתבאר

˙B˜L‰Ï „ÈÓz ÏczLÓe ÁÈbLÓ ‡e‰ ‰„O‰ ÏÚa‰ ‰ÊÂ¿∆««««»∆«¿ƒ«ƒ¿«≈»ƒ¿«¿
˜ÈÁ¯‰Ïe ,‰„O‰ È	ewz ¯‡L·e ,ÌÏc‚Ïe ˙B	ÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿»ƒ¿»ƒ≈«»∆¿«¿ƒ
˙‡ „Á‡ LÈÁÎÈ ‡lL ,Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ‰fÓ ‰Ê ˙B	ÏÈ‡‰»ƒ»∆ƒ∆«¿»»»»∆…«¿ƒ∆»∆
‰˜Á¯‰ ÏB„b ·¯˜ÓÏ ˙B‡¯‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙÏ Èk ,B¯·Á¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿…»»«¿»»

.B¯·Á ˙‡ LÈÁÎÈ ‡lL È„k ,‰ÏB„b¿»¿≈∆…«¿ƒ∆¬≈

ודיבר  חזר ואז ז"ל, שמעון והר"ר ז"ל נפתלי הר"ר לפניו
הרבה  הרבה כאן לתקן  שצריך מה הנ"ל הנשמות מענין
היו  קדושים כמה כאן יש משפטים כמה ואמר מאוד, נשמות
במאמר  אמרתם הלא לו, ואמר ז"ל נפתלי  הר"ר ענה וכו', כאן
מאוד  במעלה המופלג הגדול שהצדיק רות' אל בועז 'ויאמר
לא  ואמר, ז"ל הוא ענה בחייו, הענין לגמור יכול מאוד
לילך  ההכרח כי מזה, בחינה איזה אם כי לכם אמרתי

זה. בשביל ולהסתלק

וצוה  להם, ונתן הקאמאדע של המפתח לקח כך ואחר
הארץ  על מונח יהיה בעודו שיסתלק שתיכף עליהם
וישרפו  בהקאמאדע שם הנמצאים הכתבים כל יקחו
ועמדו  המפתח לקחו והם דבריו. לקיים והזהירם  כולם,
כל  בשמעם הרבה ומצטערים וזוחלים רועדים בבהלה,
עצמו  את מכין כבר שהוא על יחד מתלחשים והיו זאת,
אתם  מתלחשים, אתם מה ואמר ענה להסתלק. כך כל
מזה  מתפחד אני אין כי בפני, מהסתלקותי לדבר רשאים

כלל.

מה  אודותיכם, על מדברים אתם אפשר להם, אמר כך ואחר
שלא  הנשמות אלו מה לפניכם, הולך כשאני לדאוג לכם יש
שכן  מכל שלי, תיקונים  על מצפים הם כלל אותי מכירים היו
וכו', יגיעה איזה יש עמהם מקודם שמתו האנשים אלו אתם.

לכם  אין לפניכם הולך שאני מאחר לדאוג לכם מה אתם אבל
כלל". להתיירא

שכתב  במה כי ז"ל מאביו ששמע כתב הליקוטים ובביאור
התיקון  את לגמור שביכולתו והמופלג הגדול אודות על
מחכים  שאנו בעצמו משיח לענין אלא כונתו היתה לא בחייו,
שאר  יכלו לא אחרא הסטרא מלחמת לעוצם כי אליו,

בחייהם. התיקון את לגמור הצדיקים

בשלימות  תפילתו שתהיה אחד כל את מביא השדה הבעל

:‰�Â˜È˙ ÏÚ ‰ÏÈÙ˙‰ ÈÊ‡ רוצה כי פירש, לחכמה בפרפראות
בכל  מסתכל השדה הבעל כי כך, אחר שמבואר כמו לומר,
התפילה  דיבורי שיהיו היינו התכלית, אל להביאו ואחד אחד

לקמן. כמבואר בשלימות שלו

הנשמה  כל בבחינת מהנשמה, היא התפילה עיקר כי גם
סי' ממשלה תקעו במאמר תנינא בלקוטי כמבואר י"ה תהלל
שהדיבור  מבואר ד' ובאות ב' באות עצמו זה במאמר וכן א',
כן  ועל הנשמה, בחינת שהוא מהנפש יוצא התפילה של
להתפלל. מאוד ויפה טוב אזי ומכניסם הנשמות כשמתקן

השדה  לבעל מאוד מאוד נצרך הוא שבקדושה דבר כל

:Â¯È·Á ˙‡ ˘ÈÁÎÈ ‡Ï˘הלכות ד')בליקוטי  הל' ערבית תפילת (הל'

שהסטרא  דמשיחא, בעוקבא הללו בדורות 'עכשיו כתב:
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·,Ú„ÂB$Bˆ¯ ÔÈNBÚL ,˙B¯t ÔÈNBÚ ˙BÓLp‰LkL ¿«∆¿∆«¿»ƒ≈∆ƒ¿
a È$ÈÚ ÔÈ¯È‡Ó ÈÊ‡ ,ÌB˜Ó ÏL,‰„O‰ŒÏÚ ∆»¬«¿ƒƒ≈≈«««»∆

˙$ÈÁa ‰ÊÂ ,CÈ¯vL ÌB˜Óa ÔÈ‡B¯Â ÔÈÙBˆ ˙BÈ‰Ï ÔÈÏBÎÈÂƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿∆¿ƒ«
(‚Î ¯·„Ó·)B$Bˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Lk Ï·‡ ,"ÌÈÙBˆ ‰„N" :¿≈ƒ¬»¿∆≈ƒ¿

.ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÂÈ$ÈÚ ÌÈÎMÁ˙$ ÈÊ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,C¯a˙Èƒ¿»««¿»¬«ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»
ÌÈÎB·Œ‰„N ˙$ÈÁa ‰ÊÂ(˘"Ú :‰ ˜"Ó ÁÈ 'Ù ˙ÂÏ‰‡)ÈÎa Èk , ¿∆¿ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ

·e˙kL BÓk ,˙e‡¯‰ Ïe˜Ï˜ ‡e‰(·È ˙Ï‰˜)e·LÂ" : ƒ¿»¿¿∆»¿»
‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ eL¯„Â ,"ÌLb‰ ¯Á‡ ÌÈ·Ú‰∆»ƒ«««»∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

(:‡�˜ ˙·˘)ÂÈ$ÈÚLÎe .ÈÎa‰ ¯Á‡ CÏB‰L ,˙e‡¯‰ ‰Ê :∆»¿∆≈«««∆ƒ¿∆≈»

ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,Ï"p‰ ÌÈÙBˆ ‰„N ˙B$ÈÁ·a ˙BÙBˆÂ ˙B¯È‡Ó¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ««¬«»
e$È‰ ,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B‡È·‰Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿»∆»¿∆»«¬ƒ∆««¿ƒ«¿
ÏÚ B$È‡ Ì‡ „Á‡ Ïk ÏL ¯eac‰a ÏkzÒ‰Ï ÏBÎiL∆»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆»∆»ƒ≈«
ÈÊ‡ ,ÔÈ„Ú ˙ÈÏÎz‰Ó ˜BÁ¯L ˙ÓÁÓ ,˙eÓÏLa B$ewzƒƒ¿≈≈¬«∆»≈««¿ƒ¬«ƒ¬«
:˙eÓÏLa Ô‚‰k ¯eac‰ Ê‡Â ,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B‡È·Ó ‡e‰¿ƒ∆««¿ƒ¿»«ƒ«…∆ƒ¿≈

Èk„ÓBÚ Ì„‡LÎe ,‡ÏÓ ÌÏBÚ ‡e‰ ¯ea„Â ¯eac Ïk ƒ»ƒ¿ƒ»»≈¿∆»»≈
ËwÏÓ ‡e‰ ÈÊ‡ ,‰lÙz‰ È¯eac ¯a„Óe Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¬«¿«≈
,‰„Na CÏB‰‰ Ì„‡k .ÌÈ‡$ ÌÈpLBLÂ ÌÈÁ¯Ùe ÌÈˆÈƒ̂ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿»»«≈¿»∆
„Ú ,˙Á‡Ï ˙Á‡ ÌÈ‡$ ÌÈÁ¯Ùe ÌÈpLBL ËwÏÓe¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ««¿«««

ÏL B	Bˆ¯ ÔÈNBÚL ,˙B¯t ÔÈNBÚ ˙BÓLp‰LkL ,Ú„Â .·¿«∆¿∆«¿»ƒ≈∆ƒ¿∆
a È	ÈÚ ÔÈ¯È‡Ó ÈÊ‡ ,ÌB˜Ó˙BÈ‰Ï ÔÈÏBÎÈÂ ,‰„O‰ ÏÚ »¬«¿ƒƒ≈≈«««»∆ƒƒƒ¿

˙	ÈÁa ‰ÊÂ ,CÈ¯vL ÌB˜Óa ÔÈ‡B¯Â ÔÈÙBˆ(כג :(במדבר ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿∆¿ƒ«
,"ÌÈÙBˆ ‰„N" ורואה צופה השדה שבעל כך על שרומז ¿≈ƒ
שצריך, ÒÁבמקום C¯a˙È B	Bˆ¯ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Lk Ï·‡¬»¿∆≈ƒ¿ƒ¿»««

ÂÈ	ÈÚ ÌÈÎMÁ˙	 ÈÊ‡ ,ÌBÏLÂ,השדה בעל ÒÁשל ¿»¬«ƒ¿«¿ƒ≈»«
'ÌÈÎB· ‰„N' ˙	ÈÁa ‰ÊÂ .ÌBÏLÂ(ע"ש ה: מ"ק יח פ' Èk(אהלות , ¿»¿∆¿ƒ«¿≈ƒƒ

·e˙kL BÓk ,˙e‡¯‰ Ïe˜Ï˜ ‡e‰ ÈÎa(יב "e·LÂ(קהלת : ¿ƒƒ¿»¿¿∆»¿»
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	È˙Ba¯ eL¯„Â ,"ÌLb‰ ¯Á‡ ÌÈ·Ú‰∆»ƒ«««»∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

קנא:) ‰ÈÎa',(שבת ¯Á‡ CÏB‰L ,˙e‡¯‰ ‰Ê' ידי : שעל ∆»¿∆≈«««∆ƒ
על  רומז שבכי נמצא האדם, של הראיה מתקלקלת הבכי

כך  על רומז בוכים', 'שדה ולכן הראיה, קלקול

השדה. בעל של ראייתו B¯È‡Ó˙שמתקלקלת ÂÈ	ÈÚLÎe¿∆≈»¿ƒ
ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,Ï"p‰ 'ÌÈÙBˆ ‰„N' ˙B	ÈÁ·a ˙BÙBˆÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ««¬«»
e	È‰ ,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B‡È·‰Ï „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈¿»∆»¿∆»«¬ƒ∆««¿ƒ«¿

„Á‡ Ïk ÏL ¯eac‰a ÏkzÒ‰Ï ÏBÎiL מדבר שהוא ∆»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆»∆»
BÁ¯L˜בתפילתו ˙ÓÁÓ ,˙eÓÏLa B	ewz ÏÚ B	È‡ Ì‡ƒ≈«ƒƒ¿≈≈¬«∆»

Ê‡Â ,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B‡È·Ó ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÔÈ„Ú ˙ÈÏÎz‰Ó≈««¿ƒ¬«ƒ¬«¿ƒ∆««¿ƒ¿»
.˙eÓÏLa Ô‚‰k ¯eac‰«ƒ«…∆ƒ¿≈

הענין, ÏÓ‡,וביאור ÌÏBÚ ‡e‰ ¯ea„Â ¯eac Ïk Èkƒ»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÊ‡ ,‰lÙz‰ È¯eac ¯a„Óe Ïlt˙‰Ï „ÓBÚ Ì„‡LÎe¿∆»»≈¿ƒ¿«≈¿«≈ƒ≈«¿ƒ»¬«
Ì„‡k .ÌÈ‡	 ÌÈpLBLÂ ÌÈÁ¯Ùe ÌÈˆÈˆ ËwÏÓ ‡e‰¿«≈ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿»»
˙Á‡ ÌÈ‡	 ÌÈÁ¯Ùe ÌÈpLBL ËwÏÓe ,‰„Na CÏB‰‰«≈¿»∆¿«≈«ƒ¿»ƒ»ƒ««
„BÚ ËwÏÓ Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰c‚‡ ‰NBÚL „Ú ,˙Á‡Ï¿«««∆∆¬À»∆»¿««»¿«≈

ולרחבה, לארכה מאוד מאוד והתגברה התפשטה אחרא
בלעה  ויוציא משיח יבוא מעט מעט שעוד רואה שהיא מחמת
דבר  איזה לפעמים עושה מישראל שאחד מה כל כן על מפיה,
וגמילות  צדקה או תפילה או התורה לימוד הן שבקדושה,
בעיני  מאוד מאוד יקר הוא הכל מצוות, איזה שארי או חסדים
העוסק  השדה לבעל מאוד מאוד נצרך והוא יתברך, ה'
כי  העולמות, וכל הנשמות כל תיקון שהוא השדה, בתיקוני
לבנין  מאוד לו נצרך הכל קטן או גדול שבקדושה דבר כל

לבנות. עוסק שהוא הקדושה

או  שבקדושה הדבר שעשה האדם שזה פי על אף כן ועל
אפילו  כך, אחר נפל  שנים או ימים ה' בעבודת קצת כבר עסק
חזר  אם ואפילו ליצלן, רחמנא מאוד גדולה נפילתו אם
פעמים  כמה היה וכן ונפל, וחזר יתברך ה' לעבודת ונתעורר
תדע  כן פי על אף שיהיה, איך יהיה אם אפילו מספר, אין
עבודה  שום ולא דיבור שום שאין שלמה באמונה ותאמין
טובה  ומחשבה בעלמא התעוררות ואפילו לעולם, נאבד קלה
רעותא  לית הקדוש בזוהר שאיתא וכמו לעולם, נאבד אינו
התעוררות  באיזה כשנתעורר תיכף כי וכו', דאתאביד טבא

תיכף  דקדושה, עובדא איזה כשעושה שכן מכל בעלמא,
השדה, בתיקון העוסק דור שבכל האמת הצדיק אותו חוטף
הבנין  לצורך שמכניס למקום אותו ומכניס אותו חוטף הוא

שהוא והנורא הנדחים הנפלא כל לשם להכניס לבנות, עוסק
בחוץ'. מהם אחד ישאר ולא שבעולם

בוכים  שדה ענין ביאור

:ÌÈÎÂ· רחוק ˘„‰ מקום – בוכים "שדה פירש: שם ברע"ב
ומתוועדין  המת של המטה שם שמושיבין הקברות מבית

שם". ובוכין

הבכי  אחר הולך שהראות הגמרא מאמר

:ÈÎ·‰ ¯Á‡ ÍÏÂ‰˘ אשר "עד מובא: ע"ב קנ"א דף שבת בגמ'
נשמה, זו והירח, והחוטם, פדחת זו והאור, השמש תחשך לא
מאור  זו הגשם, אחר העבים ושבו הלסתות, אלו והכוכבים,
"ושבו  רש"י: ופירש הבכי", אחר שהולך אדם של עיניו
שירבה  אחר המאור, ויכסה יבוא עינים חשכת – העבים

עליו". רבות וצרות כח, תשות מחמת בזקנותו בבכיה
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˙Á‡ „BÚ ËwÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰c‚‡ ‰NBÚL∆∆¬À»∆»¿««»¿«≈««
CÏB‰ ÔÎÂ ,„ÁÈ Ì¯aÁÓe ˙¯Á‡ ‰c‚‡ ‰NBÚÂ ˙Á‡Ï¿««¿∆¬À»«∆∆¿«¿»««¿≈≈
,ÌÈ‡$Â ÌÈÙÈ ˙Bc‚‡ ‰nÎÂ ‰nk ıa˜Óe ËwÏÓe¿«≈¿«≈«»¿«»¬À»ƒ¿»ƒ
„Ú ,˙B‡Ï ˙B‡Ó ‰lÙ˙a CÏB‰ ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈≈ƒ¿ƒ»≈¿«
ÔÎÂ .¯eac Ì‰Ó ‰NÚ$Â ˙Bi˙B‡ ‰nk ÌÈ¯aÁ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿«¬∆≈∆ƒ¿≈
ÈzL ÔÈ¯aÁ˙$ CkŒ¯Á‡Â ,˙BÓÏL ˙B·˙a ‰NBÚ∆¿≈¿≈¿««»ƒ¿«¿ƒ¿≈
¯ÓBbL „Ú ,¯˙BÈ ËwÏÓe CÏB‰ CkŒ¯Á‡Â .˙B·z‰«≈¿««»≈¿«≈≈«∆≈

CÏB‰Â ,¯˙BÈÂ ¯˙BÈ ËwÏÓ CkŒ¯Á‡Â .˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««¿««»¿«≈≈¿≈¿≈
Ôl‰Ï CÏB‰ ÔÎÂ ,˙BM„˜Ï ˙B¯e·bÓe ,˙B¯e·‚Ï ˙B·‡Ó≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿À¿≈≈¿«»
Ì„‡L ,ÌÈˆeaw‰Â ÌÈËewl‰ ¯‡t Ï„b ¯‡ÙÈ ÈÓ .¯˙BÈ≈ƒ¿»≈…∆¿≈«ƒƒ¿«ƒƒ∆»»

:‰lÙz‰ È¯ea„a ıa˜Óe ËwÏÓ¿«≈¿«≈¿ƒ≈«¿ƒ»
oqip bk¯eac‰LÎeBÓk ,LÙp‰Ó ‡ˆBÈ ‡e‰ ¯eac‰Â ,‡ˆBÈ ¿∆«ƒ≈¿«ƒ≈≈«∆∆¿

·e˙kL(· ˙È˘‡¯·)LÙ$Ï Ì„‡‰ È‰ÈÂ" : ∆»«¿ƒ»»»¿∆∆
$Â ‡a ¯eac‰Â ,‡ÏlÓÓ Áe¯Ï :BÓeb¯˙Â ,"‰iÁÚÓL «»¿«¿¿«¿«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿»

ÔÎÂ ,„ÁÈ Ì¯aÁÓe ˙¯Á‡ ‰c‚‡ ‰NBÚÂ ˙Á‡Ï ˙Á‡««¿««¿∆¬À»«∆∆¿«¿»««¿≈
,ÌÈ‡	Â ÌÈÙÈ ˙Bc‚‡ ‰nÎÂ ‰nk ıa˜Óe ËwÏÓe CÏB‰≈¿«≈¿«≈«»¿«»¬À»ƒ¿»ƒ
„Ú ,˙B‡Ï ˙B‡Ó ‰lÙ˙a CÏB‰ ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈≈ƒ¿ƒ»≈¿«
ÔÎÂ .¯eac Ì‰Ó ‰NÚ	Â ˙Bi˙B‡ ‰nk ÌÈ¯aÁ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿«¬∆≈∆ƒ¿≈
ÈzL ÔÈ¯aÁ˙	 Ck ¯Á‡Â ,˙BÓÏL ˙B·˙a ‰NBÚ∆¿≈¿≈¿««»ƒ¿«¿ƒ¿≈
‰Î¯a ¯ÓBbL „Ú ,¯˙BÈ ËwÏÓe CÏB‰ Ck ¯Á‡Â .˙B·z‰«≈¿««»≈¿«≈≈«∆≈¿»»
˙B·‡Ó CÏB‰Â ,¯˙BÈÂ ¯˙BÈ ËwÏÓ Ck ¯Á‡Â .˙Á‡««¿««»¿«≈≈¿≈¿≈≈»

ÈÓ .¯˙BÈ Ôl‰Ï CÏB‰ ÔÎÂ ,˙BM„˜Ï ˙B¯e·bÓe ,˙B¯e·‚Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿À¿≈≈¿«»≈ƒ
ËwÏÓ Ì„‡L ,ÌÈˆeaw‰Â ÌÈËewl‰ ¯‡t Ï„b ¯‡ÙÈ¿»≈…∆¿≈«ƒƒ¿«ƒƒ∆»»¿«≈

.‰lÙz‰ È¯ea„a ıa˜Óe¿«≈¿ƒ≈«¿ƒ»
BÓk ,LÙp‰Ó ‡ˆBÈ ‡e‰ ¯eac‰Â ,‡ˆBÈ ¯eac‰LÎe¿∆«ƒ≈¿«ƒ≈≈«∆∆¿

·e˙kLהאדם ב)בבריאת Ï	LÙ:(בראשית Ì„‡‰ È‰ÈÂ" ∆»«¿ƒ»»»¿∆∆
'‡ÏlÓÓ Áe¯Ï' :BÓeb¯˙Â ,"‰iÁ הרי מדברת, לרוח – «»¿«¿¿«¿«¿»
הנפש, מבחינת הוא Â	שהדיבור ‡a ¯eac‰ÂÚÓL ¿«ƒ»¿ƒ¿»

כל  אצל בפרטיות שדה גם יש כך בכלליות שדה שיש כשם
שלו  בשדה צומחים התפילה שדיבורי אחד,

:˘Ù�‰Ó ‡ˆÂÈ ‡Â‰ ¯Â·È„‰Â במה כי כתב, הליקוטים בביאור
שכתב  מה יותר מבואר מהנפש, יוצא שהדיבור כאן שכתב
העליונה, בשדה וגודלים הצומחים הנפשות לענין לעיל
השדה  ענין כי והיינו אחת, בחינה הם והדיבורים שהנפשות
אחת  בשדה גדלים הנפשות שכל בכלליות, שישנו מה מלבד
בפרטיות  שדה גם ישנו עליהם, משגיח השדה בעל והצדיק
ופרחים  ציצים הם שלו התפילה שדיבורי אחד, כל אצל
צריך  והוא שלו, בשדה וצומחים הגדלים נאים ושושנים

ולתקנם. עליהם להשגיח

גידול  ועיקר השכל, בת היא שהנפש לקמן מבואר והנה
וכשהשכל  ומתקנה, שמגדלה השכל ידי על הוא הנפש
האדם  של שהשכל והיינו פירות, עושה הנפש אז בשלימות
הפירות  שהם הדיבורים את שמתקן השדה בעל בחינת הוא
ומובן  בועז, נקרא שהשכל לקמן עוד ומובא מהנפש, היוצאים
החכמה  בעוז להיות השדה בעל צריך שבפרטיות שכשם מזה,
בו  שיהיה צריך השדה בעל הצדיק בכלליות גם כך והשכל,
להיות  שצריך מה מלבד וחכם, חיל גיבור ויהיה ותוקף עוז
איש  להיות שצריך א' באות לעיל וכמובא מאוד, גדול צדיק

מאוד. גדול וצדיק וחכם חיל וגיבור ותקיף אמוד

למליחה', פרי 'ארץ בחינת היא שהנפש לקמן שמובא ומה
את  ומכבים מקררים ידם שעל מים בחינת היא והתורה

ל  המובא כעין זהו הנפש, של להשקות הצמאון שצריך עיל
הם  ממנה שיוצאים והדיבורים הנפש כי השדה, גידולי את

השדה. גידולי בחינת

להמשיך  צריך האדם שבפרטיות שכשם זה לפי נמצא והנה
לגדל  וכדי היסורים את לקרר כדי מהתכלית התורה מימי את
בעל  הגדול הצדיק בכלליות גם כך והדיבורים, הנפש את
הרבה  ולהמשיך התכלית אל מאוד להתבטל צריך השדה
וכדי  הנפשות, כל את ולגדל להשקות כדי התורה מימי מאוד
את  ומגבירים ביותר שמתגברים דינים הבעלי כנגד לעמוד
גם  וכבד קשה ולכן לקמן, כמובא מהביטול, כשחוזר היסורים
המוכרח  הביטול לרוב תמיד לזכות והצדיקים לגדולים
מתניו  לחגור שרוצה שמי לעיל שמובא מה וזהו זה, בשביל
קשים. ודברים יסורים הרבה עליו עוברים השדה בעל ולהיות

בחינת  היא שהקצירה המאמר בסוף לקמן מובא והנה
לבאר  ויש והזריעה, החרישה תכלית היא הקצירה כי התכלית,
אלא  השדה תיקון לגמור יכול שאינו צדיק שיש הענין שזהו

הסתלקות. בחינת היא הקצירה כי הסתלקותו, ידי על

בחינת  הוא התכלית אל הביטול שענין לקמן עוד ומובא
לקומה  נחשב מהם אחד שכל מבואר, ונראה ואהרן, משה
בדרך  והכלליות הפרטיות אופני בכל נמצאים והם מיוחדת,
אל  שהביטול לקמן וכמובא ראתה, לא עין אשר ונורא נפלא

ראתה. לא עין עדן בחינת הוא התכלית

להיות  מוכרחים התפילה שדיבורי הענין מבואר זה ולפי
כולו  יהיה הסוף עד התפילה שמהתחלת אחד, כולו בבחינת
כמובא  אחת, באחדות הוא העליון שהעדן כשם כי אחד,
גם  כך אחד", ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום הפסוק לקמן
באחדות  להיות התפילה דיבורי של התחתון השדה צריך
מהעדן  הנמשכים התורה מימי את לקבל שיוכל כדי אחת,
להיות  צריך שבפרטיות שכשם עוד, מזה ומובן העליון.
התורה  מימי את לקבל שיוכלו כדי בדיבורים אחדות
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר תקטו כג

‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,ÂÈ$Ê‡Ï(ÂË ˙ÂÎ¯·): ¿»¿»¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»
¯eac‰ ÈÊ‡ ,EÈÙa ‡ÈˆBÓ ‰z‡M ‰Ó EÈ$Ê‡Ï ÚÓL‰«¿«¿»¿∆«∆«»ƒ¿ƒ¬««ƒ
ÛÎ˙Â .epnÓ „¯tz Ï·Ï LÙp‰Ó ÔpÁ˙Óe Lw·Ó¿«≈ƒ¿«≈≈«∆∆¿«ƒ»≈ƒ∆¿≈∆
,Ce¯a ˙·zÓ ˙"Èa ˙B‡ ÔB‚k ,‰$BL‡¯ ˙B‡ ‡ˆBiLk¿∆≈ƒ»¿≈ƒ≈«»
CÈ‡ Èk :epnÓ „¯tz Ï·Ï LÙp‰Ó ÔpÁ˙Óe Lw·Ó ÈÊ‡¬«¿«≈ƒ¿«≈≈«∆∆¿«ƒ»≈ƒ∆ƒ≈

‰·‰‡‰Â ˙e¯M˜˙‰‰ Ï„‚Ï ,ÈpnÓ „¯t˙‰Ï ÏÎez«¿ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿…∆«ƒ¿«¿¿»«¬»
È¯„‰Â ÈÂÈÊÂ ÈÈÙÈ ¯˜È ˙‡ ‰‡B¯ ‰z‡ Èk .e$È$Èa LiL∆≈≈≈ƒ«»∆∆¿»»¿ƒ¿ƒƒ«¬»ƒ
„¯ÙÏÂ ÈpnÓ EÓˆÚ ˜z$Ï ÏÎez CÈ‡Â ,Èz¯‡Ù˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…
ËwÏÏ È„k ¯˙BÈ CÏÈÏ CÈ¯ˆ ‰z‡L ˙Ó‡ Ô‰ .Èz‡Ó≈ƒƒ≈¡∆∆«»»ƒ≈≈≈¿≈¿«≈
ÏÎez CÈ‡ Ï·‡ ,˙BÏB„b ˙B„eÓÁÂ ˙B¯˜È ˙Bl‚Ò „BÚ¿À¿»«¬¿¬»≈«

‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,ÂÈ	Ê‡Ï(טו :(ברכות ¿»¿»¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»
¯eac‰ ÈÊ‡ ,'EÈÙa ‡ÈˆBÓ ‰z‡M ‰Ó EÈ	Ê‡Ï ÚÓL‰'«¿«¿»¿∆«∆«»ƒ¿ƒ¬««ƒ
ÛÎ˙Â .epnÓ „¯tz Ï·Ï LÙp‰Ó ÔpÁ˙Óe Lw·Ó¿«≈ƒ¿«≈≈«∆∆¿«ƒ»≈ƒ∆¿≈∆
,'Ce¯a' ˙·zÓ ˙"Èa ˙B‡ ÔB‚k ,‰	BL‡¯ ˙B‡ ‡ˆBiLk¿∆≈ƒ»¿≈ƒ≈«»
CÈ‡ Èk :epnÓ „¯tz Ï·Ï LÙp‰Ó ÔpÁ˙Óe Lw·Ó ÈÊ‡¬«¿«≈ƒ¿«≈≈«∆∆¿«ƒ»≈ƒ∆ƒ≈
LiL ‰·‰‡‰Â ˙e¯M˜˙‰‰ Ï„‚Ï ,ÈpnÓ „¯t˙‰Ï ÏÎez«¿ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿…∆«ƒ¿«¿¿»«¬»∆≈

È¯„‰Â ÈÂÈÊÂ ÈÈÙÈ ¯˜È ˙‡ ‰‡B¯ ‰z‡ Èk .e	È	Èa≈≈ƒ«»∆∆¿»»¿ƒ¿ƒƒ«¬»ƒ
.Èz‡Ó „¯ÙÏÂ ÈpnÓ EÓˆÚ ˜z	Ï ÏÎez CÈ‡Â ,Èz¯‡Ù˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«≈«¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…≈ƒƒ
˙Bl‚Ò „BÚ ËwÏÏ È„k ¯˙BÈ CÏÈÏ CÈ¯ˆ ‰z‡L ˙Ó‡ Ô‰≈¡∆∆«»»ƒ≈≈≈¿≈¿«≈¿À
ÈpnÓ „¯ÙÏ ÏÎez CÈ‡ Ï·‡ ,˙BÏB„b ˙B„eÓÁÂ ˙B¯˜È¿»«¬¿¬»≈«ƒ¿…ƒ∆ƒ
CÏzL ÌB˜Ó ÏÎaL ,‰‡¯z ÌÈ	t Ïk ÏÚ ,È˙B‡ ÁkLÏÂ¿ƒ¿…«ƒ«»»ƒƒ¿∆∆¿»»∆≈≈
ÏkÓ .ÈpnÓ „¯tz ‡ÏÂ È˙B‡ ÁkLz ‡Ï ,ÌLÏ ‡B·˙Â¿»¿»…ƒ¿«ƒ¿…ƒ»≈ƒ∆ƒƒ»

כלליות  בין אחדות להיות צריך בכלליות גם כך מהתכלית,
הנמשכים  התורה מימי את לקבל שיוכלו כדי ישראל, נפשות

מהתכלית. השדה בעל ידי על

מהיסורים  ההצלה שכל זה במאמר מבואר כי עוד, וכתב
ואמנם  התכלית, אל שמתבטל והדעת המוח ידי על הוא

התגב  עיקר גם זה המוח לעומת על הוא והיסורים הצער רות
הוא  היסורים של ההרגשה שעיקר לקמן כמובא והדעת,
ידי  ועל האיברים, לכל צינורות יוצאים מהמוח כי במוח,
נתבאר  והנה שהוא, איבר באיזו הכאב את המוח מרגיש זה
זה  לפי ונמצא השדה, לבעל השכל נחשב שבפרטיות לעיל
מרגיש  הוא השכל, בחינת שהוא השדה בעל בכלליות שגם
שרוצה  שמי לעיל שמובא מה וזהו היסורים, עיקר את
יסורים  הרבה עליו עוברים השדה בעל ולהיות מתניו לחגור

קשים. ודברים

מתגברים, הגוף של והיסורים הצער הנה כי עוד, וכתב
וממשיך  וחוזר התכלית, אל עולה הנשמה שהוא והשכל
מבואר  ונראה הגוף, את לרפאות כדי התורה מימי את משם
את  לרפאות בשביל הוא מהביטול כשחוזר התיקון שעיקר
יזכה  שאז המתים, לתחיית שיזכה דהיינו לגמרי, הגוף
אל  העולה המוח שהיא הנשמה כי לנצח, ורפואה לתחיה
והנשמה  כשהגוף אלא שלימות, לה אין לבדה התכלית
והנשמה  שהגוף המתים, בתחיית יהיה וזה יחד, מתחברים

יתברך. בה' יתדבקו יחד

גם  הוא כך השכל, בענין בפרטיות שהוא כשם והנה
וממשיך  התכלית אל עולה שהוא השדה, בעל בענין בכלליות
ישראל, נשמות את לרפאות כדי התורה מימי את משם
ברצוא  התכלית אל ועולים מסתלקים הצדיקים ולפעמים
יכולים  שאינם משום וזהו הזה, לעולם חוזרים ואינם בלבד,
היסורים  עליהם שיתגברו ההתגברות בגלל לחזור בעצמם

חוזרים  הם אבל הזה, לעולם יחזרו אם אחרא והסטרא
ידי  ועל תלמידיהם, ידי על הסתלקותם אחר ומאירים
התורה  מימי והמשכת הרשימו של הזריחה נמשכת התלמידים

הושוב. תיקון שזהו הזה, לעולם

שמה  ז"ל, מטולטשין נחמן רבי מאביו שמע כי עוד, וכתב
שיכול  ומופלג גדול צדיק שיש המאמר בתחילת שמובא
היתה  לא בחייו, העליונה השדה של התיקון את לגמור
מעוצם  כי אליו, מחכים שאנו בעצמו משיח על אלא כוונתו
השדה  לבעל היא רדיפתם שעיקר דינים, הבעלי מלחמות

ישראל בנפשות מתלבשים והם איבריו בעצמו, חלקי שהם
לגבי  השכל כמו הוא הנפשות כלפי הצדיק (כי בעצמם,
במחלוקת  השדה בעל מהצדיק שיפרדו כדי האיברים),
לשוב  יכול ואינו לגמרי להסתלק הצדיק מוכרח לכן ומריבה,
בזמן  להסתלק ואהרן משה שהוכרחו וכמו הזה, לעולם
מימי  המשכת על שמרמז העדה, את להשקות מים ששאבו
מהסטרא  שנמשכת והמחלוקת המריבה התגברה שאז התורה,

להסתלק. שהוכרחו עד אחרא,

לתלמידיו אמר הקדוש שרבינו הענין סימנים וזהו מוהר"ן חיי (עיין

ושע"ג) וקצ"ז והוא קנ"א החיים, אדם בני בתיקון יעסקו שהם
בעוצם  כי מתו, שכבר הנשמות בתיקון לעסוק מוכרח
הוכרח  הצדיק, על ישראל נפשות של והמחלוקת המריבה
עצמו  והתחבר התכלית, אל במיתתו להתעלות הקדוש רבינו
כדי  אותו, שסבבו המתים נשמות כל שאר עם בעלייתו
בשדה  מקומו על אחד לכל אותם, גם עלייתו בשעת להעלות
ומזריח  מאיר הוא בעצמם האלה התיקונים ידי ועל העליונה,
תיקון  שזהו החיים, לנפשות להתחבר הכח את בתלמידיו
לבסוף  וגם הזה. בעולם להמשיך מוכרח שהצדיק הושוב
העדן  מתכלית ויאיר הקדוש רבינו ישוב הפלאות קץ  בזמן
בעל  שהוא משיח ידי על התיקון את לגמור כדי העליון

לו. מחכים שאנו השדה
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר כג תקטז 

ÏÎaL ,‰‡¯z ÌÈ$tŒÏkŒÏÚ ,È˙B‡ ÁkLÏÂ ÈpnÓ „¯ÙÏƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«ƒ«»»ƒƒ¿∆∆¿»
‡ÏÂ È˙B‡ ÁkLz ‡Ï ,ÌLÏ ‡B·˙Â CÏzL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»¿»…ƒ¿«ƒ¿…
Ïk ÈÊ‡ ,˙Á‡ ‰·z ¯ÓBbLk ÔkLŒÏkÓ .ÈpnÓ „¯tzƒ»≈ƒ∆ƒƒ»∆≈¿∆≈≈»««¬«»
,B˙B‡ ˙˜aÁÓe ˙ÙtÏÓe ,Ï"p‰ Ïk ˙Lw·Ó ‰·z‰«≈»¿«∆∆»««¿«∆∆¿«∆∆

:Ï"pk dz‡Ó CÏÈÏ B˙B‡ ˙ÁpÓ d$È‡Â¿≈»«««≈≈≈ƒ»««

˙Ó‡·eÌÈ¯eac ‰a¯‰ „BÚ ¯a„Ï Á¯ÎÓe CÈ¯ˆ ‡e‰ ∆¡∆»ƒÀ¿»¿«≈«¿≈ƒƒ
,‰lÙz‰ ¯Ób „Ú ÌÈ$È$ÚÂ ˙BÎ¯a ‰nÎÂ¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ«¿««¿ƒ»
‰lÙz‰ ÏkÓ „Á‡ ˙BNÚÏ CÈ¯vL Y ÏÏk‰ ÔkŒÏÚ«≈«¿»∆»ƒ«¬∆»ƒ»«¿ƒ»
Ïk ÌL ‡ˆÓ$ ‰È‰È ,¯a„nL ¯eac ÏÎ·e ,dlkÀ»¿»ƒ∆¿«≈ƒ¿∆ƒ¿»»»
ÛBq‰ „Ú ‰lÙz‰ ˙ÏÁ˙‰Óe ,‰lÙz‰ ÏL ÌÈ¯eac‰«ƒƒ∆«¿ƒ»≈«¿»««¿ƒ»««
ÏL ÔB¯Á‡‰ ¯eac‰a „ÓBÚLÎe .„Á‡ Ïk‰ ‰È‰Èƒ¿∆«…∆»¿∆≈¿«ƒ»«¬∆
ÏL ‰$BL‡¯ ‰·˙a „ÓBÚ ÔÈ„Ú ‰È‰È ,‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿∆¬«ƒ≈¿≈»ƒ»∆
‰lÙz‰ Ïk Ïlt˙‰Ï ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È„k ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿≈∆«¿≈∆«¿ƒ¿«≈»«¿ƒ»
‰$BL‡¯ ˙B‡Ó elÙ‡ „¯t˙È ‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dlkÀ»¿««ƒ≈…ƒ¿»≈¬ƒ≈ƒ»

:‰lÙz‰ ÏL∆«¿ƒ»
‚,Ú„Â˙$ÈÁa ‡e‰ ‰Ê ,„Á‡ ˙$ÈÁa e$È‰ ,BÊ ‰$ÈÁaL ¿«∆¿ƒ»«¿¿ƒ«∆»∆¿ƒ«

·e˙kL BÓk ,˙ÈÏÎz‰(„È ‰È¯ÎÊ)‡e‰‰ ÌBia" : ««¿ƒ¿∆»««
e$È‰ ,‡e‰‰ ÌBi·e ."„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰Èƒ¿∆∆»¿∆»«««¿

Blk ‡e‰ „Á‡ Èk ,·BË Blk ˙$ÈÁa ‡e‰Â ,˙ÈÏÎz‰««¿ƒ¿¿ƒ«Àƒ∆»À
‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,·BË(� ÌÈÁÒÙ)ÏÚ ¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»«

eh‡ Y "'eÎÂ „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia" :‰Ê ˜eÒt»∆««ƒ¿∆∆»¿«
ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ‡$c‡‰ ‡l‡ ?‡e‰ „Á‡ Â‡Ï ‡$c‡‰»ƒ¿»»∆»∆»»ƒ¿»¿»¿ƒ«
Ï·‡ ,·ÈËÈn‰Â ·Bh‰ Y ‰·Bh‰ ÏÚÂ ,˙Ó‡ Ôic ‰Ú¯‰»»»««¡∆¿««»«¿«≈ƒ¬»
,‡ˆÓ$ .·ÈËÈn‰Â ·Bh‰ Ïk‰ ÏÚ eÎ¯·È „È˙ÚÏ∆»ƒ¿»¿««…«¿«≈ƒƒ¿»
Èk ,·BË Blk ‡e‰Â ,˙ÈÏÎz‰ ‡e‰ „Á‡ ˙$ÈÁaL∆¿ƒ«∆»««¿ƒ¿Àƒ
ÔÈ¯eqi‰Â ˙B¯v‰ Ïk elÙ‡ Èk ,·BË Blk ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒÀƒ¬ƒ»«»¿«ƒƒ
ÏkzÒÈ Ì‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚ‰ ˙BÚ¯‰Â¿»»»¿ƒ«»»»«¿»ƒƒ¿«≈
˙B·BË ˜¯ ,ÏÏk ˙BÚ¯ Ì$È‡ È‡cÂa Y ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ«««¿ƒ¿««≈»»¿»«
ÌM‰Ó ‰$eÎa ÌÈ‡a ÔÈ¯eqi‰ Ïk È‡cÂa Èk ,˙BÏB„b¿ƒ¿««»«ƒƒ»ƒ¿«»»≈«≈
Ì‡ ,‰·eL˙a ·eLiL B¯ÈkÊ‰Ï Ì‡ ,B˙·BËÏ C¯a˙Èƒ¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿»ƒ
,˙BÏB„b ˙B·BË Ì‰ ÔÈ¯eqi‰ ÔkŒÌ‡Â ,ÂÈ˙B$BÂÚ ˜¯ÓÏ¿»≈¬»¿ƒ≈«ƒƒ≈¿
,‡ˆÓ$ .‰·BËÏ ˜¯ È‡cÂa ‡e‰ C¯a˙È ÌM‰ ˙$ek Èkƒ«»««≈ƒ¿»«¿«««¿»ƒ¿»
Ì‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ì„‡Ï LiL ÔÈ¯eqi‰Â ˙BÚ¯‰ ÏÎaL∆¿»»»¿«ƒƒ∆≈»»»«¿»ƒ
‡Ï ,C¯a˙È ÌM‰ ˙$ek e$È‰ ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒÈƒ¿«≈«««¿ƒ«¿«»««≈ƒ¿»«…
Ï„bÓ ‰ÁÓN ‡lÓ˙È ,‡a¯c‡ ˜¯ ,ÏÏk ÔÈ¯eqÈ BÏ ‰È‰Èƒ¿∆ƒƒ¿»««¿«»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ…∆
Èk ,eÏl‰ ÔÈ¯eqi‰ ˙ÈÏÎ˙a ÏkzÒiL ,‰·Bh‰ ·…̄«»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ«ƒƒ«»ƒ

Ïk ˙Lw·Ó ‰·z‰ Ïk ÈÊ‡ ,˙Á‡ ‰·z ¯ÓBbLk ÔkL∆≈¿∆≈≈»««¬«»«≈»¿«∆∆»
B˙B‡ ˙ÁpÓ d	È‡Â ,B˙B‡ ˙˜aÁÓe ˙ÙtÏÓe ,Ï"p‰««¿«∆∆¿«∆∆¿≈»«««

.Ï"pk dz‡Ó CÏÈÏ≈≈≈ƒ»««

ÌÈ¯eac ‰a¯‰ „BÚ ¯a„Ï Á¯ÎÓe CÈ¯ˆ ‡e‰ ˙Ó‡·e∆¡∆»ƒÀ¿»¿«≈«¿≈ƒƒ
ÏÏk‰ Ôk ÏÚ ,‰lÙz‰ ¯Ób „Ú ÌÈ	È	ÚÂ ˙BÎ¯a ‰nÎÂ¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ«¿««¿ƒ»«≈«¿»
¯eac ÏÎ·e ,dlk ‰lÙz‰ ÏkÓ „Á‡ ˙BNÚÏ CÈ¯vL Y∆»ƒ«¬∆»ƒ»«¿ƒ»À»¿»ƒ
,‰lÙz‰ ÏL ÌÈ¯eac‰ Ïk ÌL ‡ˆÓ	 ‰È‰È ,¯a„nL∆¿«≈ƒ¿∆ƒ¿»»»«ƒƒ∆«¿ƒ»
.„Á‡ Ïk‰ ‰È‰È ÛBq‰ „Ú ‰lÙz‰ ˙ÏÁ˙‰Óe≈«¿»««¿ƒ»««ƒ¿∆«…∆»
ÔÈ„Ú ‰È‰È ,‰lÙz‰ ÏL ÔB¯Á‡‰ ¯eac‰a „ÓBÚLÎe¿∆≈¿«ƒ»«¬∆«¿ƒ»ƒ¿∆¬«ƒ
‰Ê È„È ÏÚL È„k ,‰lÙz‰ ÏL ‰	BL‡¯ ‰·˙a „ÓBÚ≈¿≈»ƒ»∆«¿ƒ»¿≈∆«¿≈∆
‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,dlk ‰lÙz‰ Ïk Ïlt˙‰Ï ÏÎeÈ«¿ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿««ƒ≈…

.‰lÙz‰ ÏL ‰	BL‡¯ ˙B‡Ó elÙ‡ „¯t˙È זה ודבר ƒ¿»≈¬ƒ≈ƒ»∆«¿ƒ»
אל  האדם את שמביא השדה, בעל ידי על נעשה

אחד  לעשות האדם יכול ואז אחד, כולו שהוא התכלית,

אל  הביטול ענין באריכות יתבאר ועתה התפילה. מכל

מביא  השדה שבעל הענין יתבאר שלבסוף עד התכלית,

אחד. כולו שהוא התכלית, אל האדם את

˙	ÈÁa ‡e‰ ‰Ê ,'„Á‡' ˙	ÈÁa e	È‰ ,BÊ ‰	ÈÁaL ,Ú„Â .‚¿«∆¿ƒ»«¿¿ƒ«∆»∆¿ƒ«
·e˙kL BÓk ,˙ÈÏÎz‰לבוא לעתיד יד)לענין :(זכריה ««¿ƒ¿∆»

,"‡e‰‰ ÌBi·"e ."„Á‡ BÓLe „Á‡ '‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia"««ƒ¿∆∆»¿∆»««
,˙ÈÏÎz‰ e	È‰,הבא העולם Blkשהוא ˙	ÈÁa ‡e‰Â «¿««¿ƒ¿¿ƒ«À

e	È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,·BË Blk ‡e‰ '„Á‡' Èk ,·BËƒ∆»À¿∆»¿«≈
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ(נ È‰È‰(פסחים ‡e‰‰ ÌBia" :‰Ê ˜eÒt ÏÚ ƒ¿»ƒ¿»»«»∆««ƒ¿∆
'eÎÂ „Á‡ אחד"‰' ‡Á„ושמו Â‡Ï ‡	c‡‰ eh‡' Y ∆»¿«»ƒ¿»»∆»

?‡e‰,אחד אינו הקב"ה עכשיו וכי –‡	c‡‰ ‡l‡– ∆»»ƒ¿»
הזה Yבזמן ‰·Bh‰ ÏÚÂ ,˙Ó‡ Ôic ‰Ú¯‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ«»»»««¡∆¿««»

·Bh‰ Ïk‰ ÏÚ eÎ¯·È „È˙ÚÏ Ï·‡ ,·ÈËÈn‰Â ·Bh‰«¿«≈ƒ¬»∆»ƒ¿»¿««…«
‡e‰Â ,˙ÈÏÎz‰ ‡e‰ '„Á‡' ˙	ÈÁaL ,‡ˆÓ	 .'·ÈËÈn‰Â¿«≈ƒƒ¿»∆¿ƒ«∆»««¿ƒ¿
Ïk elÙ‡ Èk ,·BË Blk ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰ Èk ,·BË BlkÀƒ««¿ƒÀƒ¬ƒ»
ÒÁ Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚ‰ ˙BÚ¯‰Â ÔÈ¯eqi‰Â ˙B¯v‰«»¿«ƒƒ¿»»»¿ƒ«»»»«
˙BÚ¯ Ì	È‡ È‡cÂa Y ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒÈ Ì‡ ,ÌBÏLÂ¿»ƒƒ¿«≈«««¿ƒ¿««≈»»
ÌÈ‡a ÔÈ¯eqi‰ Ïk È‡cÂa Èk ,˙BÏB„b ˙B·BË ˜¯ ,ÏÏk¿»«¿ƒ¿««»«ƒƒ»ƒ
·eLiL B¯ÈkÊ‰Ï Ì‡ ,B˙·BËÏ C¯a˙È ÌM‰Ó ‰	eÎa¿«»»≈«≈ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿ƒ∆»
Ì‰ ÔÈ¯eqi‰ Ôk Ì‡Â ,ÂÈ˙B	BÂÚ ˜¯ÓÏ Ì‡ ,‰·eL˙aƒ¿»ƒ¿»≈¬»¿ƒ≈«ƒƒ≈
˜¯ È‡cÂa ‡e‰ C¯a˙È ÌM‰ ˙	ek Èk ,˙BÏB„b ˙B·BË¿ƒ«»««≈ƒ¿»«¿«««
ÒÁ ,Ì„‡Ï LiL ÔÈ¯eqi‰Â ˙BÚ¯‰ ÏÎaL ,‡ˆÓ	 .‰·BËÏ¿»ƒ¿»∆¿»»»¿«ƒƒ∆≈»»»«
ÌM‰ ˙	ek e	È‰ ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒÈ Ì‡ ,ÌBÏLÂ¿»ƒƒ¿«≈«««¿ƒ«¿«»««≈
‡lÓ˙È ,‡a¯c‡ ˜¯ ,ÏÏk ÔÈ¯eqÈ BÏ ‰È‰È ‡Ï ,C¯a˙Èƒ¿»«…ƒ¿∆ƒƒ¿»««¿«»ƒ¿«≈
ÔÈ¯eqi‰ ˙ÈÏÎ˙a ÏkzÒiL ,‰·Bh‰ ·¯ Ï„bÓ ‰ÁÓNƒ¿»ƒ…∆…«»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ«ƒƒ
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר תקיז כג

ÔÈ‡ ˙Ó‡·e .Ï"pk „Á‡ Blk ,·BË Blk ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒÀÀ∆»««∆¡∆≈
:·BË Blk ˜¯ ,ÌÏBÚa Ú¯ ÌeL«»»«À

C‡,ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BÚL ÔÈ¯eqi‰Ó Ì„‡Ï LiL ¯Úv‰ ¯wÚ «ƒ««««∆≈»»»≈«ƒƒ∆¿ƒ»»
Ì„‡‰Ó ÔÈÁ˜BlL ˙ÓÁÓ ˜¯ ‡e‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»«≈¬«∆¿ƒ≈»»»
‡e‰L ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L „Ú ,˙Úc‰««««∆≈»¿ƒ¿«≈«««¿ƒ∆
LiLk Èk ,ÔÈ¯eqi‰ ·‡Îe ¯Úˆ LÈb¯Ó Ê‡Â ,·BË BlkÀ¿»«¿ƒ««¿≈«ƒƒƒ¿∆≈
ÏÏk LÈb¯Ó B$È‡ ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒÓe ˙Úc BÏ««ƒ¿«≈«««¿ƒ≈«¿ƒ¿»

.Ï"pk ÔÈ¯eqi‰ ÏL ¯Úv‰«««∆«ƒƒ««

‰Ê·eLÙ$a ÚaËpM ‰Ó ,¯zÒ$Â ÌÏÚ$ ¯·c ÔÈ·z »∆»ƒ»»∆¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿»¿∆∆
‡$ÓÁ¯ ,ÌÈÏB„b ÔÈ¯eqÈ BÏ LiLk ,Ì„‡‰»»»¿∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»»
ÒÁ ,Ì„‡Ï ¯·È‡ ‰ÊÈ‡ ÔÈÎ˙BÁLk ÏLÓÏ ÔB‚k ,ÔÏˆÏƒ¿«¿¿»»¿∆¿ƒ≈∆≈»»»»«
e$‡ ‰Ê Èk .˜ÊÁa ÂÈ$ÈÚ ˙‡ ÌˆBÚÂ Ì˙BÒ ÈÊ‡ ,ÌBÏLÂ¿»¬«≈¿≈∆≈»¿…∆ƒ∆»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ‰ˆB¯ Ì„‡Lk ,LeÁa ÌÈ‡B¯ƒ¿¿∆»»∆¿ƒ¿«≈«»»∆
ıeÎÓe ÌˆÓˆÓe ,ÂÈ$ÈÚ ˙‡ Ì˙BÒ ÈÊ‡ ,epnÓ ˜BÁ»̄ƒ∆¬«≈∆≈»¿«¿≈¿«≈
‰ˆB¯L ˜BÁ¯‰ ¯·c‰ Ï‡ ˙e‡¯‰ ÔeÎÏ È„k ˙e‡¯‰»¿¿≈¿«≈»¿∆«»»»»∆∆
ÏL ÁÈÏLÂ ˙¯LÓ ‡e‰ ˙e‡¯‰ Èk ˙ÓÁÓ ‰ÊÂ .˙B‡¯Ïƒ¿¿∆≈¬«ƒ»¿¿»≈¿»ƒ«∆
¯wÚ Èk .Án‰ CB˙Ï ‰‡B¯L ¯·c‰ ‡È·‰Ï Án‰«…«¿»ƒ«»»∆∆¿«…«ƒƒ«

„ÈÏ e$È‰c ,‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ ‰i‡¯‰¯·c‰ ˙e‰Ó Ú »¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈«««»»
‰Ê Ú„ÈÏ Án‰ ‰ˆB¯LÎe ,Ána ‡È‰ ‰ÚÈ„È‰Â ,‰‡B¯L∆∆¿«¿ƒ»ƒ«…«¿∆∆«…«≈«∆

,˙e‡¯‰ ˙‡ ÁÏBL ‡e‰ ÈÊ‡ ,Bc‚$k „ÓBÚL ¯·c‰«»»∆≈¿∆¿¬«≈«∆»¿
Ê‡Â ,Án‰ CB˙Ï B‡È·Óe ¯·c‰ ‰‡B¯Â CÏB‰ ˙e‡¯‰Â¿»¿≈¿∆«»»¿ƒ¿«…«¿»
Ì„‡ È$ÙÏ ¯·c ÔÈ¯È·ÚnLk ÔkŒÏÚÂ .‰‡B¯M ‰Ó Ú„BÈ≈««∆∆¿«≈¿∆«¬ƒƒ»»ƒ¿≈»»
˙Ó‡aL Û‡ ,¯·c‰ ˙e‰Ó Ú„BÈ B$È‡ ,ÏB„b ˙e¯È‰Óaƒ¿ƒ»≈≈«««»»«∆∆¡∆
˙e¯È‰n‰ ˙ÓÁÓ ‰Ê Ïk ÌÚ ,LnÓ ÂÈ$ÈÚa ¯·c‰ ‰‡»̄»«»»¿≈»«»ƒ»∆≈¬««¿ƒ
ÔkŒÏÚÂ ,Án‰ CB˙Ï ¯·c‰ ‡È·‰Ï È‡$t ‰È‰ ‡Ï…»»¿«¿»ƒ«»»¿«…«¿«≈
ÌLÏ CÏÈÏ ˙e‡¯‰a Ák ÔÈ‡ ,epnÓ ˜BÁ¯ ¯·c‰Lk¿∆«»»»ƒ∆≈…«¿»¿≈≈¿»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c‰L ˙ÓÁÓ ,Án‰ CB˙Ï B‡È·‰ÏÂ¿«¬ƒ¿«…«≈¬«∆«¿»ƒ¬≈ƒ
¯eft‰ ˙ÓÁÓ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÌÈÏaÏ·Ó „v‰ ÔÓ ‰‡B¯L∆∆ƒ««¿«¿¿ƒ¿≈≈¬««ƒ
Ák Ba ÔÈ‡Â ,LÏ˜$ ‡e‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,˙e‡¯‰ ¯ft˙pL∆ƒ¿«≈»¿«¿≈∆ƒ¿»¿≈…«
ÌzÒÏ CÈ¯ˆ ÔkŒÏÚ ,Án‰ CB˙Ï ‰‡B¯L ¯·c‰ ‡È·‰Ï¿»ƒ«»»∆∆¿«…««≈»ƒƒ¿…
,CÈ¯vL ¯·c‰ Ï‡ B$eÎÏe ˙e‡¯‰ ÌˆÓˆÏe ÂÈ$ÈÚ ˙‡∆≈»¿«¿≈»¿¿«¿∆«»»∆»ƒ
˜fÁ˙iL È„k Ì‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c eÏaÏ·È ‡lL È„k¿≈∆…¿«¿¿¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«≈
¯·c‰ ˙B‡¯Ï ÏÎeÈ Ê‡Â ,LeÏ˜ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙e‡¯‰ Ák…«»¿¿…ƒ¿∆»¿»«ƒ¿«»»
ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÌÈˆB¯Lk ÔÎŒBÓk .Ï"pk ˜BÁ¯Ó≈»««¿≈¿∆ƒ¿ƒ¿«≈«
ÌzÒÏ CÈ¯ˆ Y „Á‡ Blk ,·BË Blk ‡e‰L ,˙ÈÏÎz‰««¿ƒ∆ÀÀ∆»»ƒƒ¿…
¯B‡ Èk .˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ˙eÏkzÒ‰‰ ÔeÎÏe ÂÈ$ÈÚ ˙‡∆≈»¿«≈«ƒ¿«¿∆««¿ƒƒ
¯LÙ‡ È‡Â ,Ì„‡‰Ó ‰˜BÁ¯ ‡È‰ ‰f‰ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ«∆ƒ¿»≈»»»¿ƒ∆¿»
˙‡ ÌzÒÏ CÈ¯vL ,ÔÈ$ÈÚc eÓÈ˙Òa Ì‡ŒÈk B˙B‡¯Ïƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ¿…∆

.Ï"pk „Á‡ Blk ,·BË Blk ‡e‰ ˙ÈÏÎz‰ Èk ,eÏl‰«»ƒ««¿ƒÀÀ∆»««
.·BË Blk ˜¯ ,ÌÏBÚa Ú¯ ÌeL ÔÈ‡ ˙Ó‡·e∆¡∆≈«»»«À

ÂÈÏÚ ÌÈ¯·BÚL ÔÈ¯eqi‰Ó Ì„‡Ï LiL ¯Úv‰ ¯wÚ C‡«ƒ««««∆≈»»»≈«ƒƒ∆¿ƒ»»
,˙Úc‰ Ì„‡‰Ó ÔÈÁ˜BlL ˙ÓÁÓ ˜¯ ‡e‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»«≈¬«∆¿ƒ≈»»»«««
,·BË Blk ‡e‰L ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L „Ú«∆≈»¿ƒ¿«≈«««¿ƒ∆À
˙Úc BÏ LiLk Èk ,ÔÈ¯eqi‰ ·‡Îe ¯Úˆ LÈb¯Ó Ê‡Â¿»«¿ƒ««¿≈«ƒƒƒ¿∆≈««
ÏL ¯Úv‰ ÏÏk LÈb¯Ó B	È‡ ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒÓeƒ¿«≈«««¿ƒ≈«¿ƒ¿»«««∆

.Ï"pk ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ««
,Ì„‡‰ LÙ	a ÚaËpM ‰Ó ,¯zÒ	Â ÌÏÚ	 ¯·c ÔÈ·z ‰Ê·e»∆»ƒ»»∆¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿»¿∆∆»»»
ÏLÓÏ ÔB‚k ,ÔÏˆÏ ‡	ÓÁ¯ ÌÈÏB„b ÔÈ¯eqÈ BÏ LiLk¿∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»»ƒ¿«¿¿»»
Ì˙BÒ ÈÊ‡ ,ÌBÏLÂ ÒÁ Ì„‡Ï ¯·È‡ ‰ÊÈ‡ ÔÈÎ˙BÁLk¿∆¿ƒ≈∆≈»»»»«¿»¬«≈
,LeÁa ÌÈ‡B¯ e	‡ ‰Ê Èk .˜ÊÁa ÂÈ	ÈÚ ˙‡ ÌˆBÚÂ¿≈∆≈»¿…∆ƒ∆»ƒ¿
,epnÓ ˜BÁ¯ ‡e‰L ¯·c ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ‰ˆB¯ Ì„‡Lk¿∆»»∆¿ƒ¿«≈«»»∆»ƒ∆
ÔeÎÏ È„k ˙e‡¯‰ ıeÎÓe ÌˆÓˆÓe ,ÂÈ	ÈÚ ˙‡ Ì˙BÒ ÈÊ‡¬«≈∆≈»¿«¿≈¿«≈»¿¿≈¿«≈
˙ÓÁÓ ‰ÊÂ .˙B‡¯Ï ‰ˆB¯L ˜BÁ¯‰ ¯·c‰ Ï‡ ˙e‡¯‰»¿∆«»»»»∆∆ƒ¿¿∆≈¬«
¯·c‰ ‡È·‰Ï Án‰ ÏL ÁÈÏLÂ ˙¯LÓ ‡e‰ ˙e‡¯‰ Èkƒ»¿¿»≈¿»ƒ«∆«…«¿»ƒ«»»

.Án‰ CB˙Ï ‰‡B¯Le	È‰c ,‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ ‰i‡¯‰ ¯wÚ Èk ∆∆¿«…«ƒƒ«»¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿«¿
„ÈÏ,Ána ‡È‰ ‰ÚÈ„È‰Â ,‰‡B¯L ¯·c‰ ˙e‰Ó Ú ≈«««»»∆∆¿«¿ƒ»ƒ«…«

‡e‰ ÈÊ‡ ,Bc‚	k „ÓBÚL ¯·c‰ ‰Ê Ú„ÈÏ Án‰ ‰ˆB¯LÎe¿∆∆«…«≈«∆«»»∆≈¿∆¿¬«
B‡È·Óe ¯·c‰ ‰‡B¯Â CÏB‰ ˙e‡¯‰Â ,˙e‡¯‰ ˙‡ ÁÏBL≈«∆»¿¿»¿≈¿∆«»»¿ƒ
ÔÈ¯È·ÚnLk Ôk ÏÚÂ .‰‡B¯M ‰Ó Ú„BÈ Ê‡Â ,Án‰ CB˙Ï¿«…«¿»≈««∆∆¿«≈¿∆«¬ƒƒ
,¯·c‰ ˙e‰Ó Ú„BÈ B	È‡ ,ÏB„b ˙e¯È‰Óa Ì„‡ È	ÙÏ ¯·c»»ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ»≈≈«««»»
‰Ê Ïk ÌÚ ,LnÓ ÂÈ	ÈÚa ¯·c‰ ‰‡¯ ˙Ó‡aL Û‡«∆∆¡∆»»«»»¿≈»«»ƒ»∆
CB˙Ï ¯·c‰ ‡È·‰Ï È‡	t ‰È‰ ‡Ï ˙e¯È‰n‰ ˙ÓÁÓ≈¬««¿ƒ…»»¿«¿»ƒ«»»¿
˙e‡¯‰a Ák ÔÈ‡ ,epnÓ ˜BÁ¯ ¯·c‰Lk Ôk ÏÚÂ ,Án‰«…«¿«≈¿∆«»»»ƒ∆≈…«¿»¿
ÌÈ¯·c‰L ˙ÓÁÓ ,Án‰ CB˙Ï B‡È·‰ÏÂ ÌLÏ CÏÈÏ≈≈¿»¿«¬ƒ¿«…«≈¬«∆«¿»ƒ
˙ÓÁÓ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÌÈÏaÏ·Ó „v‰ ÔÓ ‰‡B¯L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆∆ƒ««¿«¿¿ƒ¿≈≈¬«
Ba ÔÈ‡Â ,LÏ˜	 ‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚ ,˙e‡¯‰ ¯ft˙pL ¯eft‰«ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¿≈∆ƒ¿»¿≈
CÈ¯ˆ Ôk ÏÚ ,Án‰ CB˙Ï ‰‡B¯L ¯·c‰ ‡È·‰Ï Ák…«¿»ƒ«»»∆∆¿«…««≈»ƒ
¯·c‰ Ï‡ B	eÎÏe ˙e‡¯‰ ÌˆÓˆÏe ÂÈ	ÈÚ ˙‡ ÌzÒÏƒ¿…∆≈»¿«¿≈»¿¿«¿∆«»»
È„k Ì‚Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c eÏaÏ·È ‡lL È„k ,CÈ¯vL∆»ƒ¿≈∆…¿«¿¿¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿≈
˙B‡¯Ï ÏÎeÈ Ê‡Â ,LeÏ˜ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙e‡¯‰ Ák ˜fÁ˙iL∆ƒ¿«≈…«»¿¿…ƒ¿∆»¿»«ƒ¿
ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÌÈˆB¯Lk ÔÎ BÓk .Ï"pk ˜BÁ¯Ó ¯·c‰«»»≈»««¿≈¿∆ƒ¿ƒ¿«≈«
ÌzÒÏ CÈ¯ˆ Y „Á‡ Blk ,·BË Blk ‡e‰L ,˙ÈÏÎz‰««¿ƒ∆ÀÀ∆»»ƒƒ¿…
¯B‡ Èk .˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ˙eÏkzÒ‰‰ ÔeÎÏe ÂÈ	ÈÚ ˙‡∆≈»¿«≈«ƒ¿«¿∆««¿ƒƒ
B˙B‡¯Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,Ì„‡‰Ó ‰˜BÁ¯ ‡È‰ ‰f‰ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ«∆ƒ¿»≈»»»¿ƒ∆¿»ƒ¿
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר כג תקיח 

Ì˜Á„Ï Ìb Û‡ ,„‡Ó ‰˜ÊÁa Ì¯‚ÒÏe È¯Ó‚Ï ÌÈ$ÈÚ‰»≈«ƒ¿«¿≈¿»¿»¿»¿»¿…««¿»¿»
ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÏÎeÈ Ê‡Â ,È¯Ó‚Ï ÌÓ˙ÒÏ È„k ,Úaˆ‡‰a¿»∆¿«¿≈¿»¿»¿«¿≈¿»«¿ƒ¿«≈«
eÊÁÓ ÂÈ$ÈÚ ˙‡ ÌzÒÏ CÈ¯vL e$È‰ .‰f‰ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ«∆«¿∆»ƒƒ¿…∆≈»≈≈
,„‡Ó Ì¯‚ÒÏe ÂÈ$ÈÚ ÌÈÏÚ‰Ï ,È¯Ó‚Ï ‡ÓÏÚ È‡‰c¿«»¿»¿«¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿»¿…
,ÂÈÏ·‰Â ‰f‰ ÌÏBÚ ˙BÂ‡z ÏÚ ÏÏk ÏkzÒ‰Ï ÈÏ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»««¬»«∆«¬»»
BlkL ,‰f‰ ˙ÈÏÎz‰ ¯B‡ ‚ÈO‰Ïe ˙B‡¯Ï ÏÎeÈ Ê‡Â¿»«ƒ¿¿«ƒ««¿ƒ«∆∆À
Y ÔÈ¯eqi‰ ¯wÚ Èk ,Ï"pk ÔÈ¯eqi‰ eÏha˙È Ê‡Â ,·BË¿»ƒ¿«¿«ƒƒ««ƒƒ««ƒƒ
LÙ$a ÚaË$ ÔkŒÏÚÂ .Ï"pk ˙ÈÏÎz‰Ó ˜BÁ¯L ˙ÓÁÓ≈¬«∆»≈««¿ƒ««¿«≈ƒ¿»¿∆∆

‡‰Á¯·Ï È„k ,Ï"pk ÔÈ¯eqÈ ˙ÚLa ÂÈ$ÈÚ ÌzÒÏ Ì„ »»»ƒ¿…≈»ƒ¿«ƒƒ««¿≈ƒ¿…«

,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏh·Ïe ÔÈ¯eqi‰Ó≈«ƒƒ¿«¿»«¿≈«ƒ¿«¿«««¿ƒ
Èk ¯LÙ‡ È‡ ˙‡f‰ ˙eÏkzÒ‰‰L ,·BË Blk ‡e‰L∆À∆«ƒ¿«¿«…ƒ∆¿»ƒ
B$È‡ Ì„‡‰L Û‡Â .Ï"pk ÌÈ$ÈÚ‰ ˙ÓÈ˙Ò È„ÈŒÏÚ Ì‡ƒ«¿≈¿ƒ«»≈«ƒ««¿«∆»»»≈
LÙp‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰NBÚ ‡e‰ ‰Ó ÌeÏk Ú„BÈ≈«¿«∆««ƒ≈«∆∆
˙ÚLa ÌÈ$ÈÚ‰ ÌzÒÏ ‰ÚaËÓ ÔkŒÏÚÂ ,Ïk‰ ˙Ú„BÈ«««…¿«≈À¿¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿«

:Ï"pk ÔÈ¯eqÈƒƒ««
„‰p‰Â,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ Ïha˙pL ,Ïeha ˙ÚLa ˙Ó‡a ¿ƒ≈∆¡∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«≈∆««¿ƒ

˙Ó‡a ÈÊ‡ ,„Á‡ Blk ,·BË Blk ‡e‰L∆ÀÀ∆»¬«∆¡∆
„ÈÓz ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ C‡ .Ï"pk ÔÈ¯eqi‰ ÔÈÏha˙$ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ«««ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈ	ÈÚ‰ ˙‡ ÌzÒÏ CÈ¯vL ,ÔÈ	ÈÚc eÓÈ˙Òa Ì‡ Èkƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒƒ¿…∆»≈«ƒ
,Úaˆ‡‰a Ì˜Á„Ï Ìb Û‡ ,„‡Ó ‰˜ÊÁa Ì¯‚ÒÏe È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿»¿»¿»¿»¿…««¿»¿»¿»∆¿«
˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÏÎeÈ Ê‡Â ,È¯Ó‚Ï ÌÓ˙ÒÏ È„k¿≈¿»¿»¿«¿≈¿»«¿ƒ¿«≈«««¿ƒ
‡ÓÏÚ È‡‰c eÊÁÓ ÂÈ	ÈÚ ˙‡ ÌzÒÏ CÈ¯vL e	È‰ .‰f‰«∆«¿∆»ƒƒ¿…∆≈»≈≈¿«»¿»

הזה העולם מראיית –Ì¯‚ÒÏe ÂÈ	ÈÚ ÌÈÏÚ‰Ï ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿»
‰f‰ ÌÏBÚ ˙BÂ‡z ÏÚ ÏÏk ÏkzÒ‰Ï ÈÏ·Ï ,„‡Ó¿…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»««¬»«∆
,‰f‰ ˙ÈÏÎz‰ ¯B‡ ‚ÈO‰Ïe ˙B‡¯Ï ÏÎeÈ Ê‡Â ,ÂÈÏ·‰Â«¬»»¿»«ƒ¿¿«ƒ««¿ƒ«∆
ÔÈ¯eqi‰ ¯wÚ Èk ,Ï"pk ÔÈ¯eqi‰ eÏha˙È Ê‡Â ,·BË BlkL∆À¿»ƒ¿«¿«ƒƒ««ƒƒ««ƒƒ
LÙ	a ÚaË	 Ôk ÏÚÂ .Ï"pk ˙ÈÏÎz‰Ó ˜BÁ¯L ˙ÓÁÓ Y≈¬«∆»≈««¿ƒ««¿«≈ƒ¿»¿∆∆

‡‰Á¯·Ï È„k ,Ï"pk ÔÈ¯eqÈ ˙ÚLa ÂÈ	ÈÚ ÌzÒÏ Ì„ »»»ƒ¿…≈»ƒ¿«ƒƒ««¿≈ƒ¿…«
,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰‰ È„È ÏÚ ÌÏh·Ïe ÔÈ¯eqi‰Ó≈«ƒƒ¿«¿»«¿≈«ƒ¿«¿«««¿ƒ
Ì‡ Èk ¯LÙ‡ È‡ ˙‡f‰ ˙eÏkzÒ‰‰L ,·BË Blk ‡e‰L∆À∆«ƒ¿«¿«…ƒ∆¿»ƒƒ
Ú„BÈ B	È‡ Ì„‡‰L Û‡Â .Ï"pk ÌÈ	ÈÚ‰ ˙ÓÈ˙Ò È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»≈«ƒ««¿«∆»»»≈≈«
,Ïk‰ ˙Ú„BÈ LÙp‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,‰NBÚ ‡e‰ ‰Ó ÌeÏk¿«∆««ƒ≈«∆∆«««…
.Ï"pk ÔÈ¯eqÈ ˙ÚLa ÌÈ	ÈÚ‰ ÌzÒÏ ‰ÚaËÓ Ôk ÏÚÂ¿«≈À¿¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿«ƒƒ««

,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ Ïha˙pL ,Ïeha ˙ÚLa ˙Ó‡a ‰p‰Â .„¿ƒ≈∆¡∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«≈∆««¿ƒ
ÔÈÏha˙	 ˙Ó‡a ÈÊ‡ ,„Á‡ Blk ,·BË Blk ‡e‰L∆ÀÀ∆»¬«∆¡∆ƒ¿«¿ƒ
Úe·˜ „ÈÓz ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ C‡ .Ï"pk ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ«««ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»«

עצמם  מקדשים שהם מאוד ונוראים גדולים צדיקים יש
דהאי  מחיזו עיניהם וסותמין לגמרי עצמן ומבטלין ביותר,

לגמרי  עלמא

:ÔÈ¯ÂÒÈ ˙Ú˘· ÂÈ�ÈÚ ÌÂ˙ÒÏ Ì„‡‰ ˘Ù�· Ú·Ë� ÔÎ ÏÚ בליקוטי
ד')הלכות הל' שחרית ידים נטילת הגדולה (הל' העצה 'עיקר כתב:

ישראל  על שעוברין ושלום חס הצרות בכל האמיתית,
ליצלן, רחמנא בפרטיות אדם כל  על שעובר מה או בכלליות,
אל  הביטול ידי על אם כי מהם לברוח נכונה עצה שום שאין
כישן  עצמו ולעשות בחזקה עיניו לסתום דהיינו התכלית,
כלל, הרגשה שום בו אין כאילו הביטול בתכלית עצמו ולבטל
וזה  יתברך, סוף האין האור אל מחשבתו ולבטל  לדבק רק
על  אף כי הקדוש, מפיו שמעתי כאשר לעשות, אדם כל יכול
הצדיקים  גדולי כמו בשלימות לביטול לזכות יכול שאינו פי
שעה  איזה עצמו לבטל אדם כל יכול כן פי על אף השלמים,

היסורים א  ממנו יתבטלו הביטול ידי ועל באמת, ירצה ם
ושלום, חס יותר שיתגברו להיות יכול כך אחר אך והצרות,
עסק  ידי על או התורה, חידושי ידי על לבטלם להתגבר וצריך

חדש'. בחשק התורה

אחר ד')ובמקום הל' ערבית תפילת כל (הל' צריך "באמת כתב:
דהאי  מחיזו עיניו ולסתום יתברך ה' בשביל נפשו למסור אדם
ויקבל  לגמרי לגמרי התאוות כל שישבר דהיינו לגמרי, עלמא
רבי  כמו יתברך, ה' בשביל והסיגופים העינויים כל עצמו על

שיצתה  עד ברזל של במסרקות בשרו את שסרקו עקיבא
בתכלית  יתברך אלקותו להשיג יזכה דייקא ואז באחד, נשמתו

לזה. שזוכה מי אשרי ההשגה,

עצמו  ולבטל הכל לשבר בזה לעמוד יכול אדם כל אין אבל
תורתו  את לנו ונתן יתברך ה' עלינו חמל כן על וכל, מכל
היינו  נועם, דרכי ודרכיה וכו' בה למחזיקים חיים עץ שהיא
כל  שיקיים ידי על יתברך אותו להכיר זוכין התורה ידי על כי
לחיים  לזכות יכול שאז ימיו, כל בתורה  ויעסוק המצוות
וכו'. בשלימות התאוות כל את שבר שלא פי על אף נצחיים

תרי"ג  בחינת קדושות, עצות כולה היא הקדושה התורה כי
כל  לקיים התורה את לקיים שזוכין ידי שעל דאורייתא, עטין
ז"ל, רבותינו שקיבלו כמו דיניה כפי בפשיטות ומצוה מצוה
וטהרה, קדושה עצמו על להמשיך לזכות יכולים זה ידי על
זוכין  זה ידי שעל במצוותיו, קדשנו אשר שאומרים כמו
שמשם  הקדושה הרשימו אור ידי על יתברך אותו להכיר
לבחינת  עדיין זכה שלא פי על אף הקדושה, התורה כל נמשך

בשלימות. הנ"ל ביטול

על  ממשיכין כפשוטן והמצוות התורה קיום ידי על וגם
ומצוה  מצוה כל ידי על פעם, בכל וטהרה קדושה עצמן
ויראת  ותפילה תורה מדיבורי ותיבה תיבה כל ידי ועל
עד  לדרגא, מדרגא לעלות זה ידי על שזוכין עד שמים,
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,ÈLB$‡ ¯„bÓ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ Èk ,Ïeha‰ ˙B$ÈÁ·a Úe·»̃«ƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈≈≈ƒ∆∆¡ƒ
.·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙B$ÈÁ·a Ïeha‰ ‰È‰iL Á¯ÎÓ ÔkŒÏÚÂ¿«≈À¿»∆ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ»»
ÈÏk ‡e‰L ,Án‰ Ï‡ Ïeha‰Ó ÏÎO‰ ¯ÊBÁLk ÔkŒÏÚ«≈¿∆≈«≈∆≈«ƒ∆«…«∆¿ƒ
Ïa˜Ï ,ÌÈÏk‰ Ì‰L ,ÔÈÁn‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ÈÊ‡ ,ÏÎO‰«≈∆¬«ƒ∆¿»¿«…ƒ∆≈«≈ƒ¿«≈
,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙B$ÈÁa ‡e‰ Èk ,Ïeha ˙B$ÈÁa ÏL ÏÎO‰ ‰Ê∆«≈∆∆¿ƒƒƒ¿ƒ≈
.·BË Blk ,„Á‡ Blk ‡e‰L ,˙ÈÏÎz‰ ˙B$ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ««¿ƒ∆À∆»À

¯wÚ Èk ,ÔÈ¯eqi‰ ÏL ¯Úv‰ Án‰ LÈb¯Ó ‰Ê ˙ÓÁÓe≈¬«∆«¿ƒ«…««««∆«ƒƒƒƒ«
‡e‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈ·‡k‰Â ÔÈ¯eqi‰ Ïk ÏL ‰Lb¯‰‰««¿»»∆»«ƒƒ¿«¿≈ƒ«¿»
,Ìlk ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎÏ ˙B¯Bpˆ ÔÈ‡ˆBÈ Án‰Ó Èk ,Án‰a¿«…«ƒ≈«…«¿ƒƒ¿»»≈»ƒÀ»
:‡e‰L ¯·È‡ BÊÈ‡a ·‡k‰ Án‰ LÈb¯Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¿ƒ«…««¿≈¿≈≈»∆

,Ú„Âe$È‰c ,ÌÈÏk‰ Ï‡ Ïeha‰Ó ¯ÊBÁLk ,CkŒ¯Á‡L ¿«∆««»¿∆≈≈«ƒ∆«≈ƒ¿«¿
eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈa ÔÈ¯eqi‰ ÔÈ¯ab˙Ó ÈÊ‡ ,ÔÈÁn‰«…ƒ¬«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ«∆»

Ôk ÏÚÂ ,ÈLB	‡ ¯„bÓ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ Èk ,Ïeha‰ ˙B	ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒƒ≈≈≈ƒ∆∆¡ƒ¿«≈
Ôk ÏÚ .·BLÂ ‡Bˆ¯ ˙B	ÈÁ·a Ïeha‰ ‰È‰iL Á¯ÎÓÀ¿»∆ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ»»«≈
,ÏÎO‰ ÈÏk ‡e‰L ,Án‰ Ï‡ ,Ïeha‰Ó ÏÎO‰ ¯ÊBÁLk¿∆≈«≈∆≈«ƒ∆«…«∆¿ƒ«≈∆
ÏÎO‰ ‰Ê Ïa˜Ï ,ÌÈÏk‰ Ì‰L ,ÔÈÁn‰Ï ¯LÙ‡ È‡ ÈÊ‡¬«ƒ∆¿»¿«…ƒ∆≈«≈ƒ¿«≈∆«≈∆
‡e‰L ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙B	ÈÁa ‡e‰ Èk ,Ïeha ˙B	ÈÁa ÏL∆¿ƒƒƒ¿ƒ≈∆
˙ÓÁÓe .·BË Blk ,„Á‡ Blk ‡e‰L ,˙ÈÏÎz‰ ˙B	ÈÁa¿ƒ««¿ƒ∆À∆»À≈¬«

‰Lb¯‰‰ ¯wÚ Èk ,ÔÈ¯eqi‰ ÏL ¯Úv‰ Án‰ LÈb¯Ó ‰Ê∆«¿ƒ«…««««∆«ƒƒƒƒ«««¿»»
Èk ,Án‰a ‡e‰ ,ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÌÈ·‡k‰Â ÔÈ¯eqi‰ Ïk ÏL∆»«ƒƒ¿«¿≈ƒ«¿»¿«…«ƒ
‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ìlk ÌÈ¯·È‡‰ ÏÎÏ ˙B¯Bpˆ ÔÈ‡ˆBÈ Án‰Ó≈«…«¿ƒƒ¿»»≈»ƒÀ»¿«¿≈∆

‡e‰L ¯·È‡ BÊÈ‡a ·‡k‰ Án‰ LÈb¯Ó. «¿ƒ«…««¿≈¿≈≈»∆
e	È‰c ,ÌÈÏk‰ Ï‡ Ïeha‰Ó ¯ÊBÁLk ,Ck ¯Á‡L ,Ú„Â¿«∆««»¿∆≈≈«ƒ∆«≈ƒ¿«¿
.Ì„wÓ eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈa ÔÈ¯eqi‰ ÔÈ¯ab˙Ó ÈÊ‡ ,ÔÈÁn‰«…ƒ¬«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ«∆»ƒ…∆

לסתום  יתברך לה' לגמרי לגמרי עצמו לבטל ליבו שיתעורר
הביטול  לבחינת שיזכה עד לגמרי, עלמא דהאי מחיזו עיניו

בשלימות. הנ"ל
בשום  עלינו עול הכביד ולא נועם דרכי דרכיה התורה כי
כמו  וכו', כח שגיא מצאנוהו לא שדי שכתוב כמו מצוה,
אם  כי ביותר בריותיו את הטריח שלא שם רש"י שפירש
יונה, ובני תורים השקל, מחצית מנחה, קומץ וכו', ברחמים
ברש"י  שם עיין וכו', ויחמור ראם לבקש טרח ולא וצאן, בקר

לז) הקל (איוב והעסק לעשותן, ונעימים קלים המצוות וכל ,
ויגיעה  בטירחא ובא יותר כבד הזה העולם מעסקי שבקלים
שהיא  ציצית מצות כי שבגדולות, הגדולה מהמצוה יותר

הגדולו  אין מהמצוות תפילין וכן אחד, בגדול אותם קונים ת
אותם  קונים רק למצאן ומדבריות בימים לעבור צריכין
כי  שכתוב וכמו המצוות, כל שארי וכן מועטים, בדמים
לא  הוא, רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא וכו' הזאת המצוה
קרוב  כי וכו' הוא לים מעבר ולא וכו' לאמר הוא בשמים

וכו'. מאוד הדבר אליך
מקדשים  שהם מאוד ונוראים גדולים צדיקים יש אבל
מחיזו  עיניהם וסותמין לגמרי עצמן ומבטלין ביותר, עצמם
הביטול  לתכלית באמת שזוכין עד לגמרי, עלמא דהאי
ולזכות  המחשבה, בתחילת לעלות באמת וזוכין בשלימות,
וצדיקים  להם, אשרי שמשיגין מה ומשיגין העליון לתכלית
קונו, עם המתחסד חסיד איזהו בחינת חסידים, נקראים כאלו
יתירה, בקדושה עצמן ומקדשין קוניהם עם חסד שעושים
בשביל  ומרים קשים והעינויים היסורים כל עצמן על ומקבלין
באמת  זוכים והם כלל, זה על נצטוו שלא מה יתברך ה'

כנ"ל". וכו' העליון לתכלית
לא  או היסורים את המוח מרגיש מהביטול כשחוזר האם

:ÔÈ¯ÂÒÈ‰ Ï˘ ¯Úˆ‰ ÁÂÓ‰ ˘È‚¯Ó כתב לחכמה בפרפראות
המוח  אל מהביטול השכל כשחוזר כי כאן שכתב מה לבאר,

וכו', השכל זה לקבל להמוח אפשר אי אזי השכל כלי שהוא
לכאורה  כי וכו', היסורין של הצער המוח מרגיש זה ומחמת
כששב  שגם מבואר ד' סימן אנכי במאמר לעיל כי קשה
שידע  להדעת מראה מהביטול הרשימו אז וכו' וישותו לדעתו

אחד. וכולו טוב שכולו

פי  על שאף לומר, שרוצה לומר דיש לבאר וכתב
בידיעה  יודע כן פי על אף והיסורים, בהצער שמרגיש

לטובה. זו שגם שלימה

מהביטול  מדובר שכאן לומר, נראה דביותר עוד וכתב
מן  שבורח בשעה התכלית אל עצמו לבטל אחד כל שזוכה
אי  כך אחר כן ועל עלמא, דהאי מחיזו עיניו וסותם היסורים
מאחר  הרשימה, אור אפילו לקבל שלו להמוחין אפשר
במאמר  אבל היסורים, ידי על שעה לפי רק היה שהביטול
שהחזיר  ידי על סוף אין באור לכלול כשזכה מדובר 'אנכי'

לשרשה המוחין המלכות יוכל כך אחר אפילו כן על וכו',
כאן  שמבואר ומה פנים, כל על הרשימו אור לקבל והדעת
והוא  עצמו בפני ענין הוא התפילה מכל אחד לעשות מענין
את  באמת כשמשיגין זוכין לזה כי מאוד, גבוהה מדריגה
שעל  התכלית אל והביטול לעיל, כמובא אחד שכולו התכלית

זו. לדרך והרגל חינוך בחינת כמו רק הוא היסורין ידי

את  צריך מהביטול, כשחוזר אחרא הסטרא מלחמת מעוצם
התכלית  את להתבטל לאדם שמסייע השדה בעל כח

:¯˙ÂÈ· ÔÈ¯ÂÒÈ‰ ÔÈ¯·‚˙Ó ÈÊ‡ הנה כי כתב, הליקוטים בביאור
והיסורים  הצער שהתגברות אף ביותר, היסורים כשמתגברים
האדם  אז כי טוב, כולו שהוא התכלית אל ביטול יותר גורם
ותוקף  מעוצם אבל התכלית, על ומסתכל עיניו את עוצם
מסוכן  זה הרי מהביטול, כשחוזר אחרא הסטרא מלחמת
הרע  בבחינת ושלום חס לנצח להשאר אחד כל שיכול מאוד
אם  התכלית, אל ולעלות לשוב יוכל שלא עד אחרא, והסטרא
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ÌÈÓÁÏ$Â ÌÈ˜a‡˙nL ÌÈL$‡ È$L C¯„k .Ì„wÓƒ…∆¿∆∆¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
B¯·ÁL ‰‡B¯ „Á‡LkL ,‰Ê „‚$k ‰Ê ÌÈ¯ab˙$Â¿ƒ¿«¿ƒ∆¿∆∆∆∆¿∆∆»∆∆¬≈
.¯˙BÈa ¯ab˙Óe „‡Ó ˜fÁ˙Ó ‡e‰ ÈÊ‡ ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Óƒ¿«≈»»¬«ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈¿≈
¯ab˙‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌÈ$È„ŒÈÏÚa‰ ÔÈ‡B¯Lk ÔÎŒBÓk¿≈¿∆ƒ««¬≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿«≈
˙ÈÏÎz‰ Ï‡ Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏh·Ïe ÔÈ¯eqi‰ ÏÚ««ƒƒ¿«¿»«¿≈«ƒ∆««¿ƒ
ÔkŒÏÚÂ ,¯˙BÈa ÌÈ¯ab˙Óe ÌÈ˜fÁ˙Ó Ì‰ ÈÊ‡ ,Ï"pk««¬«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿«≈
ÌÈÏB„b Ì‰ ÔÈ¯eqi‰ ÈÊ‡ ,Ïeha‰Ó ·MLk ,CkŒ¯Á‡««»¿∆»≈«ƒ¬««ƒƒ≈¿ƒ
‰ˆB¯L ˙ÓÁÓ ,Bc‚$k ÌÈ¯ab˙Ó Ì‰ Èk ,Ì„wÓ ¯˙BÈ≈ƒ…∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿≈¬«∆∆

:Ï"pÎÂ Ì‰Ó Á¯·Ïƒ¿…«≈∆¿««

oqip ckC‡Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓÁ$˙Óe ÔÈ¯eqi‰ ÌÈl˜Ó CkŒ¯Á‡ «««»¿ƒƒ«ƒƒƒ¿«¬ƒ¬≈∆
È„ÈŒÏÚ ÔÈÎBfL ,‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¿«»∆ƒ«¿≈

Ú Èk ,ÔÈ¯eqi‰,Ï"pk Ïeha ˙$ÈÁ·Ï ‡a ÔÈ¯eqi‰ È„ÈŒÏ «ƒƒƒ«¿≈«ƒƒ»ƒ¿ƒ«ƒ««
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ïeha‰Ó ·ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CkŒ¯Á‡Â¿««»««ƒ∆»≈«ƒ««ƒ≈
‰NÚ$ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ïeha‰Ó ¯‡LpL eÓÈL¯‰Ó≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈«ƒ«¿≈∆«¬∆

Ï‡ Ïha˙pL Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿«»ƒ«¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈∆
˙BÏB„b ˙B·BË Ì‰ ÔÈ¯eqi‰ ÏkL ‚ÈO‰Â ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ¿ƒƒ∆»«ƒƒ≈¿
ÈÏk ‡e‰ ‰ÁÓO‰Â .‰ÁÓN ‡lÓ˙$ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,„‡Ó¿…«¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ
Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁ Ï‡∆ƒƒ¿«¿»¿∆»¿«≈ƒ¿»

‰Î¯·Ï(ÁÙ ˙·˘)‰NÚ$ Ï‡¯NÈ e¯Ó‡L ‰ÚLa' : ƒ¿»»¿»»∆»¿ƒ¿»≈«¬∆
ÌÈ¯˙k È$L e$˙$Â ÌÈÎ‡ÏÓ ‡Ba¯ ÌÈML e„¯È ,ÚÓL$Â¿ƒ¿»»¿ƒƒƒ«¿»ƒ¿»¿¿≈¿»ƒ
ŒCe¯aŒLB„w‰ „È˙ÚÂ ,'eÎÂ e‡ËÁLÎe ,„Á‡ Ïk L‡¯a¿…»∆»¿∆»¿¿¿»ƒ«»»
.'ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ :¯Ó‡pL ,e$Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‡e‰¿«¬ƒ»»∆∆¡«¿ƒ¿«»«…»
‡e‰L ,ÚÓL$Â ‰NÚ$ ˙$ÈÁa ‡È‰ ‰ÁÓO‰L ,‡ˆÓ$ƒ¿»∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«∆

:‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ ˙$ÈÁa¿ƒ««»««»

È„ÈŒÏÚÂeÓÈL¯‰ È„ÈŒÏÚ ÔÈÎBfL ,‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ ¿«¿≈ƒ¿«¿«»∆ƒ«¿≈»¿ƒ
ÔÈ¯¯˜Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï"pk Ïeha‰ ÏL∆«ƒ«««¿≈∆¿»¿ƒ
,LÙp‰ ÔB‡Óˆ ÔÈaÎÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk ,CkŒ¯Á‡ ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ««»ƒ«¿≈∆¿«ƒƒ¿«∆∆
Èk ,LÙp‰ ÔB‡Óˆ ˙$ÈÁa ‡e‰ ÔÈ¯eqi‰ ˙Lb¯‰ Èkƒ«¿»««ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«∆∆ƒ

‰Ê ÌÈ¯ab˙	Â ÌÈÓÁÏ	Â ÌÈ˜a‡˙nL ÌÈL	‡ È	L C¯„k¿∆∆¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆
ÈÊ‡ ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯·ÁL ‰‡B¯ „Á‡LkL ,‰Ê „‚	k¿∆∆∆∆¿∆∆»∆∆¬≈ƒ¿«≈»»¬«
ÔÈ‡B¯Lk ÔÎ BÓk .¯˙BÈa ¯ab˙Óe „‡Ó ˜fÁ˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈¿≈¿≈¿∆ƒ
ÌÏh·Ïe ÔÈ¯eqi‰ ÏÚ ¯ab˙‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ÌÈ	È„ ÈÏÚa‰««¬≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿«≈««ƒƒ¿«¿»
ÌÈ˜fÁ˙Ó Ì‰ ÈÊ‡ ,Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ Ïeha‰ È„È ÏÚ«¿≈«ƒ∆««¿ƒ««¬«≈ƒ¿«¿ƒ
,Ïeha‰Ó ·MLk ,Ck ¯Á‡ Ôk ÏÚÂ ,¯˙BÈa ÌÈ¯ab˙Óeƒ¿«¿ƒ¿≈¿«≈««»¿∆»≈«ƒ
ÌÈ¯ab˙Ó Ì‰ Èk ,Ì„wÓ ¯˙BÈ ÌÈÏB„b Ì‰ ÔÈ¯eqi‰ ÈÊ‡¬««ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ…∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ

.Ï"pÎÂ Ì‰Ó Á¯·Ï ‰ˆB¯L ˙ÓÁÓ ,Bc‚	k¿∆¿≈¬«∆∆ƒ¿…«≈∆¿««

È„È ÏÚ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓÁ	˙Óe ÔÈ¯eqi‰ ÌÈl˜Ó Ck ¯Á‡ C‡«««»¿ƒƒ«ƒƒƒ¿«¬ƒ¬≈∆«¿≈
È„È ÏÚ Èk ,ÔÈ¯eqi‰ È„È ÏÚ ÔÈÎBfL ,‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿«»∆ƒ«¿≈«ƒƒƒ«¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ck ¯Á‡Â ,Ï"pk Ïeha ˙	ÈÁ·Ï ‡a ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ»ƒ¿ƒ«ƒ««¿««»««ƒ

eÓÈL¯‰Ó ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,Ïeha‰Ó ·ML מהרושם – ∆»≈«ƒ««ƒ≈≈»¿ƒ
‰˙eLcÁ˙והסימן ‰NÚ	 ‰Ê È„È ÏÚ ,Ïeha‰Ó ¯‡LpL∆ƒ¿»≈«ƒ«¿≈∆«¬∆ƒ¿«¿

‚ÈO‰Â ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ Ïha˙pL Ïeha‰ È„È ÏÚ Èk ,‰¯Bz‰«»ƒ«¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈∆««¿ƒ¿ƒƒ
‰Ê È„È ÏÚ ,„‡Ó ˙BÏB„b ˙B·BË Ì‰ ÔÈ¯eqi‰ ÏkL∆»«ƒƒ≈¿¿…«¿≈∆
ÔÈLecÁ Ï‡ ÈÏk ‡e‰ ‰ÁÓO‰Â .‰ÁÓN ‡lÓ˙	ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ

‡˙È¯B‡c,תורה חידושי –e	È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ¿«¿»¿∆»¿«≈
‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ(פח 	NÚ‰(שבת Ï‡¯NÈ e¯Ó‡L ‰ÚLa' : ƒ¿»ƒ¿»»¿»»∆»¿ƒ¿»≈«¬∆

ÌÈ¯˙k È	L e	˙	Â ÌÈÎ‡ÏÓ ‡Ba¯ ÌÈML e„¯È ,ÚÓL	Â¿ƒ¿»»¿ƒƒƒ«¿»ƒ¿»¿¿≈¿»ƒ
,„Á‡ Ïk L‡¯a,נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד ¿…»∆»
'eÎÂ e‡ËÁLÎe חבלה מלאכי ריבוא ועשרים מאה ירדו ¿∆»¿¿
וכו', Ï	e,ופירקום Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ „È˙ÚÂ¿»ƒ«»»¿«¬ƒ»»

:¯Ó‡pL,ברינה ציון ובאו ישובון ה' ÁÓNÂ˙"ופדויי ∆∆¡«¿ƒ¿«
,"ÌL‡¯ ÏÚ ÌÏBÚ.'ראשם על שמעולם 	Óˆ‡,שמחה »«…»ƒ¿»

˙	ÈÁa ‡e‰L ,'ÚÓL	Â ‰NÚ	' ˙	ÈÁa ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ««¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«
,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ לחידושי כלי היא שהשמחה והיינו «»««»

שמשאירה  התכלית, אל הביטול ידי על ולכן תורה,

שכל  יודע האדם זה ידי על וסימן, רושם האדם בשכל

זוכה  הוא זה ידי ועל גדולות, טובות הם היסורין

התורה. להתחדשות זוכה הוא זה ידי ועל לשמחה,

eÓÈL¯‰ È„È ÏÚ ÔÈÎBfL ,‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ È„È ÏÚÂ– ¿«¿≈ƒ¿«¿«»∆ƒ«¿≈»¿ƒ
והסימן kהרושם Ïeha‰ ÏLÔÈ¯¯˜Ó ‰Ê È„È ÏÚ ,Ï"p ∆«ƒ«««¿≈∆¿»¿ƒ

,LÙp‰ ÔB‡Óˆ ÔÈaÎÓ ‰Ê È„È ÏÚ Èk ,Ck ¯Á‡ ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ««»ƒ«¿≈∆¿«ƒƒ¿«∆∆
Èk ,LÙp‰ ÔB‡Óˆ ˙	ÈÁa ‡e‰ ÔÈ¯eqi‰ ˙Lb¯‰ Èkƒ«¿»««ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«∆∆ƒ

,˙eÁÈÏÓ È„È ÏÚ ‡e‰ ÔB‡nˆ מאכל אוכל כשהאדם כי ƒ»«¿≈¿ƒ
צמא, נעשה הוא ÔÈ¯eqÈ,מלוח ˙	ÈÁa ‡e‰ ˙eÁÈÏÓe¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

לסייע  בזה ועוסק שמשתדל העליון השדה בעל בכח לא
התכלית. אל להתבטל לאדם

שאפילו  לפעמים שיש לעיל שמובא מה שזהו עוד, וכתב
לה  קשה העליונה מהשדה לחוץ יוצאת כשהיא גדולה נשמה

מהביטול  שכשחוזר שנתבאר, הענין וזהו לשדה, לחזור
לו  שקשה עד אחרא הסטרא עליו להתגבר יכול לפעמים
שנמצא  השדה בעל שהוא  העליון המנהיג בכח ורק לחזור,

העליונה. השדה אל לשוב יכולה מכולם למעלה
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר תקכא כד

˙$ÈÁa ‡e‰ ˙eÁÈÏÓe ,˙eÁÈÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÔB‡nƒ̂»«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk ,ÔÈ¯eqÈ(‰ ˙ÂÎ¯·): ƒƒ¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»

LÙp‰ Èk .ÔÈ¯eqÈa ˙È¯a ¯Ó‡$Â ,ÁÏÓa ˙È¯a ¯Ó‡$∆¡«¿ƒ¿∆«¿∆¡«¿ƒ¿ƒƒƒ«∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ LÙp‰ Ïecb ¯wÚ Èk ,ÏÎO‰ ˙a ‡È‰ƒ««≈∆ƒƒ«ƒ«∆∆«¿≈

·e˙kL BÓÎe ,d$w˙Óe dÏc‚nL ,ÏÎO‰(ËÈ ÈÏ˘Ó)Ìb" : «≈∆∆¿«¿»¿«¿»¿∆»«

ÈÊ‡ ,˙eÓÏLa ÏÎO‰LÎe ."·BË ‡Ï LÙ$ ˙Ú„ ‡Ïa¿…««∆∆…¿∆«≈∆ƒ¿≈¬«
‡e‰ ÈÊ‡ ,ÏÎO‰ ÌbÙpLk Ï·‡ ,˙B¯t ‰NBÚ ‡e‰∆≈¬»¿∆ƒ¿»«≈∆¬«

"‰ÁÏÓÏ È¯t ı¯‡" ˙$ÈÁa(Ê˜ ÌÈÏ‰˙)˙eÁÈÏn‰Â . ¿ƒ«∆∆¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÈ‡L È„ÈŒÏÚ ÔÈLÈb¯nL ,ÔÈ¯eqi‰ ˙$ÈÁa ‡e‰¿ƒ««ƒƒ∆«¿ƒƒ«¿≈∆≈
LÙp‰ ÔB‡Óˆ ˙$ÈÁa ‡e‰Â ,Ï"pk ˙eÓÏLa ÏÎO‰«≈∆ƒ¿≈««¿¿ƒ«ƒ¿«∆∆

‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	È˙Ba¯ e¯Ó‡L BÓk(ה '	‡Ó¯(ברכות : ¿∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»∆¡«
,ÁÏÓa ˙È¯a,"מלח ברית תשבית "ולא Â	Ó‡¯דכתיב: ¿ƒ¿∆«¿∆¡«

,ÔÈ¯eqÈa ˙È¯a ברית מה הברית", דברי "אלה דכתיב: ¿ƒ¿ƒƒ
האמור  ברית אף הבשר, את ממתקת מלח במלח האמור

ורמוז  אדם'. של עוונותיו כל ממרקין יסורין ביסורין

ומליחות  'מליחות', בחינת הם שהיסורין הגמרא, בדברי

הנפש', 'צמאון בחינת הם היסורין ולכן צמאון, גורמת

הענין, Ïecbוביאור ¯wÚ Èk ,ÏÎO‰ ˙a ‡È‰ LÙp‰ Èkƒ«∆∆ƒ««≈∆ƒƒ«ƒ
BÓÎe ,d	w˙Óe dÏc‚nL ,ÏÎO‰ È„È ÏÚ ‡e‰ LÙp‰«∆∆«¿≈«≈∆∆¿«¿»¿«¿»¿

·e˙kL(יט BË·"(משלי ‡Ï LÙ	 ˙Ú„ ‡Ïa Ìb" ורמוז ,: ∆»«¿…««∆∆…
הנפש. את ומתקן מגדל הוא השכל שזהו שהדעת בזה,

‡e‰ ÈÊ‡ ,˙eÓÏLa ÏÎO‰LÎeהנפש –,˙B¯t ‰NBÚ כי ¿∆«≈∆ƒ¿≈¬«∆≈
את  כראוי ומתקן מגדל הוא בשלימות שהשכל כיון

צמאון  לנפש אין ואז פירות, עושה הנפש ואז הנפש,

יסורין, לאדם אין ‰ÏÎO,ולכן ÌbÙpLk Ï·‡ ואינו ¬»¿∆ƒ¿»«≈∆
הנפש, את כראוי ומתקן ÈÁa	˙הנפש‡ÈÊמגדל ‡e‰ ¬«¿ƒ«

שנאמר: ÁÏÓÏ‰"מה È¯t ı¯‡"(קז דהיינו ,(תהלים ∆∆¿ƒƒ¿≈»
היא  שהנפש והיינו מלוחים, פירות עושה שהנפש

'מליחות' ‰ÔÈ¯eqi,.בבחינת ˙	ÈÁa ‡e‰ ˙eÁÈÏn‰Â¿«¿ƒ¿ƒ««ƒƒ
‡e‰Â ,Ï"pk ˙eÓÏLa ÏÎO‰ ÔÈ‡L È„È ÏÚ ÔÈLÈb¯nL∆«¿ƒƒ«¿≈∆≈«≈∆ƒ¿≈««¿
‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰‰ È„È ÏÚÂ .Ï"pk LÙp‰ ÔB‡Óˆ ˙	ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«∆∆««¿«¿≈«ƒ¿«¿«»
,ÔB‡nv‰ ÔÈaÎÓe ÔÈ¯eqi‰ ÔÈ¯¯˜Ó ‰Ê È„È ÏÚ ,Ï"p‰«««¿≈∆¿»¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ»

טוב" לא נפש דעת בלא "גם הפסוק ביאור

:˙Ú„ ‡Ï· Ì‚ טוב לא נפש דעת בלא "גם פירש: שם ברש"י
תורה". בלא שהוא לאדם טוב אין –

בחינת  בעצמם הם ואחדות שלימות להם שיש הדיבורים
הנפש  של הפירות

:˙Â¯ÈÙ ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ÈÊ‡ ˙ÂÓÈÏ˘· ÏÎ˘‰˘ÎÂ בפרפראות
זה  ידי על זוכה בשלימות כשהשכל כי בזה, פירש לחכמה
דיבורים  לדבר זוכה זה ידי ועל התכלית אל עצמו לבטל
ויהיו  אחדות בבחינת שיהיו היינו שלימות, להם שיהיה

ב', באות לעיל וכמבואר בהנפש תמיד ואפשר מקושרים
של  הפירות בחינת בעצמן הן השלמים, אלו שהדיבורים

בבחינת ב)הנפש, 'לרוח (בראשית חיה', לנפש האדם 'ויהי
בחינת  הוא והנפש מהנפש, הוא הדיבור מוצא כי ממללא',

בבחינת ל"א)'גן', כמבואר (ירמיה רוה' כגן נפשם 'והיתה
וציצים  ושושנים נפלאים פירות גדלים הזה ובגן לקמן,
כמבואר  הקדושים הדיבורים בחינת שהם נאים, ופרחים

בחינת שזה ואפשר הנ"ל. ב' ב)באות יוצא (בראשית 'ונהר
התכלית  בחינת הוא עדן כי הגן', את להשקות מעדן
הנפש  צמאון לכבות מים שואבין שמשם לקמן, כמבואר

כנ"ל. וכו' הנפש בחינת שהוא הגן את ולהשקות

להסתכל  שזוכין ידי על פירות, עושין כשהנשמות כן ועל
מאירין  אזי עלמא, דהאי מחיזו עיניהם ולסתום התכלית על
אל  ולהביאו ואחד אחד בכל להסתכל ויכול השדה בעל עיני
ושלום, חס פירות עושין כשאין אבל כנ"ל. הטוב התכלית

עלמא  דהאי מחיזו עיניהם לסתום זכו שלא מחמת וזה
בבחינת הנפש אזי ק"ז)בשלימות, למלחה',(תהלים פרי 'ארץ

אצל  וגם מליחות. בחינת שהם היסורים הרגשות בחינת היינו
הבכיה  בחינת ידי על ושלום חס עיניו נתחשכין השדה הבעל
בחינת  זה וגם ב', באות כדלעיל הראות קלקול שהוא
צמאון, בחינת שזה מלוחים מים הם הדמעות כי מליחות,

נ"א. סימן עקיבא' רבי 'אמר במאמר לעיל כמבואר

היינו  בשלימות, שכשהשכל נמצא, ביאורו לפי כי קשה, לכאורה (והנה

באות  מבואר הלא אך יסורין, לו אין אז ולכן התכלית, אל לביטול שזוכה

לחזור  השכל ומוכרח הביטול, בבחינת קבוע תמיד להיות אפשר שאי ד'

אח"כ  שביאר מה פי על לבאר ואפשר מהיסורין, את מרגיש ואז מהביטול

ידי  על התכלית אל שהביטול בעיונים), לעיל (ומובא לחכמה בפרפראות

אחד  לעשות הענין אבל הביטול, לענין והרגל חינוך כמו רק הוא היסורין

בפני  ענין הוא אחד, כולו שהוא התכלית את באמת ולהשיג התפילה מכל

כ  ואם מאוד, גבוהה ומדריגה בשלימות עצמו שכשהשכל לומר, אפשר ן

אינו  מהביטול כשחוזר גם ואז הביטול, של הגבוהה למדריגה זוכה אז

היסורין). את מרגיש

למלחה" פרי "ארץ הפסוק ביאור

:‰ÁÏÓÏ È¯Ù ı¯‡ למלחה פרי "ארץ כתיב: ק"ז בתהילים
ואז  – פרי "ארץ פירש: דוד ובמצודות בה", יושבי מרעת
יעשה  בל מלוח עפרה להיות נהפך תהיה פרי העושה הארץ
רעת  בעבור אם כי זאת יעשה חנם על לא ר"ל – מרעת פרי.

משלם". הוא וגמולם יושביה
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר כד תקכב 

ŒÈ„ÈŒÏÚ ,Ï"p‰ ‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ .Ï"pk««¿«¿≈«ƒ¿«¿«»«««¿≈
B$ÈÁ·a ,ÔB‡nv‰ ÔÈaÎÓe ÔÈ¯eqi‰ ÔÈ¯¯˜Ó ‰Ê˙‰ÈÚ˘È) ∆¿»¿ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ

(‰�."ÌÈnÏ eÎÏ ‡Óˆ Ïk ÈB‰" :»»≈¿««ƒ

‰ÊÂ˙B$ÈÁa(„ˆ ÌÈÏ‰˙)di ep¯qÈz ¯L‡ ¯·b‰ È¯L‡" : ¿∆¿ƒ«¿≈«∆∆¬∆¿«¿∆»
‰ÎBÊ ÔÈ¯eqi‰ È„ÈŒÏÚ Èk ,"ep„nÏ˙ E˙¯BzÓeƒ»¿¿«¿∆ƒ«¿≈«ƒƒ∆
È„ÈŒÏÚ ÏÚtL ÔÓÈÒ ‰ÊÂ .Ï"pk ‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰Ï¿ƒ¿«¿«»««¿∆ƒ»∆»««¿≈
ÔÈLecÁÏ CkŒ¯Á‡ ‰ÎBfLk ,Èe‡¯k ÌÏa˜Â ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ¿ƒ¿»»»¿∆∆««»¿ƒƒ
Ï‡ Ïeha ˙B$ÈÁ·Ï ‰ÎfL ÔÓÈÒ ‰fL ,‡˙È¯B‡c¿«¿»∆∆ƒ»∆»»ƒ¿ƒƒ∆
ÔÈLecÁÏ ‰ÎÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,ÔÈ¯eqi‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ«¿≈«ƒƒ¿«¿≈∆»»¿ƒƒ

:Ï"pk eÓÈL¯‰ È„ÈŒÏÚ ‡˙È¯B‡c¿«¿»«¿≈»¿ƒ««

‰„O‰ŒÏÚa‰Â˙B$ÈÁ·a ˙B¯È‡Ó ÂÈ$ÈÚLk ,Ï"p‰ ¿««««»∆««¿∆≈»¿ƒƒ¿ƒ
ÏkzÒ‰Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,ÌÈÙBˆŒ‰„N¿≈ƒ¬«»¿ƒ¿«≈
.˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ·B¯˜ ‡e‰ Ì‡ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒ»∆««¿ƒ
B˙lÙz ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,˙ÈÏÎz‰Ó ˜BÁ¯L „Á‡a ‰‡B¯LÎe¿∆∆¿∆»∆»≈««¿ƒ¬«≈¿ƒ»
„Á‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ B$È‡ Èk ,Ï"pk Èe‡¯k ˙eÓÏLa ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿≈»»««ƒ≈»«¬∆»
˙lÁz ÁÎBL ,‰·z‰ ÛBÒa „ÓBÚLÎe ,‰lÙz‰ ÏkÓƒ»«¿ƒ»¿∆≈¿«≈»≈«¿ƒ«
.Ï"pk „Á‡ ˙B$ÈÁ·a B˙lÙz ÏÏÎÏ ÏBÎÈ B$È‡Â ,‰·z‰«≈»¿≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»««
,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B‡È·Óe Ba ÏkzÒÓ Ï"p‰ ‰„O‰ŒÏÚa‰Â¿««««»∆««ƒ¿«≈¿ƒ∆««¿ƒ

B	ÈÁ·a˙שנאמר נה)מה eÎÏ:(ישעיה ‡Óˆ Ïk ÈB‰" ƒ¿ƒ»»≈¿
,"ÌÈnÏ בחינת היא שהתורה הרי לתורה, הכוונה ומים ««ƒ

שהיא  והיינו הצמאון, את ומכבה מקררת והיא 'מים',

היסורין. את מקררת

˙B	ÈÁa ‰ÊÂשנאמר צד)מה ‡L¯:(תהלים ¯·b‰ È¯L‡" ¿∆¿ƒ«¿≈«∆∆¬∆
"ep„nÏ˙ E˙¯BzÓe di ep¯qÈz,,בזה È„Èורמוז ÏÚ Èk ¿«¿∆»ƒ»¿¿«¿∆ƒ«¿≈

ÔÓÈÒ ‰ÊÂ .Ï"pk ‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰Ï ‰ÎBÊ ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ∆¿ƒ¿«¿«»««¿∆ƒ»
Ck ¯Á‡ ‰ÎBfLk ,Èe‡¯k ÌÏa˜Â ÔÈ¯eqi‰ È„È ÏÚ ÏÚtL∆»««¿≈«ƒƒ¿ƒ¿»»»¿∆∆««»

‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁÏ,תורה לחידושי –‰ÎfL ÔÓÈÒ ‰fL ¿ƒƒ¿«¿»∆∆ƒ»∆»»
È„È ÏÚÂ ,ÔÈ¯eqi‰ È„È ÏÚ ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ Ïeha ˙B	ÈÁ·Ïƒ¿ƒƒ∆««¿ƒ«¿≈«ƒƒ¿«¿≈

‡˙È¯B‡c ÔÈLecÁÏ ‰ÎÊ ‰Êתורה לחידושי –È„È ÏÚ ∆»»¿ƒƒ¿«¿»«¿≈
eÓÈL¯‰ אל מהביטול בשכלו שנשאר והסימן הרושם – »¿ƒ

זה Ï"pk,התכלית ידי ועל לשמחה, זכה זה ידי שעל ««
תורה. לחידושי זכה

‰„N' ˙B	ÈÁ·a ˙B¯È‡Ó ÂÈ	ÈÚLk ,Ï"p‰ ‰„O‰ ÏÚa‰Â¿««««»∆««¿∆≈»¿ƒƒ¿ƒ¿≈
,'ÌÈÙBˆ כשהנשמות נעשה שזה ב', באות לעיל כמבואר ƒ

מקום, של רצונו עושים ÏkzÒ‰Ïשבשדה ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»¿ƒ¿«≈
‰ Ï‡ ·B¯˜ ‡e‰ Ì‡ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa‰‡B¯LÎe .˙ÈÏÎz ¿»∆»¿∆»ƒ»∆««¿ƒ¿∆∆

ÔÈ„Ú B˙lÙz ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,˙ÈÏÎz‰Ó ˜BÁ¯L „Á‡a¿∆»∆»≈««¿ƒ¬«≈¿ƒ»¬«ƒ
ÏkÓ „Á‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ B	È‡ Èk ,Ï"pk Èe‡¯k ˙eÓÏLaƒ¿≈»»««ƒ≈»«¬∆»ƒ»
,‰·z‰ ˙lÁz ÁÎBL ,‰·z‰ ÛBÒa „ÓBÚLÎe ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿∆≈¿«≈»≈«¿ƒ««≈»
ÏÚa‰Â .Ï"pk „Á‡ ˙B	ÈÁ·a B˙lÙz ÏÏÎÏ ÏBÎÈ B	È‡Â¿≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ∆»««¿«««
‡e‰L ,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B‡È·Óe Ba ÏkzÒÓ Ï"p‰ ‰„O‰«»∆««ƒ¿«≈¿ƒ∆««¿ƒ∆
,‰lÙz‰ ÏkÓ „Á‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ÈÊ‡Â ,Ï"pk „Á‡ BlkÀ∆»«««¬«»«¬∆»ƒ»«¿ƒ»

יה" תייסרנו אשר הגבר "אשרי הפסוק ביאור

:¯·‚‰ È¯˘‡ אשרי – הגבר "אשרי פירש: שם דוד במצודות
אותנו  מלמד ובזה המייסרם, הוא ה' אשר המעונים להצדיקים

התורה". דבר את לעשות אוזן מגלה בזה ר"ל מתורתו,

יוחאי  בן שמעון רבי "תניא ע"א: ה' דף ברכות בגמ' ועיין
לישראל, הוא ברוך הקדוש נתן טובות מתנות שלוש אומר,
ישראל  וארץ תורה הן אלו יסורין, ידי על אלא נתנן לא וכולן
יה  תייסרנו אשר הגבר אשרי שנאמר מנין תורה הבא, והעולם

וכו'". תלמדנו ומתורתך

הרוחניות  הדעת עיני עם מתאחדות הגשמיות העינים

:˙ÈÏÎ˙‰ Ï‡ ·Â¯˜ ‡Â‰ Ì‡ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ· ÏÎ˙Ò‰Ï ÏÂÎÈ ÈÊ‡
התורה  המשכת ידי על הנה כי כתב, הליקוטים בביאור
התפילה, של ותשבחות לשירות זה ידי על זוכים מהתכלית,
שנכללים  זה ידי ועל אחד, כולו בבחינת התפילה שתהיה
יותר  משם נמשך אחד, כולו שהוא בתכלית התפילה בשעת

כולו  בבחינת התפילה שתהיה יותר זוכים ואז התורה, אור
חלילה. חוזרים שהתיקונים ונמצא אחד,

השדה  שבעל שכתב מה מובן אינו לכאורה כי עוד וכתב
התכלית, על להסתכל זכה אם אחד בכל ורואות צופות עיניו

ל  אפשר אי שייך כי ואיך הקודש, ברוח אלא כזה דבר דעת
לבאר, וכתב העינים, ראיית שם על כזה רוחני למראה לקרוא
הרוחניות, הדעת עיני עם מתאחדות הגשמיות העינים כי
בביטול  רצוא, בבחינת ורואות צופות הצדיק עיני ובתחילה
של  והרשימו המראה בעיניו שיתקבלו באופן התכלית, אל
למטה  ורואה וצופה ושוב בבחינת חוזר כך ואחר התורה,
האיברים  כמו הם הצדיק לגבי (שהנפשות הנפשות בכלליות
את  מתקן והצדיק הגוף, יסורי את מקרר שהמוח המוח, לגבי
מימי  ידי על הנפשות בתיקון עוסק והצדיק הנפשות), יסורי
בעיניו  כי בעצמם, עיניו מראה ידי על שממשיך התורה
שכשעיניו  שכתב וזהו התורה, של והרשימו המראה נתקבל
כי  התכלית, אל להביאו אחד בכל להסתכל יכול הוא מאירות
את  מביאים הם התורה של הרשימו באור המאירות העינים

התכלית. אל הנפשות
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ÏkÓ „Á‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ÈÊ‡Â ,Ï"pk „Á‡ Blk ‡e‰L∆À∆»«««¬«»«¬∆»ƒ»
‡e‰ ÔÈ„Ú ,‰lÙz‰ ÛBÒa „ÓBÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ»¬«ƒ
:Ï"pk ‰lÙz‰ ˙lÁz ÏL ‰·z‰ ˙lÁ˙a „ÓBÚ≈ƒ¿ƒ««≈»∆¿ƒ««¿ƒ»««

‰ÊÂ˙B$ÈÁa(„˜ ˙·˘)˜ÈqÓe .'e¯Ó‡ ÌÈÙBˆ C"Ùˆ$Ó' : ¿∆¿ƒ«¿¿«ƒ»¿«ƒ
ÛBÒa È‰Â ‰·z ˙lÁ˙a È‰ e$wz ÌÈÙBv‰L ,ÌL»∆«ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ«≈»¿≈¿

.‰·zÌÈÙBˆÂÈ$ÈÚLk ,‰„O‰ŒÏÚa‰ ˙B$ÈÁa ‰Ê ≈»ƒ∆¿ƒ««««»∆¿∆≈»
ÏkzÒ‰Ïe Ôw˙Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,Ï"pk ÌÈÙBˆŒ‰„N ˙B$ÈÁ·aƒ¿ƒ¿≈ƒ««¬«»¿«≈¿ƒ¿«≈

ÌÈ„ÓBÚLÎe ,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ÌÈÎeÓÒ Ì‰L Ì˙B‡ ÏÚ«»∆≈¿ƒ∆««¿ƒ¿∆¿ƒ
ÏÚÂ .Ï"pk ‰·z‰ ˙lÁ˙a Ì‰ ÔÈ„Ú ,‰lÙz‰ ÛBÒa¿«¿ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿ƒ««≈»««¿«
ÛBÒ ˙B$ÈÁa Ì‰Â ,˙ÈÏÎz‰Ó ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L Ì˙B‡»∆≈¿ƒ≈««¿ƒ¿≈¿ƒ
LnÓ ‰·z‰ ÛBÒa Ì‰ ,‰·z‰ ÛBÒa Ì‰Lk Èk ,‰·z≈»ƒ¿∆≈¿«≈»≈¿«≈»«»
Ï‡ Ì˙B‡ ÌÈ‡È·Óe Ì˙B‡ ÌÈ$w˙Ó ÌÈÙBv‰Â ,Ï"pk««¿«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»∆
,Ìe„qÈÂ e¯ÊÁÂ ÌeÁÎL :˙B$ÈÁa ‰ÊÂ .Ï"pk ˙ÈÏÎz‰««¿ƒ««¿∆¿ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿
˙lÁz eÁÎL ,˙ÈÏÎz‰Ó ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L ˙ÓÁnL e$È‰«¿∆≈¬«∆≈¿ƒ≈««¿ƒ»¿¿ƒ«

„ÓBÚ ‡e‰ ÔÈ„Ú ,‰lÙz‰ ÛBÒa „ÓBÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ»¬«ƒ≈
.Ï"pk ‰lÙz‰ ˙lÁz ÏL ‰·z‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««≈»∆¿ƒ««¿ƒ»««

˙B	ÈÁa ‰ÊÂז"ל רבותינו שאמרו קד)מה 'Ó	C"Ùˆ:(שבת ¿∆¿ƒ«¿¿«
,'e¯Ó‡ ÌÈÙBˆ.'ך ף' ץ' ן' ם' הסופיות: האותיות את תיקנו שהנביאים ƒ»¿

ÛBÒa È‰Â ‰·z ˙lÁ˙a È‰ e	wz ÌÈÙBv‰L ,ÌL ˜ÈqÓe«ƒ»∆«ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ«≈»¿≈¿
‰·z שתיקנו דהיינו תיבה, בסוף אותיות ואלו תיבה בתחילת אותיות אלו – ≈»

בסוף  יהיו ם'ן'ץ'ף'ך' והאותיות תיבה בתחילת יהיו מ'נ'צ'פ'כ' שהאותיות

כיתיבה. בזה, ‰O„‰,ורמוז ÏÚa‰ ˙B	ÈÁa ‰Ê 'ÌÈÙBˆ'ƒ∆¿ƒ««««»∆
Ôw˙Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡ ,Ï"pk 'ÌÈÙBˆ ‰„N' ˙B	ÈÁ·a ÂÈ	ÈÚLk¿∆≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ««¬«»¿«≈
,˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ÌÈÎeÓÒ Ì‰L Ì˙B‡ ÏÚ ÏkzÒ‰Ïe¿ƒ¿«≈«»∆≈¿ƒ∆««¿ƒ

‰·z‰ ˙lÁ˙a Ì‰ ÔÈ„Ú ,‰lÙz‰ ÛBÒa ÌÈ„ÓBÚLÎe¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»¬«ƒ≈ƒ¿ƒ««≈»
,Ï"pk.'תיבה 'תחילת בבחינת הם אלו ÏÚÂואנשים ««¿«

ÛBÒ' ˙B	ÈÁa Ì‰Â ,˙ÈÏÎz‰Ó ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L Ì˙B‡»∆≈¿ƒ≈««¿ƒ¿≈¿ƒ
LnÓ ‰·z‰ ÛBÒa Ì‰ ,‰·z‰ ÛBÒa Ì‰Lk Èk ,'‰·z≈»ƒ¿∆≈¿«≈»≈¿«≈»«»
Ï‡ Ì˙B‡ ÌÈ‡È·Óe Ì˙B‡ ÌÈ	w˙Ó ÌÈÙBv‰Â ,Ï"pk««¿«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ»∆

,Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ בתחילת יהיו התיבה בסוף כשהם שגם ««¿ƒ««
ÈÁa	B˙.התיבה  ‰ÊÂ יתכן איך מכן, לאחר שואלת שהגמרא מה ¿∆¿ƒ

אין  והלא תיבה, בסוף ואלו תיבה בתחילת אותיות אלו תיקנו שהנביאים

הגמרא: ומתרצת התורה, על דבר שום לחדש רשאי «¿'ÌeÁÎLהנביא
,'Ìe„qÈÂ e¯ÊÁÂ,בזה ¯ÌÈ˜BÁורמוז Ì‰L ˙ÓÁnL e	È‰ ¿»¿¿ƒ¿«¿∆≈¬«∆≈¿ƒ

ÌÈÏÏBk Ì	È‡ Èk ,‰·z‰ ˙lÁz eÁÎL ,˙ÈÏÎz‰Ó≈««¿ƒ»¿¿ƒ««≈»ƒ≈»¿ƒ

סמוכים  שהם אותם על גם להסתכל הצדיק צריך מדוע
התכלית  אל

:˙ÈÏÎ˙‰ Ï‡ ÌÈÎÂÓÒ Ì‰˘ Ì˙Â‡ ÏÚ ÏÎ˙Ò‰ÏÂ Ô˜˙Ï ÏÂÎÈ
בתחילת  העומדים הרי לכאורה כי כתב, הליקוטים  בביאור
צריך  ולמה תיקון, צריכים אינם התפילה בסוף גם התיבה
ששאר  זמן כל כי לבאר, וכתב עליהם, להסתכל הצדיק
אותם  גם אז מתוקנים, אינם התיבה בסוף העומדים הנפשות

התיקון. משלימות מחוסרים הם התיבה שבתחילת

היסורים  כל שורש מנצפ"ך מאותיות

:Ì˙Â‡ ÌÈ�˜˙Ó ÌÈÙÂˆ‰Â,בזה לבאר הוסיף לחכמה בפרפראות
שורש  ומשם כידוע, ודינים גבורות בבחינת הם מנצפ"ך כי
בסוף  רק באין הם הסתומים מנצפך והאותיות היסורים, כל
והצופים  לתיבה, תיבה בין מפרידין זה ידי שעל התיבה,
אל  הנפשות כל ולהביא השכל את להשלים זה על מסתכלים
מכל  לעשות וזוכין היסורין נתבטלין זה ידי שעל התכלית,

אחד. אחדות התפילה דיבורי

לקבל  שיוכל כלים ומתקן הדינים ממתיק הוא התפילה ידי על
היסורין  לבטל יכול דייקא ואז יתברך, חסדו שפע

:ÌÂ„ÒÈÂ Â¯ÊÁÂ ÌÂÁÎ˘הלכות ה')בליקוטי הל' מילה כתב:(הל'
עם  עושה יתברך שה' מה כל שבאמת מאחר קשה, "לכאורה
שצריך  ז"ל רבותינו שאמרו כמו לטובתו, הוא הכל האדם

למה  כן אם עבדין, לטב שמיא מן דעבדין מה כל לומר האדם
כל  הלא לצלן, רחמנא הצרה על להתפלל יתברך ה' ציונו
לזכותו  באמת גדולות טובות הם ושלום חס והצרות היסורין

נצחיים. לחיים ידם על

הכל  להאדם עושה יתברך שה' מה בודאי באמת אך
יתברך  מה' ולבקש להתפלל צריך הוא כן פי על ואף לטובה,
בשביל  היה העולם בריאת עיקר כי לרווחה, מהצרה לצאת
שיהיה  העולם את ברא יתברך שה' היינו בחירה, הבעל האדם
וצנורות  כלים יעשה דייקא שהאדם האדם, ביד נמסר הכל
הכלים  תיקוני ובלא למטה, יתברך וחסדו שפעו להמשיך
כי  למטה, לירד יכול החסד שפע אין האדם ידי על הנעשים
השמן  ריבוי בבחינת יהיה הכלים תיקוני קודם החסד ירד אם
ושלום, חס קשה לדין נתהפך החסד ואזי הנר, כיבוי הגורם
על  והעיקר ותפילה, תורה ידי על הוא הכלים תיקון ועיקר
בארץ  יהיה טרם השדה שיח וכל שכתוב, וכמו תפילה, ידי
אין  שאדם רש"י ופירש אין, ואדם וכו' ה' המטיר לא כי וכו'

כנ"ל. היינו וכו', להתפלל

כל  גדולה טובה הוא בודאי האדם שמתפלל קודם כן ועל
לטובתו, הכל כי ושלום, חס יסורין אפילו האדם, על שבא מה
על  אם כי וחיות שפע שום לו לירד יכול אין מעשיו לפי כי
חסד  רק לו משפיעין היו אם כי גדול, בחסד זה וגם זה, ידי
יותר  שמזיק אור ריבוי בבחינת ושלום חס היה כלל, דין בלא
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,Ï"pk „Á‡ ˙$ÈÁ·a Ì˙lÙz ÌÈÏÏBk Ì$È‡ Èk ,‰·z‰«≈»ƒ≈»¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«∆»««
:Ï"pk „Á‡ Blk ‰È‰iL ,Ì˙B‡ e$w˙Â Ìe„qÈÂ e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿∆À∆»««

‰ÊÂ:Le¯t"˙e¯ Ï‡ ÊÚa ¯Ó‡iÂ".ÊÚa‡e‰ ¿∆≈«…∆…«∆…«
·e˙kL BÓk ,ÏÎO‰(Ê ˙Ï‰˜)ÊÚz ‰ÓÎÁ‰" : «≈∆¿∆»«»¿»»…

e	w˙Â Ìe„qÈÂ e¯ÊÁÂ ,Ï"pk '„Á‡' ˙	ÈÁ·a Ì˙lÙz¿ƒ»»ƒ¿ƒ«∆»««¿»¿¿ƒ¿¿ƒ¿
.Ï"pk '„Á‡ Blk' ‰È‰iL ,Ì˙B‡»∆ƒ¿∆À∆»««

בפסוק : רמוז זה במאמר המבואר  כיצד יתבאר  עתה 
וכו'". רות אל בועז "ויאמר

."˙e¯ Ï‡ ÊÚa ¯Ó‡iÂ" :Le¯t ‰ÊÂכי בזה, "ÊÚa"ורמוז ¿∆≈«…∆…«∆…«
·e˙kL BÓk ,ÏÎO‰ ‡e‰(ז ÌÎÁÏ"(קהלת ÊÚz ‰ÓÎÁ‰" : «≈∆¿∆»«»¿»»…∆»»

בתשובה' שישוב לאדם תייעץ 'החכמה שם)(– וכיון ,רש"י

"תעוז", והשכל החכמה על רומז שנאמר "בועז" לכן

התפילה  ועיקר התפילה, ידי על התיקון עיקר כן על וכנ"ל,
ממתיק  הוא התפילה ידי שעל הדינים, המתקת בחינת הוא
ואז  יתברך, חסדו שפע לקבל שיוכל כלים ומתקן הדינים
יתברך  וטובתו חסדו לקבל יוכל כי היסורין, לבטל יכול דייקא
ידי  על שתיקן הכלים תיקוני ידי על רק היסורין בלא הנצחית

וכנ"ל. התפילה

על  הנ"ל, בחינה ידי על הוא התפילה תיקון עיקר כן ועל
ששם  באחד התפילה כל וכוללין התכלית על שמסתכלין ידי

יכול  אין זה בלא כי טוב, ענין כולו מחמת כלל להתפלל ין
לשוטה  נותנין וכי רבה, במדרש שהקשה וכמו הנ"ל, הקושיא
חס  עניות לו יש כשאחד למשל שמבקשין, מה ולתינוק
יתברך  ה' לו שיתן ומתפלל ושלום, חס הגוף יסורי או ושלום,
ואיך  הנ"ל, ענין קשה וכו', הגוף ובריאות ועשירות פרנסה
פרנסה  לו ליתן תפילתו יתברך ה' ישמע ואיך להתפלל שייך
הוא  וכו' עניות לו שנותן יתברך ה' כוונת הלא וכו', ובריאות
אולי  וגם נצחית, טובה שהוא עוונותיו למרק כדי לטובתו
שכן  מכל פרנסה, לו היה שאם שיודע מחמת יתברך ה' כונת

וכו'. ביותר מעשיו יקלקל עשירות, איזה

הנ"ל, הבחינה ידי על הוא התפילה תיקון עיקר כן על
התכלית  על רק ולהסתכל באחד להכלל מקודם שצריכין
להתפלל  יכולין דייקא ואז לטובה, שהכל ולהאמין ולידע
מאור  תיקונים להמשיך יכול אז כי שצריך, מה כל על כך אחר
להמשיך  כלים נעשים יהיו זה ידי שעל הביטול של הרשימו
פרנסה  לקבל יכול זה ידי שעל וחסדו, שפעו רוב בתוכם
לטובה  יהיה והכל וכו', ומזוני חיי ובני ובריאות ועשירות

החסד. שפע בהם לקבל כראוי כלים תיקן שכבר מאחר

כששבין  כך שאחר זו, בתורה המבואר הענין בעצמו וזהו
התורה  ידי על מהיסורין הנפש צמאון מכבין מהביטול
משם  וממשיכין שמקבלין התורה כל כי מהרשימו, שמקבלין
תפילה  ידי על להמשיכה צריכין הנ"ל הביטול של מהרשימו
בהתורה  מקומות, בכמה ז"ל בדבריו וכמבואר ותחנונים,
ה' מבית ומעין פסוק על ח' סימן זהב' מנורת והנה 'ראיתי

וכו'. תיקונין תשעה ובהתורה יצא.

מכל  אחד לעשות לדבר שמתחיל הזאת, בהתורה מובן וכן
שעל  מסיים כך ואחר התכלית, על ההסתכלות ידי על התפילה

מהרשימו. תורה ממשיכין התכלית על ההסתכלות ידי

כי  בזה, זה תלויים ותפילה תורה כי אחד, הכל באמת אך
שנשארת  הנ"ל והנוראה הקדושה הרשימו הזריחת הארת
בגופו  ולקשרה עצמו על להמשיכה תחילה צריכין מהביטול
המעיין  ומקור שורש בחינת שהיא תפילה ידי על היטב
ונעשה  המעיין מתפשט כך ואחר הנ"ל, מהרשימו הנמשך
על  כי היסורין, ומבטל מקרר זה ידי ועל תורה, חידושי מזה
לקבל  יוכל זה ידי שעל כלים נעשים והתורה התפילה ידי
מיתת  ולמות לרעה ולא נצחיים, לחיים לטובה חסדו שפע

וכנ"ל. זה ידי על ושלום חס עולם

איך יודע אדם אין באמת כן צדיקי ועל אם כי להתפלל
חולה  לו שיש מי ז"ל, רבותינו שאמרו וכמו האמיתיים, הדור
התכלית  אל להביא אפשר אי כי חכם, אצל ילך ביתו בתוך
הנאמר  השדה בעל בבחינת שהוא האמיתי הצדיק אם כי
עדיין  שרחוק מי כל על מסתכל שהוא זו, תורה בתחילת
אל  להביאו שיראה באחד, כלולה תפילתו ואין מהתכלית

באחד. כלול תפילתו שתהיה התכלית

שיודע  מי ואין דעים, תמים נפלאות בזה יש באמת כן ועל
בני  ושאר כנ"ל, האמיתיים צדיקים אם כי כראוי להתפלל
יעלו  והם הנ"ל להצדיקים תפילתם לקשר צריכין עולם
חיי  בני שצריכין מה שפע להם שימשיכו כראוי תפילתם
רק  ושלום, חס לנצח להם יזיק שלא באופן וכו' ומזוני

וכו'. ה' אל וישובו יתתקנו דייקא השפע ידי על אדרבא,

ונסתרות  נפלאות התפילה של זה  בענין יש באמת כן ועל
שום  על עצמו ולדחוק להתעקש אסור באמת כן ועל הרבה,
כמו  לאו, לאו ואם יתן  יתברך ה' יתן אם רק בתפילתו דבר
למלאות  אפשר אי אולי כי תיקונין, תשעה בהתורה שמבואר
ושלום  חס יותר לו יזיק כי התפילה, ידי על אפילו בקשתו
יכול  בתפילתו ויתעקש ידחוק ואם וכנ"ל, בקשתו כשימלאו
בשביל  כי בקשתו, שימלא עד יתברך ה' את שיטריח להיות
כל  להמשיך בתפילתו כח שיהיה האדם את ברא זה
כח  אין כי לטובה, לו יהיה לא אבל כנ"ל, ההשפעות

רוצה. שהוא השפע לקבלת שצריך הכלי לתקן בתפילתו

הם  שלו החסרונות אזי מתפלל האדם שאין זמן כל נמצא,
על  כי תפילה, צריכין כן פי על ואף כנ"ל, גדולה לטובה לו
כל  למלאות יוכל זה ידי שעל כראוי, כלים מתקן התפילה ידי
נתתקנו  שכבר מאחר כלל, השפע לו יזיק ולא שלו החסרונות
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר תקכה כד

."ÌÎÁÏ˙e¯‡ˆBÈ ‰pnnL ,LÙp‰ ˙$ÈÁa ‡È‰ ∆»»ƒ¿ƒ««∆∆∆ƒ∆»≈
BÓk ,˙BÁaLz‰Â ˙B¯ÈM‰Â ˙BlÙz‰ ÏL ¯eac‰«ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»¿

‰Î¯·Ï Ì$B¯ÎÊ e$È˙Ba¯ e¯Ó‡L(:Ê ˙ÂÎ¯·)‰nÏ' : ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»»
‰e¯L ,„Âc ‡ˆÈ ‰pnnL ?˙e¯ dÓL ‡¯˜$ƒ¿»¿»∆ƒ∆»»»»ƒ∆ƒ»

.'˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï‡BÏ‰ ¿«»»¿ƒ¿ƒ¿»¬
Èza zÚÓL.Ï"pk ÏÎO‰ ˙a ‡È‰ LÙp‰ Èk Y »««¿ƒƒƒ«∆∆ƒ««≈∆««

:e‰ÊÂzÚÓL ‡BÏ‰‰Ó EÈ$Ê‡Ï ÚÓL‰ e$È‰ , ¿∆¬»««¿«¿«¿«¿»¿∆«
˙Lwa ÚÓLe EÈ$Ê‡ ‰h‰ e$È‰ ,EÈÙa ‡ÈˆBÓ ‰z‡M∆«»ƒ¿ƒ«¿«≈»¿∆¿««»«
„¯t˙z Ï·Ï ÔpÁ˙Óe Lw·nL ,ÂÈ$e$Á˙Â ¯eac‰«ƒ¿«¬»∆¿«≈ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈

:Ï"pk epnÓƒ∆««

:e‰ÊÂ"¯Á‡ ‰„Na Ë˜ÏÏ ÈÎÏz Ï‡",Ï"pk Y ¿∆«≈¿ƒƒ¿…¿»∆«≈««
,ÌÈ¯˜È ÌÈËewÏ Ì‰ ÌÈ¯eac‰Â ˙Bi˙B‡‰ Ïk Èkƒ»»ƒ¿«ƒƒ≈ƒƒ¿»ƒ
Lw·Ó ¯eac‰Â ,Ï"pk ÌÈ$BÈÏÚ ˙B„Na ÌÈËwÏnL∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ««¿«ƒ¿«≈
.Ï"pk ÌÈ¯Á‡ ÌÈËewÏ Ë˜ÏÏ Bz‡Ó CÏz Ï·Ï LÙp‰Ó≈«∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿…ƒƒ¬≈ƒ««
,Ï"pk ¯˙BÈ Ë˜ÏÏÂ CÏÈÏ CÈ¯ˆ Èk ,¯LÙ‡ È‡ ‰Ê C‡«∆ƒ∆¿»ƒ»ƒ≈≈¿ƒ¿…≈««

:C‡"‰fÓ È¯e·Ú˙ ‡ÏÂ Ì‚Â"elÙ‡L e$È‰ Y «¿«¿…«¬ƒƒ∆«¿∆¬ƒ
‰$BL‡¯ ‰·zÓ ¯·Úz Ï‡ ,˙¯Á‡ ‰·˙Ï CÏzLk¿∆≈≈¿≈»«∆∆««¬…ƒ≈»ƒ»
.Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ‰ÎBfL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ$ ‰ÊÂ ,Ï"pk««¿∆«¬∆«¿≈∆∆∆««¿ƒ««

:‰ÊÂ"Ôe¯ˆ˜È ¯L‡ ‰„Oa CÈ�ÈÚ"˙$ÈÁa e$È‰ Y ¿∆≈«ƒ«»∆¬∆ƒ¿…«¿¿ƒ«
˙ÈÏÎz ‡È‰ ‰¯Èˆw‰ Èk ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰‰«ƒ¿«¿«««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ

.‰ÚÈ¯f‰Â ‰LÈ¯Á‰«¬ƒ»¿«¿ƒ»

‡BÏ‰"� ÈzÏ·Ï ÌÈ¯Úp‰ ˙‡ È˙Èeˆ"CÚ‚‰Ê Y ¬ƒƒƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆
,Ì¯‚ÒÏ CÈ¯vL ,ÌÈ$ÈÚ‰ ˙ÓÈ˙Ò ˙$ÈÁa¿ƒ«¿ƒ«»≈«ƒ∆»ƒ¿»¿»
‰Ê ‡Ïa Èk ,Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B$eÎÏ ˙e‡¯‰ ¯aÁÏe¿«≈»¿¿«¿∆««¿ƒ««ƒ¿…∆
‡BÏ‰ :‰ÊÂ .Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈«««¿ƒ««¿∆¬
CÈ¯vL ,˙e¯aÁ˙‰Â ‡zÂˆ ÔBLÏ Y ÌÈ¯Úp‰ ˙‡ È˙Èeƒ̂ƒƒ∆«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿∆»ƒ
,ÌÈ¯Ú$ ÌÈ‡¯˜$ ÌÈ$ÈÚ‰Â .Ï"pk ˙e‡¯‰ ¯aÁÏe ˙eˆÏ¿«≈¿«≈»¿««¿»≈«ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÁÈÏL ‡e‰ ˙e‡¯‰ Èk ,Ï"pk ÏÎO‰ È˙¯LÓ Ì‰ Èkƒ≈¿»¿≈«≈∆««ƒ»¿»ƒ«

:e‰ÊÂ .Ï"pk ÏÎO‰Ï ˙¯LÓeCÚ‚� ÈzÏ·Ï˙$ÈÁa Y ¿»≈¿«≈∆««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ«
‰Ó Ïk ‰‡B¯Â ¯ft˙$ ˙e‡¯‰Lk Èk .LÙp‰ ÈÚ‚$ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈¿∆»«

השכל. BÈˆ‡על ‰pnnL ,LÙp‰ ˙	ÈÁa ‡È‰ "˙e¯"ƒ¿ƒ««∆∆∆ƒ∆»≈
BÓk ,˙BÁaLz‰Â ˙B¯ÈM‰Â ˙BlÙz‰ ÏL ¯eac‰«ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»¿

‰Î¯·Ï Ì	B¯ÎÊ e	È˙Ba¯ e¯Ó‡L(:ז 	˜¯‡(ברכות ‰nÏ' : ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»»ƒ¿»
Ce¯a LB„w‰Ï ‰e¯L ,„Âc ‡ˆÈ ‰pnnL ?˙e¯ dÓL¿»∆ƒ∆»»»»ƒ∆ƒ»¿«»»

,'˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈLa ‡e‰ ענין על רומז ש"רות" הרי ¿ƒ¿ƒ¿»
שממנה  הנפש על רומז "רות" ולכן והתשבחות, השירות

לעיל  כמבואר והתשבחות, השירות של הדיבור יוצא

אל  בועז "ויאמר וזהו: מהנפש. יוצא שהדיבור ב', באות

הנפש: אל אומר שהשכל Yרות", "Èza zÚÓL ‡BÏ‰"¬»««¿ƒƒ
p‰ Èk,Ï"pk ÏÎO‰ ˙a ‡È‰ LÙ באות לעיל כמבואר ƒ«∆∆ƒ««≈∆««

Ó‰ד'. EÈ	Ê‡Ï ÚÓL‰' e	È‰ ,"zÚÓL ‡BÏ‰" :e‰ÊÂ¿∆¬»««¿«¿«¿«¿»¿∆«
e	È‰ ,'EÈÙa ‡ÈˆBÓ ‰z‡Mהנפש ‡Ê	EÈאתה ‰h‰ ∆«»ƒ¿ƒ«¿«≈»¿∆

Ï·Ï ÔpÁ˙Óe Lw·nL ,ÂÈ	e	Á˙Â ¯eac‰ ˙Lwa ÚÓLe¿««»««ƒ¿«¬»∆¿«≈ƒ¿«≈¿«
,Ï"pk epnÓ „¯t˙z.'ב באות לעיל כמבואר ƒ¿»≈ƒ∆««

Âמהנפש ומבקש מתחנן שהדיבור ÈÎÏzמה Ï‡" :e‰Ê ¿∆«≈¿ƒ
ÌÈ¯eac‰Â ˙Bi˙B‡‰ Ïk Èk ,Ï"pk Y "¯Á‡ ‰„Na Ë˜ÏÏƒ¿…¿»∆«≈««ƒ»»ƒ¿«ƒƒ
,Ï"pk ÌÈ	BÈÏÚ ˙B„Na ÌÈËwÏnL ,ÌÈ¯˜È ÌÈËewÏ Ì‰≈ƒƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ««

ÌÈËewÏ Ë˜ÏÏ Bz‡Ó CÏz Ï·Ï LÙp‰Ó Lw·Ó ¯eac‰Â¿«ƒ¿«≈≈«∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿…ƒƒ
Ë˜ÏÏÂ CÏÈÏ CÈ¯ˆ Èk ,¯LÙ‡ È‡ ‰Ê C‡ .Ï"pk ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«««∆ƒ∆¿»ƒ»ƒ≈≈¿ƒ¿…
elÙ‡L e	È‰ Y "‰fÓ È¯e·Ú˙ ‡ÏÂ Ì‚Â" :C‡ ,Ï"pk ¯˙BÈ≈«««¿«¿…«¬ƒƒ∆«¿∆¬ƒ
,Ï"pk ‰	BL‡¯ ‰·zÓ ¯·Úz Ï‡ ,˙¯Á‡ ‰·˙Ï CÏzLk¿∆≈≈¿≈»«∆∆««¬…ƒ≈»ƒ»««
:‰ÊÂ .Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ ‰ÎBfL È„È ÏÚ ‰NÚ	 ‰ÊÂ¿∆«¬∆«¿≈∆∆∆««¿ƒ««¿∆
˙eÏkzÒ‰‰ ˙	ÈÁa e	È‰ Y "Ôe¯ˆ˜È ¯L‡ ‰„Oa CÈ	ÈÚ"≈«ƒ«»∆¬∆ƒ¿…«¿¿ƒ««ƒ¿«¿
‰LÈ¯Á‰ ˙ÈÏÎz ‡È‰ ‰¯Èˆw‰ Èk ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ«««¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ«¬ƒ»

,‰ÚÈ¯f‰Â.'ה'תכלית בחינת על רומזת הקצירה ולכן ¿«¿ƒ»

שנאמר: 	ומה ÈzÏ·Ï ÌÈ¯Úp‰ ˙‡ È˙Èeˆ ‡BÏ‰""CÚ‚ ¬ƒƒƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
¯aÁÏe ,Ì¯‚ÒÏ CÈ¯vL ,ÌÈ	ÈÚ‰ ˙ÓÈ˙Ò ˙	ÈÁa ‰Ê Y∆¿ƒ«¿ƒ«»≈«ƒ∆»ƒ¿»¿»¿«≈
¯LÙ‡ È‡ ‰Ê ‡Ïa Èk ,Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ Ï‡ B	eÎÏ ˙e‡¯‰»¿¿«¿∆««¿ƒ««ƒ¿…∆ƒ∆¿»
˙‡ È˙Èeˆ ‡BÏ‰" :‰ÊÂ .Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈«««¿ƒ««¿∆¬ƒƒƒ∆
˙eˆÏ CÈ¯vL ,˙e¯aÁ˙‰Â ‡zÂˆ ÔBLÏ Y "ÌÈ¯Úp‰«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿∆»ƒ¿«≈
Ì‰ Èk ,'ÌÈ¯Ú	' ÌÈ‡¯˜	 ÌÈ	ÈÚ‰Â .Ï"pk ˙e‡¯‰ ¯aÁÏe¿«≈»¿««¿»≈«ƒƒ¿»ƒ¿»ƒƒ≈
˙¯LÓe ÁÈÏL ‡e‰ ˙e‡¯‰ Èk ,Ï"pk ÏÎO‰ È˙¯LÓ¿»¿≈«≈∆««ƒ»¿»ƒ«¿»≈

,Ï"pk ÏÎO‰Ï הוא שהראות ג', באות לעיל כמבואר ¿«≈∆««
לתוך  שרואה הדבר את להביא המוח, של ושליח משרת

כראוי  שהתפלל אחר דייקא ואז החסד, שפע לקבל כלים
התפילה  עיקר אבל כנ"ל, ולברכה לטובה השפע לו תבוא
שלימות  עיקר כי הנצחי, תכלית בשביל באמת שתהיה צריך
כגון  וכו', וכנ"ל התכלית על כשמסתכלין רק הוא התפילה

לו  יתן יתברך שה' יתפלל ועשירות פרנסה על כשמתפלל
ויתקן  זה ידי על מעשיו שייטיב האופן בזה עשירות או פרנסה
שמבקש  מה בכל וכן זה, ידי על ושלום חס יקלקל ולא

וכנ"ל". ומתפלל
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר כה תקכו 

È‡‰c eÊÁÓ ÂÈ$ÈÚ ¯‚BÒÂ Ì˙BÒ B$È‡L e$È‰ ,ÂÈ$ÙlM∆¿»»«¿∆≈≈¿≈≈»≈≈¿«
˙eˆÏ CÈ¯ˆÂ .LÙp‰ ÈÚ‚$ ˙$ÈÁa e‰Ê ,Ï"pk ‡ÓÏÚ»¿»««∆¿ƒ«ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ¿«≈
ÔÓ ÏkzÒ‰Ï ÈÏ·Ï ,˙e‡¯‰ e$È‰c ,ÌÈ¯Úp‰ ˙‡ ¯aÁÏe¿«≈∆«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
,LÙp‰ ˙‡ Úb$Ï ÈzÏ·Ï ,‰f‰ ÌÏBÚ ÈÏ·‰ ÏÚ „v‰««««¿≈»«∆¿ƒ¿ƒ¿«≈«∆«∆∆

.Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï ÏÎeÈ Ê‡Â¿»«¿ƒ¿«≈«««¿ƒ««

,ÈÊ‡ÂÏk ÔÈÏha˙$ ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰‰ È„ÈŒÏÚ «¬««¿≈«ƒ¿«¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ»
,Ïeha‰Ó ·MLk ,CkŒ¯Á‡ C‡ .Ï"pk ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ«««««»¿∆»≈«ƒ
ÔB‡Óˆ ˙$ÈÁa ‰fL ,Ï"pk ¯˙BÈa ÔÈ¯eqi‰ ÔÈ¯ab˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈««∆∆¿ƒ«ƒ¿

:‰ÊÂ .Ï"pk LÙp‰ÌÈÏk‰ Ï‡ zÎÏ‰Â ˙ÓˆÂ" «∆∆««¿∆¿»ƒ¿»«¿¿∆«≈ƒ
"ÌÈ¯Úp‰ Ôe·‡LÈ ¯L‡Ó ˙È˙LÂ˙BaÎÏ Èk Y ¿»ƒ≈¬∆ƒ¿¬«¿»ƒƒ¿«

ÔÈÏa˜nL ,‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÔB‡nv‰«ƒ»«¿≈ƒ¿«¿«»∆¿«¿ƒ

eÓÈL¯‰ È„ÈŒÏÚ ,ÏÎO‰ ÏL ÌÈÏk‰ Ì‰L ,ÔÈÁn‰«…ƒ∆≈«≈ƒ∆«≈∆«¿≈»¿ƒ
˙BaÎÏ LÙp‰ ‰˙BL ÌMÓe ,Ï"pk Ïeha‰Ó ¯‡LpL∆ƒ¿«≈«ƒ««ƒ»»«∆∆¿«

:‰ÊÂ .Ï"pk d$B‡ÓˆÔe·‡LÈ ¯L‡Ó ˙È˙LÂ" ƒ¿»««¿∆¿»ƒ≈¬∆ƒ¿¬
"ÌÈ¯Úp‰Ì‰ ,ÏÎO‰ È$ÈÚ Ì‰L ,ÌÈ¯Úp‰ Èk Y «¿»ƒƒ«¿»ƒ∆≈≈≈«≈∆≈

¯‡LpL eÓÈL¯‰Ó ‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ ÔÈ·‡BL¬ƒƒ¿«¿«»≈»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔÈÏha˙$ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰‰Ó≈«ƒ¿«¿«««¿ƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ

:Ï"pk LÙp‰ ÔB‡Óˆ ÔÈaÎÓe CkŒ¯Á‡ ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ««»¿«ƒƒ¿«∆∆««

oqip dk‰ÊÂ.Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙$ÈÁa ,Ô„ÚŒÔb‰ ˙$ÈÁaÔb‡e‰ ¿∆¿ƒ«««≈∆¿ƒ«∆¿«¬…«
˙$ÈÁa ,LÙp‰ ˙$ÈÁa(‡Ï ‰ÈÓ¯È)ÌLÙ$ ‰˙È‰Â" : ¿ƒ««∆∆¿ƒ«¿»¿»«¿»

."‰Â¯ Ô‚kÔ„Ú‡Ï ÔÈÚ Ô„Ú Èk ,˙ÈÏÎz‰ ˙$ÈÁa ‡e‰ ¿«»∆≈∆¿ƒ«««¿ƒƒ≈∆«ƒ…
‰˙‡¯(:„Ï ˙ÂÎ¯· Ï"Ê¯ Â¯Ó‡˘ ÂÓÎ):Ï"pk Ïeha ˙$ÈÁa , »¬»¿ƒ«ƒ««

Èkהמוח. .LÙp‰ ÈÚ‚	 ˙	ÈÁa Y "CÚ‚	 ÈzÏ·Ï" :e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«∆∆ƒ
B	È‡L e	È‰ ,ÂÈ	ÙlM ‰Ó Ïk ‰‡B¯Â ¯ft˙	 ˙e‡¯‰Lk¿∆»¿ƒ¿«≈¿∆»«∆¿»»«¿∆≈

‡ÓÏÚ È‡‰c eÊÁÓ ÂÈ	ÈÚ ¯‚BÒÂ Ì˙BÒ העולם מראיית – ≈¿≈≈»≈≈¿«»¿»
aÁÏe¯הזה ˙eˆÏ CÈ¯ˆÂ .LÙp‰ ÈÚ‚	 ˙	ÈÁa e‰Ê ,Ï"pk««∆¿ƒ«ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ¿«≈¿«≈

ÏÚ „v‰ ÔÓ ÏkzÒ‰Ï ÈÏ·Ï ,˙e‡¯‰ e	È‰c ,ÌÈ¯Úp‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ«««
ÏÎeÈ Ê‡Â ,LÙp‰ ˙‡ Úb	Ï ÈzÏ·Ï ,‰f‰ ÌÏBÚ ÈÏ·‰«¿≈»«∆¿ƒ¿ƒ¿«≈«∆«∆∆¿»«

.Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈«««¿ƒ««

Ïk ÔÈÏha˙	 ,˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰‰ È„È ÏÚ ,ÈÊ‡Â«¬««¿≈«ƒ¿«¿«««¿ƒƒ¿«¿ƒ»
Ïeha‰Ó ·MLk ,Ck ¯Á‡ C‡ .Ï"pk ÔÈ¯eqi‰ אל «ƒƒ«««««»¿∆»≈«ƒ

ÈÁa	˙התכלית, ‰fL ,Ï"pk ¯˙BÈa ÔÈ¯eqi‰ ÔÈ¯ab˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈««∆∆¿ƒ«
ÌÈÏk‰ Ï‡ zÎÏ‰Â ˙ÓˆÂ" :‰ÊÂ .Ï"pk LÙp‰ ÔB‡Óƒ̂¿«∆∆««¿∆¿»ƒ¿»«¿¿∆«≈ƒ
ÔB‡nv‰ ˙BaÎÏ Èk Y "ÌÈ¯Úp‰ Ôe·‡LÈ ¯L‡Ó ˙È˙LÂ¿»ƒ≈¬∆ƒ¿¬«¿»ƒƒ¿««ƒ»
Ì‰L ,ÔÈÁn‰ ÔÈÏa˜nL ,‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ¿«¿«»∆¿«¿ƒ«…ƒ∆≈

eÓÈL¯‰ È„È ÏÚ ,ÏÎO‰ ÏL ÌÈÏk‰ והסימן הרושם – «≈ƒ∆«≈∆«¿≈»¿ƒ
Ïeha‰Ó ¯‡LpLהתכלית BL˙‰אל ÌMÓe ,Ï"pk ∆ƒ¿«≈«ƒ««ƒ»»

¯L‡Ó ˙È˙LÂ" :‰ÊÂ .Ï"pk d	B‡Óˆ ˙BaÎÏ LÙp‰«∆∆¿«ƒ¿»««¿∆¿»ƒ≈¬∆
Ì‰ ,ÏÎO‰ È	ÈÚ Ì‰L ,ÌÈ¯Úp‰ Èk Y "ÌÈ¯Úp‰ Ôe·‡LÈƒ¿¬«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆≈≈≈«≈∆≈
¯‡LpL eÓÈL¯‰Ó ‰¯Bz‰ ˙eLcÁ˙‰ ÔÈ·‡BL¬ƒƒ¿«¿«»≈»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔÈÏha˙	 ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ï"pk ˙ÈÏÎz‰ ÏÚ ˙eÏkzÒ‰‰Ó≈«ƒ¿«¿«««¿ƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ

.Ï"pk LÙp‰ ÔB‡Óˆ ÔÈaÎÓe Ck ¯Á‡ ÔÈ¯eqi‰«ƒƒ««»¿«ƒƒ¿«∆∆««

‡e‰ 'Ôb' .Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙	ÈÁa ,Ô„Ú Ôb‰ ˙	ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ«««≈∆¿ƒ«∆¿«¬…«
˙	ÈÁa ,LÙp‰ ˙	ÈÁa שנאמר לא)מה "È‰Â˙‰:(ירמיה ¿ƒ««∆∆¿ƒ«¿»¿»

"‰Â¯ Ô‚k ÌLÙ	,.'גן' בחינת היא שהנפש בזה, ורמוז «¿»¿«»∆
'Ô„Ú','‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ Ô„Ú' Èk ,˙ÈÏÎz‰ ˙	ÈÁa ‡e‰ ≈∆¿ƒ«««¿ƒƒ≈∆«ƒ…»¬»

יקבלו ( ששם 'עדן', שנקרא המקום את ולהשיג לראות זכה לא נביא ששום

לבוא) לעתיד שכר לד:)הצדיקים ברכות ז"ל רבותינו שאמרו לא (כמו ו'עין ,

על רומז Ïehaראתה' ˙	ÈÁa סתימת ידי על התכלית אל ¿ƒ«ƒ
אל Ï"pk,העינים הביטול ידי שעל עדן', 'גן בחינת וזהו ««

הנפש, צמאון את מכבים 'עדן', בחינת שהוא התכלית,

'גן'. בחינת שהיא

רוה" "כגן הפסוק ביאור

:‰Â¯ Ô‚Î יהיו – רוה "כגן פירש: שם דוד במצודות
הדרך  כי עת, בכל השביעה הירק כגן  בטובה, שביעים

ברגל". להשקותה

העין  אין לכן הזה, העולם מגשמיות מאוד רחוק הוא העדן
בו  להביט יכולה הגשמית

:‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ מבואר זה פי על כי כתב, הליקוטים בביאור
ידי  על הוא התכלית את שהביטול לעיל שמובא מה יותר
את  להמשיך זוכים זה ידי ועל באצבע, העינים את שעוצמים
המוחין  כלי הם עצמם שהעינים אף כי העדן, מבחינת התורה
אבל  לעיל, כמבואר העדן, בחינת את להשיג כדי ומשרתיו
אין  לכן הזה, העולם מגשמיות מאוד רחוק הוא שהעדן מכיון

העינים, עצימת צריך ולכן בו, להביט יכולה הגשמית העין
ראתה'. לא 'עין בחינת וזהו

אמירת  בשעת ז"ל שרבינו סיפר שמוהרנ"ת עוד וכתב
ידי  על עיניו את ועצם וחכמתו קדשו ברוח הפליא זו תורה
באצבע' 'מראה בחינת כן גם וזהו זה, מענין כשדיבר האצבע

לקמן. המובא

מתעוררים  שהנשמות ידי שעל מבואר זה לפי כי עוד, וכתב
על  התכלית, אל להתבטל כדי עיניהם את ועוצמים מלמטה
עיני  את ולרפא לתקן מלמעלה להתעוררות גורמים הם זה ידי
איך  ולראות לצפות שיוכל הנשמות, על המשגיח השדה בעל
הם  זה ידי על וממילא יותר, הנפלא הביטול אל אותם להביא
ואז  התכלית, אל יותר ומתבטלים עיניהם את יותר עוצמים
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סה  ַ ֲמֹוהר"ן  ֵ ִלּקּוטי  רּות אל ּבעז ניסן  ֶ ַֹ ֶֹ ַוּיאמר תקכז כה

‰ÊÂÏBÁÓ ˙BNÚÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „È˙Ú' :˙$ÈÁa ¿∆¿ƒ«»ƒ«»»«¬»
‰‡¯Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ««ƒƒ∆»ƒ»¿»∆»«¿∆

''eÎÂ BÚaˆ‡a(‡Ï ˙È�Ú˙),‰ÁÓO‰ ˙$ÈÁa ‰Ê ,ÏBÁÓ . ¿∆¿»¿»∆¿ƒ««ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÎÂ ,Ï"pk ‰¯Bz‰Œ˙Ïa˜Ï ÈÏk ‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿«»««»««¿»∆«¿≈
,Ïeha‰ ÔÓ eÓÈL¯‰ ÏL ‰ÁÈ¯f‰ È„ÈŒÏÚL ,Ïeha‰«ƒ∆«¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒƒ«ƒ

.ÌL ¯‡·nL BÓk ,ÌÈÏk‰ È„ÈŒÏÚ ‰¯Bz‰ ‰‡a ÌMÓƒ»»»«»«¿≈«≈ƒ¿∆¿…»»
‰‡¯n‰ ˙$ÈÁa ‰Ê ,‰‡¯Ó .BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó ˙$ÈÁa ‰ÊÂ¿∆¿ƒ««¿∆¿∆¿»«¿∆∆¿ƒ«««¿∆
‰ÊÂ .‰¯Bz‰ ‰‡a ÌMnL ,eÓÈL¯‰ ÏL ‰ÁÈ¯f‰Â¿«¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ»»»«»¿∆

‡È‰L ,‰¯Bz‰ ˙$ÈÁa ,BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó ˙$ÈÁa˙B$ÈÁa ¿ƒ««¿∆¿∆¿»¿ƒ««»∆ƒ¿ƒ
(‡Ï ˙ÂÓ˘):"ÌÈ˜Ï‡ Úaˆ‡" :∆¿«¡…ƒ

˙	ÈÁa ‰ÊÂ:ז"ל רבותינו שאמרו ‰LB„wמה „È˙Ú' ¿∆¿ƒ«»ƒ«»
,‡B·Ï „È˙ÚÏ ÌÈ˜ÈcvÏ ÏBÁÓ ˙BNÚÏ ‡e‰ Ce¯a והוא »«¬»««ƒƒ∆»ƒ»

עדן, בגן ביניהם eÎÂ',יושב BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»«¿∆¿∆¿»¿
לו  קוינו זה אלקינו הנה ההוא, ביום "ואמר שנאמר:

בישועתו"' ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה (תענית ויושיענו,

כילא) בזה, ורמוז .‡È‰L ,‰ÁÓO‰ ˙	ÈÁa ‰Ê ,'ÏBÁÓ'»∆¿ƒ««ƒ¿»∆ƒ
ÏÚL ,Ïeha‰ È„È ÏÚ ‰Ê ÏÎÂ ,Ï"pk ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ÈÏk¿ƒ¿«»««»««¿»∆«¿≈«ƒ∆«

eÓÈL¯‰ ÏL ‰ÁÈ¯f‰ È„È שנשאר והסימן הרושם – ¿≈«¿ƒ»∆»¿ƒ
האדם ‰Ïehaבשכל ÔÓ,התכלית ‰Bz¯‰אל ‰‡a ÌMÓ ƒ«ƒƒ»»»«»

,ÌÈÏk‰ È„È ÏÚ האדם הזה והסימן הרושם ידי על כי «¿≈«≈ƒ

התורה, להתחדשות כלי היא והשמחה שמחה, מתמלא

.'BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó' ˙	ÈÁa ‰ÊÂ .ÌL ¯‡·nL BÓk¿∆¿…»»¿∆¿ƒ««¿∆¿∆¿»
eÓÈL¯‰ ÏL ‰ÁÈ¯f‰Â ‰‡¯n‰ ˙	ÈÁa ‰Ê ,'‰‡¯Ó'– «¿∆∆¿ƒ«««¿∆¿«¿ƒ»∆»¿ƒ

התכלית, אל מהביטול שנשאר והסימן «ÌMnL∆ƒהרושם
,'BÚaˆ‡a ‰‡¯Ó' ˙	ÈÁa ‰ÊÂ .‰¯Bz‰ ‰‡a"ש"אצבעו »»«»¿∆¿ƒ««¿∆¿∆¿»

על Lרומז ,‰¯Bz‰ ˙	ÈÁa˙B	ÈÁa ‡È‰שנאמר (שמות מה ¿ƒ««»∆ƒ¿ƒ
ב לא) כתובים אבן לוחות העדות לוחות "שני :Úaˆ‡∆¿«

."ÌÈ˜Ï‡ זוכים כיצד כי ז"ל, רבותינו בדברי הרמוז וזהו ¡…ƒ
ידי  על – באצבעו' 'מראה ידי על לשמחה, – ל'מחול'

התכלית. אל מהביטול שנשאר והסימן הרושם

התיקונים  וכך השדה, בעל עיני את לתקן יותר גורמים הם
חלילה. חוזרים

העדן  בבחינת הצפון טוב הרב מלבד הנה כי עוד, וכתב
לטוב  נהפכים האדם של היסורים שגם הרי והתכלית,
מבין  כי והתכלית, העדן של הדעת את להשיג זוכה כשהאדם
וזה  לטובתו, רק שהוא אלו ביסורים יתברך ה' כוונת את
ששואבים  התורה ומימי התכלית אל הביטול ידי על נעשה
והמקולקלים  הרחוקים אותם ואפילו מהתכלית, ומקבלים
מתגבר  זה ידי ועל התכלית, אל להתבטל כלל רוצים שאינם
ידי  על אבל שלהם, והצער והמכאובים היסורים יותר עליהם
הם  שגם ההיפך בתכלית מתגבר שלהם והיסורים הצער ריבוי
כל  בנפש נטבע שבפשיטות עד התכלית, אל ויביטו יסתכלו
זה  ידי שעל עד הצער, בשעת עיניו את לעצום שבעולם אדם
רע  שום יהיה ולא טוב, כולו לבחינת הצער ריבוי גם נהפך

כלל. בעולם

הוא  ועדן הנפש הוא שגן כאן המובא לפי כי עוד, וכתב
העליונה, השדה הוא שהגן לעיל ונתבאר התכלית,
ובכלליות  מהנפש היוצאים הדיבורים הוא הגן ובפרטיות
הפסוק  יתבאר הנפשות, כל בו שגדלים המקום הוא הגן
והיה  יפרד ומשם הגן את להשקות מעדן יוצא "ונהר
ונמשך  יוצא התכלית שהוא שמהעדן ראשים", לארבעה
השדה, שהוא הגן את להשקות התורה מימי של הנהר
של  מינים ארבעה שהם ראשים לארבע והיה יפרד ומשם

אחד  כולו בבחינת לייחדם שצריך בשדה, הצומחים נפשות
התורה. מימי של השמחה ידי על

חיים  אלקים דברי ואלו אלו ענין ביאור

:ÌÈ˜Ï‡ Ú·ˆ‡ ˙Â�ÈÁ· עיין' כתב: לחכמה בפרפראות
שנאמר  שמה מבואר שם מעשיות, סיפורי שבסוף בהשמטות
וזה  וכו', התפילה מכל אחד לעשות שצריך זה במאמר
ב' יום בסוף נאמר זה וכו', אחד כולו שהוא התכלית בחינת
ד'ברי  תיבות ראשי הוא שאח"ד אמר ואז השנה ראש של

וכו'. ח'יים א'לקים

דברי  ואלו אלו ענין כי לומר, דרוצה דעתי לעניות ונראה
הנ"ל  האחדות בחינת ידי על רק כן גם הוא חיים אלקים

נכלל שני ששם לכאורה שנראה אף אחד, באחדות הכל
ממש. הפכים

שלו  התפילה שדיבורי כשזוכין כי לומר, דרוצה אפשר או
בחינת חיים, אלקים דברי בחינת נ"א)הם דברי (ישעיה ואשים

מ"ח סימן  מעלתם אשר על במאמר המובא בלקוטי בפיך, (ועיין

ממשלה) תקעו א' סימן ובבחינתתנינא י), והוא (דברים תהלתך הוא
ובהשיחות י"ט סימן תנינא בלקוטי המובא ספורי אלקיך, (שבסוף

אחדות מעשיות) בבחינת יהיו התפילה תיבות שכל זוכין אז  ,
וכמו  ממש, ה' דבר בחינת שהם מאחר כאן, המבואר אחד

פסוק על ז"ל רבותינו ס"ב)שדרשו אלקים (תהלים דיבר אחת
נאמרו'. אחד בדיבור הדיברות שכל וכו'
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